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Shopping MAROCCO MALL – Casablanca, Marrocos 

 

Desenfumagem e Ventilação Naturais: 

Exuvent / Brakel fornecem estéticos sistemas de esquadrias sob medida 
 

Tecnologias inovadoras  de segurança contra incêndio e uma estratégia de design 
sustentável foram seguidas em todo o projeto do Marroco Mall, tornando-se padrão 
para edifícios energeticamente eficientes na indústria dos shopping centers. 

 
  O Shopping Marroco Mall, em Casablanca – Marrocos (ao norte do 

continente Africano), com previsão de abertura a 5 de Dezembro de 2011, é um 
shopping center ultramoderno que oferece abundante luz natural, e que deverá 
atrair cerca de 14 milhões de visitantes anualmente. Este projecto de destaque 
compreende cerca de 200 mil m², tornando-se no maior Shopping Center do norte 
de África. A Exuvent forneceu o sistema de desenfumagem e ventilação natural para 
este prestigiado centro comercial, fabricado pela empresa holandesa Brakel, para 
garantir que os visitantes possam evacuar as instalações em segurança em caso de 
incêndio. Isto exigiu a produção de sistemas feitos sob medida. 
 

Os riscos para pessoas e materiais de um incêndio são consideravelmente 
reduzidos graças a uma rápida exaustão de fumos e calor. Ela permite às pessoas 
escaparem em segurança, a extinção do fogo é confinada e os bombeiros podem 
extinguir o fogo de uma forma mais eficiente. 

 

O projeto inicial especificava mais de 300 unidades de janelas para extracção de fumos e calor. 
No entanto, uma abordagem estreitamente coordenada pela Exuvent  permitiu ao Shopping reduzir este número para 
153 janelas do modelo Exuvent.VENTRIA, com dobradiças na parte inferior e perfil de rotura térmica com isolamento 
total, com 30 tamanhos diferentes, distribuídas pelas diversas coberturas envidraçadas do Shopping. Isto foi possível 
graças ao fato da Exuvent ter sido capaz de fornecer janelas Ventria em tamanhos grandes (cerca de 1,5 x 3,3 metros), 
combinada com ângulos de abertura grande (>61°, que permite coeficientes aerodinâmicos excelentes). O peso total da 
esquadria, neste caso, foi de 45 kg / m². 

 
A eficiência energética foi uma das questões mais importantes abordada pela equipe de projeto durante o 

desenvolvimento do projeto. Era importante assegurar que o desempenho energético do edifício e seus sistemas 
fossem otimizados através da aplicação de estratégias de projeto de alto desempenho, incluindo: sistemas de AVAC que 
recuperam energia através dos sistemas de exaustão de calor e optimização das superfícies envidraçadas. O fato de que 
o ar quente sobe, faz este tipo de controle climático eficaz, silencioso e energeticamente eficiente. Sistemas de 
exaustão de fumaça e de calor são, portanto, muitas vezes usado para ventilação diária também, como neste caso: as 
153 janelas Ventria, integradas nas várias coberturas de vidro do Shopping, serão utilizadas diariamente para ventilação. 
Isso irá ajudar a conferir ao shopping Marocco Mall um ambiente interno agradável, bem como grandes quantidades de 
ar fresco e luz natural. 
 

Arquitetura: Design International  
Cliente: Al Amine (consorcio entre o Aksal Group e Nesk Investment) 

Sistemas de exaustão e ventilação natural de fumos e calor: Exuvent (fornecedor/distribuidor) /  Brakel (fabricante)  

Estruturas Metálicas Skylights: Martifer 
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Objetivo dos Sistemas de Desenfumagem Natural: 

� Estatísticas efetuadas em vários países indicam que: 

◦ 90% das vítimas nos incêndios, são provocadas pelo fumo. 

◦ 70% das Empresas ficam impossibilitadas de continuar a sua atividade após um incêndio. 

◦ Ao fim de 3 minutos de incêndio, os locais ficam inacessíveis 

 

          
                         modelo: exuvent.VENTRIA.brakel 

 

 

 

 

 

 

� Finalidade: 

Os sistemas de extracção de fumos e calor criam uma área livre de fumos acima do chão removendo o fumo e o 

calor, o que promove condições para uma evacuação segura e/ou resgatar e proteger bens ao permitir que o 

fogo possa ser combatido nos estágios iniciais. 

O uso destes sistemas tornou-se indispensável e é parte integrante de um projeto de segurança, para: 

 

� Manter as saídas de emergência livres de fumos. 

� Evitar os perigos da intoxicação e pânico pela falta de visibilidade pelo fumo. 

� O controle e redução da propagação de gases quentes e fumos entre a área incendiada e áreas 

adjacentes, baixando a temperatura interna e limitando a propagação do incêndio. 

� Auxiliar nas operações de busca e resgate de pessoas, localização e controle do incêndio. 

� Reduzir efeitos térmicos nos componentes da estrutura durante o incêndio. 

 


