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RESUMO 
 
 

Com base nas perdas provenientes de incêndios em ambientes fechados (i.e., edifícios, 

casas, etc), sejam diretas (i.e., em especial mortes dos ocupantes), ou indiretas, o presente 

trabalho buscou fazer uma análise do desempenho dos mesmos, tendo como parâmetro de 

referência a influência da arquitetura. As dimensões das aberturas (i.e, janelas) irão inserir uma 

variável antrópica no incêndio: o fator de ventilação. A ventilação, por sua vez, irá determinar 

a quantidade de comburente que estará entrando no ambiente, o que é crucial no que diz 

respeito à propagação do incêndio ou à extinção do mesmo.  

 

Durante o processo de combustão será produzida uma pluma de fogo. Esta consiste num 

evento de fundamental importância durante a etapa pré-flashover. É justamente nessa etapa 

pré-flashover que ocorre a maioria das mortes associadas aos incêndios. 

 

O presente trabalho procurou analisar a interação entre a pluma de fogo e o ar que entra no 

ambiente como sendo um sistema dinâmico não-linear e complexo. Em outras palavras, 

buscou-se responder o seguinte questionamento: um incêndio em ambiente fechado é um 

sistema caótico? 

 

Com isto, pretende-se oferecer uma melhor compreensão sobre um incêndio em ambientes 

fechados e, por conseguinte, prevenir de forma mais eficaz o seu desenvolvimento, 

minimizando os seus impactos, sobretudo no que se refere à segurança dos ocupantes. 

 

Palavras-chave: incêndios em ambientes fechados; ventilação; pluma de fogo; segurança dos 

ocupantes; sistema caótico;  flashover. 
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ABSTRACT  
 

Based on the losses - direct (i.e., especially the occupants' deaths) or indirect - of 

enclosure fires (i.e., buildings, houses etc.), the present work intended for to do an analysis of 

these kinds of phenomena, using as reference parameter the influence of the architecture. The 

dimensions of the openings (i.e., windows) will insert a “human variable” in the fire 

phenomenon: the ventilation factor. This variable will determine the amount of oxygen that 

will enter in room, which is crucial to the propagation of fire or its extinction.    

 

Thus, given that fire happens, during the combustion process a fire plume will be 

produced. Such fire plume is a very important event during the pre-flashover phase. It is 

exactly in this phase, that take place most deaths associated to fires.   

 

Therefore, the present work tried to analyze the interaction between the fire plume and 

the air that enters through the openings as a nonlinear dynamic and complex system. In other 

words, this work tried to answer this question: is an enclosure fire a chaotic system?   

 

In doing so, this work intends to offer a better understanding of enclosure fires, and, 

consequently, to prevent in a more effective way its development, minimizing the impacts, 

especially the occupants' deaths.   

   

 

Key words: enclosure fires; ventilation; fire plume; occupants' safety; chaotic system; 

flashover. 
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SIMBOLOGIA 
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t = tempo decorrido a partir da iginição (s); 

z = altura da pluma (m); 
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1. INTRODUÇÃO  
 

1.1 Impactos provenientes dos incêndios 
 

Na indústria de processamento, incêndios causam as mais freqüentes e severas perdas. 

Por exemplo, segundo DRYSDALE (1986), no Reino Unido, as perdas diretas (i.e., perdas 

físicas, perdas humanas, perdas na produção, etc.), provavelmente, excedem $1 bilhão de libras 

esterlinas, enquanto que mais de 800 pessoas morrem em incêndios a cada ano. Já nos Estados 

Unidos da América, estima-se que os custos anuais provindos de incêndios são algo em torno 

de $85 bilhões de dólares, segundo QUINTIERE (1998). Quando se analisam as perdas 

humanas, ou seja, o número de vítimas provenientes de incêndios, verifica-se que os números 

são elevados. Segundo COX (1996), cerca de 10 a 20 fatalidades para cada um milhão da 

população mundial, a cada ano, são em virtude de incêndios.  

 

No Brasil não se tem, ainda, dados estatísticos. Contudo assumindo que as perdas diretas 

no país são 20% das do Reino Unido, de acordo com DUARTE (2001), chega-se a um total de 

$200 milhões de libras esterlinas a cada ano. Em termos de reais, isto equivale a 

aproximadamente um montante de R$ 932 milhões de reais a cada ano (cotação do dia 

03/09/2003). Com isso, constata-se que tal ônus é algo não coerente com a economia nacional.  

 

O foco de estudo deste trabalho será incêndios em edificações (i.e., incêndios em 

ambientes fechados), pois, respaldando-se em COX (1996), a maioria dos incêndios que ocorre 

no mundo é verificada em edificações e não em espaços abertos, por exemplo, incêndios 

florestais.  Segundo o Conselho de Grandes Edificações e Habitações Urbanas - Council on 

Tall Buildings and Urban Habitat – (1992), os incêndios que ocorrem em edificações 

acarretam impactos substanciais para o contexto urbano, tais como: acionamento dos serviços 

de emergência, impacto na economia local, ações legais entre outros.  

 

“A história é marcada por desastres envolvendo incêndios. O grande incêndio de Londres 

em 1666 e o incêndio de Chicago em 1871 causaram destruição em milhares de edificações”, 

afirma QUINTIERE (1998).  E segundo BUCHANAN (2002), incêndios em edificações 

causam milhões de mortes e acarretam prejuízos da ordem de bilhões de dólares devido às 

perdas diretas (i.e., perdas físicas – perdas totais e/ou parciais das edificações) a cada ano na 

Nova Zelândia. 
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Desta forma, quando se analisa tal problema (i.e., risco de incêndios) para o caso das 

edificações (i.e., edifícios de pequeno, médio ou grande portes, casas etc.) que compõem o 

contexto urbano, sejam elas comerciais ou residenciais, percebe-se que é ainda hoje um 

aspecto negativo em nossa sociedade, haja vista a ocorrência de grandes perdas humanas e 

subseqüentes prejuízos financeiros. Reportando-se ao panorama nacional, tem-se alguns 

exemplos, ainda muito presentes na sociedade brasileira. Primeiramente, poder-se-ia citar o 

caso dos incêndios nos Edifícios Andraus e Joelma, localizados na cidade de São Paulo. 

Segundo MACHADO et all (2002), possivelmente, como resultado de tais incêndios, a cidade 

de São Paulo desenvolveu toda uma legislação em segurança contra incêndios. 

 

O primeiro incêndio ocorreu em 24 de fevereiro de 1972. O Andraus é uma edificação 

composta por 31 pavimentos e o incêndio chegou a atingir todos os andares. Segundo o banco 

de dados da Folha de São Paulo, o total de vítimas fatais foi de 16, e 330 pessoas ficaram 

feridas.  Logo abaixo, uma foto do referido incêndio. 

 

 

 

 
Figura 1.1. Incêndio no edifício Andraus 
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O incêndio no edifício Joelma se deu em 01 de fevereiro de 1974, ou seja, quase dois 

anos depois do edifício Andraus. Segundo o corpo de bombeiros da cidade de São Paulo, a 

tragédia acarretou 189 mortes e 320 feridos. O incêndio durou aproximadamente 6 horas, 

atingindo todos os pavimentos da edificação (i.e., 25 pavimentos) e obrigou 20 pessoas a se 

atirar pelas janelas. Muitas pessoas ficaram presas na cobertura do edifício, e apenas 80 

ocupantes foram salvos das chamas. Depois de quase três décadas, com relação aos impactos 

desses incêndios, o que se observa nas proximidades dessas edificações é uma desvalorização 

do espaço urbano. 

 

 

 

 

                          
Figura 1.2. Incêndio no edifício Joelma 
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Ainda na cidade de São Paulo, houve outro grande incêndio ocorrido no edifício Grande 

Avenida, em 14 de fevereiro de 1981, o qual acarretou 17 vítimas fatais e 53 feridos.  

 

Analisando outra grande metrópole brasileira, Rio de Janeiro, tem-se o caso do incêndio 

no edifício Andorinha, ocorrido em 17 de fevereiro de 1986. Tal incêndio, segundo o banco de 

dados da Folha de São Paulo, durou aproximadamente 10 horas e destruiu o edifício. O total de 

mortos foi de 21 e mais de 50 pessoas ficaram feridas.  

 

Ainda no Rio de Janeiro, aconteceu o incêndio numa edificação de quatro andares, onde 

funcionava uma central telefônica no bairro da Barra da Tijuca, em 1 de agosto de 1999. Esse 

só foi controlado depois de 7 horas. Aproximadamente 60.000 pessoas ficaram sem telefone 

fixo. Segundo o banco de dados do Estadão, os bombeiros tiveram dificuldades em apagar o 

incêndio por causa da fumaça produzida.  
 

Um outro incêndio marcante ocorrido no Rio de Janeiro foi o que destruiu um prédio do 

Aeroporto Santos Dumont em 13 de fevereiro de 1998. Muitos vôos tiveram que ser 

cancelados. 

 

Sendo assim, pode-se verificar que incêndios em edificações, sejam quais forem os tipos 

de uso e ocupação, podem trazer conseqüências danosas à sociedade como um todo. Logo 

abaixo, apresenta-se um quadro demonstrativo do total de ocorrências de incêndios em 

edifícios altos, assim como, o número de fatalidades, registrados a partir de meados dos anos 

60 em alguns países.         
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Tabela 1.1. Dados de incêndios em edifícios altos no mundo 

País Total de 

Incêndios 

Fatalidades Fatalidades / 

incêndio 

(F/I) 

Fatalidades 

anuais/ cada 

105 pessoas 

E.U.A. 226 590 2.6 1,95 

Canadá 11 26 2.4 1,58 

México 2 4 2.0 -------- 

Porto Rico 1 96 96.0 -------- 

Brasil 3 202 67.3 -------- 

Colômbia 1 4 4.0 -------- 

França 1 2 2.0 1,26 

Filipinas 1 10 10.0 -------- 

Japão 1 32 32.0 1,52 

Coréia 2 201 100.5 -------- 

Índia 1 1 1.0 2,20 

Fontes: Fire Safety in Tall Buildings, 1992 e Principles of Fire Behavior, 1998 
  

 

Pode-se constatar, com base nos dados explícitos na tabela 1.1, que o Brasil, apesar de 

apresentar um número relativamente pequeno de ocorrências de incêndios, possui o terceiro 

maior número de fatalidades provenientes de incêndios em edificações, ou seja, F/I = 67,3.  É 

importante ainda ressaltar que, em relação ao Brasil, esses números são os que foram 

registrados.  

