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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na mo-

dalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Minis-

tério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distância (SEED) 

e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas 

técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de en-

sino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir 

o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino 

e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das 

redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2010

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra das professoras-autoras

Querido aluno, 

Seja muito bem-vindo à disciplina de Controle de Riscos e Sinistros! Nesta 

disciplina, você dará continuidade ao seu aprendizado sobre a prevenção de 

acidentes do trabalho, tema que você vem estudando ao longo de todo o 

seu curso. Porém, neste momento, você obterá conhecimentos relacionados 

à prevenção de princípios de incêndios e demais sinistros. 

A partir de agora, você saberá como o fogo se inicia, quais são as classes 

de incêndio existentes, os agentes extintores mais comuns, os principais 

equipamentos destinados à prevenção e ao combate a incêndios, como 

compor uma brigada de incêndios, dentre muitos outros assuntos 

interessantes! 

Lembre-se que todo este conhecimento será de grande importância à sua 

profissão para que você saiba avaliar se os ambientes de trabalho estão, 

devidamente, protegidos contra incêndios, conforme prevê a legislação. 

É importante destacar que, quando o assunto é segurança do trabalho 

relacionado à prevenção de incêndios, é necessário que os profissionais 

estejam sempre muito bem atualizados sobre as legislações vigentes e 

mudanças nas normas técnicas. Desta forma, estude bastante, não só 

durante o curso, mas sempre! 

Desejamos a você excelentes momentos de estudos e muito sucesso na sua 

futura profissão!

As autoras
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Aula 1 –  Introdução à proteção  
contra incêndios

Nesta aula de introdução à proteção contra incêndios, você co-

nhecerá como o homem começou a se relacionar com o fogo, e 

perceberá que este elemento, ao mesmo tempo, pode ser muito 

benéfico à humanidade, ou pode acarretar grandes catástrofes, 

quando não controlado. Neste sentido, você compreenderá que 

o estudo da proteção contra incêndios envolve tanto o ramo da 

prevenção quanto o de combate a incêndio.

1.1 História do fogo
O fogo, sempre, foi considerado um elemento de grande significado para o 

homem. No entanto, antes do homem primitivo descobrir como produzi-lo 

e como controlá-lo, o fogo provocava verdadeiro terror ao ser humano, algo 

até supersticioso, pois seu surgimento estava sempre relacionado a fenôme-

nos da natureza, como: erupção de vulcões, raios das chuvas e, também, 

queimadas de vegetações submetidas a fortes raios de sol. Assim, por mui-

tos anos, o fogo foi considerado uma manifestação sobrenatural cuja ocor-

rência era atribuída aos deuses (GOMES, 1998). 

Entretanto, a inteligência e a necessidade levaram o 

homem a encontrar utilidade no fogo, inicialmente, 

pela percepção que a luz fazia ao seu redor, iluminando 

o ambiente, e do calor que transmitia ao seu corpo, 

aquecendo-o. Mais adiante, o homem primitivo, tam-

bém, percebeu que o fogo contribuía na sua forma de 

alimentação, assando ou cozinhando seus alimentos, e 

servia para afugentar animais (GOMES, 1998). 

De tal modo, podemos dizer que um dos grandes marcos da civilização hu-

mana foi o domínio do fogo pelo homem, que além se aquecer e cozer 

alimentos, também pode fundir metais para fabricação de utensílios, ins-

trumentos e máquinas, o que possibilitou o seu desenvolvimento (CAMILLO 

JÚNIOR, 2008). 

Figura 1.1: Descoberta do 
fogo
Fonte: http://www.agracadaquimica. 
com.br
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1.2 Fogo versus incêndio
Da mesma forma que o fogo possibilita avanços e descobertas, é importan-

te,  lembrarmos que quando fora de controle, o fogo pode destruir tudo ao 

seu redor, tornando-se um incêndio. 

Nestas condições, a reação do homem atual pode ser mui-

to semelhante a do homem primitivo, que fugiu na primeira 

vez em que viu o fogo. Os primeiros homens fugiam sim-

plesmente porque desconheciam a natureza e o mecanismo 

de propagação do fogo. Eles não percebiam que um simples 

punhado de terra bastaria para apagar uma pequena chama. 

Por falta de conhecimento de como combatê-lo, fugiam, dei-

xando que ele se expandisse e tomasse grandes proporções 

(CAMILLO JÚNIOR, 2008).

Porém, hoje, o homem conhece o fogo como um fenômeno químico, e 

sabe como lutar contra ele, utilizando métodos e equipamentos adequa-

dos. Com base nisso, o homem sabe (por experiência e observação) que 

fuga, como primeira reação, é sempre uma atitude errada, visto que (CA-

MILLO JÚNIOR, 2008):

•	 A natureza do fogo já é conhecida.

•	 O fogo sempre começa em pequenas proporções (exceto em grandes 

explosões).

•	 Existem equipamentos adequados para combatê-lo.

1.3 Proteção contra incêndio
A proteção contra incêndio aborda dois temas importantes: a prevenção e 

o combate a incêndios. Estes temas serão o nosso objeto de estudo durante 

toda a nossa disciplina de Controle de Riscos e Sinistros. Para que você en-

tenda bem a diferença entre estes dois assuntos, vamos explicar em detalhes 

cada um deles:

•	 Prevenção de incêndios: é o conjunto de normas e ações que são ado-

tadas a fim de eliminar as possibilidades de ocorrência do fogo, bem 

como reduzir sua extensão (quando ele, inevitavelmente, se inicia), uti-

Figura 1.2: Incêndio
Fonte: www.caratinga.net
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lizando equipamentos apropriados e adequadamente localizados, por 

pessoas habilitadas a utilizá-los. (CAMILLO JÚNIOR, 2008). Com base 

nisso, o estudo da prevenção de incêndios engloba: a elaboração de um 

projeto de incêndio em concordância com as normas vigentes, a defini-

ção um plano de emergência, o treinamento de brigadas, a confecção de 

um plano de manutenção de equipamentos de incêndio, e demais ações 

que visem prevenir incêndios. 

•	 Combate a incêndio: tem como objetivo eliminar o fogo por diversos 

processos, usando, taticamente, os equipamentos de combate ao fogo 

ou outros meios, que poderão funcionar automaticamente ou pela ação 

direta do homem (CAMILLO JÚNIOR, 2008).

Note que estes temas estão intimamente ligados à profissão do técnico de 

segurança do trabalho, pois é primordial ter conhecimento em proteção 

contra incêndio para evitar muitos dos acidentes de trabalho.

Resumo
Nesta aula, você aprendeu como o homem percebeu a importância do fogo, 

e como este elemento trouxe benefícios à humanidade. No entanto, você ve-

rificou que, quando não controlado, o fogo pode destruir tudo o que há ao 

seu redor, tornando-se um incêndio. Sendo assim, você viu que no estudo da 

proteção a incêndios, é preciso pensar na prevenção (elaboração de projetos 

de incêndio, treinamento de brigadas, dentre outras ações de prevenção) e 

em meios para extinguir o fogo, no combate a incêndios.

Atividades de aprendizagem
•	 Pesquise entre seus amigos, familiares ou colegas de sala se alguém já 

vivenciou uma situação de princípio de incêndio. No caso de resposta 

afirmativa, pergunte a essa pessoa: 

1. Como o fogo iniciou?
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2. Qual foi o método utilizado para extinguir o fogo?

3. Houve prejuízos? Quais foram?
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Aula 2 – O fogo e seus elementos

Nesta aula, você aprenderá quais são os elementos que cons-

tituem o fogo, como ele inicia e como ele se propaga. Esse 

conhecimento é de fundamental importância para que, nas 

próximas aulas, você compreenda quais são os métodos de 

extinção do fogo.

2.1 O que é o fogo?
O fogo, do ponto de vista da segurança de uma edificação, é uma calamida-

de imprevisível que é capaz de causar enormes danos materiais e perdas de 

vidas humanas (BRENTANO, 2005). Refletindo sobre isso, nós perguntamos 

a você, aluno: será que essa definição de fogo, apesar de muito clara e ob-

jetiva, é suficiente para o seu conhecimento, de futuro técnico de segurança 

do trabalho? 

A resposta é: não! Mas, por que não? Porque, para que você compreenda 

como fazer a prevenção ou o combate a incêndios de forma eficiente, é 

preciso que você conheça a mecânica do fogo em todos os seus aspec-
tos, ou seja, como ele inicia, quais são os elementos que o compõe e quais 

são as suas consequências. 

Sendo assim, tecnicamente, podemos definir o fogo como sendo: uma rea-
ção química, denominada combustão, em que o material combustível 
combina-se com o comburente, quando ativado por uma fonte de 
calor (BRENTANO, 2005).

Logo, para que haja a ocorrência do fogo é 

preciso que haja a combinação simultânea de 

três elementos essenciais: material combustível, 

comburente e uma fonte de calor, formando as-

sim o triângulo do fogo, conforme ilustrado na 

figura 2.1 (BRENTANO, 2005).

No decorrer desta aula, explicaremos em deta-

lhes o que é comburente. Mas, adiantamos aqui que o exemplo mais comum 

de comburente é o oxigênio.

Figura 2.1: Triângulo do fogo
Fonte: www.areaseg.com
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Até este momento, nós tratamos, exclusivamente, da ocorrência do fogo, ou 

seja, o que é preciso ter para que ele inicie. Agora, nós vamos avaliar o que 

é preciso acontecer para a combustão se manter.

Após o fogo iniciar, para que a combustão se mantenha, é necessário 

que aconteça uma transferência de calor entre as moléculas do mate-

rial combustível. Essas moléculas, que estavam, até então, intactas ao 

fogo, entram em combustão sucessivamente, produzindo ainda mais 

calor. Consequentemente, este aumento de calor propicia o prossegui-

mento da reação, ocasionando o que chamamos de reação em cadeia  

(BRENTANO, 2005).

Assim, passamos a ter um quarto elemento na composição do fogo, que é a 

reação em cadeia. Desta forma, ao unir este quarto elemento aos outros três 

já conhecidos (combustível, comburente e calor), deixamos de ter o triângu-

lo do fogo e passamos a ter o tetraedro do fogo, conforme ilustra a figura 

2.2. A partir deste momento, todas as nossas análises estarão voltadas ao 

tetraedro do fogo.

Figura 2.2: Tetraedro do fogo
Fonte: Governo do Estado de São Paulo (2011)

2.2 Elementos componentes do fogo
Nesta seção, nós estudaremos em detalhes quais são as principais caracterís-

ticas dos quatro elementos que compõe o fogo: combustível, comburente, 

calor e reação em cadeia.

2.2.1 Combustível
O combustível é toda a matéria suscetível de queima. É o elemento que 

alimenta o fogo e serve de campo para sua propagação. Os combustíveis 

podem ser sólidos (madeira, papel, etc.), líquidos (gasolina, álcool, etc.) ou 

gasosos (gás metano, gás liquefeito de petróleo (GLP), etc.).

Molécula
É a menor partícula dos 

elementos que compõe uma 
substância.
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•	 Combustíveis sólidos: no caso de combustíveis sólidos, é importan-

te ressaltar que a maior parte deles possui um mecanismo sequencial 
para a sua ignição. Ou seja, para que eles entrem em combustão, devem 

ser primeiramente aquecidos, a fim de liberar vapores combustíveis. Es-

ses vapores se misturarão com o oxigênio do ar gerando uma mistura 

inflamável. O contato dessa mistura com uma superfície bem aquecida 

ou com uma pequena fagulha faz com que ela entre em combustão 

(BRENTANO, 2005). 

•	 Combustíveis líquidos: Esses combustíveis se vaporizam ao serem 

aquecidos, misturam-se com o oxigênio do ar e formam uma mistura 

inflamável, possibilitando a combustão (BRENTANO, 2005).

Em resumo, para que os combustíveis sólidos e líquidos peguem fogo, eles 

precisam ser aquecidos até começarem a liberar gases (vapor). A partir da 

liberação destes vapores, é que eles se combinarão com o comburente e 

formarão uma substância inflamável.

•	 Combustíveis gasosos: Para entrar em combustão, esses combustí-

veis necessitam formar uma mistura inflamável com o oxigênio do ar. 

Porém, essa mistura deve ter concentração dentro de uma faixa ideal 

(BRENTANO, 2005).

Os materiais combustíveis pegam fogo com diferentes velocidades, ou seja, 

alguns entram em combustão de forma mais rápida ou mais lenta que ou-

tros. São as propriedades físico-químicas de cada combustível que determi-

nam esta velocidade de combustão.

2.2.2 Comburente
O comburente é o agente químico que se combina com os gases ou vapores 

do combustível, formando uma mistura inflamável. Ele é o elemento que 

ativa o fogo, dá vida às chamas e conserva a combustão. 

O exemplo mais comum de comburente é o oxigênio, no entanto, podemos 

citar o cloro como outro exemplo. Em ambientes, cuja atmosfera é rica nes-

tes elementos, o fogo tem suas chamas maiores, desprende mais luz e gera 

maior quantidade de calor (CAMILLO JÚNIOR, 2008).

A porcentagem de oxigênio no ar atmosférico é de 21%, que é quantidade 

suficiente para ativar uma combustão. Pois, basta que o ambiente tenha 

uma concentração de oxigênio superior a 15% para que a combustão seja 

Mecanismo sequencial 
Para sua ignição significa 
seguir uma sequência de 
transformações até pegar fogo.
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completa. Quando a porcentagem de oxigênio no ambiente está próxima a 

13%, não há chamas, apenas brasas. Já para quantidades de oxigênio infe-

rior a 9% não há nenhum tipo de combustão.

2.2.3 Calor
O calor é o elemento que dá início, mantém e incentiva a propagação do 

fogo. Em outras palavras, o calor é o provocador da reação química da mis-

tura inflamável, proveniente da combinação dos gases ou vapores do com-

bustível e do comburente. Como exemplos de fonte de calor, podemos citar: 

a faísca elétrica, uma chama, o atrito, o superaquecimento de um equipa-

mento elétrico, dentre outros (BRENTANO, 2005).

2.2.4 Reação em cadeia
A reação em cadeia é a transferência de calor de uma molécula do material 

em combustão para uma molécula vizinha ainda intacta, que irá se aquecer 

e, também, entrar em combustão. Essa segunda molécula, então, irá trans-

ferir calor para uma terceira molécula ainda intacta, que também se aque-

cerá e entrará em combustão. Com a repetição sucessiva deste processo, 

todo o material entra em combustão. Assim, durante estas transformações 

sucessivas, mais calor é gerado, mais gases ou vapores são desprendidos dos 

combustíveis, e pelo contato com o oxigênio do ar, mais mistura inflamável 

é formada, desenvolvendo uma reação em cadeia (BRENTANO, 2005).

Resumo
Nesta aula, você aprendeu como o fogo inicia e como ele se propaga. Você co-

nheceu também os quatros elementos necessários para a propagação do fogo: 

o combustível, o comburente, o calor e a reação em cadeia, os quais formam o 

tetraedro do fogo. O conhecimento obtido aqui servirá de base para que você 

entenda os métodos de extinção do fogo, que serão vistos nas próximas aulas.

Atividades de aprendizagem
•	 Você conhece outros exemplos de combustíveis sólidos, líquidos e gaso-

sos, diferentes dos citados nesta aula? Com certeza você conhece! Pense 

nas tarefas do seu dia a dia e cite aqui alguns exemplos.

Combustíveis sólidos:  

Combustíveis líquidos:  

Combustíveis gasosos: 
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Aula 3 –  Pontos e temperaturas 
importantes do fogo

Nesta aula, você aprenderá quais são os pontos e temperaturas 

importantes do fogo. Com o conhecimento obtido nesta aula, 

você será capaz de entender o comportamento de alguns mate-

riais em relação ao calor.

3.1 Ponto de fulgor
O ponto de fulgor é a temperatura mínima necessária para que um combus-

tível comece a desprender vapores ou gases inflamáveis. Conforme vimos 

na aula dois, esses gases quando combinados com o oxigênio do ar e em 

contato com uma chama, começam a queimar. No entanto, nesta tempera-

tura (no ponto de fulgor), a quantidade de gases produzidos não é suficiente 

para manter a chama do fogo, de forma que ele acaba se apagando.

Um exemplo disso é o álcool num dia frio. Se quisermos queimá-lo, só con-

seguiremos incendiá-lo efetivamente, depois da terceira ou quarta vez que 

atearmos fogo. Nas primeiras tentativas, só conseguiremos que o álcool 

emita alguns lampejos, que logo na sequência se apagarão. Isso ocorre 

porque, à temperatura ambiente, o álcool se encontra no seu ponto de 

fulgor. Logo, a esta temperatura, ele ainda não emite gases inflamáveis su-

ficientes para alimentar a combustão, e o fogo não se mantém, apagando 

(CAMILLO JÚNIOR, 2008). 

Assim, a principal característica desse ponto é que se retirarmos a chama 

(a fonte de calor), o fogo se apagará, pois o calor remanescente não é sufi-

ciente para produzir gases inflamáveis em quantidade adequada e manter a 

transformação em cadeia, ou seja, manter o fogo (CAMILLO JÚNIOR, 2008). 

3.2 Ponto de combustão
O ponto de combustão é a temperatura mínima necessária para que um 

combustível desprenda vapores ou gases inflamáveis que, quando combina-

dos com o oxigênio do ar e em contato com uma chama, se inflamam. No 

entanto, nesta temperatura, a quantidade de vapores e gases inflamáveis 
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produzidos do combustível é suficiente para manter o fogo e a reação em 

cadeia (CAMILLO JÚNIOR, 2008). Assim, nesta temperatura, se retirarmos 

a chama, o fogo se mantém, diferentemente do que foi visto no ponto de 

fulgor, em que ele apagava.

No exemplo do álcool, visto anteriormente, você lembra que dissemos que 

o álcool se incendiaria somente na terceira ou quarta vez que tentássemos 

atear fogo? Mas o que significa isso, agora que você conhece o ponto de 

combustão? 

Significa que nas várias tentativas feitas, nós elevamos gradativamente a 

temperatura do álcool, até que ele atingiu a temperatura necessária para 

liberar gases inflamáveis suficientes para alimentar a combustão, ou seja, o 

álcool atingiu seu ponto de combustão (CAMILLO JÚNIOR, 2008). 

3.3 Temperatura de ignição
A temperatura de ignição é aquela em que os gases desprendidos dos com-

bustíveis entram em combustão somente pelo contato com o oxigênio do 

ar, independente da presença de qualquer fonte de calor. Essa temperatura 

é chamada, também, de temperatura de ignição espontânea, que é a tem-

peratura mais crítica do combustível (CAMILLO JÚNIOR, 2008).

3.4  Principais pontos e temperaturas de 
alguns combustíveis

Neste item, você aprenderá qual é a temperatura que alguns combustíveis 

precisam alcançar para atingir o seu ponto de fulgor e a sua temperatura de 

ignição. Vejamos alguns destes valores na tabela 3.1.

Tabela 3.1: Ponto de fulgor e temperatura de ignição de alguns combustíveis 

Combustível Ponto de fulgor Temperatura de ignição
Álcool étilico 12,6 °C 371,0 °C

Asfalto 204,0 °C 485,5 °C

Benzina - 17,7° C 232,0 °C

Gasolina - 42,0 °C 257,0 °C

Querosene 38,0 °C a 73,5 °C 254,0 °C

Óleo de amendoim 282,0 °C 445,0 °C

Fonte: Adaptado de Camillo Junior (2008)

Observando na tabela 3.1 os valores dos pontos de fulgor da gasolina e do 

asfalto, percebemos porque  é muito mais fácil incendiar a gasolina do que o 
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asfalto. Pois, se imaginarmos a temperatura ambiente como referência, ve-

mos que a esta temperatura a gasolina já estará liberando vapores inflamá-

veis, enquanto que o asfalto começará a liberar vapores somente a 204°C, 

que é a sua temperatura de fulgor. 

Note, também, que na tabela 3.1 são apresentados somente os valores do 

ponto de fulgor e da temperatura de ignição de alguns combustíveis sem, 

mencionar a sua temperatura de combustão. Perceba, que se a temperatura 

de combustão fosse apresentada, o seu valor seria um valor intermediário 

ao do ponto de fulgor e à temperatura de ignição, ou seja, seria inserida 

outra coluna entre a segunda e a terceira da tabela.  É importante observar 

que com qualquer combustível, se nós começarmos aquecê-lo, atingiremos 

primeiramente, seu ponto de fulgor, depois, seu ponto de combustão e por 

último, sua temperatura de ignição. Assim, temos:

Ponto de Fulgor < Ponto de Combustão < Temperatura de ignição

Resumo
Nesta aula, você aprendeu o que é ponto de fulgor, ponto de combustão e 

temperatura de ignição, que são pontos importantes do fogo. Você perce-

beu que essas temperaturas determinam o comportamento dos combustí-

veis perante o calor. 

Atividades de aprendizagem
•	 O ponto de fulgor da acetona é -18°C e o da madeira é 150°C. Com base 

nestas informações, é possível identificar qual destas substâncias é a mais 

fácil de incendiar a temperatura ambiente? Por quê? 
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Aula 4 –  Propagação do fogo

Nesta aula, você aprenderá as três formas básicas de transmis-

são de calor. O conhecimento acerca deste assunto é funda-

mental para que você compreenda os fatores que influenciam a 

propagação do fogo.

4.1  Fatores que influenciam a  
propagação do fogo

De acordo a Instrução Técnican°02/2011, do Corpo de Bombeiros do Es-

tado de São Paulo, a possibilidade de um foco de incêndio extinguir-se ou 

evoluir para um grande incêndio depende, principalmente, dos seguintes 

fatores:

a) Quantidade, volume e espaçamento dos materiais combustíveis do local.

b) Tamanho e situação das fontes de ignição.

c) Área e locação das janelas.

d) Velocidade e direção do vento.

e) A forma e as dimensões do local.

Estes fatores estão intimamente relacionados com a transmissão de calor, 

que pode ocorrer de três formas fundamentais: condução, convecção e ra-

diação (BRENTANO, 2005). Desta forma, para dar continuidade ao enten-

dimento do comportamento do fogo, vamos apresentar em detalhes cada 

uma destas formas de transmissão de calor.

A transferência de calor ocorre toda vez que há diferença de temperatura 

entre dois corpos ou sistemas. Assim, a transferência de calor ocorre a par-

tir do corpo e/ou sistema mais quente para o mais frio, até que ambos os 

corpos e/ou sistema atinjam o equilíbrio térmico, ou seja, fiquem na mesma 

temperatura.
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4.2 Condução
A condução é a forma de transmissão de calor que se dá por contato, sendo 

necessário que os corpos que estão transmitindo calor estejam juntos. Desta 

forma, a condução é a transferência de calor de 

molécula a molécula ou de corpo a corpo, de for-

ma direta (CAMILLO JÚNIOR, 2008).

Em incêndios, podemos citar a condução de ca-

lor que passa de um pavimento para outro, por 

meio do contato de um material aquecido pelo 

fogo com outro material de menor temperatura, 

como por exemplo, o calor da laje do teto para 

o carpete, móveis e cortinas do andar de cima.

Na figura 4.1, podemos ver um exemplo esque-

mático de transferência de calor por condução, 

ocorrendo de um piso da casa para outro.

4.3 Convecção
A convecção é a transmissão de calor que ocorre por meio do movimento 

de massas de fluidos, que trocam de posição entre si. Desta forma, não tem 

sentido falarmos de convecção em sólidos e no vácuo, pois ela só ocorre nos 

fluídos (BARANOSKI, 2008).

Nos incêndios, a transmissão de ca-

lor por convecção ocorre por meio da 

massa de ar e gases quentes que são 

produzidos pelo fogo. Essa massa de ar 

se desloca e leva calor até outros ma-

teriais, que por sua vez, são aquecidos 

até atingir seu ponto de combustão, 

originando um novo foco de incêndio. 

Assim, a convecção é responsável pelo 

alastramento do incêndio até compar-

timentos distantes do início do fogo 

(CAMILLO JÚNIOR, 2008). 

Na figura 4.2, vemos a transferência 

de calor por convecção, por meio da 

massa de ar e gases quentes.

Figura 4.1: Transferência de calor por condução
Fonte: http://tstflavioabreu.blogspot.com

Sentido do 
deslocamento 

dos gases 
quentes e 
fumaça

Figura 4.2: Transferência de calor por 
convecção
Fonte: http://tstflavioabreu.blogspot.com

Fluidos
São os gases e os líquidos.

Vácuo
É ausência de matéria, ou seja, 

a ausência de sólido, gases e 
líquidos em certa região  

do espaço.
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4.4 Radiação
Na radiação, o calor se transmite por ondas ou raios caloríficos emitidos 

por um corpo aquecido, que irradia calor em todas as direções através 

do espaço. 

Toda matéria que se encontra a uma temperatura não nula emite radiação. 

Entretanto, a quantidade de radiação emitida por uma superfície depende 

do material de que ela é constituída e do seu acabamento (INCROPERA, 

DEWITT, 1998).

A radiação é a sensação térmica que sentimos na pele devido aos raios do 

sol ou quando nos aproximamos do fogo. No incêndio de uma casa, um 

material qualquer pode ser aquecido, até entrar em combustão somente por 

estar próximo do fogo ou por receber calor provindo da radiação dos forros 

e paredes (BRENTANO, 2005). Nestas situações, é importante ressaltar que 

os imóveis vizinhos, também, podem se incendiar, em virtude do calor irra-

diado pela casa. A figura 4.3 ilustra este exemplo.

Figura 4.3: Transferência de calor por radiação
Fonte: http://tstflavioabreu.blogspot.com

4.5  Transferência de calor  
em incêndios

Nos incêndios, é importante perceber que a transferência de calor ocorrerá, 

simultaneamente, pelas suas três formas básicas: condução, convecção e 

radiação. Desta maneira, o fogo pode se propagar tanto horizontalmente 

quanto verticalmente, conforme visualizamos nas figuras 4.1 à 4.3, e a sua 

evolução ou extinção dependerá dos fatores vistos no início desta aula (item 

4.1). Por exemplo: a proximidade dos materiais combustíveis na região do 

incêndio facilita a transferência do calor por condução e, com isso, aumenta 

a propagação do fogo.
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Resumo
Nesta aula, você aprendeu quais são as três formas básicas de transferência 

de calor: condução, convecção e radiação, e percebeu como elas estão rela-

cionadas com a propagação do fogo em um incêndio. 

Atividades de aprendizagem
•	 Para fixar seu conhecimento, faça um resumo diferenciando as três for-

mas básicas de condução de calor: condução, convecção e radiação.
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Aula 5 –  Fases do fogo

O objetivo desta aula é explicar para você, de maneira clara, 

as diversas fases do fogo. Com certeza, a partir dessas infor-

mações ficará mais fácil de compreender sua dinâmica e como 

ele se propaga. 

