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Proteção e combate a incêndio
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Objetivo

Fornecer noções básicas sobre prevenção e combate a princípio de
incêndio.

 

Definições

 O que é combustível?

 O que é combustão?

 O que é fogo?

 O que é incêndio?
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Combustível

Toda e qualquer substância, material ou produto que possui propriedade
de queimar, de entrar em combustão.

Combustão

Reação química entre oxigênio (comburente), combustível e calor que
gera, simultaneamente, calor ou calor e luz.

 

Fogo

Consequência de uma reação química, denominada combustão, que
produz calor e luz.

Incêndio

Todo fogo que foge ao controle humano, podendo causar prejuízos
materiais, humanos e ambientais.
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A combustão classifica-se em:

 Lenta: a produção de energia é muito pequena, dissipada no ambiente.

 Simples: há percepção visual da reação, a propagação é inferior a 1 m/s
– Classe A.

 Deflagração: a velocidade de propagação é superior a 1 m/s e inferior a
400 m/s, e a pressão das ondas varia de 1 a 10 vezes maior que a inicial
– Classe B.

 Detonação: a velocidade de propagação é superior a 400 m/s,
e a pressão é 100 vezes maior que a inicial – Explosivos.
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Pontos de inflamabilidade

 O que é uma substância inflamável?

 O que é uma substância combustível?

 O que é combustão?

 O que é fogo?

 O que é incêndio?

 

Ponto de fulgor

 Temperatura mínima em que um combustível começa a liberar gases ou
vapores inflamáveis que, ao entrarem em contato com alguma fonte
externa de calor, incendeiam-se.

 Não se mantém, não se sustenta, por não haver produção de gases ou
vapores suficientes.

 



6 
 

 

Produtos
Ponto de 

fulgor

 Gasolina

 Tíner

 Querosene

 Butano

 Metanol

 Madeira

 Asfalto

- 42 ºC

+ 23 ºC

+ 34 ºC

- 60 ºC

+ 12,2 ºC

+ 161 ºC

+ 204 ºC

 

Ponto de combustão

 Temperatura mínima em que um combustível libera gases ou vapores
inflamáveis que, se entrarem em contato com alguma fonte externa de
calor, incendeiam-se, mantendo-se as chamas.
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Ponto de ignição

 Temperatura mínima em que um combustível libera gases ou vapores
inflamáveis que, ao entrarem em contato com o oxigênio do ar,
incendeiam-se espontaneamente, independentemente de uma fonte
externa de calor.

 

Triângulo do fogo

Tetraedro

CALOR
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Combustíveis

Matérias que possuem propriedade de entrar em combustão.

Podemos encontrá-las nos estados: sólido, líquido e gasoso.

 

Comburente

Concentração de 21% na atmosfera.

OXIGÊNIO
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Calor

Provoca a reação, dando início à combustão.

 

Formas de propagação do calor

 Condução: o calor passa de molécula a molécula do corpo, por
movimento vibratório.

 Convecção: à medida em que se aquecem, as moléculas expandem-se,
tornam-se mais leves, elevam-se e atingem patamares superiores.

 Irradiação: é a transmissão do calor por meio de ondas, na qual as
aquecidas atingem outros corpos frios, aquecendo-os.
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Classes de incêndio

 Classe A;

 Classe B;

 Classe C;

 Classe D;

 Classe K.

 

Classe A

 Queima em profundidade e deixa resíduos.

Exemplos: madeira, papel, tecidos e similares.

 Extinção por resfriamento.
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Classe B 

 Queima em superfície e não deixa resíduos.

Exemplos: gasolina, óleo, tintas, gás de cozinha e similares.

 Extinção por abafamento.

 

Classe C

Equipamentos elétricos e eletrônicos energizados.

 Extinção por abafamento.
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Classe D 

Exemplos: titânio, magnésio, potássio.

 Extinção por abafamento.

 

Classe K

Exemplos: óleo e gordura em cozinha.

 Extinção por abafamento.
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Meios de prevenção

Evitar a formação do triângulo do fogo, atuando sobre o comburente,
o combustível e/ou a fonte de calor.