 

Logo a seguir, é apresentada a tabela 1.2, que mostra a cronologia dos principais 

incêndios em ambientes fechados no Brasil.  Tais informações foram obtidas a partir de uma 

análise histórica dos incêndios com base em informações obtidas através de pesquisa 

eletrônica.  
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Tabela 1.2.  Cronologia dos principais incêndios em ambientes fechados no Brasil 

Data Local Tipo de ocupação* Descrição do incêndio 

23/ 08/ 1789 Rio de Janeiro  Local de reunião de 

público 

Incêndio destrói o 

Recolhimento de Nossa 

Senhora do Parto  

26/ 01/ 1856 Rio de Janeiro  Local de reunião de 

público 

Incêndio do Imperial 

Teatro de São Pedro de 

Alcântara  

08/ 08/ 1898 Rio de Janeiro Residencial Incêndio destrói prédio na 

Rua do Ouvidor  

02/ 01/ 1900 Recife Local de reunião de 

público 

Incêndio destrói o 

Mercado Modelo do 

Derby 

02/ 03/ 1905 Salvador Educacional Incêndio na Faculdade de 

Medicina da Bahia 

29/ 07/ 1966 São Paulo Comercial Incêndio destrói as 

instalações da TV Record 

24 /02/ 1972 São Paulo Comercial 

 

Incêndio no edifício 

Andraus 

01/ 02/ 1974 São Paulo Comercial Incêndio do edifício 

Joelma 

08/ 07/ 1978 Rio de Janeiro Local de reunião de 

público 

Incêndio no Museu de 

Arte Moderna (MAM) 

14/ 02/ 1981 São Paulo Residencial Incêndio no edifício 

Grande Avenida Av. 

Paulista  

10/ 01/ 1984 Salvador Local de reunião de 

público 

Incêndio destrói Mercado 

Modelo  

17/ 02/ 1986 Rio de Janeiro Residencial Incêndio do edifício 

Andorinha 

21/ 05/ 1987 São Paulo Comercial Incêndio no prédio da 

CESP (companhia elétrica 

do estado de São Paulo 
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Data Local Tipo de ocupação* Descrição do incêndio 

05/ 06/ 1999 Barretos - SP Local de reunião de 

público 

Incêndio em abrigo para 

idosos (4 vítimas) 

24/ 11/ 2001 Belo Horizonte Local de reunião de 

público 

Incêndio em sala de shows 

deixa  8 mortos e 130 

feridos 

08/ 02/ 2002 Rio de Janeiro Comercial Incêndio no prédio 

histórico do Ministério do 

Trabalho  

18/ 07/ 2002 São Paulo Local de reunião de 

público 

Incêndio no teatro Novo 

Cine Studio  

25/ 08/ 2002 São Paulo Comercial Incêndio destrói depósito 

da livraria Saraiva  

05/ 09/ 2002 Pirenópolis - GO Local de reunião de 

público 

Incêndio destrói a igreja 

Nossa Senhora do Rosário 

20/ 11/ 2002 São Paulo Comercial Incêndio no prédio do 

Banco Itaú  deixando 2 

vítimas fatais 

14/ 02/ 2003 São Paulo Local de reunião de 

público 

Incêndio destrói barracão 

de escola de samba   

15/ 03/ 2003 Belo Horizonte Local de reunião de 

público 

Incêndio em igreja 

protestante  

19/ 06/ 2003 Sabará - MG 

 

Local de reunião de 

público 

Incêndio destrói parte da 

Igreja de Nossa Senhora 

das Mercês  

14/ 04/ 2003 Ouro Preto - MG Local de reunião de 

público 

Incêndio no centro 

histórico de Ouro Preto 

20/ 08/ 2003 Recife Hospital Incêndio na lavanderia do 

Hospital da Restauração 

paralisa as atividades 

Fontes: www.ponteiro.com.br (data: 29/07/2003) www.realfire.com.br (data: 01/08/2003) 

* Segundo a NFPA - 101 
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Os incêndios geram, portanto, perdas diretas e indiretas. As perdas diretas relacionam-se 

a vidas humanas, danos à propriedade, déficit no fluxo de caixa. As perdas indiretas abrangem 

danos à imagem da organização e ao meio ambiente, aqui representado pelo espaço urbano, 

assim como lucro cessante e desemprego. 

 

 Considerando os possíveis impactos gerados por incêndios, mister se faz a sua 

prevenção. Esta é a razão de ser da engenharia de incêndios, que possui outro objetivo 

subsidiário: minimizar as conseqüências devastadoras do incêndio. Para isso, se faz necessária 

a previsão do comportamento do incêndio, a qual está relacionada com a identificação e 

mensuração de variáveis que influenciam na dinâmica do mesmo. Tais variáveis são 

representadas por grandezas físicas as quais indicam o comportamento do incêndio ao longo 

do tempo, como por exemplo: a taxa de calor liberado, a temperatura dentro do ambiente, entre 

outras. 

  

Tendo início o incêndio num ambiente qualquer (i.e., sala de origem), ao longo do tempo 

ter-se-á como resultado a elevação da temperatura, assim como a produção de fumaça 

misturada aos gases tóxicos provenientes da reação exotérmica incompleta. Incêndio, no 

contexto do presente estudo, será considerado como dois grupos de produtos de combustão: 

calor e fumaça/gases tóxicos,   figura 1.3. 

 

 

                             
Figura 1.3. Incêndio como sendo um sistema 
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As mortes decorridas nos incêndios, em sua maioria se devem à inalação justamente dos 

gases tóxicos produzidos. Dados estatísticos coletados pela NFPA – National Fire Protection 

Association – em 1997, no Reino Unido e nos Estados Unidos da América, sugerem que mais 

de 50% das mortes vinculadas a incêndios em edificações é atribuída à inalação de fumaça e 

gases tóxicos. Quando se analisam estudos realizados por BABRAUSKAS&GRAYSON 

(1995) em relação às vítimas de incêndios, constata-se que mais de 80% das mortes associadas 

aos incêndios foram causadas pela inalação de produtos da combustão (i.e., fumaça e gases 

tóxicos) e somente cerca de 8% são atribuídas aos efeitos térmicos.  

 

A fumaça, segundo GROSS et al (1967), é definida como sendo o produto gasoso da 

queima de pacotes combustíveis orgânicos, onde pequenas partículas nos estados sólido e 

líquido também estão dispersas. Uma outra definição é dada pela NFPA 92 B, de 1993: 

conjunto de partículas áereas sólidas e líquidas e gases misturados quando um material está 

sofrendo pirólise (i.e., quebra das ligações moleculares em decorrência da energia liberada, ou 

seja, do calor pelo fogo) ou combustão. Portanto, fumaça poderia ser definida como uma 

mistura de substâncias voláteis e de partículas sólidas em dispersão provenientes da queima de 

um pacote combustível qualquer (i.e., material combustível sólido). Ou seja, a fumaça acarreta 

a diminuição da visibilidade, assim como o lacrimejamento e irritações dos olhos, dentre 

outros efeitos nocivos. 

 

Com relação aos gases tóxicos, pode-se afirmar que os mais relevantes, no que diz respeito 

aos efeitos gerados no corpo humano, são o monóxido de carbono (CO) e o gás carbônico 

(CO2).  Este em concentração de 10%, se inalado, ocasiona manifestações tóxicas evidenciadas 

por sintomas, tais como: cefaléia, distúrbios visuais, perda da consciência, tremores e 

sonolência. A probabilidade de uma pessoa exposta ao gás carbônico durante dois minutos 

perder a consciência, sendo a concentração do mesmo em torno de 10%, é bastante alta. Isto se 

torna um fator agravante ao risco de vida dos ocupantes numa situação de emergência durante 

um incêndio. 
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No que se refere ao monóxido de carbono (CO), pode-se afirmar que o mesmo é formado a 

partir da redução do gás carbônico, o qual deve estar sujeito a altas temperaturas (por exemplo, 

num incêndio) e combinado ao elemento químico carbono (proveniente, por exemplo, da 

pirólise de um pacote combustível).  

 

Exposições intensas ao CO, como no caso de um incêndio, provocam inconsciência 

súbita no ser humano, assim como movimentos convulsivos. Tais efeitos seriam cruciais no 

que tange à segurança humana durante um incêndio. 

 

 Apresentando o ser humano um nível de tolerância muito baixo à exposição à fumaça e 

gases tóxicos, cita-se os prováveis efeitos nocivos às pessoas provenientes dos mesmos: 

 

 - modificação da atividade orgânica (i.e., tosse, taquicardia etc.); 

 - intoxicação; 

 - asfixia; 

 - desorientação; 

 - pânico; 

 - entre outros. 

 

 Em virtude do que se expôs até o presente momento, fica claro que para se diminuir o 

número de mortes associadas aos incêndios, faz-se necessária uma melhor compreensão dos 

mesmos. Desta forma, na próxima seção será abordado o desenvolvimento de incêndios em 

ambientes fechados. 
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1.2 Apresentação da problemática 

 
A habilidade na adequação de modelos e condições associados ao comportamento de 

incêndios em ambientes fechados necessita do entendimento básico sobre a dinâmica dos 

mesmos.  Um incêndio em uma sala, por exemplo, inicia-se a partir de um pacote combustível 

que sofre ignição. Ocorrida a ignição, o incêndio poderá  ser extinto ou se desenvolver  dentro 

do ambiente no qual está inserido. Considerando a não extinção do incêndio, este se 

desenvolverá até o estabelecimento da chama, podendo envolver todo o ambiente em chama. 

Associado a esse processo de combustão, há o desenvolvimento de uma pluma (i.e., pluma de 

fogo). A figura 1.4  ilustra a formação da camada de gases aquecidos no teto a partir do 

desenvolvimento da pluma de fogo. 

 

O crescimento  do incêndio dentro do ambiente sofre influência considerável do ar que 

entra na pluma, onde o mesmo é misturado com os voláteis liberados na queima do pacote 

combustível. A mistura entre o oxigênio, suprido pela entrada de ar através das aberturas (i.e., 

janelas, portas), com vapores flamáveis emitidos através do processo de pirólise na superfície 

do combustível acarreta a combustão que libera calor para o ambiente. A fração de energia 

absorvida pelos gases dentro da zona de combustão resulta em um aumento na temperatura dos 

mesmos. 

 

 Com a entrada de ar, haverá um aumento do fluxo de massa na pluma. A temperatura 

dos gases na pluma sofre uma diminuição, à medida que estes se distanciam  da superfície do 

pacote combustível, pois estão se misturando com o ar entrante, o qual está mais frio. Vide 

figura 1.5. 
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Figura 1.4. Formação da camada de gases aquecidos no teto 

Camada de gases aquecidos

Pluma de fogo

chama

Pacote combustível

(a)

(b)

(c)
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Figura 1.5. Esboço esquemático da pluma de fogo desenvolvida acima do pacote combustível 

 

 Os números da figura 1.5 representam: 

 

 1 – transferência de calor por condução a partir do pacote combustível; 

 2 - perdas de calor por radiação a partir da superfície do pacote combustível; 

 3 – convecção e radiação a partir da chama; 

 4 – fluxo dos voláteis do pacote combustível; 

 5 – fluxo de ar entrante; 

 6 – fluxo de massa na pluma. 