5.1 Fase inicial 
Você sabia que esta fase também é conhecida como primeira fase? Uma 

característica importante é que apresenta baixa quantidade de oxigênio (O2) 

e o fogo está formando vários gases como dióxido de carbono (CO2) e mo-

nóxido de carbono (CO), além do vapor d’água. 

A temperatura do ambiente está, apenas, um pouco acima do normal. E 

o que acontece, então? O calor vai sendo consumido no aquecimento de 

combustíveis existentes no local e quando aumenta o fogo, o calor também 

aumenta. 

5.2 Queima livre 
Aqui você vai notar a diferença da fase anterior, pois agora o ar aquecido 

sobe e vai para fora do ambiente. O ar fresco passa pelas aberturas dos 

pontos mais baixos, como vãos das portas, e os gases aquecidos se espa-

lham, preenchem o local forçando o ar frio, de cima para baixo, a ficar 

próximo ao chão. 

Repare que cada fase tem sua característica própria. Percebendo as diferen-

ças de uma fase para outra você entenderá, mais facilmente, nesta aula.

5.2.1 Flashover
O flashover ocorre durante a queima livre. Você deve estar se perguntando: 

“- O que é isso?”. É um “tipo” de incêndio que se propaga de forma mais 

rápida do que se espera. Acontece quando a temperatura do ambiente ele-

va-se e os gases quentes juntos ao teto atingem a temperatura de 1100oC. 

É muito quente! Você não acha?
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Você sabia? 

Segundo Grimwood (2003), o cientista britânico P. H. Thomas, em 1960 

foi quem deu o nome flashover para explicar o desenvolvimento rápido do 

fogo até o ponto de tornar-se um incêndio.

Figura 5.1: Flashover
Fonte:http://tpe-feux-phenomenes-thermiques.e-monsite.com/

5.3 Queima lenta
Agora, caro aluno, você vai saber o que é queima lenta. Nesse tipo de quei-

ma o oxigênio continua a ser consumido pelo fogo, mas as chamas podem 

se apagar se o ar for pouco. O calor da queima livre, como mostramos no 

item 5.2, permanece, o fogo se reduz a brasas, a fumaça torna-se densa 

ocupando todo o ambiente e há expansão dos gases.

A pressão dentro do ambiente que está pegando fogo é maior que a ex-

terna e isso provoca a saída dos gases por todos os espaços. Esses gases 

saem em forma de rajadas de vento e podem ser vistos no ambiente que 

está incendiando.

5.3.1 Backdraft
Primeiramente, vamos dizer o que significa essa palavra. Backdraft é o termo 

em inglês, que define a explosão que ocorre na fase da queima lenta. Note 

que existem alguns termos que usamos provenientes da língua inglesa! 

Como dissemos no item 5.3, o calor da queima livre permanece, surgindo 

vários gases inflamáveis e partículas de carbono não queimadas. O aumento 

do oxigênio faz com que esses gases e essas partículas de carbono incen-

deiem rapidamente. A consequência desse fato só pode ser a explosão!
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Em outras palavras, a ventilação inadequada do ambiente enche o local de 

oxigênio. A quantidade excessiva de O2 combinada com os gases inflamáveis, 

que já estão superquentes, mais a fumaça sobpressão, fazem o ambiente 

explodir. 

Figura 5.2: Backdraft
Fonte: http://brigatec.blogspot.com.br

Como percebemos o risco de backdraft?

Além do que dissemos acima sobre a fumaça vamos lhe apresentar outros 

indícios de backdraft:

a) fumaça escura, densa, mudando entre as cores cinza e amarelo, sai do 

local em forma de rajadas de vento;

b) calor em alta temperatura (fato fácil de perceber, pois a temperatura da 

porta também fica alta);

c) chamas pequenas ou sem chamas;

d) vidros das janelas com resíduos de fumaça;

e) pouco ruído no ambiente;

f) o ar se movimenta para dentro do local quando ocorre qualquer abertura 

como uma pequena fresta, chegando a assobiar às vezes. 

Resumo
Aqui, concluímos nossa quinta aula. Você aprendeu os tipos de queima e os 

riscos de acontecer um flashover e um backdraft. Agora, partiremos para a 

próxima, que trata dos métodos de extinção. 



e-Tec Brasil 32 Controle de Riscos e Sinistros

Atividades de aprendizagem
•	 Nesta aula, você aprendeu sobre as fases do fogo e o que ocorre em cada 

uma dessas fases. Se você tiver a oportunidade de assistir filmes sobre 

incêndio, certamente, irá reconhecer muito do que aqui está exposto. 

Aproveite para fazer anotações e identificar o tipo de queima.
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Aula 6 –  Métodos de extinção do fogo

Até o presente momento, você estudou quais são os elementos 

que compõe o fogo, como ele inicia e como se propaga. Nesta 

aula, você conhecerá quais são os métodos existentes para 

extinguir o fogo.

6.1 Introdução
Na aula 2, você aprendeu que para o fogo iniciar e se propagar é necessária 

a ocorrência simultânea de quatro elementos: o combustível, o comburente, 

o calor e a reação em cadeia, que formam o tetraedro do fogo. Com base 

nisso, para extinguirmos o fogo, basta eliminarmos um destes elementos. 

Sendo assim, existem quatro métodos de extinção do fogo, que diferem de 

acordo com o elemento que se pretende neutralizar.

6.2 Extinção por isolamento 
O método de extinção por isolamento tem como objetivo retirar o material 

combustível que está pegando fogo e outros materiais que estejam próximos 

às chamas. De acordo com Camillo Junior (2008), quando retiramos o mate-

rial combustível do local, estamos evitando que o fogo se alimente e tenha 

um campo de propagação. 

Conforme vemos na figura 6.1, o isolamento neutraliza o elemento combus-

tível do tetraedro do fogo.

Figura 6.1: Retirada do combustível
Fonte: Governo do Estado de São Paulo (2011)
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Como exemplos da aplicação deste método,temos:

•	 Fechar o registro de gás, extinguindo o fogo do queimador por falta de 

combustível. 

•	 Em tanques de combustível, retirar o combustível por meio de drenos 

instalados no fundo do tanque, visto que o fogo ocorre na superfície 

do líquido.

•	 Fazer aceiros em florestas.

É importante destacar que em incêndios em edificações, é quase impossível 

de se aplicar o método de extinção por isolamento, ou seja, retirar o material 

combustível do local (BRENTANO, 2005).

6.3 Extinção por abafamento
O método de extinção por abafamento tem como objetivo retirar o com-

burente, reduzindo a concentração do oxigênio na mistura inflamável. Esta 

ação evita que o material em combustão seja alimentado por mais oxigênio 

do ar (BRENTANO, 2005). 

Conforme vemos na figura 6.2, o abafamento neutraliza o elemento com-

burente (oxigênio) do tetraedro do fogo.

Figura 6.2: Retirada do comburente
Fonte: Governo do Estado de São Paulo (2011)

Para que você entenda o mecanismo do abafamento, vejamos uma experi-

ência do seu dia a dia. Se você acender uma vela e na sequência tampá-la 

com um copo, de modo que o oxigênio não penetre no seu interior, você 

perceberá que em pouco tempo a vela se apagará. Mas, por que isto acon-

tece? Porque o copo está isolando a vela do ar externo. Assim, depois que 

todo o oxigênio de dentro do copo for consumido na combustão, a vela se 

apagará por falta de contato com o comburente do ar ambiente.

Aceiro 
É o espaço desbastado de 

vegetação, que se abre em torno 
do trecho onde há o incêndio 

em florestas, para impedir a 
propagação do fogo.
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Figura 6.3: Vela tampada por um copo
Fonte: www2.fc.UNESP.BR

Em aulas futuras, você estudará alguns dos principais agentes extintores e 

entenderá como estes agentes atuam sob o fogo, extinguindo-o por meio 

do abafamento.

6.4 Extinção por resfriamento
O método de extinção por resfriamento tem como objetivo retirar o calor do 

fogo, diminuindo a temperatura do material em chamas. Para isso, utiliza-

mos agentes extintores específicos, que absorvem o calor do fogo e do ma-

terial em combustão. Assim, com a diminuição da temperatura, o combustí-

vel não é mais capaz de gerar gases e vapores combustíveis em quantidade 

suficiente para manter a reação em cadeia. 

Conforme vemos na figura 6.4, o resfriamento neutraliza o elemento calor 

do tetraedro do fogo.

Figura 6.4: Retirada do calor
Fonte: Governo do Estado de São Paulo (2011)

De acordo com Brentano (2005), no caso de incêndios em edificações, a for-

ma mais comum de extinguir o fogo é utilizando o método do resfriamento.
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6.5 Extinção química
O método de extinção química tem como objetivo interromper a reação em 

cadeia. Para isso, devemos lançar determinados agentes extintores sob o fogo, 

que quando em contato com calor, têm suas moléculas dissociadas em áto-

mos e radicais livres. Estes átomos e radicais livres se combinam com a mistura 

inflamável (resultante dos gases combustíveis com o oxigênio) e a tornam não 

inflamável, interrompendo assim a reação em cadeia (BRENTANO, 2005). 

Conforme vemos na figura 6.5, a extinção química neutraliza o elemento 

reação em cadeia do tetraedro do fogo.

Figura 6.5: Quebra da reação em cadeia
Fonte: Governo do Estado de São Paulo (2011)

Resumo 
Nesta aula, você aprendeu quais são os quatro métodos de extinção do fogo: 

isolamento, abafamento, resfriamento e extinção química. Você verificou 

que cada um destes métodos atua sob algum dos elementos do tetraedro 

do fogo. O conhecimento adquirido aqui servirá de base para você com-

preender quais são os mecanismos de extinção do fogo empregados pelos 

principais agentes extintores, que serão apresentados nas próximas aulas.

Atividades de aprendizagem
•	 Escreva, ao lado de cada um dos métodos de extinção do fogo, qual é o 

nome do elemento do tetraedro do fogo que esse método visa neutralizar.

a) Extinção por isolamento:  

b) Extinção por abafamento:  

c) Extinção por resfriamento:  

d) Extinção química:  
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Aula 7 –  Classes de incêndio

Nesta aula, você verá que os materiais combustíveis estão se-

parados em classes de incêndio. Você perceberá que cada uma 

dessas classes (tipos de incêndio) tem características peculiares 

de queima e por isso devem ser extintas por métodos apropria-

dos à sua classificação.

7.1 Classe A
A classe A de incêndio é a que ocorre em materiais sólidos ou fibrosos, 

como: madeira, tecido, algodão, papel, etc. A principal característica destes 

materiais é que eles queimam em superfície e profundidade, e em decorrên-

cia do seu volume, eles deixam resíduos após aqueima, como por exemplo, 

brasas e cinzas (BRENTANO, 2005). 

Figura 7.1: Classe A de incêndio
Fonte: www.grupopressul.com.br

Para fazer a extinção deste tipo de incêndio, usamos o método de resfria-

mento, que tem por objetivo retirar o calor do fogo, conforme vimos na aula 

anterior. Entretanto, como os materiais dessa classe queimam em profundi-

dade, é preciso utilizar um agente extintor com alto poder de penetração e 

umidificação(CAMILLO JÚNIOR, 2008). 

Na próxima aula, você aprenderá quais são os principais agentes extintores.

7.2 Classe B
A classe B de incêndio é a que ocorre devido à mistura do ar com os vapores 

que se formam na superfície dos líquidos combustíveis e inflamáveis, como 

óleo, gasolina e querosene, e em gases inflamáveis, como gás liquefeito de 

petróleo (GLP), gás natural, hidrogênio, dentre outros. A principal característi-

ca deste tipo de incêndio é que ele queima somente em superfície, nunca em 

profundidade, e não deixa resíduos após a combustão (BRENTANO, 2005). 
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Álcool Gasolina

GLP

Figura 7.2: Classe B de incêndio
Fonte: www.grupopressul.com.br

A extinção deste tipo de incêndio se dá essencialmente por abafamento e 

pela quebra da reação em cadeia (CAMILLO JÚNIOR, 2008).

7.3 Classe C
A classe C de incêndio é a que ocorre em equipamentos elétricos energiza-

dos. Essa classe, além dos riscos normais do fogo, oferece o risco adicional 

de eletricidade. Assim, é imprescindível que uma pessoa, ao combater este 

tipo de incêndio, utilize agentes extintores não condutores de eletrici-
dade, para que não receba uma descarga elétrica.

Figura 7.3: Classe C de incêndio
Fonte: www.grupopressul.com.br

De acordo com Camillo Júnior (2008), o primeiro passo a ser dado, quando 

da ocorrência de um incêndio classe C, é desligar o quadro de força. Assim, o 

incêndio deixa de ser classe C e passa a ser classe A, não mais oferecendo risco 

de descarga elétrica à pessoa que o está combatendo. Entretanto, é importante 

que não se faça o corte de energia elétrica de todo o prédio, mas apenas do 

andar ou da sala onde está ocorrendo o incêndio. O desligamento da corrente 

elétrica de todo o prédio faz parar os elevadores (frequentemente com pessoas 

dentro) e deixa tudo às escuras, dificultando o abandono da área. Então, o cor-

te de energia elétrica deve ser feito progressivamente, conforme a necessidade.

7.4 Classe D
A classe D de incêndio é a que ocorre em metais combustíveis, também cha-

mados de metais pirofóricos. Como exemplos destes metais, podemos citar: 

o magnésio, o titânio, o zircônio, o lítio, o alumínio e etc. (BRENTANO, 2005). 

magnésio sódio

Figura 7.4: Classe D de incêndio
Fonte: www.grupopressul.com.br
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De acordo com Camillo Júnior (2008), esses materiais apesar de serem só-

lidos, por sua composição química diferenciada, queimam de forma carac-

terística. Ao reagirem com o oxigênio do ar, eles queimam mais rapidamen-

te e atingem temperaturas superiores a dos outros materiais combustíveis. 

Assim, eles exigem equipamentos, técnicas e agentes extintores especiais 

para sua eliminação, os quais formam uma capa protetora que isola o metal 

combustível do ar atmosférico (BRENTANO, 2005). 

Resumo
Nesta aula, você aprendeu que os materiais combustíveis por possuírem ca-

racterísticas próprias, queimam de forma diferente. Desta forma, os incên-

dios estão classificados, conforme o material combustível, em quatro clas-

ses distintas: classe A (materiais sólidos comuns), classe B (líquidos e gases 

combustíveis e inflamáveis), classe C (equipamentos elétricos energizados) e 

classe D (metais pirofóricos). 

Atividades de aprendizagem
•	 Classifique os materiais combustíveis conforme a sua classe de incêndio:

a) Painel elétrico:  

b) Estopa:  

c) Diesel:  

d) Antimônio:  

Anotações
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Aula 8 –  Agentes extintores

Nesta aula, você aprenderá quais são os principais agentes ex-

tintores empregados no combate a incêndios. Você verá que 

esses agentes devem ser utilizados conforme o tipo de material 

combustível (classe de incêndio) que está queimando, para que 

sua ação seja rápida e eficiente causando o mínimo de danos à 

vida das pessoas, bens materiais e edificações.

8.1 Tipos de agentes extintores
Conforme vimos nas aulas anteriores, para extinguirmos o fogo, devemos eli-

minar pelo menos um de seus elementos formadores: combustível, combu-

rente, calor e reação em cadeia. Para isso, a maioria dos métodos de extinção 

do fogo utiliza a água ou substâncias químicas sólidas, líquidas ou gasosas 

para atuar diretamente sobre um desses elementos. A todas essas substâncias 

citadas, damos o nome de agentes extintores, que podem estar dispostos em 

aparelhos portáteis (extintores), em conjuntos hidráulicos (hidrantes) e dispositi-

vos especiais (os sprinklers – chuveiros automáticos e os sistemas fixos de CO2).

Vejamos, agora, quais são os principais agentes extintores.

8.1.1 Água
De acordo com Camillo Júnior (2008), a água, utilizada como agente extin-
tor, atua pelos métodos de resfriamento e/ou abafamento, conforme o seu 
estado físico (líquido ou gasoso). No estado líquido, a água é empregada 
na forma de jato compacto, chuveiro ou neblina, e no estado gasoso, ela é 
aplicada na forma de vapor. Quando utilizada na forma de jato compacto e 
chuveiro, sua ação se dá, exclusivamente, por resfriamento, já na forma de 
neblina, ela age tanto por resfriamento quanto por abafamento. Por fim, na 
forma de vapor, ela atua, unicamente, por abafamento. 

Em virtude da sua alta capacidade de resfriamento e umidificação, este 
agente é utilizado na extinção de incêndios classe A. 

Lembre-se de que a água é condutora de eletricidade, logo este agente nun-
ca deve ser empregado na extinção de incêndios classe C, porque põe em 
risco a vida da pessoa que opera o equipamento de incêndio, que pode 
receber uma descarga elétrica.
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8.1.2 Espuma aquosa ou mecânica
A espuma aquosa ou mecânica é produzida por meio da agitação de uma 

mistura de água com um agente espumante (extrato) e a aspiração simultâ-

nea do ar atmosférico (BRENTANO, 2005). 

A principal ação extintora da espuma é o abafamento. Mas, em função da 

quantidade de água presente em sua composição, ela também atua pelo 

método do resfriamento, razão que viabiliza seu emprego no combate a 

incêndios classe A. 

Outra aplicação deste agente extintor é na eliminação de incêndios classe 

B, pois em virtude da espuma ser mais leve que os líquidos combustíveis, 

ela flutua sobre eles, extinguindo o fogo por abafamento e resfriamento. 

A ação do abafamento se dá pelo fato da espuma impedir o contato do 

combustível com o oxigênio do ar, e o resfriamento pela presença de água 

na sua composição.

Lembre-se de que como a espuma contém água na sua composição, ela 

nunca deve ser empregada na extinção de incêndios classe C.

8.1.3 Pós químicos secos
As principais bases químicas dos pós químicos são o bicarbonato de sódio, o 

bicarbonato de potássio e o monofosfato de amônia, os quais são misturados 

com aditivos para dar estabilidade ao pó frente à umidade e à aglutinação 

(BRENTANO, 2005).

Os pós químicos podem ser empregados na extinção dos incêndios classes 

B e C.

8.1.4 Gases inertes
Os gases inertes mais comuns na composição dos agentes extintores são: 

o gás carbônico, o nitrogênio e o argônio. O gás carbônico (CO2), também 

conhecido por dióxido de carbono ou anidrido carbônico é, dentre os gases 

inertes, o mais utilizado, pois além de ser mais barato é um dos mais efeti-

vos. O argônio e o nitrogênio, apesar de mais caros, são bastante emprega-

dos, principalmente na composição do gás Inergen que é outro exemplo de 

agente extintor (BRENTANO, 2005).

Aglutinação 
Vem de aglutinar, que significa 

unir, ligar.
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Você sabia?

O gás Inergen contém em sua composição apenas gases que se encon-

tram naturalmente na atmosfera, como o nitrogênio (52%), o argônio 

(40%) e o dióxido de carbono (8%). Logo, ele não contribui para o aque-

cimento da atmosfera (efeito estufa) e não apresenta risco para a camada 

de ozônio.

Os gases inertes extinguem o fogo por abafamento, reduzindo a con-

centração de oxigênio no ar. Como isso, diminuem a geração de calor 

da combustão de forma que o fogo não se mantem e apaga. Estes gases 

podem ser usados no combate a incêndios classe C porque não conduzem 

eletricidade, e em incêndios classe B.

Como o gás carbônico, após apagar o fogo, não deixa resíduos, diferen-

temente do pó químico, é preferível utilizá-lo na extinção de incêndios 

em equipamentos energizados, pois se após a extinção do fogo ainda for 

possível resgatar o equipamento, este não estará danificado devido aos 

resíduos deixados nas suas partes.

8.1.5 Agentes especiais
Além dos agentes extintores anteriormente explicados, podemos citar: a ter-

ra, areia, grafite, cal e talco como outros exemplos (CAMILLO JUNIOR, 2008).

Estes agentes são denominados agentes especiais e podem ser utilizados no 

combate a incêndios classe D, como é o caso da areia e do grafite. Estas duas 

substâncias atuam sobre o fogo, formando uma capa protetora (película) que 

isola o metal combustível do ar atmosférico, interrompendo a combustão.

Resumo
Nesta aula, você conheceu os principais agentes extintores utilizados no comba-

te a incêndios: a água, a espuma mecânica, os pós químicos secos, os gases iner-

tes e os agentes especiais. Você estudou o modo como cada um destes agentes 

atua sobre o fogo por diferentes métodos de extinção, as suas composições e 

propriedades químicas. Você aprendeu também que eles devem ser emprega-

dos sob as classes de incêndio apropriadas a fim de apagar o fogo com rapidez 

e sem por em risco a vida da pessoa que opera o equipamento de incêndio.
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Atividades de aprendizagem
•	 Com base no que você aprendeu, escreva quais são os agentes extintores 

que podem ser empregados em cada classe de incêndio abaixo:

a) Classe A:  

b) Classe B:  

c) Classe C:  

d) Classe D:  

Anotações
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Aula 9 –  Extintores de incêndio I

O objetivo desta aula é apresentar alguns tipos de extintores, em 

que situação devem ser utilizados e por quê. Como há certo nú-

mero desses equipamentos, você irá aprender um pouco sobre 

o assunto nesta aula e o restante na próxima.

9.1 Tipos e utilização
Inicialmente, vamos à definição de extintores.

Segundo Camillo Junior (2008), os extintores são equipamentos utilizados 

na extinção imediata de um início de incêndio. A carga útil desses aparelhos, 

isto é, o produto dentro do cilindro, tem vida curta e para o bom funciona-

mento devem ser colocados em local adequado e corresponder à classe de 

incêndio que se vai combater.

Lembrem-se de que é muito importante ter acesso fácil ao local em que eles 

estão. Então, nada de obstáculos pelo caminho.

Os extintores podem ser portáteis ou sobre rodas (carretas). Se forem por-

táteis podem ser manuseados por uma só pessoa e se forem sobre rodas 

podem precisar de mais alguém. 

Figura 9.2: Carreta
Fonte: http://www.brasfire.com.br

Figura 9.1: Extintores de incêndio
Fonte: http://www.paranaextintores.com.br

O princípio de incêndio precisa ser percebido em tempo curto para que o ex-

tintor consiga apagar o fogo. Tenha em mente que o operador deve ser capa-

citado para manuseá-lo e que o extintor é utilizado para princípio de incêndio.
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Você sabia que o extintor tem o nome do agente que está em seu interior? 

Por exemplo, no extintor de pó químico, o agente pode ser bicarbonato de 

sódio, sulfato de alumínio ou outro tipo de pó.

Agora vamos conhecer os tipos de extintores.

a) Extintor de água pressurizada
O uso desse extintor é exclusivo para incêndios classe A e o método de extin-

ção do fogo é por resfriamento. Você irá encontrá-lo na forma pressurizada 

e pressão injetada. Funcionam da mesma maneira. Esses equipamentos 

vêm em cilindros com capacidade de 10 litros (CAMILLO JUNIOR, 2008).

Figura 9.3: Extintor de 
água pressurizada
Fonte: http://www.apextintores.com.br

b) Extintor de pó químico seco (PQS)

Este já é o segundo tipo de extintor que estamos vendo. A capacidade desse 

aparelho varia de 1 a 12 kg e segundo Camillo Junior (2008) é usado para 

incêndios classes B e C. O pó químico seco é à base de bicarbonato de sódio 

ou potássio e o método de extinção do fogo é o abafamento. O jato do ex-

tintor deve ser dirigido para a base do fogo e existem dois tipos:

•	 pressurizado: o pó está pressurizado no cilindro;

•	 pressão injetada: o cilindro é pressurizado no momento da abertura do 

registro do propelente (CAMILLO JUNIOR, 2008).

O extintor PQS pressurizado já tem o pó pressurizado em seu interior e antes 

de retirá-lo do local precisamos averiguar no manômetro se a pressão é fa-

vorável. Se for, o levamos a um local seguro, próximo de onde será utilizado. 

Na aula 11 você aprenderá como usar um extintor.

Manômetro
É o instrumento próprio para 

medir a pressão de um fluido. 
(http://www.dicio.com.br, 

acesso em 21/05/2012)
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Já no equipamento de pressão injetada, primeiramente, levamos o extintor 

até o local onde será usado. Em seguida, deve-se abrir o registro do prope-
lente que está dentro de um recipiente acoplado à parte externa do extintor 

para pressurizar o cilindro (CAMILLO JUNIOR, 2008). 

Figura 9.4: Extintor 
PQS
Fonte: http://www.extinor-
pi.com.br

Figura 9.5: Extintor 
de pressão injetada
Fonte: http://web.if.usp.br

c) Extintor de gás carbônico

Vamos a mais um tipo de extintor, o de gás carbônico. Este extintor se apre-

senta em cilindros de 6 kg e é utilizado para fogo das classes B e C. Da mes-

ma forma que o PQS, como você acabou de aprender, extingue o incêndio 

por abafamento.

Figura 9.6: Extintor de 
gás carbônico
Fonte:http://www.metalcasty.com.br

Resumo
Nesta aula você viu apenas alguns tipos de extintores. Todos são igualmen-

te importantes e são constituídos por diferentes elementos e os cilindros 

variam de capacidade. Na próxima aula, vamos falar mais um pouco sobre 

os extintores.

Pressurização
Deriva de pressurizar, isto é, 
manter a pressão normal dentro 
de algo. (http://www.dicio.com.
br, acesso em 25/03/2012)

Propelente
É uma substância capaz de 
efetuar a propulsão de um 
corpo sólido (foguete, projétil). 
Constitui-se de uma mistura 
de materiais combustíveis e 
de agentes oxidantes. (http://
www.dicio.com.br, acesso em 
04/03/2012)
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Atividades de aprendizagem
•	 De acordo com o que você aprendeu nesta aula, faça um quadro com-

parando os diversos tipos de extintores e que classes de fogo extinguem. 

Vai ajudá-lo a memorizar com mais facilidade o que aprendemos.
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Aula 10 –  Extintores de incêndio II

Nesta aula, daremos continuidade à aula anterior. Veremos 

mais alguns tipos de extintores e, também, falaremos sobre a 

área de cobertura. 

10.1  Extintores de espuma mecânica e pó 
químico seco para veículos

Na aula 9, apresentamos a você os extintores de água pressurizada, pó quí-

mico seco e de gás carbônico. Nesta aula, você conhecerá o extintor de 

espuma mecânica e o de pó químico para carros. 

a) Extintor de espuma mecânica 
Esse tipo de equipamento é usado para incêndios classes A e B. O extintor de 

espuma mecânica tem capacidade de 10 litros e pode ser pressurizado ou de 

pressão injetada. A diferença entre os dois é que no pressurizado a pré-mis-

tura, ou seja, o agente extintor, já está sob pressão dentro do cilindro. No de 

pressão injetada há um cilindro auxiliar preso ao extintor e a pré-mistura será 

pressurizada somente quando for aberto (CAMILLO JUNIOR, 2008).