 

Prevenção

Atuação sobre o combustível

 Evitar a armazenagem de inflamáveis;

 Fazer manutenção periódica das instalações de líquidos e gases
inflamáveis;

 Substituir as substâncias por outras menos inflamáveis (se for viável);

 Programar limpeza frequente, evitando a formação de resíduos
inflamáveis;

 Manipular ou armazenar materiais inflamáveis em local com ventilação
natural ou forçada;
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 Remover vapores inflamáveis em locais confinados;

 Rotular e sinalizar adequadamente recipientes ou tubulações de
inflamáveis;

 Guardar sobras de líquidos inflamáveis em vasilhames hermeticamente
fechados e em armários apropriados;

 Usar ou manusear líquidos inflamáveis somente em áreas bem
ventiladas;

 Descargas elétricas atmosféricas;

 Engrenagens;

 Contato de materiais ou do calçado com o piso;

 

 Ferramentas metálicas;

 Substâncias químicas que, quando reagem entre si, emitem calor;

 Cigarros acesos;

 Veículos e máquinas motorizadas;

 Instalações geradoras de calor;

 Incidência direta de raios solares;

 Curto-circuito nas instalações elétricas;

 Eletricidade estática.
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Rompimento do triângulo do fogo

 Pela retirada do material

 Pelo resfriamento

 Por abafamento

CALOR

 

 Pela retirada do material

CALOR
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 Pelo resfriamento da matéria

CALOR

 

 Por abafamento

CALOR
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Equipamentos usados no combate a incêndio

 Extintores portáteis e sobre rodas

 Hidrantes

 Chuveiros automáticos (sprinkler)

 

Partes dos extintores – CO2
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Partes dos extintores – ABC e PQS
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Partes do hidrante
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Partes do sprinkler

 

Instalação de extintores de incêndio

 Deve-se fixá-los em local desobstruído e de fácil visualização e localização,
próximo ao acesso do risco.

 Deve-se sinalizar o local da fixação com um círculo vermelho ou por uma
seta larga, vermelha, com bordas amarelas.

 Embaixo do extintor, deve-se pintar de vermelho uma área de 1 m2

e mantê-la desobstruída.

 A altura da alça de manuseio não deve exceder a 1,60 m, e a parte inferior
do aparelho nunca deve ter menos do que 0,20 m de distância do piso
acabado.

 Pode ser colocado no chão, desde que em suporte adequado.
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Localização e instalação dos extintores
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O emprego eficiente dos extintores depende 
basicamente:

 de pessoal habilitado para o correto manuseio;

 da utilização rápida e imediata do equipamento em princípio de
incêndios;

 do dimensionamento adequado dos aparelhos, conforme as classes de
fogo e a área a ser coberta;

 da inspeção periódica da área a proteger e dos locais onde se encontram
fixados os aparelhos;

 da inspeção e da manutenção adequada e eficiente dos equipamentos.

 

Área 
coberta por 
unidade de 
extintores

Risco de 
fogo

Classe de ocupação
* Segundo Tarifa de 
Seguro Incêndio do 

Brasil – IRB (*)

Distância 
máxima a ser 

percorrida

500 m²
pequen

o
"A" – 01 e 02 20 metros

250 m² médio "B" – 02, 04, 05 e 06 10 metros

150 m² grande
"C" – 07, 08, 09, 10,          

11, 12 e 13
10 metros
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Substâncias
Capacidade dos 

extintores

ABC

2,3 quilos
4 quilos
6 quilos
8 quilos

12 quilos

Água Pressurizada 10 litros

Gás Carbônico (CO2)
6 quilos
4 quilos
2 quilos

Pó Químico Seco

12 quilos
8 quilos
6 quilos
4 quilos

 

Extintores de incêndio

Dados operacionais

Extintor
Faixa de 

operação
Tempo           

de descarga
Rendimento
na vertical

Alcance        
do jato

PQS 6 Kg de -10 a 60 ºC de 8 a 10 s > 85 % de 5 a 7 m

AP  10 l de 4 a 45 ºC de 55 a 60 s > 95 % de 10 a 11 m

CO2  6 kg de 0 a 45 ºC de 16 a 18 s > 75 % de 5 a 7 m

ABC de -10 a 50 �C de 13 a 15 s > 85 % de 5 a 7 m
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Manutenção de extintores

 Vistorias diárias;

 Verificar mangueiras obstruídas;

 Verificar lacres;

 Verificar ponteiro do indicador de pressão.

 

 

CLASSE DE 
INCÊNDIO 

TIPO 
DE 

MATERIAL 
COMBUSTÍVEL 

TIPO DE EXTINTOR 

PÓ QUÍMICO SECO 
(PQS) 

GÁS CARBÔNICO 
(CO2) 

ÁGUA PRESSURIZADA ABC 

PÓ QUÍMICO ESPECIAL 
cloreto de sódio, 

limalha de ferro fundido, 
areia 

A 
Materiais sólidos.    
Ex.: papel, madeira, 
tecido de algodão 
etc. 

INEFICIENTE 
 
Extingue somente           
no estágio inicial. 

INEFICIENTE 
 
Extingue somente           
no estágio inicial. 