 

Os gases da pluma continuarão a elevar-se até serem interrompidas por uma superfície 

horizontal, ou seja, o teto do ambiente, figura 1.4.  Nesse instante a direção predominante do 

fluxo dos gases  será a horizontal. Se o fluxo abaixo do teto for turbulento, não será 

completamente horizontal, devido à presença de vórtices. Com o passar do tempo, os produtos 

da combustão transportados pela pluma de fogo e depositados abaixo do teto formam aí uma 

camada de gases aquecidos, a qual, com a continuidade do incêndio, terá sua cota aumentada 

em relação ao teto. 

 

 

 

Pluma

Chama

Pacote combustível
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 A camada de gases aquecidos representa um sério perigo às pessoas, devido aos seus 

efeitos tóxicos e térmicos (vide secção 1.1). A radiação térmica emitida da camada de gases 

aquecidos no teto para o ambiente poderá resultar no flashover (vide definição de flashover na 

secção 3.1 e figura 3.4). Antes e após o flashover, essa radiação térmica terá uma influência na 

taxa de queima devido ao aumento do fluxo de calor incidente no pacote combustível. O 

aumento de calor no pacote combustível acelera o fenômeno de pirólise. 

 

 Nem toda energia liberada (i.e., calor liberado) durante o incêndio permanece no 

ambiente. Parte da energia liberada pelo incêndio é radiada para longe da zona de combustão, 

ou seja, essa energia é absorvida pelo teto e paredes e transportada para fora do ambiente por 

condução térmica. Por outro lado, a energia que não foi transferida para fora é responsável pelo 

aumento da temperatura dos gases aquecidos acumulados no teto ou no ambiente. 

 

 A maior parte da perda de energia da camada de gases aquecidos no teto se deve às 

aberturas presentes no ambiente (i.e., janela, portas). Como essa camada está aumentando de 

cota em relação ao teto, os gases irão sair do ambiente pela parte superior da abertura (vide 

figura 1.4 (c)). Isso ocorre devido à diferença de pressão criada pela diferença de temperatura 

entre os gases internos e externos ao ambiente. 

 

 A entrada de ar frio através da parte inferior da janela é parcialmente responsável pelo 

suprimento de oxigênio necessário para a combustão. É assumido que esse ar que está entrando 

é puro, e está a uma temperatura constante, assim como o volume desse ar entrante é suficiente 

para que o incêndio não se extinga. Se não entrar uma quantidade suficiente de ar pela parte 

inferior da janela, o incêndio ficará precisando de oxigênio, ou seja, o incêndio será controlado 

pela ventilação. Isto é, a quantidade de oxigênio (i.e., comburente) vai ser o fator que 

influenciará o processo da combustão de forma mais direta, conseqüentemente, é importante 

considerar o fluxo de ar que entra no ambiente.  
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Um incêndio poderá ser descrito através de modelos matemáticos estocásticos ou 

determinísticos.  Os modelos estocásticos referem-se aos modelos probabilísticos. Considera-

se que o comportamento dos incêndios se desenvolve através de uma seqüência lógica de 

eventos. Esses eventos  possuem uma  probabilidade de ocorrência, caracterizando assim um 

modelo probabilístico. Portanto, tais eventos, associados às suas probabilidades de ocorrência, 

são utilizados para prever o comportamento do incêndio num ambiente qualquer dentro da 

edificação. Visto que esses modelos são baseados em enfoque probabilístico para descrição da 

dinâmica do incêndio, tipicamente não necessitam da utilização de equações físicas e químicas 

para descrever matematicamente o seu comportamento. Um exemplo de modelo estocástico ou 

modelo probabilístico é o Building Fire Safety Method desenvolvido pelo professor Robert 

Fitzgerald do Worcester Polythecnic Institute.  

 

Os modelos determinísticos prevêem o desenvolvimento do incêndio baseado em soluções 

de equações matemáticas que descrevem o comportamento físico e químico do incêndio. 

Atualmente, a maioria dos modelos de incêndios são determinísticos. Tais modelos podem 

produzir boas aproximações de resultados quanto ao comportamento de incêndios em espaços 

confinados.  

 

Atualmente, os modelos estocástico e determinístico são utilizados na produção do 

conhecimento para a previsão do comportamento dos incêndios em ambientes fechados. Dessa 

forma, um novo enfoque para se avaliar incêndios em ambientes fechados está sendo proposto 

neste trabalho. Esse enfoque tem como intenção somar-se aos modelos já utilizados e consiste 

em analisar o comportamento de incêndios em ambientes fechados sob o ponto de vista da 

teoria do caos. No decorrer do presente trabalho, buscar-se-á responder o seguinte 

questionamento: um incêndio em ambiente fechado é um sistema caótico? Em outras palavras, 

pretende-se com o presente estudo apresentar uma nova perspectiva de se avaliar incêndios em 

ambientes fechados através de conceitos inerentes à teoria do caos.  Com isto, pretende-se, a 

médio e longo prazos, se dar respaldo para o desenvolvimento de modelos híbridos baseados 

tanto no enfoque determinístico, como também, no enfoque probabilístico. 
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2. OBJETIVO  

Conforme mencionado no capítulo anterior (seção 1.2), o presente estudo responderá o 

seguinte questionamento: um incêndio é um sistema caótico? 

 

Esse estudo se dará a partir de uma análise que visa interpretar a interação entre a pluma de 

fogo desenvolvida durante o incêndio e o ar que entra no ambiente (vide figuras 1.4 e 1.5). 

Esse trabalho deter-se-á à questão da ventilação, proveniente das janelas, e como esta vai 

interferir no comportamento da pluma de fogo. Ou seja, quer-se saber se a massa de ar que está 

entrando influencia no comportamento da mesma a ponto do sistema aí gerado (pluma de fogo 

+ ar), se tornar ou não caótico.  

 

 O questionamento: um incêndio em um ambiente fechado, uma sala, por exemplo, com 

volume de aproximadamente 100m3 se comporta como um sistema caótico? A pergunta será 

respondida em etapas abaixo relacionadas: 

 

1) caracterização da pluma de fogo modelo (i.e., determinação das condições específicas 

da pluma e do ambiente no qual a pluma se encontra – cenário da sala de origem 

determinado a partir do estudo de caso hipótetico); 

 

2) determinação das equações associadas ao princípio de conservação de massa e energia 

com base nas hipóteses estabelecidas que regem o sistema; 

 

3) determinação das equações empíricas, obtidas a partir de experimentos; 

 

4) construção de gráficos de evolução temporal dos parâmetros descritos nas equações 

mencionadas nos itens 2 e 3; 

 

5) interpretação dos resultados (i.e., verificação se o sistema se comporta como caótico ou 

não). 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Dinâmica dos incêndios em ambientes fechados 
 
Conforme mencionado anteriormente, o presente estudo estará focalizado para o 

comportamento, ou melhor, desempenho de incêndios em ambientes fechados. Sendo assim, 

neste tópico será abordada a dinâmica geral de um incêndio em ambiente fechado. Para tanto, 

mister se faz uma, mesmo que sintética, conceituação do que sejam edificações. Edificações 

são espaços físicos compostos por n ambientes fechados (i.e., salas), dispostos nos planos 

horizontais e/ou verticais, os quais se integram a partir de um conjunto arquitetônico proposto.  

É importante salientar que tais ambientes ou salas, para fins deste estudo, não excedem um 

volume de 100m3, pois em ambientes com dimensões maiores há uma menor probabilidade de 

ser verificado o flashover. Em geral, para ambientes maiores que 100m3, outro fenômeno, o 

spreadover, é mais provável de ocorrer.  Neste último, a transferência de calor pelo ambiente 

se dá por condução térmica, diferindo do flashover, onde a radiação térmica é mais comum. 

 

A seguir será apresentada a anatomia de um incêndio em ambiente fechado. O gráfico 

abaixo representa a curva característica para o comportamento de incêndios em ambientes 

fechados, DRYSDALE (1986) e WALTON&THOMAS (1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Curva do comportamento de um incêndio em ambientes fechados 
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A etapa de crescimento do incêndio na figura 3.1 pode ser descrita pela equação 3.1: 

 

Q = α.t2  (eq. 3.1) 

 

 Onde: 

 α = fator de crescimento do incêndio (kW/s2); 

 t = tempo decorrido a partir da iginição (s). 

 

 A equação 3.1 mostra a relação entre o fator de crescimento do incêndio para vários 

pacotes combustíveis, dado que houve o estabelecimento da chama. Essa equação só é válida 

para descrever o comportamento do incêndio entre o estabelecimento da chama e o flashover. 

Ela é conhecida como “t-squared fire” e tem sido usada extensivamente em projetos de 

sistemas de detecção e como parâmetro para seleção do tempo de crescimento do incêndio 

associado a vários materiais. Alguns valores típicos de α são apresentandos na tabela 3.1. 

 

 

Tabela 3.1. Valores para o fator de crescimento do incêndio em função do tipo de pacote 

combustível 

Pacote combustível α (kW/s2) t (s) 

Sofá 0,1055 50 

Poltrona (39,6kg) 0,2931 145 

Poltrona (40,4kg) 0,1648 100 

Cadeira de madeira 0,0042 50 

Cadeira de plástico 0,0140 2090 

Poltrona para duas pessoas 0,1055 120 

Colchão  0,0086 400 

Fontes: Enclosure Fire Dynamics – 2000 (Karlsson & Quintiere) – pág. 40 
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Em ambientes que possuem um volume inferior a 100m3, conforme já mencionado, o 

mecanismo de envolvimento da chama é chamado de flashover. Os incêndios não se 

desenvolvem através de um único processo. Ao contrário, eles possuem vários estágios de 

crescimento, com peculiaridades específicas. Quando as condições (i.e., fatores que 

influenciam no comportamento do incêndio) necessárias estão presentes (tais como ventilação; 

arranjo físico dos pacotes combustíveis; altura do teto; localização das janelas e portas; 

material de revestimento das paredes, teto e piso, entre outros) o incêndio poderá desenvolver-

se até atingir o flashover. Os estágios de desenvolvimento de um incêndio estão 

exemplificados na figura 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.  Etapas de desenvolvimento de um incêndio 
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Ponto de aquecimento: um aumento de temperatura é verificado. O processo de volatilização 

começa a ser acelerado. Em alguns materiais uma descoloração é visível.  

 

Ponto de ignição: é o instante em que a primeira chama, ainda frágil, ocorre. 

 

Ponto de radiação: este poderá ser considerado o ponto de estabelecimento da chama, 

podendo sua altura atingir 25cm e uma potência de 20kW. 

 

Ponto no limite: neste ponto a altura da chama poderá atingir 150cm e uma potência de 

400kW. O ponto limite antecede o momento do flashover (i.e., pré-flashover). 

 

Ponto no teto: quando a chama atingir o teto a potência poderá ultrapassar os 800kW. O ponto 

no teto é associado ao flashover. 

 

Ponto de envolvimento do ambiente: neste ponto todo o ambiente estará envolvido em 

chamas. 

 

Ainda com relação à figura 3.2, tem-se que considerar os estágios de desenvolvimento 

do incêndio. São estes: período de pré-aquecimento, período inicial de queima, período de 

queima intensa, período de queima interativa, período de queima remota e período de 

envolvimento do ambiente.  