Tanto o pressurizado quanto o de pressão injetada fazem a extinção por 

abafamento e resfriamento, devendo o jato ser direcionado à base do fogo.

Figura 10.2: Extintor 
de pressão injetada
Fonte: http://web.if.usp.br

Figura 10.1: Extintor pressurizado
Fonte: http://tudosobreextintores.blogspot.com.br
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b) Extintor de pó químico seco para veículos

Talvez, você não tenha visto este tipo de extintor ainda. 

Ele é bem menor se comparado aos que descrevemos 

até o momento. Sua carga é à base de bicarbonato 

de sódio com capacidade variando entre 1 e 2 kg. É 

indicado para incêndio das classes B e C, mas também 

pode ser usado para classe A, se o fogo estiver apenas 

começando (CAMILLO JUNIOR, 2008). Como o subtí-

tulo indica, é próprio para uso em carros.

10.2 Área de cobertura dos extintores 
Você sabe dizer quantos extintores são necessários para extinguir um prin-

cípio de incêndio em uma área de 50 m2, por exemplo? Assim, fica mais 

fácil de entender área de cobertura, que nada mais é do que a área que um 

extintor pode atender em caso de início de fogo. 

Para o cálculo da quantidade de extintores, precisamos definir que capaci-

dade extintora é a medida do poder de extinção de fogo de um extintor. 

Importante dizer que o número que vocês veem ao lado da letra representa 

o tamanho do fogo.

As tabelas 10.1 e 10.2 mostram a capacidade extintora mínima de cada tipo 

de extintor portátil: 

Tabela 10.1: fogo classe A

Classe de risco Capacidade  
extintora mínima

Distância máxima a ser 
percorrida (m)

Baixo 2–A 25

Médio 3–A 20

Alto 4–A 15

Fonte: NBR 12693/2010

Tabela 10.2: fogo classe B

Classe de risco Capacidade  
extintora mínima

Distância máxima a ser 
percorrida (m)

Baixo 20–B 15

Médio 40–B 15

Alto 80–B 15

Fonte: NBR 12693/2010

Os extintores para risco classe C devem ser distribuídos com base na prote-

ção do risco principal da edificação ou da área de risco, ou seja, acompa-

nhando-se a mesma distribuição dos riscos classe A ou B.

Leia o texto da NR 23 – 
Proteção Contra Incêndios, que 

foi alterado pela Portaria no 
221 de 06/05/2011, disponível 

em: http://portal.mte.gov.br/
data/files/8A7C816A2E7311D
1012FE5B554845302/nr_23_

atualizada_2011.pdf Figura 10.3: Extintor 
de veículos
Fonte: http://www.clicvales.com.br

Se você acessar o site do 
corpo de bombeiros do seu 

estado encontrará mais 
informações sobre o tamanho 

do fogo. Você também pode 
consultar o link www.kidde.

com.br/utcfs/ws-638/Assets/
CapacidadeExtintora.pdf
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Resumo
Como você viu, completamos a aula sobre extintores. Como dissemos, todos 

são igualmente importantes e são constituídos por diferentes elementos. 

Falamos, ainda, sobre as áreas de cobertura por unidade de extintor. 

Atividades de aprendizagem
•	 Dê continuidade à tarefa que você começou na aula 9 e complete seu 

quadro. 

Anotações
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Aula 11 –  Manuseio de extintores  
de incêndio

Nesta aula, você irá aprender como se utilizam os extintores 

que estudamos nos capítulos 9 e 10. Você verá que o modo de 

operá-los é similar, mas é importante saber identificá-los rapida-

mente. Com certeza, você deve estar curioso!

11.1 Extintor de espuma mecânica 
Já parou para pensar como se identifica um extintor? Se percebemos um 

princípio de incêndio, precisamos ser rápidos e não há tempo para perguntas 

do tipo: -“ E agora? Qual equipamento devo usar?” 

Então, para que isso não aconteça com você, criamos um pequeno roteiro 

de utilização.

Antes de tudo você deverá identificar o extintor rapidamente. Além da apa-

rência, existem etiquetas coladas no equipamento e na parede onde está 

colocado. Muitas vezes, o extintor está em suportes apoiados diretamente 

sobre o piso, mas também com identificação na parede ou no próprio apoio 

do equipamento.

Figura 11.1: Etiqueta 
de identificação de ex-
tintor de espuma
Fonte: http://www.higicenter.com.br

Feito o reconhecimento, pegue-o pela alça de manuseio na parte superior 

e carregue-o até o mais próximo possível do fogo (BRENTANO, 2010). Che-

gando ao local apoie o extintor no piso, rompa o lacre e puxe o pino de 

segurança que libera o gatilho.
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O próximo passo é empunhar o mangotinho (ou 

mangueira como está na figura) com uma das 

mãos e, com a outra, segurar a alça de manuseio 

apertando o gatilho enquanto for necessário.

Até aqui, tudo bem? Então, vamos para o próximo 

passo que é apagar o fogo. Aponte o jato para a 

base do fogo até formar uma camada de espuma 

que cubra a base das chamas. Se conseguir, ande 

em volta do foco do fogo mantendo o jato direcio-

nado para a base. Assim, você terá uma cobertura 

de espuma maior (BRENTANO, 2010).

11.2 Extintor de pó químico
O manuseio desse extintor não difere muito do anterior. Como o extintor de 

espuma mecânica, você deve dirigir o jato para a base do fogo em movimentos 

horizontais e em ziguezague tal qual o de água, como veremos a seguir, a 

favor do vento, formando uma nuvem sobre as chamas (BRENTANO, 2010).

11.3 Extintor de água pressurizada
O extintor de água pressurizada segue o mesmo princípio dos que vimos até 

aqui. Lembre-se de que o primeiro passo é identificar o equipamento, isto é, 

saber para qual classe de incêndio pode ser utilizado.

Dirija o jato d’água para a base do fogo com movimentos horizontais em 

forma de ziguezague ou ao redor do fogo (BRENTANO, 2010).

Manômetro

Água

Mangotinho

Esguicho

Gatilho de acionamento

Furo do pino de segurança
Alça do manuseio

Gás propelente

Tubo sifão

Figura 11.3: Partes de um extintor
Fonte: Brentano, 2010

Mangotinho
Diminutivo de mangote, significa 

mangueira curta, geralmente 
de borracha vulcanizada, para 

quaisquer fins.
Fonte: http://www.dicio.com.br/

mangote/

Figura 11.2: Extintor sobre 
suporte para piso
Fonte: http://www.aerotexextintores.com.br
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11.4 Extintor de gás carbônico
Para reconhecer um extintor de gás carbônico 

você seguirá o mesmo procedimento dos ante-

riores. E tal qual o extintor de pó químico, o jato 

deve ser dirigido para a base do fogo, também 

em movimentos horizontais de ziguezague, a 

favor do vento, formando uma nuvem em cima 

das chamas. 

Você deve tomar cuidado ao manusear um extin-

tor de CO2 para que não ocorram queimaduras. 

Segure o punho e não a mangueira ou difusor.

Resumo
Nesta aula, você teve a oportunidade de aprender a usar um extintor. Como 

você viu, as formas como os utilizamos na extinção do fogo são muito pare-

cidas entre si. A diferença está na forma de manusear a mangueira.

Atividades de aprendizagem
•	 Uma boa maneira de se familiarizar com os diversos tipos de extintores 

é criar uma planilha ou uma tabela com todos aqueles que você viu até 

agora e anotar o que, na sua visão, identifica o equipamento mais facil-

mente e a que classe pertence. Você pode criar uma coluna para cada 

um desses itens: uma para o tipo de extintor, uma para a identificação e 

uma para a classe. Você pode, ainda, acrescentar mais colunas para fazer 

anotações que lhe sejam importantes. 

Figura 11.4: Extintor de CO2
Fonte: adaptado de www.firex.com.br
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Aula 12 –  Hidrantes

O objetivo desta aula é explicar o que são hidrantes e lhe mos-

trar os tipos existentes e qual a função deles.

12.1 Definição de hidrantes  
Você já deve ter ouvido falar em hidrante, já os viu em alguns lugares e até mes-

mo em filmes. E, para iniciar a nossa conversa, primeiro vamos definir hidrantes.

Segundo Camillo Junior (2008), hidrantes são tubulações existentes na rede 

hidráulica que permitem a captação de água para uso dos bombeiros em 

caso de incêndio, principalmente. 

Os hidrantes podem ser subterrâneos, de coluna ou de parede. Além deles, 

existem, também, as mangueiras que você verá na aula seguinte.

12.1.1 Hidrante subterrâneo
Como você deve ter percebido pelo nome, esse tipo de hidrante fica abaixo do 

nível do solo, isto é, enterrado. Uma parte desse equipamento fica dentro de 

uma caixa de alvenaria, também enterrada e coberta por uma tampa metálica. 

Essa parte no interior da caixa é o dispositivo onde se conecta a mangueira. 

A figura 12.1 mostra um hidrante subterrâneo e suas partes componentes.

Figura 12.1: Hidrante subterrâneo
Fonte: http://www.conexobrasil.com.br

Hidrante Subterrâneo

Haste
Tampa

Niple

Corpo

Curva longa

Curva curta

H1

H2
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12.1.2 Hidrante de coluna
Esse, caro aluno, já é outro tipo de hidrante. Também é conhecido como 

emergente, além de hidrante de coluna. Uma de suas partes é subterrânea 

e a outra, em forma de coluna, fica acima do nível do solo. Possui de uma a 

três expedições para acoplamento das mangueiras.

Figura 12.2: Hidrante de 
coluna com 3 expedições
Fonte: http://www.fundicaoprado.com.br

12.1.3 Hidrante de parede 
Acredito que você já tenha visto um hidrante de parede. Na verdade, é o que 

vemos com mais frequência, pois o encontramos em empresas, prédios de 

moradia, prédios comerciais, entre outros.

Normalmente, está dentro de um abrigo apropriado embutido na parede. 

Junto ao hidrante, você verá a mangueira, o esguicho e as chaves da man-

gueira. Esse abrigo, também, pode ser de sobrepor, ou seja, não estar em-

butido na parede e sim, sobre ela.

Figura 12.3: Hidrante de parede
Fonte: http://bbel.uol.com.br

12.2 Sistema de hidrantes 
Até agora, falamos sobre hidrantes independentes um do outro. Neste item, 

estudaremos um sistema de hidrantes. Note como é diferente dos anterio-

res, a começar pela própria definição. 

Expedição 
É o dispositivo de conexão para 

a mangueira.
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Dizemos que esse sistema de hidrantes é um sistema sob comando, con-

forme Brentano (2010), pois depende da ação do homem para funcionar. É 

constituído por uma rede de canalizações fixas que, quando em funciona-

mento, levam água até o ponto em que o fogo precisa ser combatido. 

E você sabe dizer quem opera essa instalação? É o morador do prédio, o 

trabalhador da empresa, você...Mas, para dar certo é necessário que todos 

saibam como manusear e como combater o fogo, pelo menos até o Corpo 

de Bombeiros chegar ao local (BRENTANO, 2010).

12.3 Sistema de mangotinhos
Agora sim, você deve estar se perguntando sobre esses tais mangotinhos! 

Lembre-se que na aula 11 nós já os definimos como sendo mangueira, nor-

malmente curta, de borracha vulcanizada.

Porém,  agora, estamos falando sobre um sistema de  mangotinhos que 

nada mais é do que um sistema formado de tomadas de incêndio com uma 

saída de água, válvula de abertura rápida acoplada permanentemente a uma 

mangueira semirrígida, segundo Brentano (2010). 

Essas tomadas são estrategicamente localizadas e distribuídas em diversos 

locais da edificação.

Figura 12.4: Caixa com 
mangotinho
Fonte: http://www.palmappci.com.br

Figura 12.5: Mangotinho
Fonte: http://www.eletromendes.com/

Resumo
Essa foi uma aula de muitas novidades! Falamos sobre os diversos tipos de 

hidrante (subterrâneo, de coluna e de parede), sistema de hidrantes e siste-

ma de mangotinhos, cada um com sua peculiaridade. O importante é você 

saber diferenciar um do outro e entender o seu funcionamento, lembrando 

que o sistema de hidrantes é um sistema sob comando.
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Atividades de aprendizagem
•	 Se você tiver oportunidade, visite uma loja de equipamentos de incêndios 

e se possível peça um catálogo. Você terá em mãos mais uma forma de 

visualizar os equipamentos. Visite, também, o Corpo de Bombeiros mais 

próximo de você. Converse com os bombeiros, eles sempre têm conse-

lhos e dicas valiosas.
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Aula 13 – Mangueiras de hidrantes I

Esta é a primeira parte da nossa aula sobre mangueiras. O 

objetivo desta aula é explicar o que são as mangueiras e suas 

características principais. Você também aprenderá como devem 

ser enroladas ou dobradas. 

13.1 As mangueiras
Parece tão simples falar sobre mangueiras, não é? Mas, já pensou se você 

depender delas para salvar vidas e elas estiverem dobradas ou enroladas de 

forma errada? Melhor nem pensar nessa possibilidade, vamos logo dizer o 

que são e o que fazer corretamente!

As mangueiras de hidrantes são condutos flexíveis e planos, como define 

Brentano (2010). São usadas para levar a água até o local de incêndio e por 

dentro são compostas por um tubo flexível. Esse tubo pode ser de borracha 

vulcanizada, de plástico ou de borracha e plástico flexível.

Não pode ter nenhuma ondulação internamente ou qualquer imperfeição. O 

acabamento externo é de fibra vegetal natural como algodão, por exemplo, 

ou sintética como o nylon.

Você sabia que o nylon é o material mais usado 

hoje como acabamento externo das mangueiras 

de hidrantes? Isso porque ele resiste mais à umi-

dade em relação à fibra natural.

13.2  Principais características  
das mangueiras

Agora que você conheceu o material das mangueiras de hidrantes, vamos 

citar suas características principais. 

A primeira delas é que são fabricadas em lances de 15 metros. Você está 

se perguntando como proceder se precisar percorrer uma distância acima 

disso? A resposta é simples. Você acopla uma segunda mangueira, uma 

Figura 13.1: Mangueira de 
hidrante com reforço têxtil
Fonte: www.endutek.com.br
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terceira...A esse conjunto de várias mangueiras damos o nome de linha de 

mangueiras de hidrantes (BRENTANO, 2010).

O comprimento mínimo dessa linha é de 30 metros, isto é, dois lances de 

15 metros, para hidrantes dentro das edificações. Para hidrantes externos 

usam-se 4 lances de mangueira, ou seja, 60 metros (BRENTANO, 2010).

As mangueiras, conforme mostra Camillo Junior (2008), podem ser acopla-

das pelas juntas de união de rosca macho-fêmea, tipo americano, ou juntas 

de engate rápido Storz, tipo alemão.

Figura 13.2: União de rosca macho-
-fêmea 
Fonte: http://www.ferragemigor.com.br

Figura 13.3: Engate rápido Storz
Fonte: www.nairi.com.br

13.3 Como dobrar ou enrolar as mangueiras
Você já viu em outras disciplinas que para determinadas situações existem 

normas a serem seguidas. Aqui é a mesma coisa! Não só para as manguei-

ras, mas para tratar de incêndio de uma forma geral. Podemos até fazer uma 

comparação com a língua portuguesa. Para falarmos e escrevermos correta-

mente, precisamos de várias regras, certo?

Então, existe uma NBR (Norma Brasileira), que determina como as manguei-

ras devem ser enroladas ou dobradas que é a NBR 12.779/2004, e a NBR que 

trata dos tipos e usos de mangueira que é a NBR 11861/1998.

Mas não se preocupe que teremos um capítulo que irá tratar só de normas e 

legislações. Vamos agora, pensar nas mangueiras de hidrantes.

É fácil perceber que essas mangueiras são bastante flexíveis e, segundo a 

NBR 12.779/2004, podemos “cuidar” delas de três formas. Veja como, se-

gundo Brentano (2010):

O engate rápido da figura 13.3 
tem o nome de storz porque 

essa conexão foi patenteada na 
Europa por Carl August Guido 
Storz em 1890. No site http://

www.woodlandsfire.co.za/
interesting_facts.htm você vai 

encontrar mais informações!
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1. Podem ser dobradas em ziguezague.

2. Podem ser aduchadas, isto é, enroladas sobre si mesmas. É muito impor-

tante você saber que essa forma de enrolar exige que, antes, a manguei-

ra seja dobrada praticamente ao meio, mas com as extremidades longe 

uma da outra, aproximadamente um metro. Agora sim, podem ser enro-

ladas em espiral a partir da dobra. Essa é a melhor forma de acondicionar 

as mangueiras nos abrigos de hidrantes.

3. Podem, ainda, ser enroladas em espiral, ou seja, a partir de uma das suas 

extremidades enroladas sobre si mesmas.

A figura 13.4 apresenta as três formas que acabamos de citar.

Forma ziguezague 
deitada

Forma ziguezague 
em pé

Forma aduchada 
simples

Forma em espiral

Figura 13.4: Mangueiras
Fonte: http://zonaderisco.blogspot.com.br/

Resumo
Nesta aula, você conheceu as mangueiras de hidrantes e suas principais ca-

racterísticas. Aprendeu as várias formas como devem ser dobradas ou en-

roladas. Já sabe, também, que esse procedimento segue uma NBR, a NBR 

12.779/2004. O que você tem em mãos, caro aluno, são dicas valiosas para 

que as mangueiras sejam bem preservadas.
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Atividades de aprendizagem
•	 Em função do aprendizado desta aula, assista o filme indicado logo abai-

xo sobre aduchamento de mangueiras. Preste atenção nas dicas forneci-

das pelo bombeiro e as anote. Depois, discuta com seus colegas e criem, 

juntos, um pequeno roteiro referente ao assunto. Acesse o filme no se-

guinte endereço: http://www.youtube.com/watch?v=HEMPJ7sz-_I
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Aula 14 – Mangueiras de hidrantes II

O objetivo desta aula é dar sequência ao que iniciamos no ca-

pítulo anterior. Agora, você vai aprender como acondicionar as 

mangueiras de hidrantes e, também, como conservá-las e trans-

portá-las. Vamos mostrar, ainda, os cuidados que devemos ter 

para que a vida útil das mangueiras se prolongue ao máximo e 

faremos uma pequena abordagem sobre mangotinhos. 

14.1  Como acondicionar as  
mangueiras de hidrantes

Antes de explicarmos como o acondicionamento deve ser feito, é fundamen-

tal você saber que as mangueiras são um dos equipamentos mais importantes 

usados pelo bombeiro (CAMILLO JÚNIOR, 2008). O custo delas é bastante 

alto, então nada melhor do que guardá-las em lugares apropriados, certo?

Vamos, então, adotar as seguintes recomendações: 

1. O local onde serão guardadas deve ser seco e arejado (CAMILLO JUNIOR, 

2008).

2. Se dobradas em ziguezague, podem ser guardadas no abrigo de incên-

dio em pé ou deitadas (BRENTANO, 2010).

3. Se aduchadas, basta serem apoiadas sobre o fundo do abrigo ou em 

suportes metálicos (BRENTANO, 2010).

Outras recomendações a serem seguidas, conforme Camillo Junior (2008) são:

1. Jamais arrastá-las sobre o chão áspero ou sujo de entulhos.

2. Não pode haver vazamento de óleo, ácido ou substância química no local 

em que serão guardadas.

3. As juntas não devem ser arrastadas ou batidas.
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4. Nunca passar qualquer veículo sobre as mangueiras.

5. Não podem ser colocadas sobre qualquer superfície com excesso de calor.

Figura 14.1: Abrigo para mangueira 
de incêndio
Fonte: www.firex.com.br

14.2  Como conservar as mangueiras  
de hidrantes

Agora que você já sabe como guardar as mangueiras, iremos lhe ensinar 

como conservá-las!

Em primeiro lugar, mantenha as mangueiras desligadas dos hidrantes e 

sempre veja se não há nenhuma ruptura (CAMILLO JUNIOR, 2008). Depois 

de terem sido usadas, as mangueiras precisam ser lavadas com água e uma 

escova de fibras longas e macias. A próxima etapa é desacoplar os lan-

ces e colocar as mangueiras estendidas no chão. Feito isso, esgotam-se as 

mangueiras, isto é, retira-se toda a água. Após essa etapa, as mangueiras 

devem ser secas.

Você sabia que a secagem de uma mangueira pode levar até 3 meses? De-

pende muito da época do ano (CAMILLO JUNIOR, 2008).
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14.3  Como transportar as  
mangueiras de hidrantes

Nos itens anteriores, você aprendeu como guardar e cuidar das mangueiras. 

Neste item, você verá como devem ser transportadas. 

Segundo Camillo Junior (2008), existem dois métodos de transportá-las. O 

primeiro é segurar lateralmente a mangueira com ambas as mãos, e o se-

gundo é apoiar a mangueira na palma da mão com o braço estendido ao 

lado do corpo.

Figura 14.2: Transporte de mangueira
Fonte: adaptado de CAMILLO JUNIOR (2008) 

14.4 Mangotinhos
Você já ouviu falar sobre mangotinhos, está lembrado? Em uma definição 

mais técnica, mangotinhos são mangueiras semirrígidas de borracha reforça-

da (BRENTANO, 2010). Os mangotinhos são bastante resistentes às pressões 

elevadas e não deformam quando são enrolados. Tem esguichos próprios 

que permanecem sempre conectados (BRENTANO, 2010).

Normalmente, são usados em lances de 20 ou 30 metros, conforme fala BREN-

TANO (2010), dependendo da legislação local. Por serem mangueiras semirrí-

gidas, sempre são enrolados. Uma das formas de acondicioná-los é deixa-los 

aparentes na parede ou em abrigo de incêndio tal qual as mangueiras. 
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Figura 14.3: Mangotinho acondi-
cionado em abrigo
Fonte: www.zeusdobrasil.com.br

Resumo
Nesta aula, você viu como as mangueiras de hidrantes são acondicionadas, 

como devem ser conservadas e transportadas. Percebeu a importância de 

manter as mangueiras em locais bem ventilados, pois é um equipamento 

bastante caro e um dos mais usados pelo bombeiro. Teve, também, a opor-

tunidade de obter informações sobre os mangotinhos.

Atividades de aprendizagem
•	 Procure estudar as mangueiras de hidrantes e os mangotinhos. Compare 

os dois e cite as vantagens em usar um ou outro. 
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Aula 15 –  Detectores de incêndio e 
alarmes manuais

Esta aula tem o intuito de passar a você, um pouco de conhe-

cimento a respeito dos detectores de incêndio e alarmes. Apre-

sentaremos alguns tipos mais usuais de detectores, seu funcio-

namento e sua importância. Falaremos dos alarmes manuais de 

incêndio e da forma como são acionados.

15.1 Detectores de incêndio
Você já ouviu falar em detectores de incêndio? Se nunca ouviu, com certeza 

imagina o que sejam, certo?

Detector de incêndio é um dispositivo que funciona quando há qualquer 

sinal de fogo ou de princípio de incêndio. Os detectores podem ser automá-

ticos, térmicos, de fumaça, de gás e de chamas.

15.1.1 Detectores automáticos
Esse primeiro tipo de detector deve ser instalado, de acordo com Brenta-

no (2010), em edificações nas quais seus ocupantes não têm como notar, 

rapidamente, um princípio de incêndio ou onde há um grande número de 

pessoas a serem retiradas: um hospital, uma escola, um hotel, por exemplo.

Você deve prestar muita atenção ao local determinado para instalação de um 

detector. Geralmente, estão no teto porque é onde se concentra o ar quente.

Figura 15.1: Detector automático
Fonte: www.sursystems.pt
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15.1.2 Detectores térmicos ou de temperatura
Você sabia que esse detector é o mais antigo de todos? Se você estiver em 

um ambiente em que haja um aumento de temperatura acima do normal, 

esse detector vai acionar.

Tal qual o detector automático, o detector térmico deve ser colocado no teto 

(BRENTANO, 2010).

Figura 15.2: Detector térmico ou de tem-
peratura
Fonte: www.clean.com.br

15.1.3 Detectores de fumaça
Agora que você já conheceu dois tipos de 

detectores, vamos lhe apresentar o terceiro 

que é o detector de fumaça!

Os detectores de fumaça têm como função 

acusar a presença de partículas de fuligem 

que podem surgir de um início de fogo 

(BRENTANO, 2010).

15.1.4 Detectores de gás
Como você vai notar, esse detector tem o mes-

mo princípio do detector de fumaça. A diferença 

é que acusam a presença de gás. E gás, também, 

pode originar de um princípio de incêndio.

Figura 15.3: Detector de fumaça
Fonte: www.seton.com.br

Figura 15.4: Detector de gás
Fonte: www.firex.com.br
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15.1.5 Detectores de chama
Esse é o quinto detector que você está estudan-

do. Além desse nome, ele também é conhecido 

por detector óptico. Deve ser instalado em locais 

onde as chamas são a primeira consequência do 

início do fogo. E como aponta Brentano (2010), 

os detectores de chama ou ópticos reagem aos 

raios ultravioletas e infravermelhos.

15.2 Alarmes manuais
Depois de termos estudado detectores de incêndio, iremos estudar os alar-

mes. Você sabe dizer como funciona um alarme de incêndio?

Antes de tudo, você deve saber que esse tipo de alarme pode ser forma-

do por um conjunto composto de avisadores manuais, conforme Camillo 

Junior (2008), localizados em pontos estratégicos. Eles podem ser do tipo 

quebra-vidro com campainha e quando acionados disparam um sinal lumi-

noso e sonoro.

Para funcionarem, os alarmes dependem da ação 

humana (BRENTANO, 2010). Para tanto, preci-

sam ser instalados em locais visíveis e de aces-

so fácil. Eles seguem as recomendações da NBR 

17.240/2010. As instruções de funcionamento vêm 

na própria caixa do alarme e são de fácil e simples 

entendimento.

Resumo
Existem vários tipos de detectores de incêndio como você pode ver. Falamos 

um pouco sobre cada um deles para que você pudesse conhecer se não 

todos, quase todos. Cada um desses detectores tem vários modelos. Vimos, 

também, como funcionam os alarmes, o local em que devem ficar e como 

são acionados. Você já notou a quantidade de equipamentos e dispositivos 

que existem para combater um incêndio?

Figura 15. 5: Detector de 
chamas ou óptico
Fonte: www.firex.com.br

Figura 15.6: Alarme de 
incêndio 
Fonte: www.protexfire.com.br
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Atividades de aprendizagem
•	 Com esta aula, você ampliou ainda mais seus conhecimentos sobre 

combate a incêndios. Procure conversar com alguém que tenha passado 

por algum tipo de incêndio e peça para ela contar se havia, no local, 

detectores ou alarmes, se o incêndio foi percebido logo no início e como 

a situação foi controlada.
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Aula 16 –  Chuveiros automáticos – 
sprinklers

Nesta aula, você aprenderá o que são chuveiros automáticos, 

também conhecidos por sprinklers. Você estudará seu princípio 

de funcionamento e suas temperaturas de acionamento.