EXCELENTE 
 
Satura e resfria                     
o material,                     
não permitindo                 
a reignição. 

EXCELENTE 
 
Forma cobertura            
que abafa e resfria             
o material. 

INADEQUADO 

B 
Líquidos inflamáveis, 
óleos, graxas, 
gasolina, vernizes, 
solventes/tíner etc. 

EXCELENTE  
 
Abafa o fogo                        
e interrompe                        
a combustão.                      
A cortina criada protege 
o operador do calor. 

BOM  
 
Não deixa resíduos. 

INADEQUADO  
 
Espalha o incêndio           
e não apaga o fogo. 

EXCELENTE  
 
Forma uma camada 
sobre o material, 
abafando-o. 

INADEQUADO  

C 
Equipamentos, 
motores, quadros e 
instalações elétricas 
energizadas em geral. 

BOM  
 
Não é condutor de 
eletricidade e protege     
o operador do calor. 

EXCELENTE  
 
Não é condutor,             
não deixa resíduos             
e não danifica                     
os equipamentos. 

INADEQUADO  
 
Não recomendável,    
por ser condutor             
de eletricidade. 

EXCELENTE  
 
Extinção do fogo              
por abafamento. 

INADEQUADO 

D 
Metais pirofóricos 
como: magnésio, 
zircônio e titânio. 

INADEQUADO  
 
Exceto os extintores        
de pós químicos  
especiais para                 
cada tipo de material.  

INADEQUADO 
 
Choque térmico poderá 
causar reação violenta.  

INADEQUADO 
 
Os materiais 
pirofóricos,                     
em contato com água, 
têm reação violenta. 

INADEQUADO EXCELENTE  
 
Extinção do fogo                     
por abafamento. 

 



25 
 

 

Como se portar em caso de incêndio

 De forma segura, descubra o que está queimando e a extensão do fogo.
Havendo brigadistas no local, não se preocupe, pois eles já farão essa
ação.

 Mantenha a calma. Se no local houverem brigadistas, siga as instruções
deles. Caminhe de forma rápida, porém sem correria. Nunca empurre
ninguém.

 Acione os alarmes se houverem. Há a possibilidade de pessoas em outros
locais não saberem que há um incêndio se estabelecendo.
Principalmente em prédios comerciais ou ambientes amplos, como
galpões de armazenamento.

 

 Utilize extintores de incêndio e hidrantes, adequadamente e no início do
evento.

 Ao sair feche portas e janelas sem trancá-las. Lembre-se que o fogo se dá
pela presença do oxigênio. Diminuindo sua quantidade é possível evitar
que a propagação evolua.

 Desligue a eletricidade. Isso ajuda a reduzir o risco de novos focos de
incêndio de origem elétrica.

 Tenha atenção às pessoas ao seu lado. Se você notar que alguém está
ficando nervoso ou descontrolado, tente acalmá-lo(a). Essas pessoas podem
representar um grande perigo nesses momentos.

 Sua vida vale muito mais que qualquer objeto que ficou para trás. Por isso
nunca volte para buscar nada.
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 Se você estiver em um edifício, nunca use elevadores. Como falamos, uma
dos procedimentos contra incêndio recomendados é desligar a energia
elétrica. Estando em um elevador, você incorre no risco de ficar preso.

 Não tire sua roupa. Ela servirá como uma barreira para o calor e contra a
desidratação. Se houver a possibilidade, molhe-as. Além de não deixar
que elas queimem, ajuda a manter a pele úmida e hidratada.

 Sempre desça até o térreo para sair do local. Suba somente se as chamas
estiverem vindo dos andares mais baixos.

 Caso você precise abrir alguma porta, verifique se não há fumaça saindo
dela, ou se a porta e maçaneta não estão quentes. Esses são sinais de que
do outro lado pode estar em chamas. Abra a porta com cautela. Lembre-
se que ao fazer isso, você estará fornecendo mais oxigênio para
alimentar as chamas.

 

 Na presença de fumaça, cubra o nariz com um pano, de preferência
molhado. Dependendo do que estiver em chamas, a fumaça inalada pode
ser fatal. Se o local já estiver coberto por fumaça, abaixe-se e saia
rastejando do local.

 Caso seja impossível sair do local com segurança, procure uma sala com
janela. Molhe-a, se possível, para que dificultar o alastramento das
chamas. Feche a porta da sala sem trancá-la. Vede frestas com
cobertores, tapetes, ou qualquer tecido para que a fumaça não entre. E
sinalize até que sua posição seja identificada.

 Jamais pule do edifício.

Telefone do Corpo de Bombeiros: 193.
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http://egov.df.gov.br
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