 

Período de pré-aquecimento: é aquele situado entre os pontos de aquecimento e o de ignição. 

É o período de aquecimento e volatilização provenientes da condição de sobre-aquecimento até 

o momento de ignição.  

 

Período inicial de queima: é o período entre o ponto de ignição e o de radiação. É o período 

durante o qual os primeiros indícios de chama ocorrem. Há uma tentativa de produzir 

substâncias, sobretudo radicais livres de H-, OH- e outros, a fim de que a chama seja 

estabelecida. 

 

Período de queima intensa: localizado entre o ponto de radiação e o ponto limite, neste 

período há o estabelecimento da chama. Esta, inicialmente com 25cm de altura, atinge 

aproximadamente 150cm, podendo sua potência atingir 400kW.  
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Período de queima interativa: é definido  entre o ponto limite e o ponto do teto. Aqui, a 

chama ultrapassa o ponto limite (i.e. 150cm) e continua crescendo. Em geral, isto é o resultado 

da interação entre pequenos pacotes combustíveis e um pacote maior. 

  

Período de queima remota: é definido pelo período entre o ponto limite e o ponto de 

envolvimento do ambiente. Além do ponto limite, a chama assume a forma de um cogumelo 

que tende a se expandir pelo teto. Como resultado, pacotes combustíveis, mesmo distantes do 

ponto de ignição, sofrem ignição. 

 

Período de envolvimento do ambiente: é definido pelo período entre o ponto de 

envolvimento do ambiente e o ponto de decaimento da chama, ou aquele em que o incêndio é 

controlado por sistema de proteção automático ou manual. Durante esse período todo o 

ambiente será envolvido em chama, cuja energia poderá ultrapassar os 800kW. 

 

Se através de câmeras de televisão fosse possível observar o desenvolvimento de um 

incêndio em uma sala, conforme exemplificado nas figuras 3.1 e 3.2, as imagens que surgiriam 

na tela poderiam ser representadas pela figura 3.3. Tal figura ilustra um diagrama contínuo. O 

diagrama contínuo proposto por FITZGERALD (1998), consiste num diagrama lógico, que 

integra as vantagens das árvores das falhas e dos eventos. FITZGERALD (1998) ainda afirma 

que a principal vantagem do diagrama contínuo é facilitar a comunicação.  
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Figura 3.3. Diagrama contínuo para o desenvolvimento de incêndios para ambientes com 

volume menor que 100m3 
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É importante, agora, definir o fenômeno do flashover. RABASH (1991) constatou que 

na maioria dos incêndios catastróficos em edificações, ocorreu o flashover. Muitas são as 

definições dadas a tal evento. Por exemplo, DRYSDALE (2003) define flashover como sendo 

uma rápida propagação da chama da superfície que está queimando para todas as superfícies 

dos demais pacotes combustíveis dentro da sala de origem. DRYSDALE (1998) ainda afirma 

que um “típico flashover”  ocorre quando a temperatura dos gases na altura do teto está em 

torno dos 600ºC, resultando assim num fluxo de calor irradiado de 20kW/m2 ao nível do piso. 

Já FITZGERALD (1998), diz que flashover é a rápida ignição, quase que conjunta, de todos os 

gases dentro da sala de origem. QUINTIERE (1998) afirma que flashover é um evento que 

pode ocorrer quando a temperatura dos gases aquecidos no teto da sala de origem estiver entre 

500ºC e 600º C, deixando assim, a mesma totalmente repleta de chamas. Uma outra definição 

para flashover é a de PATTERSON (1993): é a combustão de vapores flamáveis e outros 

constituintes advindos dos pacotes combustíveis da sala de origem; freqüentemente, ela é 

inesperada, rápida e violenta.  BUCHANAN (2001) diz que o flashover é o fenômeno que 

ocorre durante um incêndio em ambiente fechado, de propagação da combustão de um pacote 

combustível para os demais pacotes combustíveis presentes no ambiente. Tem-se ainda a outra 

definição da International Standards Organization, ISO (1993): “dado que um incêndio se 

inicie em um ambiente, flashover é a rápida transição para o estado em que todo esse ambiente 

se torna envolvido por chamas e fumaça”.  A figura 3.4 ilustra o flashover. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Início de um flashover numa sala de testes experimentais 
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 Na figura 3.4, é possível se observar os gases confinados no teto e outros pacotes 

combustíveis (i.e., as cadeiras e mesas da sala)  que começam a entrar em processo de 

combustão. 

 

Portanto, o crescimento do incêndio se dará em maior ou menor espaço de tempo  - o 

que determina um maior ou menor espaço de tempo para a ocorrência do flashover - em 

virtude de uma série de fatores que influenciam no seu comportamento. A figura 3.5 mostra os 

fatores que influenciam no crescimento do incêndio, de acordo com FITZGERALD (1998): 

 
Figura 3.5.  Fatores que influenciam no crescimento do incêndio 

 

 Dos cinco fatores, o presente trabalho irá se deter no primeiro e, mais especificamente, 

na questão das aberturas, (vide capítulo 2). Estas têm ligação direta com o desenvolvimento da 

pluma de fogo e, conseqüentemente, com o crescimento do incêndio. Pode-se ainda constatar 

que o homem influencia de forma direta no comportamento do incêndio, pois é ele que define 

tudo no projeto, como por exemplo, as dimensões das aberturas. 
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Pode-se notar, através das figuras 3.1, 3.2 e 3.5, como o comportamento de um incêndio 

em ambiente fechado é bastante complexo e dinâmico. Complexo, porque existe mais de uma 

variável, assim como fatores, que influenciam em seu comportamento. Dinâmico, pois seu 

comportamento não é constante ao longo do tempo. A pluma de fogo desempenha papel muito 

relevante no entendimento desse comportamento. Esta, por sua vez, terá seu comportamento 

influenciado de forma direta pelo ar que entra no ambiente (i.e., a ventilação) através das 

aberturas - que para este estudo serão apenas consideradas as janelas. 

KARLSSON&QUINTIERE (2000) afirmam que na etapa de crescimento do incêndio, o 

mesmo é predominantemente regido pela ventilação no ambiente, isto é, pela quantidade de ar 

que entra no ambiente. No próximo tópico será abordada de forma mais sistemática e 

detalhada a pluma de fogo. 
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3.2 Caracterização da pluma de fogo modelo 
 

 Antes de detalhar a pluma de fogo, apresentar-se-á, primeiramente, seu conceito 

cientifíco. QUINTIERE (1998) define bem sucintamente:” é a coluna de fluido na qual se tem 

os produtos da combustão (i.e., partículas sólidas, fumaça e gases tóxicos), originada a partir 

da chama desenvolvida na superfície do pacote combustível em queima”.  Fundamentando-se 

na conceituação da Sociedade dos Engenheiros de Proteção contra Incêndios (SFPE – Society 

Fire Protection Engineers), de 1995, a pluma de fogo é considerada a corrente de fluido, 

geralmente em regime turbulento (exceto, quando o pacote combustível tem dimensões muito 

pequenas), proveniente da combustão do pacote combustível. Segundo, ainda, a SFPE, o 

entendimento da pluma de fogo é de fundamental importância, no que se refere à segurança 

contra incêndios em edificações, pois, ao se iniciar o incêndio, a partir da ignição de um pacote 

combustível, ela se desenvolverá, podendo culminar ou não na ocorrência do fenômeno do 

flashover (vide figura 1.4).  ZUKOSKI (1995) afirma que pluma de fogo é o processo de fluxo 

ascendente dentro de uma região de combustão em chamas. ZUKOSKI (1995) ainda considera 

que: “a pluma de fogo consiste num processo extremamente complexo, pois depende muito da 

taxa de calor liberado dentro da chama, a qual nós ainda não podemos descrever de forma 

verossímil”. BUCHANAN (2002) define a pluma de fogo como o fluido desenvolvido, a partir 

da queima de um pacote combustível, que proporciona o transporte, por meio de transferência 

de calor do tipo convectiva, dos produtos da combustão até o teto do ambiente. 

KARLSSON&QUINTIERE (2000) dão a seguinte definição: “acima do pacote combustível, 

do qual se inicia o incêndio no ambiente, ocorre um mistura de gases (i.e., os gases quentes 

provenientes da combustão do pacote combustível e dos gases frios provenientes da circulação 

do ar no ambiente). Essa mistura tende a se propagar pelo ambiente regida por um fluxo 

ascendente. Este e incluindo a chama que está também se desenvolvendo a partir da combustão 

do pacote combustível, são referidos como pluma de fogo”  (vide figura 1.5). 

 

 Portanto, percebe-se que a pluma de fogo se constitui num aspecto muito importante e 

determinante quando se analisa o risco de vida dos ocupantes durante incêndios em 

edificações. Além do mais, ela antecede o flashover.  
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 Logo, entender o comportamento da pluma de fogo é algo que se deve buscar, tendo em 

vista sua ligação direta com a ocorrência do flashover. Isto porque, como já mencionado na 

seção 1.2, o acúmulo de gases aquecidos no teto é um sub-evento que se constitui num critério 

para a ocorrência do flashover. Sendo assim, quanto mais rápida for o desenvolvimento da 

pluma de fogo, em menos tempo o flashover ocorrerá. A figura 3.6 ilustra esse processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6.  Desenvolvimento da pluma de fogo culminando no flashover 
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Este trabalho, irá se fundamentar no tipo de pluma de fogo mais comummente usada 

em engenharia de incêndios: pluma ascendente simétrica no eixo (i.e., buoyant axissymmetric 

plume). Tal pluma de fogo é desenvolvida a partir da difusão da chama gerada acima da 

superfície do pacote combustível em queima.  

 

Sendo assim assume-se que, em tal pluma, existe um eixo de simetria ao longo de uma 

linha vertical localizado no centro da pluma. Basicamente, em termos gráficos, a propagação 

de uma pluma de fogo seria algo como descreve a figura 3.7. 

Figura 3.7. Esquema de uma pluma de fogo ascendente simétrica no eixo 

 

Onde, tem-se que: 

z = altura da pluma (m); 

b = raio da pluma (m); 

m = fluxo de massa desprendido a partir da combustão do pacote combustível (kg/s); 

v = velocidade horizontal do ar que entra na pluma (m/s); 

u = velocidade ascendente da pluma (m/s). 

v u
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Pode-se observar na figura 3.7 que os parâmetros z e b, altura e raio da pluma, 

respectivamente, indicam o desenvolvimento da pluma e conseqüentemente, servem como 

indicadores de seu comportamento. As setas localizadas nas laterais da pluma indicam a massa 

de ar que entra na pluma a uma velocidade v (em m/s). 

 

A pluma ascendente simétrica no eixo é convencionalmente dividida, na sua base, em 

três regiões, como está mostrado na figura 3.8 sugerida por McCAFFREY (1995). Na região 

de chama contínua, a velocidade ascendente do fluxo é aproximadamente nula quando próxima 

da superfície do pacote combustível e aumenta com a altura, ou seja, à proporção que se 

distancia da superfície do pacote combustível. Na região de chama intermitente, a velocidade 

ascendente é relativamente constante. Na última, a velocidade começa a descrescer com a 

altura.  