16.1 Introdução aos sistemas automáticos
Se olharmos ao nosso redor, perceberemos que muitas das atividades indus-

triais e comerciais são exercidas em edificações de grandes áreas e alturas 

e, dependendo da atividade realizada nestes locais, verificamos que no seu 

interior existem materiais altamente combustíveis e um grande número de 

pessoas trabalhando e/ou transitando. Desta forma, no caso da ocorrência 

de incêndios, se estas edificações não tiverem um sistema de proteção ade-

quado, pode acontecer uma grande tragédia (BRENTANO, 2005).

Assim, quando avaliamos a eficiência de um sistema de proteção contra 

incêndios, precisamos levar em consideração vários fatores, como por exem-

plo: qual será a perda econômica que teremos? Quais serão os efeitos adver-

sos sobre a destruição dos bens? Haverá paralisação parcial ou integral das 

atividades comerciais ou industriais, realizadas naquele ambiente de traba-

lho? E, principalmente, haverá perda de vidas humanas? Com base nisso, as 

edificações devem estar protegidas contra o fogo por equipamentos eficien-

tes, dentre os quais destacamos os que atuam de forma automática, ou seja, 

sem interferência humana (BRENTANO, 2005). 

Neste contexto, podemos destacar o uso dos chuveiros automáticos como um 

dos mais indicados, pois além deles funcionarem automaticamente, eles acio-

nam um alarme e atuam sobre o fogo de uma forma efetiva, independente 

do calor, da fumaça e da visibilidade no local de incêndio (BRENTANO, 2005).

De acordo com Brentano (2005), os sistemas manuais como os hidrantes, 

por exemplo, são muito efetivos, também, no combate a incêndios. Porém, 

eles possuem a limitação de precisarem ser operados por pessoas treinadas, 

que saibam manuseá-los. Logo, o emprego de sistemas automáticos, em 

determinadas situações, é mais conveniente. Ainda, em edificações de maior 

área, o fogo pode atingir grandes proporções rapidamente, e o calor e a fu-

maça podem impedir o acesso ao local do incêndio, inviabilizando o uso de 

sistemas manuais, já que esses são operados por pessoas.
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16.2  Composição do sistema de  
chuveiros automáticos

O sistema de chuveiros automáticos é um sistema hidráulico fixo de combate 

a incêndios, constituído por chuveiros denominados sprinklers, os quais 

estão, regularmente, distribuídos por toda a edificação (BRENTANO, 2010). 

O sistema consiste na distribuição de encanamentos ligados a um 

encanamento central, do qual saem ramificações de tubos. Nestas 

ramificações, estão instalados os sprinklers-chuveiros, cujo tipo e 

quantidades variam de acordo com a mercadoria e a área que desejamos 

proteger (CAMILLO JUNIOR, 2008). 

Basicamente, o sistema é alimentado por canalizações aéreas e subterrâneas 

(encanamentos de alta pressão) conectadas a uma casa de bombas e a um 

reservatório de água próprio, com saídas que entram em funcionamento a 

partir de uma determinada temperatura. A figura 16.1 ilustra o esquema de 

um sistema de chuveiros automáticos e suas partes.

Figura 16.1: Sistema de chuveiros automáticos
Fonte: http://www.twf.com.br

16.3 Funcionamento dos sprinklers
Os sprinklers são dispositivos comandados por um elemento termossensível, 
que consiste, normalmente, em um líquido que se dilata com o calor contido 

no interior de uma ampola de vidro, conforme ilustra a figura 16.2.

Figura 16.2: Sprinkler com des-
taque na ampola de vidro
Fonte: http://www.consultoriaeanalise.com

Ampola de vidro

Termossensível 
Significa ser sensível ao calor.
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Quando ocorre um foco de incêndio, o calor do fogo sobe até o teto, onde 

estão localizados os sprinklers. No momento em que o ar aquecido atinge 

a temperatura de acionamento do sprinkler, o líquido do interior da ampola 

se dilata e quebra o vidro, liberando a água do encanamento sob a forma 

de ducha.

No instante em que água começa a sair do sprinkler, a bomba da rede de 

água entra em funcionamento e aciona, automaticamente, o alarme de in-

cêndio (BRENTANO, 2010).

Casos em que um sprinkler não é 

suficiente para dominar o fogo, a 

coluna de ar proveniente do fogo se 

espalha horizontalmente junto ao teto, 

atingindo o chuveiro automático mais 

próximo, acionando-o. Assim, os outros 

sprinklers são acionados sucessivamente, 

até que toda a área atingida pelo fogo 

fica coberta pela aspersão da água 

(BRENTANO, 2010).

16.4 Temperaturas de acionamento
As temperaturas de acionamento dos sprinklers são definidas com base na 

temperatura máxima permitida para o ambiente que queremos proteger. 

Cada faixa de temperaturas é codificada por cores, de acordo com o tipo 

de elemento termossensível utilizado. Nos sprinklers com ampola de vidro, a 

temperatura nominal de acionamento é identificada pela cor do líquido no 

seu interior. A tabela 16.1 identifica as cores dos líquidos conforme a tempe-

ratura de ruptura do vidro.

Tabela 16.1: Código de cores das ampolas

Temperatura de ruptura (°C) Cor
57 Laranja

68 Vermelho

79 Amarelo

93 Verde

141 Azul

182 Roxo

204/260 Preto

Fonte: Camillo Junior (2008)

Figura 16.3: Sprinkler em funcio-
namento
Fonte: http://feitoagora.com

Aspersão
Ato ou efeito de aspergir, borrifar 
ou respingar.
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A temperatura de acionamento do sprinkler deve ser próxima à temperatura 
máxima permitida para o ambiente, com uma margem de segurança de 
no mínimo 20°C a mais. Essa margem de segurança evita que os sprinklers 
sejam escolhidos com temperaturas de acionamento inadequadas, fazendo 
com que entrem em ação acidentalmente, em um dia de forte calor, ou no 
caso oposto, que sejam acionados, somente, após o incêndio assumir pro-
porções inaceitáveis (BRENTANO, 2010).

16.5 Aplicações dos sprinklers
Existem muitos tipos de sprinklers e, utilizando-se os modelos apropriados, 
estes podem ser instalados em edificações residenciais, escritórios, bancos, 
indústrias, teatros, estabelecimentos comerciais, hotéis e hospitais.

Nem sempre é possível usar chuveiros automáticos tendo a água como agen-
te extintor, pois o uso dela pode ser perigoso em contato com determinados 
produtos em combustão ou pode, até mesmo, causar maiores danos do que 
o próprio fogo, quando esse tem origem elétrica, por exemplo. Conforme 
vimos em aulas anteriores, a água é condutora de eletricidade! Desta forma, 
em determinadas situações são usados bicos nebulizadores, ligados a uma 
rede de canalizações com agentes extintores como o gás CO2 e o Inergen. 
Na próxima aula, você conhecerá um destes sistemas.

Resumo
Nesta aula, você aprendeu o que são chuveiros automáticos, também co-

nhecidos por sprinklers. Você conheceu como funciona o seu sistema, que é 

composto, basicamente, por canalizações de alta pressão, bomba e reserva-

tório próprio de água. Você, também, estudou que os líquidos contidos nas 

ampolas de vidro dos sprinklers têm cores diferentes, que variam conforme 

a temperatura de acionamento dos chuveiros.

Atividades de aprendizagem
•	 Complete a cruzadinha abaixo com o nome de alguns componentes dos 

sistemas de chuveiros automáticos:

S

I

S

T

E

M

A

Resposta: Sprinklers, canalização, reservatório, bomba.
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Aula 17 –  Sistemas fixos de gás 
carbônico (CO2)

Nesta aula, você aprenderá sobre os sistemas fixos de gás car-

bônico, que são muito difundidos no Brasil. Você estudará em 

que situações estes sistemas podem ser empregados e quais são 

suas características.

17.1 Aplicação dos sistemas fixos de CO2 
De acordo com a Instrução Técnica n°26/2011, do Corpo de Bombeiros do 

Estado de São Paulo, os sistemas fixos de gás carbônico (CO2) são utilizados 

em locais em que o emprego de água ou outro agente extintor convencional 

é desaconselhável; situações em que esses agentes podem causar danos adi-

cionais aos objetos e equipamentos contidos nas edificações. São exemplos 

disso, a proteção de:

•	 Equipamentos energizados: transformadores, controles de subestações 

elétricas e etc.

•	 Equipamentos ou objetos com alto valor agregado: máquinas automati-

zadas em linhas de produção, centro de processamento de dados (CPD), 

centrais de telecomunicações e documentos importantes.

•	 Motores.

•	 Coifas de cozinhas industriais ou comerciais.

•	 Locais sujeitos à explosão ambiental: silos, depósitos pequenos de pro-

dutos inflamáveis.

•	 Objetos de valor inestimável, como obras de arte.

Conforme você já aprendeu, o gás carbônico não deixa resíduos e não con-

duz eletricidade, por isso sua aplicação é viável para proteger os equipamen-

tos e objetos descritos acima, assim como as pessoas ao redor. 
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17.2 Tipos de sistemas fixos de CO2
Agora que você já conheceu algumas das aplicações dos sistemas fixos de 

CO2, vamos estudar as suas características! 

Os sistemas fixos de CO2 diferem entre si pela maneira como é realizado o 

armazenamento do gás carbônico, classificados como sistemas de alta pres-

são e de baixa pressão. Cada um destes tipos de sistemas tem suas particu-

laridades que serão explicadas no decorrer desta aula. 

Todavia, convém destacar que ambos os tipos de sistema necessitam ter em 

sua composição: sensores de detecção de fumaça e/ou calor e sistemas de 

alarme, conectados a uma central de comando. Esta conexão à central de 

comando faz com que, ao menor sinal de fogo, o sistema fixo de CO2 entre 

em operação (GIFEL ENGENHARIA DE INCÊNDIOS, 2006).

17.2.1 Sistemas fixos de CO2 de alta pressão
Os sistemas fixos de alta pressão utilizam cilin-

dros individuais para armazenar o CO2 e pos-

suem capacidade de até 4000 kg de gás (SEITO 

et al, 2008). Na figura 17.1, podemos visualizar 

os cilindros de armazenamento de gás.

Esses sistemas são constituídos, basicamente, por 

tubulações de distribuição de CO2 que se esten-

dem até o local de risco, e bicos nebulizadores di-

mensionados para o uso específico, seja para apli-

cação local ou para inundação total (GIFEL ENGENHARIA DE INCÊNDIOS, 2006). 

A figura 17.2 ilustra um esquema típico de uma instalação de alta pressão.

Você sabia?

•	 Sistemas de aplicação local são aqueles projetados para aplicar o agen-

te extintor diretamente sobre o material em chamas.

•	 Sistemas de inundação total são aqueles projetados para aplicar o 

agente extintor no ambiente onde está o incêndio, de forma que a 

atmosfera obtida impeça o desenvolvimento e manutenção do fogo.

Figura 17.1: Cilindros de ar-
mazenamento de gás de um 
sistema fixo de CO2 de alta 
pressão
Fonte: http://www.risco.com.br/
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Figura 17.2: Esquema típico de uma instalação de alta pressão
Fonte: http://www.risco.com.br/

Válvula

Fixação

Cilindros de 
Alta Pressão

Acionador 
Elétrico

Tubo Coletor

Pressostato

Bicos Nebulizadores

É importante destacar que uma bateria de cilindros pode atender a sinis-

tros que ocorrem em diferentes áreas. Neste caso, o encaminhamento do 

agente extintor é feito por válvulas direcionais. Nestas condições, é usual o 

emprego de uma bateria principal e outra reserva (GIFEL ENGENHARIA DE 

INCÊNDIOS, 2006).

17.2.2 Sistemas fixos de CO2 de baixa pressão
Os sistemas fixos de combate a incêndios de baixa pressão são indicados 

para riscos que requerem o uso de uma grande quantidade de agente ex-

tintor. Nestes sistemas, a armazenagem de CO2 é realizada em tanques, que 

podem ter capacidade de até 60000 kg, ou seja, até 60 toneladas de gás! 

Eles, também, permitem o atendimento a várias áreas de risco, de uma mes-

ma instalação (GIFEL ENGENHARIA DE INCÊNDIOS, 2006).

Sua composição básica é dada pelo tanque de armazenagem, uma unida-

de autônoma de refrigeração, válvulas, tubulações que conduzem o agen-

te extintor e bicos nebulizadores dimensionados para cada tipo de apli-

cação, seja local ou inundação total (GIFEL ENGENHARIA DE INCÊNDIOS, 

2006). Na figura 17.3, podemos ver um esquema típico de uma instalação 

de baixa pressão.
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Pressostato

Bico 
Nebulizador

Válvula 
Master

Mangotes

Unidade de Refrigeração

Tanque de 
Armazenagem
(680 a 54.400 Kg)

Tubulação de 
Pilotagem

Válvula Seletora 
Automática/Manual

Figura 17.3: Esquema típico de uma instalação de baixa pressão
Fonte: http://www.risco.com.br/

17.3  Comparação entre os  
dois tipos de sistemas

Vamos, agora, fazer algumas comparações entre os dois tipos de sistemas. 

Para isso, vejamos as observações do quadro abaixo:

Quadro 17.1: Comparação entre os sistemas de alta e baixa pressão

Característica Sistema de alta pressão Sistema de baixa pressão

Instalação versus 
abastecimento

Permitem sua instalação em lugares remotos, 
pois o transporte de cilindros para recarga de 
gás é possível na maioria dos casos.

Necessitam de vias de acesso que permitam 
a chegada dos caminhões tanque para 
abastecimento do gás. Logo não podem ser 
instalados em qualquer lugar.
Ainda, o projeto da instalação deve atender 
ao requisito: comprimento máximo da tubula-
ção de enchimento, entre o caminhão tanque 
e o tanque fixo de armazenamento do gás.

Recarga versus 
disparos

São dimensionados de tal maneira que os 
cilindros precisam ser recarregados depois de 
cada disparo.

Permitem múltiplos disparos dentro do 
limite de carga (capacidade) do tanque, não 
precisando ser recarregados depois de cada 
disparo.

Fonte: Gifel engenharia de incêndios, 2006.

Resumo
Nesta aula, você aprendeu o que são sistemas fixos de gás carbônico de alta 

e baixa pressão, e estudou as suas principais características e diferenças. Ain-

da, você conheceu em que ocasiões eles devem ser empregados, tendo em 

vista, principalmente, a proteção de objetos e equipamentos de alto valor, 

assim como equipamentos energizados.
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Atividades de aprendizagem
•	 Complete a cruzadinha abaixo com o nome de locais, objetos e equipa-

mentos que podemos proteger com o uso de sistemas fixos de CO2:

S

I

S

T

E

M

A

Resposta: Silos, coifas, motores, transformadores, obras de arte.

Anotações
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Aula 18 –  Iluminação de emergência 
e sinalização de segurança

O objetivo desta aula é mostrar a importância da iluminação de 

emergência e da sinalização. Vamos dar exemplos de uso, expli-

car como funcionam e por que são tão utilizadas.

18.1 Iluminação de emergência 
Inicialmente, é importante você saber que a iluminação de emergência se-

gue as recomendações da NBR 10.898/1999, que faz parte da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. É um dos itens que compõe o sistema 

de proteção contra incêndio e que não depende da energia elétrica, pois é 

acionada automaticamente (BRENTANO, 2010).

Você deve estar querendo saber como essas luzes emergenciais permane-

cem acesas sem precisar da energia. Porque para esse tipo de iluminação 

são usadas baterias ou geradores. Ela substitui a iluminação artificial nos 

casos de emergência, como um sinistro, por exemplo. Se você, algum amigo, 

algum familiar passar por uma situação assim e no local houver iluminação 

de emergência, certamente, será mais fácil de identificar as saídas, notar 

eventuais obstáculos pelo caminho e até mesmo prestar auxílio a alguém 

com dificuldade de locomoção, segundo a NBR 10.898/1999.

18.2 Tipos de iluminação de emergência
Conforme Brentano (2010), a iluminação de emergência pode ser de am-

biente ou aclaramento, e de balizamento ou sinalização, como você verá a 

seguir.

18.2.1  Iluminação de ambiente  
ou aclaramento

Esse tipo de iluminação apresenta uma intensidade 

suficiente para deixar bastante claros os ambientes 

e as rotas de saída. Ela é obrigatória em todos os 

locais onde haja circulação vertical ou horizontal 

(BRENTANO, 2010).
Figura 18.1: Iluminação de ambiente
Fonte: www.luzetc.com.br
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18.2.2 Iluminação de balizamento ou sinalização 
A iluminação de balizamento ou sinalização tem o objetivo de iluminar os 

obstáculos e a sinalização. Apresenta-se com símbolos gráficos, texto escri-

to, entre outros. Orienta o caminho que deve ser seguido, mostrando todas 

as direções a serem tomadas quando há emergência (BRENTANO, 2010)

Figura 18.2: Iluminação de balizamento
Fonte: www.maxvendas.com

18.3 Sinalização de segurança
Agora que você já viu iluminação de emergência, vamos falar da sinalização 

de segurança, igualmente, importante. 

A sinalização da qual estamos falando é um conjunto de vários sinais visuais 

formados por símbolos, mensagens e cores colocados no interior de uma 

edificação. O objetivo é minimizar o risco de ocorrer um incêndio, mostran-

do os locais mais suscetíveis ao fogo (BRENTANO, 2010). 

A sinalização pode ser preventiva e ativa, utilizada para evitar ou reduzir 

o risco de incêndio, e para orientar as ações quando o incêndio já iniciou 

(BRENTANO, 2010). Quanto à classificação pode ser básica e complementar. 

A sinalização básica é formada pelo conjunto de sinais constituído de quatro 

categorias: proibição, alerta, orientação e salvamento, e equipamentos. A 

sinalização complementar é um conjunto de sinais formado por faixas de cor 

ou mensagens que complementam a sinalização básica. 

18.3.1 Características da sinalização 
Por acaso você já notou que a sinalização de emergência ou de segurança 

é feita em formas geométricas com cores, símbolos, dimensões e materiais 

que facilitam uma visualização rápida? Isso porque a mensagem de que algo 

está errado deve chegar de forma rápida e segura (BRENTANO, 2010). Re-

pare nos desenhos abaixo como todas as figuras têm o mesmo tamanho:
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Figura: 18.3: Sinalização de segurança
Fonte: www.etiplac.com.br/

18.3.2 As cores da sinalização de emergência
Vamos apresentar a você as cores que representam a sinalização de emergên-

cia. Conforme Brentano (2010), as cores de emergência são: vermelho, ama-

relo, verde, preto e branco. Essas cores são empregadas nas placas de sinaliza-

ção, nas imagens ou símbolos e como cores de fundo. Vamos às explicações.

Nas placas de sinalização usamos as seguintes: 

•	 Cor vermelha – proibição, identificação dos equipamentos de combate a 

incêndio e alarme.

•	 Cor amarela – alerta e sinais de perigo.

•	 Cor verde – orientação e salvamento. 

Para cores das imagens ou símbolos empregamos as abaixo listadas:

•	 Cor preta – proibição e alerta.

•	 Cor verde – orientação e salvamento.

•	 Cor branca (fotoluminescente) – identificação dos equipamentos de 

combate a incêndio e alarme, orientação e salvamento.

E as cores de fundo que servem para contrastar com as cores das imagens 

ou símbolos podem ser as que seguem:

•	 Cor branca – proibição, orientação e salvamento.

•	 Cor amarela – alerta.
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•	 Cor verde – orientação e salvamento

•	 Cor vermelha – identificação dos equipamentos de combate a incêndio 

e de alerta.

Figura 18.4: Placas de orientação e salvamento
Fonte: www.sinalizacaodeseguranca.blogspot.com.br

Resumo
Você viu como funciona a iluminação de emergência, os tipos existentes e 

para que situação servem. Da mesma forma, aprendeu sobre a sinalização de 

segurança, as cores usadas para as placas, símbolos ou imagens e qual a fina-

lidade delas. A interpretação correta das sinalizações pode salvar muitas vidas.

Atividades de aprendizagem
•	 Uma excelente atividade é você pesquisar as placas de segurança. São 

inúmeras e cada uma com uma finalidade. Preste atenção nas cores, nos 

símbolos e imagens, e entenda o seu significado. Essa atividade o ajudará 

a reconhecer as sinalizações rapidamente, isso é vital em uma situação 

de emergência.
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Aula 19 –  Saídas de emergência e 
escadas enclausuradas

O objetivo desta aula é explicar a você as saídas de emergência 

e como deve ser o acesso a elas. Falaremos, também, sobre a 

importância das escadas enclausuradas, funcionalidade e carac-

terísticas. Você verá algumas ilustrações que irão ajudá-lo a en-

tender e conhecer melhor este assunto. 

19.1 Saídas de emergência 
Quando falamos em saída, imediatamente pensamos em porta, certo? E 

portas são aberturas existentes que nos permitem entrar e sair de diversos 

locais. No decorrer da aula, você entenderá o que estamos dizendo.

Saída de emergência, conhecida como rota de saída de emergência, segun-

do Brentano (2010) e de acordo com a NBR 9077/2001, é um caminho con-

tínuo que, em caso de sinistro, é percorrido pelos ocupantes do local afetado 

pelo fogo até chegar ou a via púbica, ou a um local seguro. Esse caminho, 

também, é utilizado em outras situações de emergência e é constituído, no 

percurso, por portas, corredores, escadas e outros espaços. A iluminação e 

sinalização que você estudou na aula 18 são utilizadas na rota dessas saídas.

Nas salas com capacidade superior a 50 pessoas, as portas devem abrir no 

sentido da fuga, isto é, você empurra a porta. Se for superior a 200 pessoas, 

deve haver barra antipânico. 

E não é só isso! Existem, ainda, mais especificações que devem ser seguidas 

e constam nas normas brasileiras, as NBRs. Falaremos sobre elas nas próxi-

mas aulas.

Figura 19.1: Barra antipânico
Fonte: www.engenhariacivil.com
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19.2 Acessibilidade e rota acessível 
Certamente, você já ouviu falar em acessibilidade e já deve ter se confron-

tando com alguma situação relacionada a esse assunto. Mas qual a definição 

dessa tal acessibilidade de que tanto falam hoje em dia?

De acordo com a NBR 9050/2004, acessibilidade é a possibilidade e condi-

ção de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança 

e autonomia de edificações, espaços, mobiliários, equipamento urbano e 

elementos como telefones, torneiras, válvulas, interruptores e outros.

E rota acessível, conforme a NBR 9050/2004, é o trajeto contínuo, desobstru-

ído e sinalizado que conecta os ambientes que possam ser usados de forma 

autônoma e segura por qualquer indivíduo , inclusive aquele com deficiência.

É vital ter saídas bem projetadas e caminhos que levam à saída. É essencial 

que sejam de fácil acesso e de fácil uso para todos! 

Figura 19. 2: Rota acessível
Fonte: www.superplacas.com/abnt-rota-de-fuga

19.3 Escadas enclausuradas 
Agora que você já sabe o que são as saídas de emergência, vamos falar das 

escadas enclausuradas.

Enclausurar é isolar. E de fato, as escadas enclausuradas estão isoladas, isto 

é, protegidas do fogo. Veja a definição de acordo com Brentano (2010):

“Escada enclausurada é uma escada protegida contra o fogo, com paredes 

resistentes ao fogo por determinado tempo e portas corta-fogo. A finalidade 

desse tipo de escadas é promover uma saída mais segura e rápida, podendo, 

também, ser uma área de refúgio temporário”.

As normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, 

a ABNT, são normas com 
custo variável. Podemos fazer 

consulta na própria associação, 
como podemos comprá-las. 

Mas, no endereço http://www.
acessibilidade.org.br, encontram-

se disponíveis, gratuitamente, 
as normas de acessibilidade, 

a legislação federal e mais 
informações importantes.
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Figura 19.3: Escada enclausurada
Fonte:www.valedoselke.com.br

As escadas enclausuradas podem ser de três tipos como você verá na sequ-

ência: à prova de fumaça, à prova de fumaça pressurizada e protegida. As 

exigências são de acordo com a NBR 9077/2001.

19.3.1  Escada enclausurada à prova de fumaça – 
EPF ou PF

Muitos dos detalhes que aqui citamos são de competência da engenharia 

civil, pois são os engenheiros os responsáveis pela construção das edifica-

ções. Mas, você sendo um futuro técnico de segurança, precisa conhecer um 

pouco sobre esse assunto.

A escada enclausurada à prova de fumaça tem uma caixa envolta por pare-

des resistentes ao fogo e portas corta-fogo. O acesso é feito por antecâmara, 

também enclausurada ou local aberto, a fim de evitar não só o fogo, como 

a fumaça (FERNANDES, 2010; BRENTANO, 2010). 

As paredes da escada PF resistem ao fogo no mínimo por 4 horas e as portas 

corta-fogo vedam a entrada da fumaça. Lembre que a abertura da porta 

corta-fogo é no sentido da fuga e que a escada tem continuidade até uma 

saída final para um local seguro.

Porta Corta Fogo
(PCF)

A
nt

ec
am

ar
a

Porta Corta Fogo
(PCF)

Elevador de 
Emergência

ElevadorElevador

Duto de entrada de ar

Duto de saída de ar

Figura 19.4: Escadas enclausuradas segundo a NBR 9077/2001
Fonte: Fernandes (2010)
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19.3.2  Escada enclausurada à prova de  
fumaça pressurizada – PFP 

A escada da qual vamos falar agora, difere da anterior apenas no que se 

refere à estanqueidade da fumaça. Nessa escada PFP, a fumaça não entra 

graças ao sistema de pressurização. E como funciona? A figura abaixo mos-

tra como, veja: 

solo

Figura 19.5: Escada PFP
Fonte: www.saoseg.com.br

19.3.3 Escada enclausurada protegida – EP 
Esse tipo de escada é ventilada, situa-se em um local com paredes resistentes 

ao fogo por no mínimo 2 horas e possui porta corta-fogo. É contínua até 

uma saída final para um local seguro.

Janela área 
mínima 0,80m2

Paredes resistentes 
ao fogo (> RF 120)

Paredes resistentes 
ao fogo (> RF 120)

Paredes corta-fogo 
(P30)

Figura 19.6: Escada protegida
Fonte: Fernandes (2010)

Resumo
Hoje, você conheceu as saídas de emergência e aprendeu que, sempre, de-

vem ser de fácil acesso, ter o caminho iluminado e sinalizado. Viu, ainda, os 

tipos de escadas enclausuradas, suas características e peculiaridades. 