 

 

 
Figura 3.8.  Desenho esquemático de uma pluma de fumaça 

 

 

 

Chama contínua 

Chama intermitente 

Pluma sem a chama 
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Algumas considerações a respeito da pluma de fogo ideal devem ser destacadas: 

 

a) assume-se que a energia emanada do pacote combustível é toda transferida para a 

pluma, ou seja, não há perdas de calor neste sistema (i.e., o sistema está em estado 

permanente); 

 

b) assume-se que as variações de densidade durante todo o desenvolvimento da pluma 

(i.e., à medida que a altura da pluma está aumentando) são muito pequenas; 

 

c) assume-se que a pluma possui a forma volumétrica de um cone; 

 

d) assume-se que a velocidade ascendente da pluma (u) é constante numa seção 

transversal qualquer a uma altura (z) e ao longo do raio (b) da pluma e que u = 0 fora 

do raio da pluma; 

 

e) assume-se que a velocidade do ar que entra na pluma (v) é proporcional à velocidade 

dos gases na pluma (i.e., a velocidade ascendente da pluma – u). Essa relação é 

definida pela expressão: v = γ.u, onde γ denota uma constante. O valor dessa constante, 

denominada de “coeficiente de entrada” é 0,15, de acordo com 

KARLSSON&QUINTIERE (2000). Isto significa dizer que o valor da velocidade do ar 

que entra na pluma de fogo é 15% do valor da velocidade ascendente da pluma. Define-

se, portanto, a equação 3.2: 

 

v = 0,15.u  (e.q 3.2) 

 

Uma outra consideração ainda a ser feita é com relação ao valor da velocidade 

ascendente da pluma, a qual varia com a altura da pluma. Na região onde a chama é contínua, o 

seu valor é próximo de zero, como explanado anteriormente. E acima das chamas, seu valor 

começa a decrescer com a altura da pluma, em virtude de mais massa de ar que entra na pluma, 

o que a resfria a mesma. 
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 Pode-se observar que o comportamento da pluma de fogo tem uma ligação direta com a 

quantidade de ar circulando pelo ambiente. Com outras palavras, pode-se afirmar que o 

comportamento da pluma de fogo sofre uma forte influência da ventilação. Portanto, os 

parâmetros que definem o comportamento da pluma (i.e., u, v, b) terão seus valores 

modificados também pela massa de ar que entra no ambiente. A figura 3.9 mostra claramente 

uma pluma de fogo.  

 

 

 
Figura 3.9. Pluma de fogo 
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3.3 Ventilação versus Incêndios 
 

 A figura 3.1 mostra a curva tempo-temperatura para o desenvolvimento completo de 

um incêndio em ambiente fechado, assumindo-se que não há sistema de sprinklers, nem 

intervenção do corpo de bombeiros. Nem todos os incêndios apresentam o comportamento 

descrito na figura 3.1. Isto porque existe a possibilidade de autoextinção, assim como é 

possível o não atingimento do flashover, especialmente em casos onde o pacote combustível é 

pequeno e está isolado no ambiente, ou se não existe ar suficiente para garantir a continuidade 

da combustão. 

 

 No primeiro caso, quando a continuidade da combustão depende do pacote 

combustível, diz-se que o incêndio é controlado pelo combustível. No outro caso, diz-se que o 

incêndio é controlado pela ventilação, a qual é definida pelas dimensões das aberturas 

existentes no ambiente (i.e., janela, portas, etc). 

 

Segundo MONTENEGRO (1984), como nem sempre as portas permanecem abertas, o 

ar que entra no ambiente fechado, na maior parte do tempo, é por meio das janelas. É por isso 

que o presente trabalho irá focar o estudo nesse tipo de aberturas. Existem vários tipos de 

aberturas. Contudo, o tipo de abertura adotado nesse trabalho é a de abrir de folha dupla, vide 

figuras 3.10 e 3.11. A largura (B) da mesma não deve ultrapassar 1,40m e a sua altura (H), 

2,00m. Quando aberta, libera 100% do vão para a ventilação e não permite regulagem ou 

direcionamento do fluxo de ar. Portanto, a ventilação é toda natural e não permanente, isto é, 

não constante. 

 
Figura 3.10. Abertura aberta 
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Figura 3.11. Abertura fechada 

 

 A quantidade de massa de ar que entra no ambiente está diretamente relacionada com a 

dimensão da abertura existente no mesmo.  A figura abaixo ilustra esta relação: 

 
Figura 3.12. Desenho representando a quantidade de massa de ar que entra em 

função da abertura   
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O fluxo de um fluido ocorre a partir de um diferencial de pressão, no sentido do ponto 

de maior pressão para o de menor. Essa diferença de pressão poderá ser causada por condições 

normais sempre presentes na edificação (vide figura 3.12) ou criada pelas condições anormais 

existentes na edificação e pelo meio externo, como por exemplo um incêndio na edificação. 

 

 No caso da diferença de pressão ser o resultado de um incêndio num ambiente da 

edificação, esta poderá ser de dois tipos: 

 

a) a diferença de pressão causada pela expansão térmica dos gases no ambiente. Quando 

os gases são aquecidos, estes se expandem. Num ambiente fechado, esse aumento de 

pressão poderá resultar em danos estruturais. Contudo, em todas as edificações, existem 

aberturas as quais servem como um “dispostivo” de alívio de pressão; 

 

b) a diferença de pressão poderá ser devida à ascensão dos gases aquecidos, ou seja, é o 

resultado da diferença de densidade entre os gases aquecidos no teto e os gases 

próximos ao piso. 

 

Em ambientes fechados, muito freqüentemente a diferença de temperatura ou densidade 

entre os meios externo e interno, em decorrência, por exemplo, de um incêndio, causa um 

fluxo de ar entrando e saindo. Esse fluxo de ar influencia no comportamento da pluma de fogo. 

 

A densidade e a temperatura externas ao ambiente serão referidas como ρa e Ta. A 

densidade e a temperatura internas ao ambiente serão referidas como ρg e Tg. É assumido que a 

temperatura durante o incêndio será mantida constante. Haverá um fluxo de gás frio entrando 

no ambiente através da parte inferior da janela e haverá um fluxo de gás quente saindo do 

ambiente através da parte superior da janela. Essa entrada de ar frio e saída de ar quente ocorre 

em virtude da diferença de pressão hidrostática. 

 

 A pressão hidrostática devido à coluna de ar frio é representada por uma linha reta com 

inclinação negativa em relação a um eixo imaginário na vertical, indicando que a pressão 

aumenta quando a altura diminui. No interior do ambiente, a pressão hidrostática é também 

dada por uma reta (vide figura 3.13). 
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Figura 3.13.Esboço esquemático da diferença de pressão para ambientes fechados 

aquecidos 

 

Com relação à figura 3.13, há as seguintes notações: 

 

H = altura da janela; 

h1 = distância da quantidade de ar que entra em relação ao plano neutro; 

hu = distância da quantidade de ar que sai em relação ao plano neutro; 

∆Pu = diferença de pressão na parte de cima da janela; 

∆P1 = diferença de pressão na parte de baixo da janela. 

 

 Com relação às aberturas, haverá uma pressão positiva (∆Pu) em sua parte superior, 

causando uma saída de fluxo de ar. Haverá também uma pressão negativa (∆P1) na parte 

inferior da abertura, causando um entrada do fluxo de ar. A linha horizontal que separa ∆Pu de 

∆P1 representa o plano neutro. Plano neutro é a linha imaginária onde todas as pressões são 

nulas, isto é, não existe diferença de pressões. 

 

 Assumindo que o fluido é incompressível e adotando-se o princípio de conservação de 

energia, o balanço de energia pode ser expresso através da equação de Bernoulli. Tal equação 

mostra a relação entre a pressão e a velocidade do fluxo. 

 

 

 

 

ρg  
 

 Tg 

ρa  
 

 Ta 

Dentro do 
ambiente 

Fora do 
ambiente 
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Expressão para o cálculo da diferença de pressão hidrostática na parte superior da abertura: 

 

Considerando-se um ambiente fechado com uma janela e três pontos localizados na 

parte superior da janela, figura 3.14, tem-se: 

 

 
Figura 3.14. Desenho ilustrativo de três pontos imaginários na parte superior da janela 

 

P1 + 1/2(v1)2 ρ1 + h1 ρ1 g = P2 + 1/2 (v2)2  ρ2 + h2 ρ2 g (eq. 3.3) 
 
 
 É assumido que não existem perdas devido ao atrito, pois as perdas devido à 

viscosidade são pequenas. Está-se considerando um fluxo em regime laminar na abertura. É 

também considerado que o fluído é incompressível. Os termos P1 e P2 representam a pressão 

estática nos pontos 1 e 2, respectivamente. Os termos v1 e v2 representam a velocidade nos 

pontos 1 e 2. A pressão em ambos os lados da equação 3.2 representa a pressão hidrodinâmica. 

O termo ∆Pu representa a diferença de pressão hidrostática. 

 

 A diferença de pressão entre o ponto 1 e 2 será referida como ∆Pu e será obtida a partir 

da equação 3.3, considerando-se que v1  = v2  =    0. Assim, tem-se a equação 3.4: 

 

 

P1 +  h1 ρ1 g = P2  + h2 ρ2 g  (eq. 3.4) 
 

1 3 2
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 Deseja-se, portanto, associar a diferença de pressão hidrostática com a velocidade do 

fluxo de ar através da janela, tendo por itenção obter o fluxo de massa através da janela. 

 

 Logo: 

 P1  - P2    =  h2 ρ2 g - h1 ρ1 g   
 
 Simplificando, tem-se: 
 

∆Pu = g (h2 ρ2  - h1 ρ1) 
 
 

Estando os pontos 1 e 2 numa mesma cota em relação ao plano neutro (h1 = h2 = hu), 

logo a equação 3.4 torna-se: 

 
 

∆Pu = g (hu ρ2  -  hu ρ1) 
 
 

∆Pu = hu (ρ2  -  ρ1) g   (eq.3.5) 
   

 

 Considerando a equação de Bernoulli (equação 3.3)nos pontos 1 e 3 (vide figura 3.14), 

tem-se a equação 3.6: 

 

P1 + 1/2(v1)2 ρ1 + h1 ρ1 g = P3 + 1/2 (v3)2  ρ3 + h3 ρ3 g  (eq. 3.6) 
 

 A equação 3.6 pode ser reescrita da seguinte maneira: 

 

P1 -   P3 = 1/2 (v3)2  ρ3 + h3 ρ3 g -  h1 ρ1 g 
 

 

 A velocidade do gás no ponto 1 é nula (i.e., v1 = 0) . A densidade no ponto 1 é a mesma 

que no ponto 3 (i.e., ρ1 -  ρ3 = 0). Além disso, h1 = h3 = hu.  Como resultado, a equação 3.6 

torna-se: 

 
 

∆Pu =  1/2 (vg)2  ρg  (eq. 3.7) 
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Expressão para o cálculo da velocidade do ar na parte superior da abertura: 

 

 A equação para a velocidade do ar que sai é obtida isolando-se vg na equação 3.7. Desta 

forma, obtem-se a equação 3.8: 

 

vg = 
g

ga ghu
ρ

ρρ )(2 −
     (eq. 3.8) 

 

 Para obter a diferença de pressão hidrostática e hidrodinâmica na parte inferior da 

janela, considerar-se-ão os pontos 1,2 e 3 abaixo do plano neutro, como ilustra a figura 3.15. 