Estanqueidade 
Deriva da palavra estanque 

que significa bem vedado, bem 
tapado; separado, isolado: 

compartimentos estanques. 
http://www.dicio.com.br, acesso 

em 08/04/2012)
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Atividades de aprendizagem
•	 No prédio em que você mora ou trabalha, devem existir escadas enclau-

suradas e saídas de emergência. Percorra as escadas e note de que tipos 

são, se o caminho é bem iluminado e sinalizado. Se puder fotografe e 

analise com seus colegas as informações que você obteve. 
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Aula 20 –  Portas de saída  
de emergência

O objetivo dessa aula é complementar o que você já viu ante-

riormente. Vamos lhe mostrar como as portas de saída de emer-

gência ajudam a evitar a propagação do fogo e ajudam, com 

segurança, a saída das pessoas da edificação. 

20.1 Portas de saída de emergência 
Como você já constatou, existem várias maneiras de se evitar um sinistro. E 

na ocorrência de um, as construções que seguem corretamente as normas, 

decretos e legislações têm grande possibilidade de obter sucesso no resgate 

de vidas e da edificação.

As portas de saída de emergência, conforme Brentano (2010), são funda-

mentais para evitar que o fogo se propague, possibilitando a saída com 

segurança daqueles que estão na edificação. O grande problema, diversas 

vezes, é o descaso em inspeções e manutenções dos equipamentos de com-

bate a incêndio. Isso pode fazer de um foco de fogo, um grande incêndio. 

Outro detalhe que deve ser, sempre, lembrado é que essas portas nunca de-

vem ser trancadas, apenas fechadas. Isso é prejudicial ao combate ao fogo e 

atrasa a saída das pessoas. Um erro bastante comum, que, certamente, você 

já viu, são portas de saída presas com calço para mantê-las abertas. Existem 

dois tipos de portas de saída de emergência que vamos tratar a seguir, a 

porta corta-fogo (PCF ou CF) e a porta resistente ao fogo (PRF ou RF).

20.1.1 Porta corta-fogo – PCF ou CF
A porta corta-fogo, conforme Brentano (2010), é constituída por elementos 

incombustíveis. Ela deve ser resistente ao fogo por um tempo mínimo, im-

pedindo ou retardando a propagação do fogo, calor, fumaça e gases. Deve, 

ainda, possibilitar a saída das pessoas com segurança.

De acordo com o que você já estudou aqui, fica fácil de saber onde essas 

portas devem ser utilizadas, correto? Isso mesmo, nas saídas de emergência 

e nas passagens de paredes corta-fogo. 

Incombustível
Que não pode queimar-se ou 
arder: o amianto é incombustível. 
(http://www.dicio.com.br, 
acesso em 08/04/2012)
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Figura 20.1: Porta corta-fogo
Fonte: www.logismarket.ind.br

As portas corta-fogo são usadas nas saídas de emergência e nas passagens 

de paredes corta-fogo. Veja abaixo os locais onde são instaladas (BRENTANO, 

2010):

•	 acessos às antecâmaras de escadas à prova de fumaça;

•	 acessos às escadas enclausuradas e rampas;

•	 acessos às passarelas de intercomunicação entre edificações;

•	 acessos às áreas de refúgio;

•	 passagens de paredes corta-fogo.

20.1.2 Porta resistente ao fogo – PRF ou RF
Agora, vamos falar sobre porta resistente ao fogo. Essa porta é formada por 

uma folha de madeira maciça ou em compensado maciço. Sua resistência 

ao fogo é de trinta minutos. Deve ter espessura de 35 mm e nas duas faces 

é pintada com tinta ou verniz ignífugo.

Figura 20.2: Porta resistente ao fogo
Fonte: www.palmappci.com.br

Ignífugo
Que evita incêndio, que afugenta 

o fogo. http://www.dicio.com.
br, acesso em 10/04/2012)
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20.1.3 Detalhes das portas 
Como você pôde notar, falamos rapidamente sobre os dois tipos de portas 

existentes. Agora, vamos lhe passar algumas características básicas tanto 

para uma quanto para outra.

É muito importante que essas portas abram com um único movimento rápi-

do e num ângulo mínimo de 90o com um vão livre de 80cm. As maçanetas 

devem ser como alavancas e de fácil manuseio. 

As portas resistentes ao fogo são usadas nos acessos e descargas de caixas 

de escadas enclausuradas protegidas, e nos acessos de unidades autôno-

mas, como apartamentos e escritórios.

Você sabia que as portas corta-fogo e resistentes ao fogo são denominadas 

pela letra “P” mais um número? Esse número significa qual o tempo de 

resistência mínima ao fogo. Exemplo: P-60 resiste no mínimo 60 minutos à 

ação do fogo.

Resumo
Hoje, falamos sobre portas corta-fogo e portas resistentes ao fogo. Você 

aprendeu a diferença entre elas e qual o tempo mínimo de resistência que têm 

ao fogo. Viu, ainda, as características de cada uma e onde devem ser usadas. 

Atividades de aprendizagem
•	 Relacione os tipos de portas que existem, seu tempo de resistência ao 

fogo e em que local devem ser utilizadas. 
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Aula 21 –  Manutenção

Nesta aula, veremos como manter os equipamentos de combate 

a incêndio, sempre, em bom estado e funcionamento. Falare-

mos sobre a inspeção dos aparelhos e a realização de testes. 

21.1  Manutenção da  
iluminação de emergência 

Você já percebeu, no seu dia a dia, que tudo aquilo, que é bem cuidado, 

dura mais. Da mesma forma, isso é verdadeiro com qualquer outro equipa-

mento ou ferramenta.

Vejamos como proceder com a iluminação de emergência. Antes de qual-

quer coisa é importante você saber que tudo começa com um bom projeto 

e uma boa instalação, sempre respeitando as normas pertinentes. Um bom 

plano de manutenção, de acordo com BRENTANO (2010), abrange as inspe-

ções do sistema e os testes que devem ser feitos a fim de se preservar todos 

os componentes. A inspeção ou vistoria periódica é feita visualmente, e são 

verificadas lâmpadas, disjuntores e fusíveis. Algumas inspeções devem ser 

feitas quinzenalmente, outras mensalmente ou semestralmente.

O teste ou ensaio determina as condições de funcionamento do sistema de 

iluminação e ocorrem em intervalos programados. Alguns testes são men-

sais, outros semestrais, alguns anuais e há testes que são realizados a cada 4 

anos. Após os resultados da inspeção e do teste, faz-se a manutenção onde 

for necessária.

21.2  Manutenção da  
sinalização de emergência

Se você entendeu bem o item 21.1, esse tópico será bastante simples de 

compreender. Conforme Brentano (2010), a sinalização de emergência deve 

ser inspecionada e testada periodicamente. A limpeza e os testes devem ser 

realizados a cada 6 meses, principalmente se a sinalização ficar em ambiente 

externo e sujeita à corrosão. 

Corrosão 
Significa o ato ou efeito de 
corroer. Corroer significa ser 
consumido, gasto: o ferro se 
corrói quando exposto ao 
tempo. (http://www.dicio.com.br, 
acesso em 14/04/2012).
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21.3  Manutenção dos sistemas de 
detecção e alarme 

Agora, veremos como se faz a manutenção dos sistemas de detecção e alar-

me. Tal qual a iluminação e a sinalização, esses sistemas, também, devem 

ser inspecionados, testados e feita a manutenção (BRENTANO, 2010). Como 

são equipamentos mais específicos precisamos seguir as recomendações do 

fabricante e fazer a inspeção e manutenção com empresa especializada. 

Deve ser vistoriado o sistema todo. 

21.4 Manutenção dos extintores de incêndio 
Os extintores, em caso de incêndio, são os equipamentos que imediatamen-

te usamos e necessitam cuidados especiais. Dependendo do local em que es-

tejam esses aparelhos, a inspeção precisa ser feita semanalmente e às vezes 

mensalmente, e sempre devem ser registradas.

A inspeção semanal ou mensal é feita visualmente para averiguar se os ex-

tintores estão no lugar certo, se o pino de segurança está lacrado, se há o 

selo de lacração no cilindro, se os acessos estão livres e visíveis e se não apre-

sentam danos físicos (BRENTANO, 2010). Já a inspeção semestral é realizada 

para verificar as cargas dos extintores e a anual para recarregá-los.

Os testes hidrostáticos são feitos a cada 5 anos, devendo ser realizada punção 

com a data de realização no casco (FERNANDES, 2010). Respeitando-se 

as recomendações do fabricante e do Corpo de Bombeiros, os extintores 

sempre estarão bem conservados. 

21.5 Manutenção dos chuveiros automáticos
Igualmente, como os outros sistemas que estudamos nessa aula, os chuvei-

ros automáticos, também, devem passar por inspeção, testes periódicos e 

manutenção. A inspeção, feita visualmente, revela se não há vazamentos, se 

a canalização e os acessórios estão funcionando bem. 

Com os testes, ficamos sabendo como está o sistema de bombas, como está a 

pressão do chuveiro e depois da inspeção e dos testes fazemos a manutenção.

Você reparou que a sequência é a mesma para qualquer sistema? Inspeção, 

teste e manutenção.

Punção 
É uma ferramenta de ferro ou 

aço, pontiaguda, destinada 
a furar ou empurrar peças 

metálicas, com uso de martelo. 
Disponível em www.cieb.

cbmerj.rj.gov.br/documentos/
Material.../Cap_3.pdf. Acesso 

em 23/04/2012.
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Resumo
Nessa aula, você viu e entendeu a importância de se realizar a inspeção, os 

testes periódicos e a manutenção. Cada um desses itens é essencial para con-

servar o sistema de combate a incêndio como um todo, funcionando bem.

Atividades de aprendizagem
•	 Releia todos os itens desta aula e detalhe para cada sistema como é feita 

a inspeção, como são feitos os testes e a manutenção. Isso vai lhe ajudar 

a memorizar melhor como se deve preservar e manter em bom estado de 

conservação todos os sistemas sobre os quais falamos aqui.
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Aula 22 –  Plano de emergência e 
procedimento de abandono

Nesta aula, falaremos sobre o plano de emergência e o proce-

dimento de abandono. Você verá como é importante saber a 

localização das saídas de emergências, e manter a calma. Entrar 

em pânico pode gerar resultados desastrosos.

22.1 Plano de emergência
Independentemente do local em que estejamos, saber onde se localizam 
os extintores de incêndio, as saídas de emergência e conhecer as placas de 
sinalização pode salvar vidas.

Vamos, então, definir plano de emergência de acordo com a NBR 15219/2005. 
Plano de emergência contra incêndio trata do planejamento prévio de reco-
nhecimento dos espaços, dos elementos construtivos da edificação e dos 
equipamentos e sistemas de combate a incêndio, com o objetivo de facilitar 
as ações que devem ser tomadas pelas equipes de emergência em caso de 
incêndio. Quando se fala em plano de emergência, imediatamente, lem-
bramos da rota de fuga que, segundo a NBR 15219/2005, define-se como 
caminhos e saídas devidamente sinalizados e desobstruídos dotados de pro-
teção contra incêndio, a serem percorridos pelas pessoas para um rápido 
e seguro abandono de qualquer local da planta até o ponto de encontro, 
previamente, determinado pelo plano de emergência contra incêndio.

Para que, em uma situação de emergência, tudo corra bem, é necessário ela-
borar um plano entre os ocupantes do local, brigada de incêndios, que ve-
remos nas próximos aulas, e o Corpo de Bombeiros. Se todos agirem como 
uma equipe, fica mais fácil manter a calma e sair. Assim, o combate ao 
incêndio, também é mais seguro e eficiente.

Faz parte do plano de emergência, lembrar que o melhor é descer. Para isso, 
os corredores, as escadas, as rampas e qualquer outra rota que leve à saída 
devem estar sempre muito bem sinalizadas e sem impedimento nenhum 
para a passagem das pessoas.

Devemos ter em mente, no momento em que elaboramos o plano de in-

tervenção, a segurança de todos e de tudo. É preciso pensar nas pessoas, 

nas construções vizinhas e nos que prestam socorro evitando que o fogo 

se propague.
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22.2 Como fazer o plano de emergência
Quando vamos elaborar um plano de emergência precisamos saber quais 

são os riscos de incêndio de determinado local. Esse plano pode ser feito ao 

mesmo tempo em que se faz o projeto de incêndio. Feito isso, parte-se para 

o plano de emergência propriamente dito.

Esse plano deve ser elaborado por profissional capacitado, considerando:

•	 Local da edificação;

•	 Material construtivo, exemplo: alvenaria, madeira etc;

•	 Ocupação, exemplo: indústria, comércio, residência etc;

•	 População, exemplo: morador local ou não etc;

•	 Funcionamento, exemplo: horário, turno de trabalho etc;

•	 Pessoas portadoras de deficiências;

•	 Brigada de incêndio ou grupos de apoio

•	 Equipamento de combate.

Figura 22.1: Equipe em treinamento 
Fonte: http://profmarcelodaetr.blogspot.com.br

22.3 Procedimento de abandono
Você, certamente, percebeu que estamos falando bastante da  

NBR 15219/2005. Essa norma trata do plano de emergência contra incêndio 

e traz em seu conteúdo várias definições que norteiam essa aula. Vejamos, 

então, abandono de área de acordo com a norma, para podermos falar so-

bre o procedimento de abandono. 
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O abandono de área deve indicar a metodologia a ser usada, caso seja ne-

cessário abandonar o prédio, e as pessoas responsáveis por este processo.  

Para treinamento, devem ser realizados exercícios simulados de abandono 

de área parciais e completos no estabelecimento com participação de todos. 

Após esse exercício faz-se uma reunião a fim de se avaliar o desempenho e 

corrigir as possíveis falhas.

Faz parte do plano de abandono, a remoção rápida, segura, de forma orde-

nada e eficiente de toda a população da edificação, em situações de emer-

gência ou durante um exercício de simulação.

O desenho a seguir mostra o procedimento de abandono em caso de incêndio.

Procedimento para abandono de área

Saia imediatamente. Muitas pessoas morrem por não acreditarem que 
o incêndio pode se alastrar rapidamente.

Se você ficar preso em meio à fumaça, respire pelo nariz em rápidas 
inalações e procure rastejar para a saída, pois junto ao chão o ar 
permanece respirável mais tempo.

Use escadas, nunca o elevador. Um incêndio pode determinar um corte 
de energia e você cairá numa armadilha, sem mais esperanças. Feche 
todas as portas que for deixando para trás.

Se você ficar preso em uma sala cheia de fumaça, além de permanecer 
junto ao piso, se possível aproxime-se de janelas por onde possa pedir 
socorro. Se você não puder sair, mantenha a calma atrás de uma porta 
fechada. Qualquer porta serve como uma couraça. Procure um lugar 
perto de janela e abra as mesmas em cima e embaixo. Calor e fumaça 
devem sair por cima. Você poderá respirar pela abertura inferior.

Toque a porta com a mão. Se estiver quente, não abra. Se estiver fria, 
faça este teste: abra vagarosamente e fique atrás da porta. Se sentir 
calor ou pressão vindo através da abertura, mantenha-a fechada.

Não combata o incêndio a menos que você saiba manusear o equipa-
mento de combate ao fogo com eficiência.

Não salte do prédio. Muitas pessoas morrem, sem imaginar que o 
socorro pode chegar em minutos.

Se houver pânico na saída principal, mantenha-se afastado da multi-
dão. Procure outra saída.

Figura 22.2: Procedimento de abandono
Fonte: Adaptada do material didático de Silva (2004)
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Resumo
Nessa aula, você aprendeu o que é o plano de emergência, por que deve-

mos deixar as passagens livres nas rotas de fuga e como funciona um pro-

cedimento de abandono. Lembre que são realizadas simulações para evitar 

pânico em caso de incêndio e para todos saírem da edificação em segurança.

Atividades de aprendizagem
•	 Leia com bastante atenção a figura do procedimento de abandono. 

Crie um grupo e elabore com os integrantes um plano de emergência. 

Lembre que o caminho da rota de fuga deve estar livre de obstáculos e 

bem sinalizado. 
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Aula 23 –  Brigadas de incêndio I

Nesta aula, você aprenderá conceitos básicos sobre as brigadas 

de incêndio, abandono e emergência, e entenderá qual é a dife-

rença existente entre elas e suas respectivas funções. 

23.1  Introdução às brigadas de  
combate a incêndios

Na antiguidade, o homem se deparava com inúmeros problemas, dentre 

os quais podemos destacar o combate de grandes incêndios que, quando 

ocorriam, se tornavam devastadores, visto que não podiam ser controlados 

e destruíam tudo o que havia ao seu redor. Entretanto, com o progresso das 

civilizações, o homem começou a se organizar para prevenir e combater 

os incêndios, surgindo, assim, as primeiras equipes de combate ao fogo 

que mais tarde foram denominadas “brigadas de combate a incêndios” 

(CAMILLO JUNIOR, 2008).

Neste contexto, e com base no que você aprendeu nas aulas anteriores, 

perceba que para haver uma segurança contra incêndios eficiente, é preciso 

observar três aspectos:

1. Seleção e instalação correta de equipamentos: deve ser realizada 

de acordo com o risco da edificação, sua utilização, área e número de 

ocupantes.

2. Manutenção adequada dos equipamentos: de nada adianta termos 

sistemas de prevenção a incêndios devidamente projetados para uma 

edificação, se eles não estiverem em perfeito funcionamento e prontos 

para o seu uso imediato.

3. Pessoal treinado: equipamentos instalados e manutenção adequada 

serão insignificantes se não possuirmos pessoal treinado para operacio-

nalizá-los de forma rápida e eficiente (CAMILLO JUNIOR, 2008).
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Assim, podemos perceber o quão importante é formar e treinar as brigadas 

de combate a incêndios, pois é impossível que os corpos de bombeiros pro-

fissionais estejam presentes em todos os locais, como empresas, comércios 

e indústrias. A legislação atual determina a existência de grupos treinados 

para o combate a incêndios, abandono de local e situações de emergência 

(CAMILLO JUNIOR, 2008).

Figura 23.1: Brigada de incêndio
Fonte: http://www.grupolucmar.com.br

23.2 Tipos de brigadas
De acordo com Seito et al. (2008), as brigadas podem ser classificadas da 

seguinte maneira: 

•	 Brigadas de incêndios: são aquelas destinadas ao combate de princí-

pios de incêndio nas edificações; são compostas de funcionários treina-

dos, pertencentes a diversos setores (ou de vários andares) da empresa.

•	 Brigadas de abandono: são aquelas destinadas a retirar a população 

das edificações em caso de emergência; são compostas de funcio-

nários com treinamento específico para o abandono do local. Estes 

funcionários não fazem parte da brigada de incêndios, pois em uma 

situação de emergência, devem deixar o local junto com a população 

da edificação.

•	 Brigadas de emergência: são aquelas que, além de combater princí-

pios de incêndio, realizam a orientação para o abandono do local; são 

também responsáveis por sinistros e riscos em locais específicos, como 

inundações, vazamentos de produtos perigosos e etc.
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Essas brigadas fazem parte de uma organização interna, formada pelos em-

pregados da empresa, que deve ser preparada e treinada para atuar com 

rapidez e eficiência em casos de emergência e/ou princípios de incêndio. 

Por ser uma organização cujo princípio é zelar pelo bem estar das pessoas, 

deve estar subordinada à divisão de segurança da empresa ou setor correlato 

(CAMILLO JUNIOR, 2008).

23.3 Brigadas de abandono
Como você já pôde imaginar uma das maiores preocupações durante uma 
situação de emergência é retirar as pessoas do local sinistrado e alocá-las em 
um local seguro, de maneira rápida e sem conflitos. Esse procedimento é 
chamado de abandono do local e deve seguir algumas normas. 

Nas empresas, as situações de abandono são denominadas coordenadas, 
pois uma brigada é treinada para agir de acordo com um plano predetermi-
nado (plano de abandono), e cada um de seus membros possui uma função 
específica no momento da evacuação do local. Então, o abandono é coor-
denado, pois as pessoas que trabalham nas edificações são treinadas para 
saber o que fazer nas situações de emergência (CAMILLO JUNIOR, 2008).

Vale a pena relembrarmos de alguns conceitos! Plano de abandono é um 
conjunto de normas e ações desencadeadas pela equipe de abandono, vi-
sando à remoção rápida, segura, de forma ordenada e eficiente de toda a 
população da edificação, em situações de emergência ou durante um exer-
cício de simulação. Lembre-se de que é muito importante realizar com os 
trabalhadores, exercícios periódicos de abandono (simulações), com o obje-
tivo de conscientizá-los e treiná-los para seguir corretamente as normas de 
segurança, em caso de emergência. Esses exercícios devem ser programados 
para que todos conheçam as rotas a serem seguidas, bem como os tipos de 
toque de alarme que deverão dar início ao abandono.

23.3.1 Formação da brigada de abandono
Em um abandono coordenado, cada brigadista tem sua função específica 

e sua responsabilidade, durante o processo de evacuação do local. Desta 

forma, podemos destacar as seguintes funções:

•	 Coordenador geral: é o responsável por todo o abandono e é quem 

determina o seu início; é responsável por todas as decisões relativas ao 

abandono e é quem define se as pessoas irão ou não retornar à edifica-

ção após o sinistro ter sido contido.
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•	 Coordenador de andar: é o responsável pelo controle do abandono em 

seu andar, é quem organiza a fila, verifica se todas as pessoas do seu an-

dar estão na fila e quem confere se todos os seus integrantes chegaram 

ao ponto de encontro. Ainda, ele deve inspecionar todo andar, inclusive 

salas, depósitos e sanitários, e dar atenção especial aos portadores de 

necessidades especiais, idosos e gestantes.

•	 Puxa-fila: é o primeiro componente da brigada de abandono de cada 

andar e deve estar identificado com o número do seu pavimento. É o res-

ponsável por iniciar a saída organizada, determinar a velocidade de saída 

e ajudar a manter a ordem e a calma de seu grupo.

•	 Cerra-fila: é o último componente da brigada de abandono e o res-

ponsável por ajudar na conferência das pessoas na fila, auxiliando o co-

ordenador de andar. Ele, também, é responsável pelo fechamento das 

portas que ficarem para trás e quem deve ajudar as pessoas em casos de 

acidente ou de mal súbito.

•	 Auxiliar: é o componente da brigada de abandono sem função espe-

cífica, que auxilia os demais componentes na vistoria das dependências 

do estabelecimento. Normalmente, a sua identificação é feita por um 

botton (CAMILLO JUNIOR, 2008).

23.4 Brigadas de incêndio
A estrutura da brigada de incêndio e o número de seus componentes depen-

de das características do local de trabalho, conforme veremos na próxima 

aula. Entretanto, assim como a brigada de abandono, a brigada de incêndio 

também está estruturada de acordo com as responsabilidades de seus briga-

distas. Vejamos agora qual é a sua estrutura básica:

•	 Coordenador-geral: é o responsável por todas as edificações que com-

põem a empresa. No caso de uma emergência ou de uma simulação, o 

coordenador é a autoridade máxima, portanto, deve ser um gerente ou 

ter um cargo equivalente. É ele quem elabora o plano de prevenção e 

combate a incêndio, e quem seleciona os funcionários que irão compor 

a brigada.

Botton
É um tipo de broche, 

normalmente redondo, com um 
alfinete na sua parte traseira.
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•	 Chefe da assessoria: é o responsável pelo treinamento, fiscalização e reci-

clagem da brigada. No que diz respeito aos assuntos de prevenção e com-

bate a incêndio, ele presta consultoria ao responsável máximo pela brigada.

•	 Chefe da brigada: é o responsável por uma edificação com mais de 

um pavimento, compartimento ou setor. Atua durante os sinistros, co-

ordenando e comandando todos os líderes da sua edificação. Ele recebe 

e cumpre as orientações do coordenador da brigada e transmite-as aos 

seus líderes. Em demais momentos, ele instrui e avalia as condições de 

treinamento dos componentes, que estão sob sua responsabilidade, e 

avalia as condições dos equipamentos pertencentes ao seu comando.

•	 Líder: é o responsável pela coordenação e execução das ações de emer-

gência em sua área de atuação (pavimento/compartimento/setor); durante 

a emergência ele coordena os brigadistas que estão sob sua responsabi-

lidade, cumprindo e fazendo cumprir as ordens emanadas dos escalões 

superiores. Também, fiscaliza e confere a operacionalidade dos equipa-

mentos de prevenção e combate a incêndio, pertencentes ao seu setor.

•	 Brigadista: membro da brigada de incêndio (CAMILLO JUNIOR, 2008).

Você sabia?

O bombeiro civil, também conhecido como bombeiro industrial ou patri-

monial, é o indivíduo que presta serviço de atendimento de emergência 

a uma empresa. Ele possui formação profissional específica e exerce com 

exclusividade a sua função Já o brigadista, é um funcionário comum da 

empresa, com treinamento de prevenção e combate a incêndio. É impor-

tante fazer esta distinção para não haver confusão entre esses dois profis-

sionais (CAMILLO JUNIOR, 2008).

Um dos requisitos necessários aos candidatos que querem pertencer a briga-

da de incêndio é possuir robustez física e boa saúde, para isso, o candidato 

deve fazer exames médicos que o declare apto para função.

Resumo
Nesta aula, você aprendeu sobre as brigadas de incêndio, de abandono e de 

emergência. Você conheceu, também, quais são as funções e responsabili-

dades dos componentes das brigadas de abandono e de incêndio. 

Para saber mais sobre a brigada 
de incêndio, consulte a  
NBR 14276/2006.
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Atividades de aprendizagem
•	 Você conhece algum brigadista de incêndio? Pesquise entre seus cole-

gas se algum deles já trabalhou em brigadas. Anote aqui as experiên-

cias relatadas.
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Aula 24 –  Brigadas de incêndio II

Nesta aula, daremos continuidade ao assunto: brigadas de in-

cêndio. Primeiramente, você estudará sobre o curso de forma-

ção de brigadistas e, na sequência, você aprenderá como formar 

uma brigada de incêndio. Para isso, é preciso que você conheça 

a NBR 14276 de 2006.

24.1 Curso de formação 
O curso de formação de brigadista de incêndio é obrigatório para os candi-

datos que já foram previamente selecionados pelo responsável pela briga-

da, e tem por objetivo proporcionar aos alunos conhecimentos para atuar 

na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, abandono de área e 

primeiros socorros. A carga horária mínima e o conteúdo ministrado nestes 

cursos deve atender ao que está disposto na NBR 14276/2006, intitulada - 

Brigada de Incêndios – Requisitos. 

Esta norma define as características do curso conforme o grupo: tipo de 

ocupação da planta, (comércio, laboratório, hospitais, escolas...), o grau de 

risco da planta e o número de pessoas da população fixa do pavimento. 

Assim, o curso poderá ser realizado na modalidade básica, intermediária ou 

avançada, as quais são compostas por atividades teóricas e práticas.