Sendo a referência o plano neutro, as alturas h1, h2, h3 são negativas. Ou seja, a diferença de 

pressão hidrostática é negativa, indicando que o ar entra no ambiente. Adotar-se-á uma altura 

positiva, porém, a velocidade será positiva, indicando que o ar entra no ambiente. 

 

Expressão para o cálculo da diferença de pressão hidrostática na parte inferior da abertura: 

 

 
Figura 3.15. Desenho ilustrativo de três pontos imaginários na parte inferior da janela  

 

Aplicando a equação de Bernoulli (equação 3.3) nos pontos 1 e 2, tem-se:  

 

P1 + 1/2(v1)2 ρ1 + h1 ρ1 g = P2 + 1/2 (v2)2  ρ2 + h2 ρ2 g 
 
 

1
3

2
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 Simplificando a equação anteriormente escrita, dado que v1 = v2  = 0, obtem-se a 

equação 3.9: 

 
 

 
P1  - P2    =  h2 ρ2 g - h1 ρ1 g  (eq. 3.9) 

 
 
 Sendo h1 = h2 , a equação 3.9 torna-se: 
 
 

∆P1 = h1 (ρa  -  ρg) g   (eq. 3.10) 

 

 

 Expressão para o cálculo da diferença de pressão hidrodinâmica na parte inferior da abertura: 

 

Relacionando-se os pontos 2 e 3, através da equação 3.3 e assumindo que ρ3 = ρa    

e v3 = va, (ide figura 3.13), obtem-se a equação 3.11: 

 

 

P2 + 1/2(v2)2 ρ2 + h2 ρ2 g = P3 + 1/2 (v3)2  ρ3 + h3 ρ3 g 

 

P2 +  h2 ρ2 g = P3 + 1/2 (v3)2  ρ3 + h3 ρ3 g 

 

P2  - P3    = 1/2 (v3)2  ρ3 

 

∆P1 = 1/2 (va)2  ρa  (eq. 3.11) 

 

 

 Expressão para o cálculo da velocidade do ar que entra na parte inferior da abertura: 

 

 Combinando-se as equações 3.10 e 3.11, tem-se: 

 

va =  
a

ga gh
ρ

ρρ )(2 1 −
    (eq. 3.12) 
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 Expressão para o cálculo do fluxo de massa através da abertura: 

 

O cálculo do fluxo de massa que passa através das aberturas foi desenvolvido a partir da 

formulação usada para o fluxo de um fluido através de um orifício em uma superfície vertical 

expresso na equação 3.13: 

 

m = Cd.A.v.ρ  (eq. 3.13) 

onde: 

m = fluxo de massa (kg/s); 

Cd = coeficiente de fluxo (adimensional); 

A = área da abertura (m2); 

v = velocidade do fluxo (m/s); 

ρ = densidade do gás (kg/m3). 

 

A equação 3.13 é válida tendo como hipótese que a velocidade do fluxo é constante. 

Sendo assim, como a velocidade do ar que passa pelas aberturas não é constante, a equação 

3.13 passa a ser escrita da seguinte forma: 

 

m = Cd  ∫
A

vdAρ    (eq. 3.14) 

tem-se ainda que: 

 

dA = w.dZ    portanto 

onde: 

dA = área infinitesimal da abertura 

w = largura infinitesimal da abertura 

z = altura infinitesimal da abertura 

 

 

 Substituindo dA na equação 3.14, tem-se: 

 

m = Cd ∫
z

dZzvw
0

)(ρ  (eq. 3.15) 
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Como este trabalho analisa a influência do fator de ventilação no comportamento 

da pluma de fogo, a equação 3.15 pode ser reescrita da seguinte forma: 

 

ma = Cd ∫
1

0

)(
h

aa dZzvwρ    (eq. 16) 

 

Substituindo-se o elemento infinitesimal da altura da abertura (z) nas equações 3.10 e 

3.12, obtem-se as equações 3.17 e 3.8: 

 

∆P(z) = Z (ρa  -  ρg) g  (eq. 3.17) 

 

 E substituindo também h1 por z na equação 3.10, tem-se: 

 

 

va(z) =  
a

ga gz
ρ

ρρ )(2 −
  (eq. 3.18) 

 

 

 Substituindo a equação 3.18 na equação 3.16, obtem-se a equação 3.19: 

 

 

ma = Cd ∫
1

0

h

awρ
a

ga gz
ρ

ρρ )(2 − dZ  (eq. 3.19) 

 

a qual pode ser simplificada: 

 

ma = Cdwρa
a

ga g
ρ
ρρ )(2 −  ∫

1

0

h

dzZ   (eq. 3.20) 
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O resultado da integral da equação 3.20 (i.e., ∫
1

0

h

dzZ ) é 2/3 (h1)3/2 

 

Substituindo tal valor na equação 3.20, tem-se: 

 

ma =  
3
2  Cdwρa

a

ga g
ρ
ρρ )(2 −  (h1)3/2   (eq. 3.21) 

 

 A variável ma representa o fluxo de massa que entra pela parte inferior da janela. O 

fluxo de massa que sai do ambiente pode ser deduzido de maneira similar ao fluxo entrante. 

Tem-se portanto a equação 3.22: 

 

mg =  
3
2  Cdwρg

g

ga g
ρ
ρρ )(2 −  (hu)3/2  (e.q 3.22) 

 

 

 Nos próximos parágrafos, buscar-se-á colocar o fluxo de massa entrante (equação 3.22) 

em função da área da janela. A expressão a ser obtida permitirá a análise da influência que o 

dimensionamento da janela terá no comportamento da pluma de fogo. Pela figura 3.13, tem-se 

que: 

 

H = hu + h1 

 

Onde: 

H = altura da janela; 

h1 = distância da quantidade de ar que entra em relação ao plano neutro; 

hu = distância da quantidade de ar que sai em relação ao plano neutro. 

 

O princípio de conservação de massa (lei de Lavoisier), é expressa através da equação 

3.23: 

 

mg = ma   (eq. 3.23) 
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Substituindo-se as equações 3.21 e 3.22 na equação 3.23, tem-se que: 

 

  
3
2  Cdwρg

g

ga g
ρ
ρρ )(2 −  (hu)3/2  =  

3
2  Cdwρa

a

ga g
ρ
ρρ )(2 −  (h1)3/2   (eq. 3.24) 

 

Simplificando a equação 3.24 e substituindo os valores de Cd, g e ρa, obtem-se a equação 

3.25 (vide memória de cálculo no apêndice 1). Os valores assumidos para Cd, g e ρa foram 0,7; 

9,81m/s2 e 1,2Kg/m3 respectivamente. Segundo Quintiere, o coeficiente de fluxo (Cd) poderá 

assumir valores entre 0,6 e 0,70.  

 

ma = 0,5.A. H   (eq. 3.25) 

 

 Onde: 

 ma = fluxo de massa de ar entrante (kg/s); 

 A = área da abertura (m2); 

 H = altura da abertura (m) 

 

 O termo A. H  representa o fator de ventilação proposto por KAWAGOE (1958), o 

qual obteve esta relação através de inúmeros experimentos.  

 

Fv = A. H    (eq. 3.26) 

  

 Onde: 

 Fv = fator de ventilação (m5/2); 

 A = área da abertura (m2); 

 H = altura da abertura (m). 

 

 A equação 3.26 demonstra quantitativamente a influência direta que as dimensões da 

abertura terão na quantidade de massa de ar que irá circular dentro do ambiente.  
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 O que se deseja agora é verificar, com base no que foi exposto neste capítulo, se o ar 

que entra pela janela influencia no comportamento da pluma de fogo ao ponto de tornar o 

incêndio um sistema caótico. Portanto, necessária se faz uma breve introdução à teoria do caos, 

feita no capítulo a seguir. 
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4. TEORIA DO CAOS 
 

A teoria do caos se constitui num ramo de relevância da teoria dos sistemas dinâmicos. 

Esta última, por sua vez, tem várias denominações, tais como: teoria dos sistemas, dinâmica 

complexa, ou ainda, dinâmica não-linear. Segundo CAPRA (1996), essa nova “matemática da 

complexidade” (i.e., teoria dos sistemas dinâmicos) está permitindo aos cientistas modelar a 

interconexidade não-linear característica de muitos sistemas reais. Por isso, sua descoberta está 

sendo cada vez mais reconhecida como um dos acontecimentos mais importantes da ciência do 

século XX. É importante também observar que, segundo o próprio CAPRA (1996), a teoria 

dos sistemas dinâmicos não é uma teoria dos fenômenos físicos, mas sim, uma teoria 

matemática cujos conceitos e técnicas são aplicados a uma ampla faixa de fenômenos naturais.  

 

Sendo assim, a dinâmica não-linear é toda aquela representada por sistemas não-

lineares, isto é, descritos por equações não-lineares. HILBORN (1994) define sistemas não-

lineares como sendo todos os sistemas onde as variáveis dinâmicas, as quais descrevem as 

propriedades do sistema, aparecem na forma de equações não-lineares. Os sistemas ditos não-

lineares, ao contrário dos lineares, não são caracterizados por possuírem uma propriedade 

comum, do que resulta que seus comportamentos, quando descritos graficamente através de 

um plano cartesiano, são curvas e não retas (vide figura 3.1). A ausência de uma propriedade 

unificadora que os caracterize torna a sua sistematização mais difícil de se fazer do que em 

sistemas lineares. Portanto, a dinâmica dos sistemas não-lineares é mais complexa do que a dos 

lineares e, de um modo geral, é muito mais rica do que esses últimos. Essa não-linearidade, de 

acordo com GLEISER (2002), leva à impossibilidade de se encontrar uma solução fechada 

(i.e., exata) para tais sistemas.  Em conseqüência disto, segundo CAPRA (1996),  durante 

muito tempo, a maioria dos cientistas e engenheiros foi levada a considerar que praticamente 

todos os fenômenos naturais poderiam ser descritos por equações lineares, pois, dada a 

complexidade da resolução dos sistemas de equações não-lineares, sempre que apareciam 

equações não-lineares descrevendo certo fenômeno, os cientistas “linearizavam” as mesmas, 

isto é, substituíam-nas por aproximações lineares.  O cientista Ian Stewart faz a seguinte 

observação: “esse hábito tornou-se tão arraigado que muitas equações eram linearizadas 

enquanto ainda estavam sendo construídas, de modo que os manuais de ciência nem mesmo 

incluíam as versões não-lineares completas”. 
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Segundo CAPRA (1996), no mundo não-linear, se inclui a maior parte dos fenômenos 

do “mundo real”. E STEWART (1989) reforça tal pensamento ao afirmar que a natureza é 

inflexivelmente não-linear. De fato, o que se constata é que, ao longo das últimas quatro 

décadas, a comunidade científica está reconhecendo tal condição natural e a teoria dos sistemas 

dinâmicos constitui uma ferramenta fundamental nesta mudança de concepção, pois a mesma é 

a primeira teoria matemática que permite aos cientistas lidar com a plena complexidade dos 

fenômenos não-lineares. 