É importante ressaltar que receberão certificado de brigadista com valida-

de de um ano, somente aqueles que obtiverem aproveitamento mínimo de 

70% nas avaliações teóricas e práticas. Ainda, os brigadistas devem realizar 

uma reciclagem anual das informações, na qual é obrigatória a realização de 

aulas práticas com e sem fogo.

24.2 Composição da brigada
Conforme ressaltamos durante esta aula, a composição e formação da 

brigada de incêndio deve ser realizada de acordo com as disposições da 

NBR14276/2006. Entretanto, como existem diversos tipos de edificações, 

População fixa 
É aquela que permanece na 
edificação, considerando-se os 
turnos de trabalho e a natureza 
da ocupação, bem como os 
terceiros nestas condições 
(NBR14276/2006)

É muito importante que você leia 
e conheça a NBR 14276/2006
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com características próprias, não é possível explicarmos, todas as considera-

ções feitas pela norma. Desta forma, cabe a você, aluno, fazer a leitura e a 

interpretação da NBR 14276/2006 para os demais casos. 

É importante lembrar que você deverá estudar permanentemente, não só na 

sua trajetória estudantil, mas também durante a sua vida profissional, para 

manter-se atualizado e a par das normas vigentes.

Vejamos, agora, algumas das considerações (notas) elaboradas pela  

NBR 14276/2006 e exemplos de composição de brigada de incêndio:

1. A definição do número mínimo de brigadistas por setor, pavimento e 

compartimento deve prever os turnos, a natureza de trabalho e os even-

tuais afastamentos.

2. A composição da brigada de incêndio deve levar em conta a participação 

de pessoas de todos os setores.

3. O grupo de apoio e/ou os bombeiros profissionais civis ou privados não 

são considerados na composição da brigada de incêndio da planta, devi-

do as suas funções específicas.

4. A planta que não for enquadrada em nenhuma das divisões previstas no 

anexo da NBR 14276/2006 deve ser classificada por analogia com o nível 

de risco mais próximo.

5. Quando a população fixa de um pavimento, compartimento ou setor 

for maior que 10 pessoas, será acrescido mais um brigadista para cada 

grupo de até 20 pessoas para risco baixo, mais um brigadista para cada 

grupo de até 15 pessoas para risco médio e mais um brigadista para cada 

grupo de 10 pessoas para risco alto.

Exemplo 1: Compor a brigada de incêndio em um escritório em um 
único setor, de risco médio, com população fixa de 25 pessoas.

Pelo Anexo A da NBR 14276/2006, o escritório administrativo pertence à 

divisão D-1. Esta informação pode ser visualizada na figura 24.1, onde des-

tacamos parte da referida tabela que trata da composição da brigada de 

incêndio por pavimento ou compartimento.
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G
ru

po

Divisão Descrição Exemplos
Grau de 

Risco

População fixa por pavimento ou 
compartimento

Nível do 
treinamento

(Anexo B)

Nível da 
instalação
(NBR 14277)

Até 
2

Até 
4

Até 
6

Até 
8

Até 
10

Acima 
de 10

D-1

Local para 
prestação 
de serviço 
profissional ou 
condução de 
negócios

Escritórios 
administrativos 
ou técnicos, 
instituições 
financeiras (que 
não estejam 
incluidas em 
D-2 centros 
profissionais etc.)

Baixo 1 2 2 2 2 (nota 5) Básico Básico

Médio 1 2 3 4 4 (nota 5)
Intermediário
(nota 13)

Intermediário
(nota 13)

Alto Todos 2 3 4 5 (nota 5) Intermediário Intermediário

Figura 24.1: Recorte da tabela A.1 do Anexo A da NBR 14276/2006 – destaque ao grupo D
Fonte: NBR 14276 (2006)

Vemos pela figura 24.1, no quadro destacado em vermelho, que para um 

escritório de grau de risco médio, com população fixa de até 10 pessoas, é 

preciso ter 4 brigadistas de incêndio. 

Entretanto, no nosso exemplo estamos interessados numa população 
fixa de 25 pessoas e não de 10. Logo, de acordo com a Nota 5 da NBR 

14276/2006, devemos avaliar qual é o número de pessoas que ultrapassa 

esta quantidade 10 e, a partir do resultado, acrescentar mais alguns briga-

distas. Analisemos então o nosso caso:

Nossa população fixa ultrapassa em 15 pessoas, pois 25 - 10 = 15. Desta for-

ma, de acordo com a Nota 5, para um grau de risco médio, devemos adicio-

nar mais um brigadista para cada grupo de 15 pessoas. Como ultrapassamos 

exatamente 15 pessoas, devemos acrescentar mais um brigadista ao valor 

já indicado na tabela, pois 15 ÷ 15 = 1. Em resumo, teremos uma brigada 

formada por 5 pessoas, ou seja, 4 brigadistas (da população fixa até 10) mais 

1 brigadista (da população fixa acima de 10). Viu como é simples? É preciso 

apenas compreender corretamente as tabelas!

Para darmos continuidade aos demais exemplos, vejamos o que diz a Nota 

6 da NBR 14276/2006.

6. Quando em uma planta houver mais de uma classe de ocupação, o nú-

mero de brigadistas é determinado levando-se em conta a classe de ocu-

pação do maior risco. O número de brigadista só é determinado por 

classe de ocupação se as unidades forem compartimentadas e os riscos 

forem isolados.
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Exemplo 2: Compor a brigada de incêndio em uma planta com duas 
edificações, sendo a primeira uma área de escritórios administrativos 
em um único setor, de grau de risco baixo, com três pavimentos e 19 
pessoas por pavimento e a segunda área uma indústria de risco alto 
com 116 pessoas. Considere que as edificações têm pavimentos com-
partimentados e riscos isolados. 

De acordo com a Nota 6, se as unidades forem compartimentadas e os riscos 

forem isolados devemos calcular separadamente o número de brigadistas 

por divisão. Assim, faremos o cálculo em duas etapas.

a) Cálculo do número de brigadistas para o escritório administrativo 
em um único setor.
Conforme vimos na figura 24.1, o escritório pertence à divisão D-1. Ainda 

nesta figura, observamos que para um grau de risco baixo e para uma po-

pulação fixa de até dez pessoas são necessários 2 brigadistas (veja o qua-

drado azul em destaque na figura). Entretanto, como estamos interessados 

em 19 pessoas e não em 10, analogamente ao exemplo 1, nós devemos 

avaliar qual é a quantidade de pessoas que ultrapassa a 10. Assim, fazendo 

os devidos cálculos, chegamos em: 19 – 10 = 9 pessoas a mais. 

Com base neste resultado, nós sabemos, pela Nota 5 da NBR14276/2006, 

que para um risco baixo, a cada grupo de 20 pessoas que ultrapasse a 

10, é preciso acrescentar mais um brigadista. Assim, fazendo o cálculo 

temos: 9 ÷ 20 = 0,45 pessoa que devemos adicionar. 

No entanto, como 0,45 é um número decimal e, obviamente, não temos 

como adicionar parte de pessoas à brigada, nós precisamos arredondar o 

resultado encontrado para cima, até chegarmos ao número inteiro mais 

próximo, que neste caso é 1. Assim, devemos acrescentar mais um bri-

gadista ao grupo, de forma que teremos, por pavimento, um total de 3 

brigadistas (2 + 1).

Perceba, no entanto, que no enunciado estamos tratando de um escri-

tório com três pavimentos e não com um. Então, se em um pavimento 

devemos ter 3 brigadistas, conforme calculamos anteriormente, em três 

pavimentos devemos ter 9 (= 3 x 3).

Apesar de já termos feito algumas operações aritméticas, nosso trabalho 

não acaba aqui! Devemos ainda avaliar o número de brigadistas para a 

indústria. Vamos lá?
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b) Cálculo do número de brigadistas para indústria em um único setor.

Pela tabela A-1 do anexo A da NBR 14276/2006 temos que a indústria 

pertence à divisão I-3.

G
ru

po

Divisão Descrição Exemplos
Grau de 

Risco

População fixa por pavimento ou 
compartimento

Nível do 
treinamento

(Anexo B)

Nível da 
instalação
(NBR 14277)

Até 
2

Até 
4

Até 
6

Até 
8

Até 
10

Acima 
de 10

I –
 In

dú
st

ri
a

I-1,
I-2,
I-3

Indústria

Fábricas e 
atividades 
industriais em 
geral

Baixo 1 2 2 2 2 (nota 5)
Intermediário
(nota 13)

Intermediário
(nota 13)

Médio Todos Todos 4 5 6 (nota 5)
Intermediário
(nota 13)

Intermediário
(nota 13)

Alto Todos Todos Todos 7 8 (nota 5) Avançado Avançado

Figura 24.2: Recorte da tabela A.1 do Anexo A da NBR 14276/2006 – destaque ao grupo I
Fonte: NBR 14276 (2006)

Conforme podemos visualizar na figura 24.2, em destaque pelo quadra-

do vermelho, para uma indústria de risco alto, com população fixa de até 

10 pessoas, são necessários 8 brigadistas. Entretanto, novamente, não 

estamos interessados numa população de 10 pessoas, mas sim de 116 

pessoas. Desta forma, devemos calcular qual é a quantidade de pessoas 

que ultrapassa a 10. Neste caso, temos 116 – 10 =106 pessoas a mais.

Lembrando, novamente, da Nota 5, da NBR 14276/2006, temos que 

para um risco alto, a cada grupo de 10 pessoas que ultrapassem a quan-

tidade referência de 10, devemos acrescentar um brigadista. Realizando 

os devidos cálculos, temos que: 106 ÷ 10, resultam na adição de mais 

10,6 brigadistas. Contudo, conforme já destacamos, quando obtemos 

números decimais, devemos arredondá-lo para o maior e mais próximo 

inteiro. Neste caso, arredondamos para 11. Logo, devemos acrescentar 

mais 11 brigadistas. Como isso, temos um total de 19 brigadistas na 

indústria (8 + 11).

Por fim, concluímos que nesta planta devemos ter 28 brigadistas (9 para 

o escritório + 19 para a indústria).

Resumo
Nesta aula, nós finalizamos nosso estudo sobre brigadas de incêndio. Com 

os conhecimentos obtidos aqui, você aprendeu sobre o curso de formação 

de brigada de incêndio e como determinar o número de brigadistas em um 

setor de trabalho.
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Atividades de aprendizagem 
•	 Estude e consulte na NBR 14276/2006 como compor a brigada de incên-

dio em um shopping center de risco baixo. Para isso, considere a admi-

nistração do shopping com uma população fixa de 47 pessoas e as 32 

lojas do shopping (de risco baixo), contendo uma população fixa de 10 

pessoas por loja. Para realizar este exercício, você precisa levar em conta 

que a Nota 10 da tabela A.1 desta NBR, diz que: “No cálculo de estabele-

cimentos que possuam diversas atividades, todas estas atividades devem 

ser consideradas para efeito de cálculo do número de brigadistas”.

Resposta: total de brigadistas no shopping é igual a 72 (8 da administração + 64 das lojas)
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Aula 25 –  Gás liquefeito  
de petróleo – GLP

Nesta aula, trataremos do gás liquefeito de petróleo, o GLP. Fa-

laremos dos acidentes que ocorrem dos incêndios decorrentes 

do mau uso desse gás e das “explosões” dos botijões. Também, 

apresentaremos nessa aula a central de gases combustíveis.

25.1 Gás liquefeito de petróleo – GLP 
Você sabia que o GLP é um gás incolor e inodoro? Isso mesmo, sem cheiro. 

Ele está presente nos botijões de cozinha e, muitas vezes, sentimos um cheiro 

característico e achamos que é do gás. Mas o que dá esse odor é um produ-

to químico adicionado ao combustível GLP para que possamos perceber um 

eventual vazamento.

O GLP é um gás volátil e queima muito facilmente, por isso você deve ter 

bastante cuidado ao lidar com ele. É mais pesado que o ar, portanto quando 

há vazamento sua concentração se dá nos lugares baixos, onde a ventilação 

é naturalmente mais difícil (CAMILLO JUNIOR, 2008). Por esse motivo o gás 

fica acumulado e se mistura com o ar ficando suscetível à explosão ou a in-

cêndio, dependendo da concentração.

25.2 Explosão do botijão de gás 
No item 25.1, estudamos o GLP e falamos sobre algumas de suas caracterís-

ticas. Você pôde notar o quanto ele é perigoso. Agora, vamos falar sobre a 

explosão do botijão de gás.

É importante você saber que esse é o motivo pelo qual o Corpo de Bom-

beiros é frequentemente chamado, pois acidentes com gás são violentos, 

segundo o Capitão Ivan Fernandes do Corpo de Bombeiros do Estado do 

Paraná, e expõem as pessoas a grandes riscos.

Muitos têm medo de explosões ocasionadas por botijão de gás de uso resi-

dencial, mas raramente isso acontece, pois são dotados de uma válvula de 

segurança que se rompe quando o botijão está em um local sujeito a altas 

temperaturas, conforme o Capitão Ivan.

Inodoro 
Significa não ter cheiro e incolor 
significa sem cor.
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Lacre

Plugue-fusível Válvula

Figura 25.1: Válvula de segurança do botijão de cozinha
Fonte: Corpo de Bombeiros do PR

Os que correm risco de explodir são os liquinhos, lembra-se deles? São aque-

les botijões com capacidade de 2 kg e que não possuem válvula de segu-

rança. Qualquer contato com uma fonte de calor pode acabar gerando uma 

transmissão de calor indesejada, causando a explosão. E os liquinhos, se 

você os encontrar, saiba que são usados e vendidos clandestinamente pois 

estão fora dos padrões de norma.

Outro detalhe que pode estar despertando sua curiosidade é sobre as mortes 

que ocorrem por vazamento de gás de aquecedores, das quais você, certa-

mente, já ouviu falar. Mas, a causa não é o GLP e sim o monóxido de carbo-

no (CO), o mesmo liberado pelos escapes dos veículos, resultado da queima 

incompleta da matéria orgânica dos aquecedores de água a gás.

Você sabia?

Quando a temperatura de um botijão de GLP atinge a marca de 72oC a 

válvula de segurança rompe, evitando uma explosão. Metade da compo-

sição do botijão é gasosa e a outra metade é líquida e a válvula que se 

rompe, em caso de aquecimento, permite que passe a forma gasosa. 

25.3 Vazamento
Os danos decorrentes do GLP podem ser ou vazamento, ou 

incêndio, conforme o Capitão Ivan. O vazamento é mais pe-

rigoso devido aos riscos que oferece, apesar do fogo ser mais 

destruidor. Primeiro, sentimos o cheiro de gás, que você já 

sabe que é causado por uma substância química. Apesar da 

vontade de sair o mais rápido possível do local, não há neces-

sidade, pois esse gás não é venenoso. Não acenda as luzes, 

fósforos, isqueiros e abra todas as janelas para que o ar entre. 

Feche os registros do fogão ou botijão.Figura 25.2: Bombeiro contendo 
vazamento de gás
Fonte: http://www.jtribunapopular.com.br
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25.4 Central de GLP 
Central de GLP, de acordo com 

Fernandes (2010), é a área devida-

mente delimitada que contém os 

recipientes transportáveis ou esta-

cionários e acessórios, destinados 

ao armazenamento de GLP para 

consumo da própria instalação.

Qualquer edificação com central de 

GLP deve seguir as normas da ABNT 

e da ANP – Agência Nacional do Pe-

tróleo, Gás Natural e Biocombustí-

vel, sabendo que é proibido o uso de gás no interior da construção.

A central de GLP deverá ter placas de sinalização junto ao acesso: 

“INFLAMÁVEL” e “PROIBIDO FUMAR”.

Resumo
Nessa aula, você aprendeu alguns aspectos sobre o GLP e os problemas rela-

tivos a incêndio e vazamento de gás. Aprendeu onde e como são utilizados. 

Falamos, ainda, sobre os liquinhos e o motivo pelo qual são proibidos para 

uso, e também sobre a central de GLP.

Atividades de aprendizagem
•	 Pesquise quais são os tamanhos de botijões existentes e que cuidados se 

deve ter com os botijões para evitar vazamentos e incêndio. 

Figura 25.3: Central de GLP
Fonte: http://www.novomilenio.inf.br

Para saber mais sobre a ANP 
acesse www.anp.gov.br.
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Aula 26 –  Plano de Segurança  
contra Incêndio e Pânico 

Esta aula será sobre os planos de segurança contra incêndio e 

pânico das edificações. A partir de agora, você vai saber o que 

faz parte do plano, quais as exigências e determinações. Lem-

bre que cada estado tem o seu Código de Segurança Contra 

Incêndio e Pânico, então, é importante você conhecer o Corpo 

de Bombeiros de seu estado para agir com segurança. Nossa 

aula está baseada nas informações e no livro do Capitão Ivan do 

Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná.

26.1  O Plano de Segurança  
contra Incêndio e Pânico (PSCIP)

As medidas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações e áreas 

de risco devem ser apresentadas ao Corpo de Bombeiros para análise. É fun-

damental você saber que todas as medidas de segurança estarão previstas 

no PSCIP.

Os PSCIPs a serem analisados pelo Corpo de Bombeiros referem-se a cons-

truções, reformas ou ampliações com área de 100m2 e acima disso. Excetu-

am-se residências unifamiliares. Desse procedimento e cumprimento de nor-

mas dependerá a emissão do Certificado de Vistoria e Conclusão de Obras 

(CVCO), pela Prefeitura Municipal. 

O PSCIP deverá ser apresentado ao Corpo de Bombeiros com assinatura do 

responsável técnico e do proprietário.

O responsável técnico apresenta ao Corpo de Bombeiros a ART – Anotação 

de Responsabilidade Técnica – documento onde o profissional registra a exe-

cução das atividades técnicas solicitadas em forma de contrato.

26.2  O Plano de Segurança contra  
Incêndio e Pânico e as edificações 

Para você compreender melhor o PSCIP, vamos falar sobre os elementos que 

devem constar nesse plano e o tipo da edificação de acordo com o risco. 
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O PSCIP, como dissemos anteriormente, só pode ser feito por profissional 

habilitado e, além disso, deve estar em conformidade com as normas refe-

rentes a incêndio.

Entre as medidas de segurança que devem constar, obrigatoriamente, no 

plano estão o posicionamento da central de gases combustíveis, como o 

GLP, as fontes de suprimentos de água, a colocação dos extintores e os abri-

gos das mangueiras.

Outra exigência pertinente ao plano diz respeito à classificação de riscos de 

incêndio das edificações, e para facilitar é dividida em: risco leve, moderado 

ou elevado. Dependendo da data de construção, da ocupação, da área e 

da altura da edificação é que será feito o dimensionamento das medidas de 

segurança. Lembre que residência unifamiliar não se inclui nesse aspecto. 

Para as edificações novas com área igual ou superior a 100m², sempre será 

exigido o PSCIP, assim como para edificações que necessitem de proteção 

por sistemas fixos tais como: hidrantes, chuveiros automáticos, alarme e de-

tecção de incêndio, dentre outros, independentemente da área e/ou número 

de pavimentos.

26.3  Convenção/simbologia do projeto de 
segurança contra incêndio e pânico

Nesta seção iremos lhe apresentar as convenções adotadas para os projetos. 

26.3.1 Equipamento preventivo móvel
Nessa primeira figura, você verá a convenção adotada para equipamento 

preventivo móvel.

1.1.1 Carga d’água ......................................................................................................

1.1.2 Carga de espuma mecânica ................................................................................

1.1.3 Carga de dióxido de carbono ..............................................................................

1.1.4 Carga de pó BC ..................................................................................................

1.1.5 Carga de pó ABC ................................................................................................

1.1.6 Carga de pó D ....................................................................................................

Figura 26.1:Simbologia para projeto - extintores
Fonte: NPT 004/CBPMPR – Símbolos gráficos para projeto de segurança contra incêndio e pânico
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26.3.2 Equipamento de proteção fixo sob comando
Nestas próximas três figuras você conhecerá a convenção utilizada para os 

equipamentos de proteção fixo sob comando.

2.1.1 Hidrante simples ................................................................................................

2.1.2 Hidrante duplo ...................................................................................................

2.1.3 Hidrante urbano de coluna ................................................................................

2.1.4 Hidrante urbano subterrâneo .............................................................................

2.1.5 Mangotinho .......................................................................................................

2.1.6 Tubulação de rede de hidrantes ..........................................................................

2.1.7 Registro de recalque sem válvula de retenção .....................................................

2.1.8 Acionador de bomba de incêndio (botoeira tipo liga e desliga) ...........................

2.1.9 Bomba de incêndio ............................................................................................

2.1.10 Reserva de incêndio .........................................................................................

Figura 26.2: Simbologia de equipamento fixo – hidrantes e mangotinhos
Fonte: NPT 004/CBPMPR – Símbolos gráficos para projeto de segurança contra incêndio e pânico

3.1.1 Ponto (bico de sprinkler) ....................................................................................

3.1.2 Área protegida pelo sistema de chuveiros automáticos .......................................

3.1.3 Registro de recalque para sistema de chuveiros automáticos ..............................

3.1.4 Bomba de incêncio para sistema de chuveiros automáticos ................................

3.1.5 Reserva de incêncio para sistema de chuveiros automáticos ...............................

3.1.6 Painel de comando central para sistema de chuveiros automáticos .....................

3.1.7 Válvula de governo e alarme (VGA) e/ou comando seccional (CS) .......................

Figura 26.3: Simbologia de equipamento fixo – sprinklers
Fonte: NPT 004/CBPMPR – Símbolos gráficos para projeto de segurança contra incêndio e pânico

4.2.1 Detector de calor linear ......................................................................................

4.2.2 Detector de fumaça linear ..................................................................................

4.2.3 Detector de chamas linear ..................................................................................

4.2.4 Detector de gás linear ........................................................................................

Figura 26.4:Simbologia de equipamento fixo - detecção
Fonte: NPT 004/CBPMPR – Símbolos gráficos para projeto de segurança contra incêndio e pânico
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Resumo
Nesta aula, falamos sobre os planos de segurança contra incêndio e pânico, 

o PSCIP, sobre as medidas de segurança e a importância em se cumprir as 

normas técnicas. É o cumprimento das normas determinadas pelo Corpo de 

Bombeiros que permite a obtenção do CVCO. Vimos, também, a simbologia 

adotada para equipamentos de prevenção móvel e fixo sob comando.

Atividades de aprendizagem
•	 De acordo com os símbolos dos equipamentos vistos nesta aula, pesquise 

o endereço do Corpo de Bombeiros do seu estado e acesse o PSCIP. Ve-

rifique os símbolos adotados e os estude. 
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Aula 27 –  Legislações

O objetivo desta aula é falar sobre as normas que regulamentam 

a prevenção de incêndios. As recomendações feitas nas normas 

e a obrigatoriedade das legislações têm o intuito de ajudar no 

combate ao fogo.

27.1 Introdução à legislação e normas
Dando continuidade ao que vimos até agora, vamos falar sobre as normas 

técnicas de combate a incêndio. Até agora, você pôde perceber que com-

bater o fogo de acordo com o tipo de incêndio é essencial para contê-lo e 

salvar diversas vidas. As normas e legislações fazem parte desse conjunto e 

se não existissem, o trabalho dos bombeiros, dos brigadistas, o seu, seriam 

muito mais difíceis. E já que estamos nos referindo às leis, a responsabilidade 

da prevenção de incêndios é do Corpo de Bombeiros, legalmente falando. 

Isso está escrito na nossa Constituição Federal de 1988, artigo 144 que você 

pode acessar no seguinte endereço: http://www.jusbrasil.com.br/legisla-
cao/anotada/2535751/art-144-da-constituicao-federal-de-88. Cada estado, 

também, tem a sua própria Constituição Estadual e tem, ainda, o Código 

de Prevenção de Incêndios. O Corpo de Bombeiros, de modo geral, adota o 

Código de Prevenção de Incêndios e normas correlatas, por meio de vistorias 

técnicas para prevenir incêndios (FERNANDES, 2010). 

Veja só como combater o fogo é um trabalho que envolve diversos outros 

órgãos! Existe até um órgão da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) responsável pela normalização da segurança contra incêndio, que 

se chama Comitê Brasileiro de Prevenção contra Incêndio – CB. Esse comitê, 

além de ser responsável pela normalização como você acabou de ver, plane-

ja, coordena e controla as atividades de elaboração de normas pertinentes à 

segurança contra o fogo. 

Para o Corpo de Bombeiros, os CBs que mais interessam são o CB-02, da 

construção civil, o CB-09, de combustíveis e o CB-24, de proteção contra 

incêndio, conforme Fernandes (2010). As normas que esses comitês elabo-

ram, segundo Fernandes (2010), complementam o Código de Prevenção de 

Incêndios e apresentam definições mais completas e específicas das normas.
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27.2  Normas brasileiras utilizadas pelo 
corpo de bombeiros

Fizemos uma pequena introdução ao assunto de normas e legislações e 

aproveitamos para relembrar que cada estado tem a sua legislação. Você 
sempre deverá consultar a legislação do estado em que mora e da 
mesma forma o Código de Prevenção.

Outro fato interessante que você deve saber é a diferença entre as normas 

brasileiras e as leis. As normas recomendam determinado procedimento en-

quanto as leis determinam as obrigações. 

Uma norma passa a ser obrigação quando é citada, referenciada por uma lei.

Vamos citar duas normas que são utilizadas pelo Corpo de bombeiros dos 

estados do Paraná e Rio Grande do Sul:

•	 NBR 9077: saída de emergência em edifícios.

•	 NBR 10897: proteção contra incêndio por chuveiro automático.

A NBR 5419/2005, por exemplo, é usada no Paraná e no Rio Grande do Sul, 

não. Já a NBR 6135/1992 e a NBR 6125/1992 são utilizadas pelo Corpo de 

Bombeiros do Rio Grande do Sul, mas não pelo do Paraná.

Com esse exemplo fica fácil de perceber que normas utilizadas por um esta-

do, não são, necessariamente, utilizadas por outro. Lembre-se, então, quan-

do for fazer uma consulta às leis e/ou ao Código de Prevenção você deverá 

usar o código e a legislação do seu estado. 

Resumo
Nesta aula, falamos sobre legislação e algumas normas da ABNT e, agora, você 

já sabe que os estados não usam as mesmas normas. Algumas coincidem, ou-

tras não, por isso você deve consultar o Corpo de bombeiros do seu estado. 

Atividades de aprendizagem
•	 Consulte as normas técnicas utilizadas pelo Corpo de Bombeiros do seu 

estado e discuta com seus colegas sobre os aspectos abordados e a im-

portância de adotar as recomendações especificadas. 
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Aula 28 – Corpo de bombeiros

Na aula 26 aprendemos que cada estado tem a sua legislação 

e o seu código de prevenção. Nesta aula você aprenderá que 

mesmo morando em uma cidade sem corpo de bombeiros, to-

dos devem conhecer os procedimentos que devem ser tomados 

em caso de incêndio. E conhecerá também um pouco sobre a 

história do corpo de bombeiros do estado do Paraná.