 

Um fato que culminou no desenvolvimento desta “nova ciência” (i.e., teoria dos 

sistemas dinâmicos) foi a publicação, em 1963, do artigo “Deterministic Nonperiodic Flow” no 

Journal of Atmospheric Sciences por Edward N. Lorenz. Lorenz é considerado, no meio 

acadêmico, como o pai da teoria do caos, que oficialmente, surgiu no ano de publicação desse 

seu artigo. 

 

A teoria do caos, segundo GLEISER (2002) é o estudo de comportamentos instáveis e 

aperiódicos em sistemas dinâmicos determinísticos não-lineares. O próprio LORENZ (1990) 

define a teoria do caos como o estudo dos comportamentos aparentemente aleatórios e 

imprevisíveis que, no entanto, procedem de acordo com regras precisas. Poder-se-ia constatar 

lingüisticamente que teoria do caos é a teoria que se preocupa com o estudo do caos (i.e., 

sistemas caóticos). Contudo, como definir, então, caos? 

 

Muitos autores já versaram a respeito de tal conceito. LORENZ (1990) define de forma 

simples ao dizer que caos é uma propriedade de todo sistema dinâmico no qual o 

comportamento exibe dependência sensível das condições iniciais (i.e., estado de um sistema 

no início de qualquer intervalo de tempo). Segundo HILBORN (1994), caos é todo sistema 

onde o comportamento é aperiódico (i.e., não-periódico) e aparentemente randômico (i.e., 

aleatório, estocástico, casual). BAKER&GOLLUB (1996) definem caos como sendo todo e 

qualquer sistema não-linear onde é evidenciada uma irregularidade na evolução temporal, ou 

seja, onde a dinâmica é não-periódica. LAM (1996), por sua vez, conceitua caos como sendo 

um sistema complexo altamente sensível às condições iniciais pré-estabelecidas e apresenta 

um comportamento não-linear. GASPARD (1994) entende sistemas caóticos como todos e 

quaisquer sistemas que descrevem trajetórias visualmente complexas e sensíveis às condições 

iniciais, resultando, assim, numa dinâmica supostamente aleatória. FERRARA&PRADO 

(1994) conceituam caos somo sistemas dinâmicos turbulentos altamente instáveis (i.e., 
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sensíveis às condições iniciais). Já OTT (1993) afirma que caos é o movimento bastante 

complexo e violento (i.e., turbulento) verificado em sistemas randômicos. Esta randomicidade 

é apenas uma constatação da mente humana, ou seja uma abstração humana, em face da 

complexidade de tal movimento (i.e., aparentemente aleatório). O mesmo OTT (1993) observa 

que comportamentos caóticos podem ser observados numa grande variedade de sistemas 

presentes em diversas áreas do saber, como por exemplo: no comportamento de fluidos, 

plasmas, circuitos, lasers, biologia, química, acústica, mecânica celeste entre outros. Tal 

observação de Edward Ott pode ser ratificada pelos seguintes dizeres de GLEICK (1987): “o 

caos rompe as fronteiras que separam as disciplinas científicas e por ser uma ciência da 

natureza global dos sistemas, reuniu pensadores e cientistas de campos que estavam muito 

separados”. 

 

Com base em tais conceituações, pode-se constatar que sistemas caóticos são 

basicamente todos os sistemas que apresentam as seguintes características: 

 

- complexidade; 

- dinamicidade; 

- não-linearidade; 

- não-periodicidade; 

- sensibilidade às condições iniciais. 

 

Em função dessas características intrínsecas aos sistemas caóticos, se diz que a 

aleatoriedade não é um atributo dos mesmos. O que de fato existe é uma pseudo-aleatoriedade, 

ou seja, uma aparente aleatoriedade, tornando assim o caos um sistema puramente 

determinístico (i.e., regido por leis naturais).  Os sistemas aleatórios se caracterizam por serem 

irreproduzíveis e imprevisíveis. Sendo, portanto, os sistemas caóticos, determinísticos (i.e., 

mesmas condições iniciais levam ao mesmo estado final), as previsões de seus resultados finais 

não são, teoricamente, impossíveis de serem feitas. O que torna essa predição algo difícil de 

ser feita é o fato de que os sistemas caóticos são instáveis, ou seja, qualquer pequena mudança 

nas condições iniciais, até mesmo de ordem infinitesimal, acarretará num resultado final 

completamente diferente. Tal aspecto (i.e., sensibilidade às condições iniciais), de acordo com 

FIGUEIREDO (2001), é a principal característica dos sistemas caóticos.  
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Esse aspecto é comumente denominado de “efeito borboleta”. Lorenz, para ilustrar a 

dependência sensível às condições iniciais, comenta que: “o bater de asas de uma simples 

borboleta no Japão, poderá levar a ocorrência de uma tempestade nos Estados Unidos da 

América.” Cientificamente falando, Lorenz quis explicar, com base na elucidação de GLEICK 

(1987) que: “para pequenas variações nas condições meteorológicas, qualquer previsão perde o 

valor rapidamente. Os erros e as incertezas se multiplicam, formando um efeito cascata 

ascendente através de uma cadeia de aspectos turbulentos, que vão dos demônios da poeira e 

tormentas até redemoinhos continentais que só os satélites conseguem ver”. Por conseguinte, 

sistemas caóticos não são sistemas probabilísticos (i.e., sistemas aleatórios); são sistemas 

altamente dependentes das condições iniciais e essa dependência pode levar a crer que os 

mesmos não são determinísticos, o que não seria uma verdade. 

 

Diante desse contexto, o próximo capítulo propõe um estudo de caso hipótetico a fim 

de se verificar se um incêndio apresenta 2 das 5 características presentes em sistemas caóticos, 

a saber: não-periodicidade e dependência sensível às condições inciais. 

 

Sendo assim, o capítulo 5 procurará responder aos 2 questionamentos: 

 

- um incêndio é um sistema não-periódico ? 

- um incêndio é sensível às condições iniciais ? 

 

E o capítulo 6, por sua vez, procurará responder aos 3 questionamentos: 

 

- um incêndio é um sistema complexo ? 

- um incêndio é um sistema dinâmico ? 

- um incêndio é um sistema não-linear ? 
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5. UM INCÊNDIO É UM SISTEMA CAÓTICO? 
 

 Este questionamento será parcialmente respondido através de um estudo de caso 

hipótetico descrito a seguir. Através desse estudo de caso buscar-se-á deduzir expressões que 

possibilitem verificar se o incêndio é um sistema períodico ou não-períodico, bem como se o 

mesmo é ou não sensível às condições iniciais. Pois um sistema caótico deve ser complexo, 

dinâmico, não-linear, não-periódico e sensível às condições de entrada (vide capítulo 4). 

 

 As equações a serem definidas vão descrever o comportamento da pluma de fogo sob a 

influência da massa de ar entrante (vide seção 3.3). Isso será possível através da mensuração da 

velocidade ascendente e altura da pluma, as quais servem como indicadores de seu 

comportamento, vide figura 3.7. 

 

Estudo de caso hipótetico: 

 

 Considere-se a edificação proposta, uma simples casa residencial, a qual é mostrada nas 

figuras 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4. 

 
Figura 5.1. Fachada principal da edificação 
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Figura 5.2. Fachada lateral da edificação 

 

 
Figura 5.3. Planta baixa da edificação 

A B 

quarto 
cozinha 

sala
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Figura 5.4. Corte AB  

 

 

 

Na edificação proposta, existem três ambientes (i.e., sala, cozinha e o quarto, os quais 

representam as salas 1,2 e 3, respectivamente) que têm o potencial para serem a sala de origem. 

FITZGERALD (1998) faz a seguinte consideração sobre sala de origem: “o cenário de um 

possível incêndio começa com a seleção da sala de origem. A sala de origem representa o local 

da edificação em que existe a maior probabilidade de se iniciar um incêndio e a partir daí haver 

a propagação desse para as demais salas adjacentes”.  FITZGERALD (1998) ainda faz uma 

outra consideração ao afirmar que a sala de origem poderia ser definida como o espaço físico 

dentro da edificação, onde o incêndio se inicia e por isso consiste num importante referencial 

para se avaliar o comportamento do incêndio na edificação, possibilitando, por exemplo,  um 

estudo das reais chances de ocorrência de um flashover em tal sala.  

 

Sala de origem, portanto, consiste no local, dentre n outros de uma edificação qualquer, 

que possui as maiores chances de ser o foco inicial do incêndio, bem como seu centro de 

propagação para os demais ambientes. A importância de se ter uma noção de qual seria a sala 

de origem pode ser melhor visualizada a partir do diagrama contínuo da figura 5.5, onde está 

se supondo ser a sala 1 a de origem e a propagação se daria na ordem: sala 1, sala 2 e, 

posteriormente, sala 3. 
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Figura 5.5.  Diagrama contínuo descrevendo a evolução da propagação da chama a 
partir de um incêndio na sala 1 
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As figuras 5.6, 5.7 e 5.8 apresentam uma descrição sucinta das salas da edificação 

proposta. Nos próximos parágrafos, buscar-se-á responder ao seguinte questionamento: qual é 

a provável sala de origem? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5.6. Planta baixa da sala 1 e descrição sucinta da mesma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.7. Planta baixa da sala 2 e descrição sucinta da mesma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 5.8. Planta baixa da sala 3 e descrição sucinta da mesma 

• Pé direito = 2,85m 
• Comprimento= 6,30m 
• Largura= 4,80m 
• Área do ambiente= 30,24m2 
• Teto em gesso 
• Paredes pintadas e emassadas com tinta 

acrílica 
• Materiais não combustíveis, plásticos e 

celulósicos.  
• Espaçamento maior que 1,00m entre os 

itens do mobiliário 
• Uma janela baixa com dimensão de 1,20 x 

2,20m.