28.1 Introdução 
Vamos conhecer um pouco da história do corpo de Bombeiros do Paraná? 

O corpo de bombeiros do estado do Paraná foi fundado pelo presidente 

da província paranaense à época, Carlos Cavalcanti de Albuquerque. Em 

Curitiba, os trabalhos contra incêndio tiveram início em 1897, quando foi 

fundada a Sociedade Teuto-Brasileira de Bombeiros Voluntários. Tinha esse 

nome porque era formada por descendentes de Teutões.

Oficialmente, o corpo de bombeiros do estado do Paraná foi criado em 

1912 e organizou-se pela sanção da Lei 1133/1912. Desde 1938 está, 

definitivamente, incorporado à Polícia Militar. E não vamos esquecer que 

no Brasil, o Corpo de Bombeiros foi organizado em 02 de julho de 1856  

(www.bombeiros.pr.gov.br - acesso em 20/04/2012).

Figura 28.1: Incêndio destrói fábrica de tintas em Santa 
Catarina
Fonte: http://g1.globo.com

Teutões 
Eram os povos germânicos 
existentes na foz do rio Elba.
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28.2 Como proceder em caso de incêndio
Você sabe o número de emergência do corpo de bombeiros? É o 193. Já 

imaginou como proceder em uma situação de emergência? Será que você 

está preparado para responder às perguntas que o bombeiro lhe fará? Não? 

Sim? Talvez? Se ainda não está preparado, a partir de agora saberá manter 

a calma e o controle para poder informar o bombeiro a respeito da situação.

O primeiro passo é manter sempre a calma, por mais que sejamos surpreen-

didos por uma situação crítica. Entrar em pânico só piora a situação. Tenha 

sempre em mente o número 193 e em caso de emergência, ligue.

O segundo passo é identificar-se ao telefone, informar o endereço correta-

mente e depois desses dados, descrever a situação. Conte como iniciou o 

fogo, isso é importante porque muitas vezes o bombeiro já sabe como irá 

agir ao chegar ao local.

O terceiro passo é deixar a edificação. Se o incêndio for em um prédio, desça 

usando as escadas, jamais use os elevadores. Se o local tiver portas corta-

-fogo, mantenha-as fechadas e só as abra para saída das pessoas. Lembra-se 

da nossa aula sobre essas portas?

O quarto passo é prestar atenção na fumaça. É possível enxergar através 

dela? Não, está muito densa? Se você se abaixar para o percurso até a saída, 

conseguirá respirar melhor. Lembre-se da aula 22.

E se você ficar preso em algum ambiente? Aproxime-se 

da janela e sinalize com um pedaço de tecido ou do que 

você tiver a mão, de preferência em cor clara. Esse foi 

o quinto passo.

Sexto passo, se for possível molhe suas roupas ou 

cubra-se com panos molhados. Eles servem de proteção 

contra o fogo.

Lembre-se, sempre, de fechar portas de ambientes que 

ficaram para trás. Isso impede a propagação do fogo. 

Essas são algumas sugestões. Claro que tudo vai depender do local em que 

você está e em que condições você se encontra.

Resumo
Nesta aula, você conheceu uma breve história sobre o corpo de bombeiros, 

especialmente, do estado do Paraná. Viu como surgiu e quando foi criado. 

Já sabe, também, como manter a calma em caso de incêndio e quais proce-

dimentos devem ser adotados.

Figura 28.2: Número 
do telefone do Corpo 
de Bombeiros
Fonte: http://www.amazo-
nasgas.com.br. Acesso em: 
19/04/2012
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Aula 29 –  Atividades e operações 
industriais de alto risco  
de incêndio

Nesta aula, você conhecerá algumas das atividades e operações 

industriais que em certas condições apresentam um alto risco 

de incêndio. Algumas dessas, você certamente já estudou em 

disciplinas anteriores. Entretanto, neste momento nós as estu-

daremos sob o ponto de vista do incêndio. Vamos relembrá-las?

29.1 Trabalhos a quente
As atividades de soldagem, esmerilhamento, corte ou outras atividades que 

possam gerar fontes de ignição, tais como aquecimento, centelha ou cha-

ma, são denominadas trabalhos a quente. 

Figura 29.1: Trabalho a quente
Fonte: http://www.temseguranca.com

Do ponto de vista do incêndio, é importante lembrar que o fogo é formado 

por três elementos básicos: combustível, comburente e calor. Então, quando 

tratamos dos trabalhos a quente, temos que a fonte de calor é característica 

própria destes processos. Com base nisso, a fim de evitarmos a ocorrência 

de incêndios e explosões nos locais onde realizamos essas atividades, é ne-

cessário que tomemos algumas medidas de ordem geral.

Neste contexto, a NR-34, que trata das condições e meio ambiente de trabalho 

na indústria da construção e reparação naval, destaca que devemos fazer ins-

peções preliminares nestes ambientes de trabalho, de modo a assegurar que:
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a) O local de trabalho e áreas adjacentes estejam limpos, secos e isentos 

de agentes combustíveis, inflamáveis, tóxicos e contaminantes.

b) A área somente seja liberada após constatação da ausência de atividades 

incompatíveis com o trabalho a quente.

c) O trabalho a quente seja executado por trabalhador qualificado.

Ainda, esta norma estabelece que os empregadores devam tomar as se-

guintes medidas de proteção contra incêndio nos locais onde se realizam 

trabalho a quente:

a) Providenciar a eliminação ou manter sob controle possíveis riscos de 

incêndio.

b) Instalar proteção física adequada contra fogo, respingos, calor, fagulhas 

ou borras, de modo a evitar o contato com materiais combustíveis ou 

inflamáveis, bem como interferir em atividades paralelas ou na circulação 

de pessoas.

c) Inspecionar o local e as áreas adjacente ao término do trabalho, a fim de 

evitar princípios de incêndios.

Estas medidas devem ser tomadas para todas as atividades onde, comumen-

te, se emprega o trabalho a quente, assim como naquelas realizadas em 

áreas não previamente destinadas a esse fim. 

A dispersão de fagulhas, centelhas e fragmentos metálicos gerados por 

operações de corte e solda pode atingir distâncias superiores a 10 metros, 

atingindo locais com presença de combustíveis, que não estão diretamente 

relacionados à operação de corte ou solda. Por este motivo, é que se fazem 

necessárias análises prévias dos locais de trabalho! Principalmente, antes de 

atividades de reparo e manutenção industrial, onde os trabalhos a quente 

são comumente empregados.

29.1.1 Trabalhos a quente em espaços confinados
Existem algumas condições especiais em que podem ser realizados trabalhos 

a quente, dentre elas podemos citar as atividades executadas em espaço 

confinado, como por exemplo, reparações em galerias subterrâneas, silos, 

moegas, caminhões tanque, reservatórios e tanques petroquímicos. Na figu-

ra 29.2, vemos alguns destes exemplos: (1) Tubulação, (2) Rede de esgoto, 

(3) Moega, (4) Silos, (5) Tanque de armazenamento, (6) Galeria Subterrânea, 

(7) Caldeira, (8) Incinerador.

Adjacente 
Significa próximo, vizinho. 
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Figura 29.2: Exemplos de trabalho em espaço confinado
Fonte: http://maesso.files.wordpress.com

Conforme você já sabe, é comum em espaços confinados existir a presença 

de vapores e gases inflamáveis. Desta forma, é obrigatório que o supervisor 

avalie a atmosfera (ar interno) do espaço confinado antes da entrada dos 

trabalhadores, para certificar se a entrada é segura. 

Figura 29.3: Medição de gases em espaços 
confinados
Fonte: FUNDACENTRO (2007)

Nesta avaliação, deve-se fazer o levantamento prévio dos riscos, medição do 

percentual de oxigênio e dos níveis de gases e vapores tóxicos e inflamáveis. 

Isto é necessário para que não ocorram acidentes por asfixia, intoxicação, 

incêndios e explosões. Ainda, qualquer objeto necessário à execução de tra-

balhos que produzam calor, chamas ou faíscas devem ser previstos na Per-

missão de Entrada e Trabalho (PET).

Resumo
Nesta aula, você relembrou algumas atividades como a soldagem, esme-

rilhamento e corte, denominados trabalhos a quente, as quais têm como 

característica própria a emissão de faíscas e centelhas. Conforme você viu, 

essas atividades são comumente empregadas em atividades de reparo, ma-
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nutenção industrial e até mesmo em espaços confinados. Em virtude destas 

faíscas poderem gerar incêndios e explosões, devemos antes da realização 

desses trabalhos, analisar uma série de fatores, a fim de evitar acidentes.

Atividades de aprendizagem
•	 Assista ao vídeo da Fundacentro, que explica sobre medidas de seguran-

ça em espaços confinados, e na sequência faça um resumo das principais 

informações. O vídeo está disponível no link: http://www.youtube.com/

watch?v=HxUyUcapCtg
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Aula 30 –  Riscos de incêndio  
em indústrias

Nesta aula, você estudará que algumas indústrias, em decorrência 

da natureza das atividades que executam, possuem maior risco 

de incêndio. Desta forma, iremos apresentar aqui alguns desses 

ramos industriais e medidas de prevenção a eles relacionadas.

30.1 Empresas do ramo químico e seus riscos
Dentre as empresas de grande risco de incêndio destacam-se as do ramo 

químico. Neste grupo, estão enquadradas as indústrias de papel, de pro-

dutos químicos em geral, refinamento de petróleo e empresas correlatas, 

produtos de borracha e plástico (FREITAS, 2000).

Figura 30.1: Indústria química
Fonte: http://www.clickciencia.ufscar.br

Em virtude do grande número de substâncias e produtos finais que podem 

estar presentes nas indústrias do ramo químico, são vários os tipos de riscos 

que podemos encontrar nestes ambientes de trabalho. Desta forma, desde 

que existam condições propícias para isso, essas substâncias podem causar 

danos à saúde do trabalhador como: irritação, queimaduras, intoxicações, 

asfixia, doenças graves e morte e danos ao meio ambiente como: vazamen-

tos, contaminação e poluição do ar, solo e água, além de incêndios e explo-

sões (FREITAS, 2000). 
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Mas, como nosso livro trata de Controle de Riscos e Sinistros, focaremos 

nossa atenção aos incêndios e explosões. Porém, é importante destacar que 

o vazamento de substâncias químicas ao meio ambiente, também é consi-

derado um sinistro e a sua possibilidade de ocorrência deve ser avaliada no 

plano de emergência da fábrica. 

Ainda, é preciso ressaltar que os riscos de danos por substâncias químicas 

estão presentes em todo o ciclo de vida do produto, ou seja, iniciam na com-

pra e entrada do produto na empresa, armazenagem, transporte, utilização 

e manuseio, venda e distribuição, e tratamento e disposição (FREITAS, 2000). 

Quando as substâncias químicas trabalhadas forem combustíveis e inflamá-

veis, devemos obedecer às condições de segurança estabelecidas pela NR20. 

Esta norma estabelece requisitos mínimos para a gestão da segurança e saú-

de no trabalho contra os fatores de riscos de acidentes provenientes das 

atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio 

e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. Dentre os conteúdos 

abordados por esta norma estão, também, a prevenção e controle de vaza-

mentos, derramamentos, incêndios, explosões e emissões fugitivas.

30.1.1  Riscos de incêndios e explosões  
e medidas de segurança

As substâncias químicas que apresentam alto risco de incêndio e explosão 

são: os inflamáveis, os explosivos, os combustíveis, os peroxidáveis (os 

que podem se transformar em peróxido e explodir), os produtos químicos 

(em forma de pó e finamente divididos) e os produtos químicos nebuli-

zados (em spray). Desta forma, nas atividades que envolvem estas subs-

tâncias, devemos atentar para a sua estocagem segura, aterramento de 

recipientes, controle de pressões dos equipamentos de operação e de es-

tocagem, manutenção eficiente, uso de ferramentas que não provoquem 

faíscas, verificação constante das instalações e ventilação adequada nos 

locais de trabalho. (FREITAS, 2000).

30.1.2  Exemplos de acidentes  
em indústrias químicas

Muitos são os acidentes de trabalho, envolvendo incêndios e explosões, que 

já ocorreram em indústrias químicas. Esses podem ser verificados em notícias 

de jornal e internet. Alguns dos incêndios apresentados aqui são bastante 

atuais, enquanto outros ocorreram há anos atrás. Mas, vale a pena destacar 

os antigos para que você tome ciência da dimensão que os mesmos podem 

atingir. Vejamos, agora, alguns desses casos:

Peróxidos
São compostos químicos que 

possuem ligação -O-O- na molécula. 
Quase todos os peróxidos são 

sensíveis à luz e ao calor em razão 
da ligação -O-O- ser muito fraca e, 
portanto, facilmente rompida. Esta 

característica é responsável pelo 
grande risco representado por este 
tipo de substância química. Alguns 

solventes e agentes químicos em 
especial possuem a propriedade de 
reagir com o oxigênio do ar dando 

origem a peróxidos instáveis, que 
podem explodir violentamente 
quando são concentrados por 

evaporação ou destilação, submetidos 
a aquecimento, choque ou fricção. São 

estas as substâncias referidas neste 
texto como substâncias peroxidáveis 

(FUNDACENTRO, 1999).

Em Goiânia, no dia 17/04/2012, 
um incêndio de grandes proporções 

destruiu uma fábrica de papel 
reciclado. O fogo consumiu três 

dos quatro galpões da indústria, 
mas, felizmente, não houve feridos, 
conforme informa a reportagem da 

TV Globo. Assista ao vídeo que mostra 
o trabalho da equipe de bombeiros 

realizado no local do incêndio e a 
entrevista concedida pelo comandante 

geral dos bombeiros, explicando o 
ocorrido. O vídeo e a reportagem estão 

disponíveis no link: http://g1.globo.
com/goias/noticia/2012/04/incendio-

de-grandes-proporcoes-destroi-
fabrica-de-papel-em-goiania.html
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Figura 30.2: Incêndio destrói fábrica 
de papel em Goiânia
Fonte: TV Anhanguera

Resumo
Nesta aula, você aprendeu que as indústrias do ramo químico apresentam 

alto risco de incêndio, em virtude da natureza dos produtos que manipulam. 

Você estudou, também, algumas das medidas de segurança que devem ser 

adotada nestes locais de trabalho, e conheceu alguns relatos de acidentes 

devido a incêndios e explosões. 

Atividades de aprendizagem
•	 Na internet, estão disponíveis inúmeras notícias de acidentes envolvendo 

incêndios e explosões em indústrias químicas. Pesquise, pelo menos, um 

desses acidentes e anote, aqui, as principais informações.

Em São Paulo, a explosão de uma 
petroquímica feriu gravemente três 
funcionários e matou uma pessoa. 
O incêndio foi provocado pela 
explosão de um clarificador de óleo. 
Para saber mais, leia a reportagem 
que está disponível no link: http://
noticias.terra.com.br/brasil/
noticias/0,,OI4772353-EI8139,00-Ex
plosao+mata+e+fere+em+petroqu
imica+de+Sao+Paulo.html.

Leia a notícia, disponível no link: 
<http://www.zonaderisco.jex.com.
br/desastres/incendio+mata+cin
co+e+destroi+industria+de+pap
el+no+parana>, que trata de um 
incêndio ocorrido em uma indústria 
do papel no Paraná, no ano de 
2005. Este link informa: o número 
de vítimas, estimativa de prejuízos, 
danos materiais, ação do Corpo de 
Bombeiros, causa do incêndio, dentre 
outras informações relevantes.
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1. Sobre a história do fogo e a relação que o homem primitivo pos-
suía com este elemento, é incorreto afirmar que:

a) antes de o homem primitivo saber como produzir e controlar o fogo, esse 

elemento causava verdadeiro terror sobre ele;

b) o homem acreditava que a ocorrência do fogo era uma manifestação 

sobrenatural, atribuída aos deuses;

c) o homem nunca teve medo do fogo, pois sempre soube como o mesmo 

era formado;

d) a descoberta do fogo pode ser considerada um dos grandes marcos da 

civilização humana;

e) com o a descoberta do fogo, o homem passou a cozer seus alimentos, se 

aquecer e pôde afugentar os animais.

2. Em relação ao fogo e seus elementos, julgue as proposições como 
verdadeiras (V) ou falsas (F).

(   ) O tetraedro do fogo é formado por três elementos: combustível, com-

burente e calor.

(   ) O combustível é toda matéria suscetível de queima, que alimenta o 

fogo e serve de campo para sua propagação.

(   ) O comburente é o agente químico que se combina com os gases ou 

vapores do combustível, formando uma mistura inflamável.

(   ) O calor é o elemento que dá inicio, mantém e incentiva a propagação 

do fogo.

Agora marque a alternativa correta:

a) F, V, F, V

b) F, V, V, V

c) V, V, F, F

d) V, F, V, F

e) V, F, F, F

Atividades autoinstrutivas
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3. A respeito dos elementos formadores do fogo, é correto afirmar que

a) os combustíveis sólidos e líquidos, para que peguem fogo, precisam ser 

aquecidos até começarem a liberar gases combustíveis.

b) madeira, papel, gasolina e gás metano são exemplos de comburentes.

c) a porcentagem de oxigênio existente em um determinado ambiente não 

influi na combustão, pois a combustão sempre acontece independente 

de qualquer fator.

d) o oxigênio é o único elemento que pode atuar como comburente.

e) o atrito não é capaz de gerar calor e atuar como elemento formador 

do fogo.

4. Em relação aos pontos e temperaturas importantes do fogo, po-
demos afirmar que

a) o ponto de combustão é a temperatura máxima necessária para que um 

combustível desprenda vapores ou gases inflamáveis.

b) na temperatura do ponto de fulgor, a quantidade de gases produzidos 

ainda não é suficiente para manter a chama do fogo, de forma que ele 

acaba se apagando.

c) o ponto de combustão é aquele em que os gases desprendidos dos com-

bustíveis entram em combustão somente pelo contato com o oxigênio 

do ar, independente da presença de qualquer fonte de calor.

d) o ponto de combustão é uma temperatura inferior ao ponto de fulgor.

e) a gasolina começa a liberar vapores combustíveis em temperaturas supe-

riores ao asfalto.

5. A possibilidade de um foco de incêndio extinguir ou evoluir para 
um grande incêndio depende de alguns fatores que estão inti-
mamente ligados com a transmissão de calor, que pode ocorrer 
por três formas fundamentais: condução, convecção ou radiação. 
Relacione as colunas de acordo com cada uma dessas formas de 
transmissão de calor.
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1 – Condução (   ) É a transmissão de calor que ocorre por meio do 

movimento de massas de fluidos, que trocam de 

posição entre si. 

2 – Convecção (   ) Na radiação, o calor se transmite por ondas ou 

raios caloríficos emitidos por um corpo aquecido.

3 – Radiação (   ) É a forma de transmissão de calor que se dá por 

contato, sendo necessário que os corpos que estão 

transmitindo calor estejam juntos. 

Marque a alternativa que contempla a sequência correta.

a) 1,2,3 

b) 3,2,1

c) 1,3,2 

d) 3,1,2 

e) 2,3,1 

6. Leia o texto completando as lacunas.

Em relação às fases do      , podemos dizer que a       é 

a que apresenta baixa quantidade de oxigênio (O2), e o fogo está for-

mando vários      ,como dióxido de carbono (CO2) e monóxido 

de carbono (CO), além do vapor d’água. O       ocorre durante a 

queima livre e é um “tipo” de incêndio que se propaga de forma mais rá-

pida do que se espera. Na      , o ar aquecido sobe e vai para fora 

do ambiente. O ar fresco passa pelas aberturas dos pontos mais baixos, 

como vãos das portas, e os gases aquecidos se espalham, preenchem 

o local forçando o ar frio, de cima para baixo, a ficar próximo ao chão. 

Na      ,o oxigênio continua a ser consumido pelo fogo, mas as 

chamas podem se apagar se o ar for pouco. No      , o calor da 

queima livre permanece, surgindo vários gases inflamáveis e partículas 

de carbono não queimadas. O aumento do oxigênio faz com que esses 

gases e essas partículas de carbono incendeiem rapidamente.  

Agora, marque a alternativa que preenche corretamente as lacu-
nas acima.
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a) Fogo, flashover,gases, queima livre, queima lenta, backdraft, fase inicial.

b) Queima livre, queima lenta, fogo, gases, backdraft, fase inicial, flashover.

c) Queima lenta, backdraft, fase inicial, fogo, gases, flashover, queima livre.

d)  Fogo, fase inicial, gases, flashover, queima livre, queima lenta, backdraf.

e) Fase inicial, flashover,backdraft, queima livre, queima lenta, gases, fogo. 

7. Sobre os métodos de extinção do fogo, é correto afirmar que

a) para extinguirmos o fogo, basta eliminarmos um dos elementos do te-

traedro do fogo: combustível, comburente, calor ou reação em cadeia.

b) o método de extinção por isolamento neutraliza o elementocalor do te-

traedro do fogo.

c) o método de extinção por resfriamento neutraliza o elemento combustí-

vel do tetraedro do fogo.

d) o método de extinção química neutraliza o elemento comburente do 

tetraedro do fogo.

e) o método de extinção por abafamento neutraliza o elemento reação em 

cadeia do tetraedro do fogo.

8. A respeito do método de extinção por abafamento, é correto 
afirmar que

a) a realização de aceiros em florestas é um exemplo típico de extinção do 

fogo por abafamento.

b) este método tem como objetivo reduzir a concentração do oxigênio na 

mistura inflamável, evitando que o material em combustão seja alimen-

tado por mais oxigênio do ar.

c) a experiência de tampar uma vela acesa com um copo não pode ser con-

siderada um exemplo de extinção por abafamento.

d) este método tem como objetivo retirar o material combustível que está 

pegando fogo e outros materiais que estejam próximos às chamas, evi-

tando que o fogo tenha um campo de propagação.

e) este método tem como objetivo retirar o calor do fogo, diminuindo a 

temperatura do material em chamas.
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9. Materiais combustíveis estão separados em classes de incêndio. 
Cada uma dessas classes (tipos de incêndio) tem características 
peculiares de queima e, por isso, devem ser extintas por métodos 
apropriados à sua classificação. Relacione as colunas de acordo 
com as características de cada classe.

I – Classe A (   ) Essa classe, além dos riscos normais do fogo, oferece 

o risco adicional de eletricidade ocorrendo em equi-

pamentos elétricos energizados.

II – Classe B (   ) Ocorre em metais combustíveis, também chamados 

de metais pirofóricos. Como exemplos destes metais, 

podemos citar: o magnésio, o titânio, o zircônio, o 

lítio, o alumínio e etc.

III – Classe C (   ) Tem como combustível os materiais sólidos ou fibro-

sos, como: madeira, tecido, algodão, papel, e etc. 

A principal característica destes materiais é que eles 

queimam em superfície e profundidade, e em decor-

rência do seu volume, eles deixam resíduos após a 

queima, como por exemplo, brasas e cinzas.

IV – Classe D (   ) Mistura do ar com os vapores que se formam na 

superfície dos líquidos combustíveis e inflamáveis, 

como óleo, gasolina e querosene, e em gases infla-

máveis, como gás liquefeito de petróleo (GLP), gás 

natural, hidrogênio, dentre outros.

Marque a alternativa que contempla a sequência correta.

a) III, II, I, IV

b) II, III, IV, I 

c) IV, III, II, I

d) III, IV, I, II 

e) I, II, IV, II

10.   Marque a alternativa que contém um exemplo de combustível 
pertencente à classe A.

a) Gás liquefeito de petróleo.

b) Gasolina.
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c) Magnésio.

d) Painel elétrico energizado.

e) Papel.

11.   De acordo com Camillo Júnior (2008), o primeiro passo a ser dado, 
quando da ocorrência de um incêndio classe C, é desligar o qua-
dro de força. Sobre esta classe de incêndio é correto afirmar: 

I. Podemos empregar qualquer agente extintor para apagar qualquer prin-

cípio de incêndio, pois não importa qual é a classe de incêndio envolvida.

II. No combate a incêndios de classe C, utilizam-se agentes extintores não 

condutores de eletricidade.

III. Quando se desliga o quadro de força, o incêndio deixa de ser classe C 

e passa a ser classe A, não mais oferecendo risco de descarga elétrica à 

pessoa que está combatendo o fogo.

IV. É importante que não se faça o corte de energia elétrica de todo o pré-

dio, mas apenas do andar ou da sala onde está ocorrendo o incêndio.

V. O desligamento parcial da corrente elétrica faz parar os elevadores (fre-

quentemente com pessoas dentro) e facilita a evacuação da área.

Marque a alternativa que contempla apenas a sequência correta.

a) I, II, e III

b) II, III e IV

c) I, III,IV

d) II, IV e V

e) III, IV e V

12.   Em relação ao agente extintor “água”, julgue as proposições como 
verdadeiras ou falsas e marque a alternativa correta.

(   ) A água atua pelos métodos de resfriamento e/ou abafamento.

(   ) A água é utilizada na extinção de incêndios classe A.
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(   ) A água não conduz eletricidade, por isso pode ser aplicada na extinção 

de qualquer classe de incêndio.

(   ) A água como agente extintor é aplicada exclusivamente na forma de vapor.

a) V, F, F, V

b) F, F, F, V

c) V, V, V, V

d) F, V, F, F

e) V, V, F, F

13.   Sobre o agente extintor “espuma mecânica”, julgue as proposi-
ções como verdadeiras ou falsas e marque a alternativa correta.

(   ) A principal ação extintora da espuma é o abafamento.

(   ) Por conter água em sua composição, a espuma mecânica também atua 

pelo método do resfriamento.

(   ) É aplicada exclusivamente para apagar incêndios classe B.

(   ) Não pode ser empregada na extinção de incêndios classe C.

a) V, V, V, F

b) V, V, F, V

c) F, V, V, F

d) F, F, V, F

e) V, F, F, V

14.   Se formos extinguir um princípio de incêndio em uma máquina 
energizada, nós devemos

a) apagar o fogo utilizando qualquer tipo de agente extintor, pois o que 

importa é agirmos de forma rápida.

b) utilizar areia para apagar este fogo, pois esse agente é específico para ser 

usado em classe C.

c) utilizar preferencialmente o gás carbônico, pois ele não deixa resíduos no 

equipamento.
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d) utilizar preferencialmente o pó químico, pois ele não deixa resíduos no 

equipamento.

e) utilizar a água, pois esse é o agente extintor mais eficiente de todos.

15.   Os extintores são equipamentos utilizados na extinção imediata 
de um início de incêndio. A respeito dos extintores de incêndio, é 
correto afirmar:

a) Devem estar localizados em locais de fácil acesso.

b) A carga útil desses equipamentos tem duração ilimitada, ou seja, o pro-

duto que está no seu interior jamais vence.

c) Podemos extinguir qualquer fogo, utilizando qualquer extintor de incên-

dio, pois todos são iguais.

d) O extintor de pó químico seco (PQS) deve ser empregado em extinção de 

incêndio classe A.

e) Os únicos extintores de incêndio existentes são os de água pressurizada 

e de pó químico seco (PQS).