• Pé direito = 2,85m 
• Comprimento= 3,15m 
• Largura= 3,85m 
• Área do ambiente= 12,23 m2 
• Teto em gesso 
• Paredes em azulejo 
• Materiais combustíveis do tipo celulósicos 
• Espaçamento menor que 1,00m entre as 

mobílias 

• Pé direito= 2,85m 
• Comprimento= 3,50m 
• Largura= 3,30m 
• Volume do ambiente= 32,92m3 
• Teto em lambri 
• Paredes em tijolo aparente 
• Materiais celulósicos e plásticos 
• Espaçamento bem menor que 1,00m 

entre as mobílias 
• Piso em carpete
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Sendo assim, para a tomada de decisão da sala de origem, adotar-se-ão os critérios 

sugeridos pelo Professor Robert Fitzgerald, a saber: 

 

1) Segurança dos ocupantes: Se um incêndio ocorresse em uma 

edificação, quais salas (i.e., ambientes) causariam maiores 

problemas, no que se refere à segurança dos ocupantes? Em que 

períodos do dia, semana ou época do ano os ocupantes 

desenvolvem suas atividades?  

 

2) Propriedade e continuidade operacional: Em que áreas da 

edificação há equipamentos, arquivos ou outros documentos 

relevantes? As áreas consideradas vitais estão protegidas no 

evento de um incêndio no próprio edifício ou em outro 

adjacente?  

 

3) Propagação da chama: Se um incêndio ocorresse em uma 

edificação, a partir de que sala  ele se propagaria mais 

facilmente? 

 

4) Obstáculos à extinção: Se um incêndio ocorresse em uma 

edificação, quais das salas ofereceriam mais obstáculos à 

extinção manual? 

 

5) Fragilidade das barreiras: Em uma edificação poderão existir 

ambientes (i.e., salas) em que as barreiras (i.e., paredes) têm uma 

resistência menor que as demais? 

 

6) Representação da edificação: Se um incêndio ocorresse em uma 

edificação, quais salas melhor representariam a estrutura? 

 

 

 

 

 



 67

Adotando-se tais critérios, utilizou-se um método matemático de decisão multicritério a 

fim de facilitar a tomada de decisão final (i.e., seleção da sala de origem). A metodologia 

utilizada foi a do processo analítico hierárquico (A.H.P. – analytic hierarchy process), proposto 

por SAATY (1980). Apesar de alguns especialistas na área de decisão não recomendarem tal 

método, pois os mesmos afirmar que o A.H.P. gera problemas de inconsistência nos pesos 

atribuídos, o presente trabalho não se preocupou com tal aspecto, pois a consistência para o 

caso da seleção da sala de origem é assegurada tendo em vista que um incêndio é um 

fenômeno real regido por leis naturais. Os detalhes dos cálculos estão no resumo da memória 

de cálculo no apêndice 2. 

 

Portanto, depois de realizada toda a análise matricial referente ao método acima citado, 

constatou-se que para o caso hipotético proposto, a mais provável sala de origem é a 3.  

 

Dessa forma, definido o cenário mais propenso a ser a sala de origem para o estudo 

proposto, definiu-se que a abertura seria uma janela de abrir de folha dupla, ilustrada nas 

figuras 3.10 e 3.11. Simulou-se a influência da massa de ar que entra através dessa abertura, 

equação 3.25, definindo-se quatro opções de dimensões para a janela. Com isto calculou-se o 

fator de ventilação proposto por Kawagoe (vide eq. 3.26), para posteriormente calcular-se o 

fluxo de massa que está entrando a partir da abertura. O quadro abaixo mostra os dados 

obtidos. 

 

 

Tabela  5.1. Cálculo do fluxo de massa de ar que entra por cada tipo de janela 

Janela Dimensões: BxH Área de 

abertura (m2)  

A = Bx H 

Fator de 

Ventilação 

(m5/2) 

Fv = A H   

Fluxo de massa de ar que 

entra pela abertura  

(Kg/s) 

Ma = 0,5. A. H    

Janela 1 1,40 x 2,00 m 2,8 3,95 1,98 

Janela 2 1,20 x 2,00 m 2,4 3,40 1,70 

Janela 3 1,00 x 1,80 m 1,80 2,40 1,20 

Janela 4 0,80 x 1,20 m 0,96 1,05 0,52 
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Objetivando verificar se um incêndio é um sistema periódico e sensível às condições de 

entrada (i.e., condições iniciais), faz-se necessário estimar a altura da chama. Ou seja, o 

alcance que a chama obteria se fosse uma queima livre (i.e., a céu aberto).  Diversos autores 

(i.e., Drysdale, Cox, Quintiere, entre outros) sugerem a seguinte equação para o cálculo da 

altura da chama: 

 

L = 0,235 (Q)2/5 – 1,02 D  (eq. 5.1) 

 

Onde: 

L = altura da chama sem influência do teto (m); 

Q = taxa de calor liberado do pacote combustível (kW/m2); 

D = diâmetro aproximado do pacote combustível (m) 

 

 

O incêndio na sala 3 inicia-se em uma poltrona com 40,4 kg de massa, a qual está 

localizada na quina da sala. Através da equação 3.1 e da tabela 3.1 obteve-se o fluxo de calor 

liberado pelo referido pacote combustível Q = 1648 kW/m2. Não possuindo a poltrona secção 

circular, adotou-se um diâmetro para a mesma de aproximadamente 0,90m. Substituindo-se os 

valores acima na equação 5.1, tem-se que a altura da chama é de  3,63 m. 

 

A extensão da pluma no teto (figura 1.4), é obtida pela equação 5.2: 

 

Rf = 0,95 (L – ∆)  (eq. 5.2), 

 

Onde: 

Rf = extensão da pluma no teto (m); 

L = altura da chama sem influência do teto (m); 

∆ = distância entre a superfície do pacote combustível e o teto (m). 

 

Considerando-se que o pé direito da sala 3 mede 2,85m e a poltrona tem uma altura de 

0,50m, a extensão da camada de gases aquecidos no teto (i.e., extensão da pluma de fogo no 

teto) é de 1,22m, segundo a equação 5.2. 

 

Com esse valor, calculou-se a relação Rf / ∆ = 1,22 / 2,35 = 0,52 
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A velocidade ascendente da pluma é função da relação acima descrita. Se Rf / ∆ < 0,15, a 

velocidade máxima ascendente da pluma é proporcional à raiz cúbica de Q/ ∆, ou seja,        

umáx α (Q/ ∆)1/3. Para o caso da sala 3, tem-se que Rf / ∆ > 0,15, logo umáx é obtida através da 

equação 5.3, sugerida por diversos autores da área de engenharia de incêndios (i.e., Drysdale, 

Cox, Quintiere, entre outros): 

 

 

umáx = 6/5

3/1

)(
)(195,0

fR
Q ∆   (eq. 5.3) 

 

 

 

Onde:  

umáx = velocidade máxima ascendente da pluma de fogo (m/s); 

Q = taxa de calor liberado do pacote combustível (kW/m2); 

∆ = distância entre a superfície do pacote combustível e o teto (m); 

Rf = extensão da pluma no teto (m) 

 

 Uma outra consideração a ser feita diz respeito à posição do pacote combustível (i.e., a 

poltrona) na sala 3. Como o mesmo está localizado na quina, a fórmula usada para estimar o 

fluxo de massa perdida pelo material em combustão é sugerida por Zukoski: 

 

 

mp = 0,028 (Q)1/3 (Z)5/3   (eq.5.4), 

 

 Onde: 

 mp = fluxo de massa perdida pelo material em combustão (kg/s); 

 Q = taxa de calor liberado do pacote combustível (kW/m2); 

 Z = altura da pluma (m). 

 

 Como se considera não haver perdas que na pluma, conforme detalhado na seção 3.2, o 

que é produzido durante o processo de combustão do pacote combustível será transportado até 
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o teto. Portanto, o fluxo de massa produzido na pluma será o mesmo fluxo de massa dos gases 

quentes no teto. 

 

mg = mp  (eq. 5.5), 

 

 

Onde: 

mg = fluxo de massa dos gases quentes no teto (kg/s); 

mp = fluxo de massa perdida pelo material em combustão (kg/s). 

 

 

 

 

 

Combinando a equação 5.4 com a 5.5, tem-se a equação 5.6: 

 

mg = 0,028 (Q)1/3 (Z)5/3  (eq.5.6), 

 

Onde: 

mg = fluxo de massa dos gases quentes no teto (kg/s); 

Q = taxa de calor liberado do pacote combustível (kW/m2); 

Z = altura da pluma (m). 

 

Deseja-se agora definir uma equação que expresse como a velocidade ascendente da 

pluma (u) se comporta com a influência do fluxo de massa (ma) que está entrando a uma 

velocidade (v) pela janela no decorrer do tempo. Para isto, partiu-se da equação 5.6, que pode 

ser reescrita da seguinte forma: 

 

Z5/3 = 3/1)(028,0 Q
mg  (eq.5.7), 

 

Onde: 

Z = altura da pluma (m); 

mg = fluxo de massa dos gases quentes no teto (kg/s); 
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Q = taxa de calor liberado do pacote combustível (kW/m2). 

 

 Reescrevendo a equação 5.3, isolando-se o fluxo de calor liberado, tem-se a equação 

5.8: 

Q1/3 = 
∆195,0

)( 6/5
fmáx Ru

 (eq.5.8), 

 

Onde: 

Q = taxa de calor liberado do pacote combustível (kW/m2); 

umáx = velocidade máxima ascendente da pluma de fogo (m/s); 

Rf = extensão da pluma no teto (m); 

∆ = distância entre a superfície do pacote combustível e o teto (m). 

 

 Substituindo, portanto, os valores calculados de Rf (i.e., 1,22) e ∆ (i.e., 2,35) na 

equação 5.8, obtem-se a relação: 

 

Q1/3 = 3,93umáx  (eq. 5.9), 

Onde: 

Q = taxa de calor liberado do pacote combustível (kW/m2); 

umáx = velocidade máxima ascendente da pluma de fogo (m/s). 

 

Substituindo a equação 5.9 na equação 5.7, obtem-se a relação para a velocidade máxima 

ascendente da pluma (equação 5.10). As etapas para obtenção da equação 5.10 são detalhadas a 

seguir: 

 

Z5/3 = 
)93,3(028,0 u

mg =
u

mg

.11,0
 

 

0,11.Z5/3 =
u

mg  

 

umáx = 3/5).(11,0 Z
mg = 3/5)..(11,0 tu

mg  
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Sendo v = 0,15u (equação 3.2), logo: 

 

umáx = 3/5

15,0
.11,0 







 tv

mg   

Simplificando a equação acima, tem-se: 

 

umáx = ( ) 3/5.
38,0
tv

mg   

 

Substituindo a equação 3.21 (vide seção 3.2) na expressão da velocidade máxima 

ascendente da pluma de fogo, descrita na página anterior, obtem-se, portanto, a equação 5.10:  

  

 

umáx = ( ) 3/5.
38,0
tv

ma  (eq. 5.10) 

Onde: 

umáx = velocidade máxima ascendente da pluma de fogo (m/s); 

ma = fluxo de massa de ar entrante (kg/s); 

v = velocidade horizontal do ar que entra na pluma (m/s); 

t = tempo (s). 

 

A equação 5.10 mostra a relação entre a velocidade ascendente da pluma de fogo – que 

se presume em seu valor máximo - e o fluxo de massa entrante pela janela, a velocidade desse 

fluxo e o tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