16.   Em relação à área de cobertura dos extintores, podemos afirmar que

a) é a área da laje da edificação.

b) é a área que um extintor pode atender em caso de início de fogo.

c) é a área delimitada por fitas adesivas, que sinaliza onde está localizado 

o extintor.

d) não é uma informação relevante e não está relacionada ao cálculo do 

número de extintores de incêndio necessários em uma edificação.

e) é igual ao volume do cilindro do extintor

17.   No que diz respeito à utilização e identificação dos extintores de 
incêndio, julgue as proposições como verdadeiras ou falsas e mar-
que a alternativa correta.

(   ) As etiquetas coladas nos extintores de incêndio são a única forma de 

identificar qual é o tipo do extintor.

(   ) O jato do extintor de espuma mecânica deve ser apontado para a base do 

fogoaté formar uma camada de espuma que cubra a base das chamas.
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(   ) O jato do extintor de gás carbônico deve ser dirigido para a base do 

fogo, em movimentos horizontais de ziguezague, a favor do vento, for-

mando uma nuvem em cima das chamas. 

(   ) No manuseio do extintor de gás carbônico, uma das mãos deve segurar 

o difusor.

a) F, V, F, F.

b) V, V, V, V

c) F, V, V, V

d) F, V, V, F

e) V, V, V, F

18.   Hidrantes são tubulações existentes na rede hidráulica que per-
mitem a captação de água para uso dos bombeiros em caso de in-
cêndio. Relacione as colunas de acordo com cada tipo de hidrante.

1 –  Hidrante Subterrâneo (   ) Também conhecido como emergente. 

Uma de suas partes é subterrânea e a ou-

tra, em forma de coluna, fica acima do 

nível do solo. Possui de uma a três expe-

dições para acoplamento das mangueiras.

2 –  Hidrante de parede (   ) Fica abaixo do nível do solo, isto é, enterra-

do. Uma parte desse equipamento fica den-

tro de uma caixa de alvenaria, também en-

terrada e coberta por uma tampa metálica.

3 –  Hidrante de coluna (   ) É o que vemos com mais frequência, pois 

o encontramos em empresas, em prédios 

de moradia, prédios comerciais, entre 

outros. Normalmente está dentro de um 

abrigo apropriado embutido na parede. 

Marque a alternativa que contempla a sequência correta.

a) 3, 1, 2 

b) 3, 2 ,1 

c) 1, 3, 2 

d) 2 ,3, 1 

e) 1, 2 ,3 
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19.   Sobre a finalidade e as características das mangueiras de hidran-
tes, julgue as proposições como verdadeiras ou falsas e marque a 
alternativa correta.

(   ) São usadas para levar a água até o local de incêndio e por dentro são 

compostas por um tubo rígido.

(   ) São fabricadas em lances de 5 metros.

(   ) Não podem ter nenhuma ondulação internamente ou qualquer imperfeição.

(   ) Seu acabamento externo é, geralmente, feito de nylon.

a) V, F, V, V

b) V, V, V, F

c) F, F, V, V

d) F, V, F, F

e) V, F, F, V

20.   Sobre a forma como se deve dobrar e enrolar mangueiras, é cor-
reto afirmar que

a) as mangueiras podem ser dobradas e enroladas de qualquer forma.

b) não existe nenhuma norma que estabeleça a forma como as mangueiras 

devem ser enroladas e dobradas.

c) só existe uma forma de se dobrar mangueiras, que é em ziguezague.

d) antes de enrolar as mangueiras sobre si mesmas, ou seja, aduchar, não é 

preciso realizar nenhum tipo de procedimento específico.

e) a NBR 12779/2004 é aquela que estabelece os cuidados necessários a 

serem adotados às mangueiras.

21.   As mangueiras de hidrantes são equipamentos muito utilizados 
pelos bombeiros e que têm um custo muito alto. Desta forma, seu 
manuseio e acondicionamento devem ser feitos de maneira cor-
reta. Com base nestas informações, julgue as proposições como 
verdadeiras (V) ou falsas (F).

(   ) O local, onde se guardam as mangueiras, deve ser seco e arejado.

(   ) Veículos não podem passar por cima das mangueiras.
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(   ) As mangueiras podem ser arrastadas sobre chão áspero, pois são muito 

resistentes.

(   ) As mangueiras podem ser colocadas sobre qualquer superfície com ex-

cesso de calor, pois são feitas para combater incêndio.

Marque a alternativa correta.

a) V, V, F, V 

b) V, V, F, F 

c) V, F, V, V 

d) F, V, F, F 

e) F, F, F, V 

22.   Sobre a limpeza e conservação das mangueiras de hidrantes, é 
correto afirmar que

a) não é preciso lavá-las depois do seu uso.

b) as mangueiras precisam ser lavadas com água e uma escova de fibras 

longas e macias.

c) não é preciso esgotar as mangueiras, ou seja, retirar toda a sua água.

d) não é necessário secar as mangueiras.

e) a secagem das mangueiras é um processo que ocorre de forma muito 

rápida.

23.   A respeito dos mangotinhos e suas características, julgue as propo-
sições como verdadeiras ou falsas e marque a alternativa correta.

(   ) Os mangotinhos são mangueiras semirrígidas de borracha reforçada.

(   ) Os mangotinhos não são resistentes a pressões elevadas.

(   ) Os mangotinhos deformam quando são enrolados, por isso não pode-

mos enrolá-los.

(   ) Uma das maneiras de acondicioná-lo é deixá-lo aparente na parede ou 

em abrigo de incêndio tal qual as mangueiras.

a) V, F, F, V

b) V, V, V, F
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c) V, F, V, V

d) F, V, F, F

e) F, F, F, F

24.   Detector de incêndio é um dispositivo que funciona quando há 
qualquer sinal de fogo ou de princípio de incêndio. Relacione as 
colunas de acordo com cada tipo de detector.

1 – Detector automático (   ) Também é conhecido como detector 

óptico. Deve ser instalado em locais 

em que as chamas são a primeira 

consequência do início do fogo.

2 – Detector térmico ou de 

temperatura

(   ) Tem como função acusar a presença de 

partículas de fuligem que podem surgir 

de um início de fogo.

3 – Detector de fumaça (   ) Este detector deve ser instalado em edi-

ficações, nas quais seus ocupantes não 

têm como notar rapidamente um princí-

pio de incêndio ou, onde há um grande 

número de pessoas a ser retirado. Por 

exemplo, escola, hospitais, hotel, etc.

4 – Detector de gás (   ) É o mais antigos que existe, deve ser colo-

cado no teto e aciona quando há um au-

mento de temperatura acima do normal.

5 – Detector de chama (   ) Tem o mesmo princípio do detector de 

fumaça. A diferença é que acusa a pre-

sença de gás.   

Marque a alternativa que contempla a sequência correta.

a) 5,4,3,2,1 

b) 5,3,4,1,2 

c) 5,3,1,2,4 

d) 4,5,3,2,1

e) 3,4,5,1,2 
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25.   Vimos que os alarmes manuais podem ser formados por um con-
junto de ‘avisadores’ manuais. A respeito destes alarmes, é cor-
reto afirmar:

I. Dependem da ação humana para funcionar. As instruções de funciona-

mento vêm na própria caixa do alarme e são de fácil entendimento.

II. Devem ser instalados em locais estratégicos.

III. Não existe nenhuma norma que estabeleça requisitos de segurança para 

alarmes de incêndio.

IV. Podem ser do tipo quebra-vidro com campainha e quando acionados 

disparam um sinal luminoso e sonoro.

V. Devem ser instalados em locais visíveis e de fácil acesso, e seguem as 

recomendações da NBR 17.240/2010.

A alternativa correta é:

a) I, II, III e IV

b) I, III, IV e V

c) II, III, IV e V

d) I, II, IV e V

e) III. IV e V

26.   As temperaturas de acionamentos dos sprinklers são definidas 
com base na temperatura máxima permitida para o ambiente que 
queremos proteger. Se quisermos que a temperatura máxima de 
certo ambiente seja de 160°C, qual é o sprinkler que devemos 
instalar? Para resolver esta questão, utilize a tabela 16. 1 do livro.

a) 57°C – Laranja.

b) 79°C – Amarelo.

c) 93°C – Verde.

d) 182°C – Roxo.

e) 204°C – Preto.



e-Tec Brasil 158 Controle de Riscos e Sinistros

27.  Observe a tabela abaixo.

Tabela 16.1: Código de cores das ampolas

Temperatura de ruptura (°) Cor
57 Laranja

68 Vermelho

79 Amarelo

93 Verde

141 Azul

182 Roxo

204/260 Preto

Fonte: Camillo Junior (2008)

As temperaturas de acionamentos dos sprinklers são definidas 
com base na temperatura máxima permitida para o ambiente que 
queremos proteger. 

Qual o sprinkler devemos instalar para que a temperatura máxima 
do ambiente seja de 160°C? 

Marque a alternativa correta.

a) 57°C – Laranja.

b) 79°C – Amarelo.

c) 93°C – Verde.

d) 182°C – Roxo.

e) 204°C – Preto.

28.   Os sistemas fixos de CO2 são instalados em locais em que o em-
prego de água ou outro agente extintor convencional é desacon-
selhável, seja pela danificação do equipamento ou pelos riscos 
adicionais que oferecem. Com base nisso, assinale a alternativa 
que contém exemplos de objetos que precisam, necessariamente, 
ser protegidos por gás carbônico.

I. Obras de arte de museus.

II. Centro de processamento de dados.

III. Teatros.
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IV. Subestações elétricas.

V. Corredores de hotéis.

Agora, marque a alternativa que apresenta apenas as sentenças 
corretas.

a) I e IV

b) II e IV

c) I, II e IV

d) I, II, III e IV

e) Todas as alternativas.

29.   A iluminação de emergência pode ser de ambiente ou de aclara-
mento e de balizamento ou de sinalização. Sobre estes tipos de 
iluminação é correto afirmar:

I. A Iluminação de ambiente ou de aclaramento apresenta uma intensidade 

suficiente para deixar bastante claros os ambientes e as rotas de saída. 

II. Iluminação de balizamento ou de sinalização tem o objetivo de iluminar 

os obstáculos e a sinalização. 

III. A iluminação de balizamento ou de sinalização apresenta-se com símbo-

los gráficos, texto escrito, entre outros. 

IV. A iluminação de ambiente ou de aclaramento é obrigatória em todos os 

locais que tenha circulação vertical ou horizontal.

V. A iluminação de balizamento ou de sinalização orienta o caminho que 

deve ser seguido, mostrando todas as direções a serem tomadas quando 

há emergência.

Marque a alternativa correta.

a) I, II e III

b) II, III e V

c) III, IV e V

d) I, IV e V

e) Todas estão corretas.
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30.  Sobre as saídas de emergência, é incorreto afirmar que

a) é o caminho percorrido, pelos ocupantes do local afetado pelo fogo, até 

chegar à via púbica ou em local seguro.

b) é um caminho constituído por portas, corredores e escadas.

c) nas salas com capacidade superior a 50 pessoas, as portam devem abrir 

para dentro.

d) em salas com capacidade superior a 200 pessoas, as portas devem pos-

suir barra antipânico.

e) são utilizadas iluminações de emergência e sinalizações de segurança nas 

rotas das saídas de emergência.

31.   Sobre a relação existente entre a acessibilidade e segurança do 
trabalho é correto afirmar que

a) a acessibilidade é um assunto que só precisa ser avaliadoporque está 

atualmente na moda.

b) a acessibilidade não precisa ser levada em conta em projetos de prevenção 

a incêndios, pois nas indústrias não trabalham pessoas com deficiência.

c) é essencial que as rotas sejam de fácil acesso e de fácil uso para todos.

d) quando pensamos em acessibilidade, devemos pensar exclusivamente no 

deficiente motor. 

e) não existem normas de segurança voltadas à questão de acessibilidade.

32.  Sobre as escadas enclausuradas, podemos afirmar que

a) são escadas protegidas contra o fogo, com paredes que resistem tempo-

rariamente ao fogo e com portas corta-fogo.

b) essas escadas apesar de promoverem uma saída mais segura e rápida, 

não podem ser utilizadas como área de refúgio temporário.

c) existem apenas dois tipos de escadas enclausuradas: a escada a prova de 

fumaça e a escada a prova de fumaça pressurizada.

d) as paredes da escada enclausurada à prova de fumaça resistem ao fogo 

por no mínimo 10 horas.

e) a escada enclausurada protegida não é ventilada.
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33.   Sabemos que enclausurar é isolar. Neste sentido, quando falamos 
em escadas enclausuradas, significa que são escadas isoladas, isto 
é, protegidas do fogo por paredes resistentes ao fogo por deter-
minado tempo e portas corta-fogo. Podemos dizer que existem 
três tipos de escadas enclausuradas. Relacione as colunas de acor-
do com cada uma delas.

1 – Escada enclausurada à prova 

de fumaça

(   ) É ventilada, situa-se em um local 

com paredes resistentes ao fogo 

por no mínimo 2 horas e possui 

porta corta-fogo. É contínua até 

uma saída final para um local 

seguro.

2 – Escada enclausurada à prova 

de fumaça pressurizada

(   ) Tem uma caixa envolta por pare-

des resistentes ao fogo e portas 

corta-fogo. O acesso é feito por 

antecâmara, também enclau-

surada, ou local aberto, a fim 

de evitar não só o fogo, mas da 

mesma forma, a fumaça.

3 – Escada enclausurada protegida (   ) Nessa escada a fumaça não entra 

graças ao sistema de pressurização.

Marque a alternativa que mostra a sequência correta.

a) 3,1,2 

b) 3,2,1 

c) 2,3,1

d) 2,1,3

e) 1,3,2 

34.   As portas de saída de emergência são fundamentais, para evitar 
que o fogo se propague, possibilitando a saída com segurança da-
queles que estão na edificação. Sobre as portas de saídas de emer-
gência, julgue as proposições como verdadeiras(V) ou falsas (F).

(   ) As portas de saídas de emergência jamais devem ser trancadas.

(   ) Existem dois tipos de porta de saídas de emergência: a porta corta-fogo 

e a porta resistente ao fogo.
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(   ) A porta corta-fogo é construída por elementos incombustíveis.

(   ) A porta resistente ao fogo é formada por uma folha de madeira maciça 

e resiste ao fogo por cinquenta minutos.

Agora, marque a alternativa correta.

a) F,V,V,V 

b) F,V,F,V 

c) V,V,F,F  

d) V,V,V,F 

e) V,V,V,F 

35.   A respeito da manutenção e inspeção a ser realizada em equipa-
mentos de prevenção e combate a incêndio, podemos afirmar que

a) aplica-se somente aos extintores e aos chuveiros automáticos.

b) qualquer inspeção a ser realizada nos extintores de incêndio deve ter a 

mesma periodicidade, que é de um ano.

c) a sinalização e a iluminação de emergência não necessitam ser inspecionadas.

d) dentre as inspeções a serem realizadas nos extintores, estão a verificação 

do seu livre acesso, a presença do lacre do pino de segurança, a ausência 

de danos físicos e a adequação da carga do extintor.

e) por serem raramente utilizados, os equipamentos de combate a incêndio 

não necessitam de manutenção.

36.   Em caso de incêndio, qual é o procedimento de abandono de área 
que devemos adotar?

a) Aguardar por certo tempo dentro da edificação, pois muitos princípios de 

incêndio são rapidamente controlados, logo, não há porque se precipitar.

b) Ao ficar preso em uma sala cheia de fumaça, além de permanecer junto 

ao piso, aproximar-se, se possível, de janelas para pedir socorro.

c) Ao ficar preso em uma sala cheia de fumaça, ficar de pé para ser visto 

mais facilmente pela equipe de bombeiros;

d) Abandonar o local, usando os elevadores.

e) Saltar do prédio pela janela, para evitar tumultos nas portas.



e-Tec BrasilAtividades autoinstrutivas 163

37.   Em uma situação de princípio de incêndio, um técnico de seguran-
ça do trabalho tentou auxiliar a saída de algumas professoras de 
dentro de uma escola. Para isso ele deu a seguinte orientação a 
elas: desliguem seu computador, peguem o máximo de pertences 
que conseguirem(por exemplo: bolsas e trabalhos dos alunos), 
e corram o mais rápido que puderem até o portão da rua. Como 
você avaliaria as orientações dadas por este técnico?

a) Estão corretas, pois é muito importante salvarmos nossos pertences pes-

soais, principalmente a bolsa com documentos.

b) Estão corretas, pois quanto mais rápido corrermos, mais rápido estare-

mos livre do incêndio.

c) Estão corretas, pois será muito prejuízo aos alunos terem que refazer os 

trabalhos acadêmicos que forem perdidos no incêndio.

d) Estão erradas somente pelos pertences materiais, pois devemos primeira-

mente salvar a nossa vida.

e) Estão completamente erradas, pois nunca devemos tentar salvar os nos-

sos pertences pessoais ou sair correndo, o correto é manter a calma e não 

gerar pânico nos demais. 

38.   O plano de abandono de área é um conjunto de normas e ações 
desencadeadas pela equipe de abandono, visando à remoção rápi-
da e segura, de forma ordenada e eficiente de toda a população da 
edificação, em situações de emergência ou durante um exercício 
de simulação. Marque a alternativa que demonstra corretamente 
os procedimentos de abandono de área, emcaso de incêndio.

a) Uma vez elaborado, deve ser muito bem guardado na gaveta do chefe 

da brigada de incêndio, pois ele só é necessário para fins de fiscalização.

b) Deve ser divulgado aos trabalhadores e devem ser realizados exercícios/

simulações periódicos para que todos estejam cientes do que fazer em 

caso de emergência.

c) Treinamentos de funcionários são dispensáveis, pois na hora do pânico 

todos saberão o que fazer.

d) Ao realizar a simulação de abandono em certo setor de trabalho, é im-

portante que um ou dois funcionários desse setor participem.

e) Realizar somente uma vez a simulação de abandono é suficiente, pois é 

desperdício de tempo treinar mais vezes.
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39.   Em um abandono coordenado, cada brigadista tem sua função 
específica e suas responsabilidades durante o processo evacuação 
do local. Relacione as colunas de acordo com as responsabilidades 
do coordenador geral e do coordenador de andar. 

1 – Coordenador geral (   ) É o responsável pelo controle do abando-

no em seu andar, é quem organiza a fila.

(   ) É o responsável por todo o abandono e é 

quem determina o seu início.

2 – Coordenador de andar (   ) É responsável por todas as decisões re-

lativas ao abandono e é quem define se 

as pessoas irão ou não retornar à edifica-

ção, após o sinistro ter sido contido.

(   ) Verifica se todas as pessoas do seu an-

dar estão na fila e, quem confere se 

todos os seus integrantes chegaram ao 

ponto de encontro.

Marque a alternativa com a sequência correta.

a) 1,2,2,2

b) 2,1,1,2

c) 2,2,2,1

d) 2,2,1,1

e) 2,1,2,2

40.   Em relação aos tipos de brigada e seus integrantes é correto afir-
mar que

a) a brigada de emergência é aquela que além de combater princípios de 

incêndio, também é responsável por sinistros em locais específicos. 

b) o puxa-fila é o componente da brigada de abandono sem função específica.

c) o líder da brigada de incêndio é responsável por ajudar na conferência 

das pessoas na fila, auxiliando o coordenador de andar.

d) um brigadista e um bombeiro civil têm a mesma atribuição dentro da 

empresa.

e)  a brigada de abandono é aquela destinada ao combate de princípios de 

incêndio nas edificações. 
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41.  Observe o quadro abaixo.
G

ru
po

Divisão Descrição Exemplos
Grau de 

Risco

População fixa por pavimento ou 
compartimento

Nível do 
treinamento

(Anexo B)

Nível da 
instalação
(NBR 14277)

Até 
2

Até 
4

Até 
6

Até 
8

Até 
10

Acima 
de 10

 S
er

vi
ço

 p
ro

fis
si

on
al

D-1

Local para 
prestação 
de serviço 
profissional ou 
condução de 
negócios

Escritórios 
administrativos ou 
técnicos, instituições 
financeiras (que não 
estejam incluidas 
em D-2), centros 
profissionais etc.

Baixo 1 2 2 2 2 (nota 5) Básico Básico

Médio 1 2 3 4 4 (nota 5)
Intermediário
(nota 13)

Intermediário
(nota 13)

Alto Todos 2 3 4 5 (nota 5) Intermediário Intermediário

D-2
Agência 
bancária

Agências bancárias e 
assemelhados

Baixo 1 2 2 2 2 (nota 5) Básico Básico

Médio 1 2 3 4 4 (nota 5)
Intermediário
(nota 13)

Intermediário
(nota 13)

Alto Todos 2 3 4 5 (nota 5) Intermediário Intermediário

Fonte: retirada da NBR 14276 (2006) que trata da formação de brigadas de incêndio.

Determine quantos brigadistas de incêndio são necessários em uma 
agência bancária, de risco baixo, com população fixa de 25 pessoas.

a) 1 brigadista.

b) 2 brigadistas.

c) 3 brigadistas.

d) 4 brigadistas.

e) 5 brigadistas.

42.  Observe o quadro abaixo.

G
ru

po

Divisão Descrição Exemplos
Grau de 

Risco

População fixa por pavimento ou 
compartimento

Nível do 
treinamento

(Anexo B)

Nível da 
instalação
(NBR 14277)

Até 
2

Até 
4

Até 
6

Até 
8

Até 
10

Acima 
de 10

Lo
ca

l d
e 

re
un

iã
o 

de
 p

úb
lic

o

F-1
Local onde há 
objeto de valor 
inestimável

Museus, centro 
de documentos 
históricos, bibliotecas e 
assemelhados

Baixo 1 2 2 2 2 (nota 5) Básico Básico

Médio 1 2 3 4 4 (nota 5)
Intermediário
(nota 13)

Intermediário
(nota 13)

Alto Todos 2 3 4 5 (nota 5)
Intermediário
(nota 13)

Intermediário
(nota 13)

F-2
Local religioso 
e velório

Igrejas, capelas, 
sinagogas, mesquitas, 
templos, cemitérios, 
necrotérios, salas de 
funerais etc.

Baixo 1 2 2 2 2 (nota 5) Básico Básico

Médio 1 2 3 4 4 (nota 5)
Intermediário
(nota 13)

Intermediário
(nota 13)

Alto Todos 2 3 4 5 (nota 5)
Intermediário
(nota 13)

Intermediário
(nota 13)

Fonte: retirada da NBR 14276 (2006) que trata da formação de brigadas de incêndio.

Determine quantos brigadistas de incêndio são necessários em 
uma igreja, de risco alto, com população fixa de 50 pessoas.
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Marque a alternativa correta.

a) 5 brigadistas.

b) 7 brigadistas.

c) 8 brigadistas.

d) 9 brigadistas.

e) 10 brigadistas.

43.   Gás liquefeito de petróleo – GLP - é um gás volátil e queima mui-
to facilmente, por isso deve-se ter bastante cuidado ao lidar com 
ele. Sobre este gás, marque (V), se a proposição for verdadeira e 
(F), se for falsa.

(   ) O uso de botijões chamados liquinhos é ilegal, pois não possuem válvu-

las de segurança e não obedecem às normas de segurança aplicáveis.

(   ) Está presente nos botijões de cozinha, e muitas vezes sentimos um chei-

ro característico e achamos que é do gás, quando, na verdade, este 

cheiro é de outra substância. 

(   ) É mais pesado que o ar, portanto, quando há vazamento, sua concentra-

ção se dá nos lugares baixos, onde a ventilação é naturalmente mais difícil.

(   ) O botijão de GLP é dotado de uma válvula de segurança, que se rompe, 

quando está em um local sujeito a altas temperaturas.

(   ) Em caso de vazamento de gás GLP em uma cozinha, nós devemos 

acender a luz para verificar o que está acontecendo e fechar as janelas 

para não poluir o meio ambiente.

Marque a alternativa com a sequência correta.

a) V,V,V,F,F 

b) V,V,F,V,V 

c) F,V,V,V,V 

d) F,F,V,V,V 

e) V,V,V,V,F
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44.   Sobre o Plano de Segurança contra Incêndio e Pânico (PSCIP), é 
correto afirmar:

a) Só pode ser realizado por profissional habilitado.

b) O responsável pelo PSCIP não precisa de ART – Anotação de Responsa-

bilidade Técnica.

c) O PSCIP não precisa ser apresentado ao Corpo de Bombeiro.

d) É obrigatório para residências unifamiliares.

e) São obrigatórios em qualquer edificação, independente da área da mesma.

45.   Imagine que você já está formado técnico em segurança do tra-
balho pelo IFPR. Como você estudou em um curso de abrangência 
nacional, você fez amigos de diferentes estados e manteve con-
tato com eles, depois de formado. Desta forma, vocês resolveram 
fazer um grupo de discussão para contar no que estão trabalhan-
do nas suas empresas e para compartilhar ideias. Neste momen-
to, o tema discutido por vocês são os projetos de incêndio e as 
mudanças nas legislações. Durante essas discussões, para que vo-
cês devem estar atentos? 

(   ) Apesar do grupo de discussão, vocês devem consultar a legislação do 

estado em que trabalham, pois o Código de Prevenção de Incêndio é 

diferente para cada estado.

(   ) As discussões do grupo são válidas para todos, pois os Códigos de Pre-

venção de Incêndio são iguais em todos os estados.

(   ) As NBRs tem abrangência nacional, mas algumas destas normas são mais 

utilizadas pelo Corpo de Bombeiros de um estado do que de outro.

(   ) Vocês devem estar sempre atentos às possíveis mudanças nas legisla-

ções dos seus estados, pois elas são comuns de acontecer.

a) F, V, V, V;

b) V, F, V, V;

c) V, F, F, V;

d) V, F, F, F;

e) F, V, F, V
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46.   Em caso de emergência, você precisa ligar para o Corpo de 
Bombeiros. Qual é o número que você deve discar?

a) 911

b) 190

c) 193

d) 130

e) 192

47.   Você sabe proceder em uma situação de emergência? Sabemos 
que quando se trata de incêndio, tudo depende do local em que 
estamos e em que condições nos encontramos. No entanto, é im-
portante saber bem os procedimentos corretos a serem tomados 
nestas situações. Leia os procedimentos abaixo. Numere-os na or-
dem de sequência.

(   ) Identificar-se ao telefone, informar o endereço do local e relatar a situação.

(   ) Ligar para o corpo de bombeiros.

(   ) Prestar atenção na fumaça. Se possível, enxergar através dela.

(   ) Deixar a edificação usando as escadas.

(   ) Molhar suas roupas ou cubrir-se com panos molhados.

(   ) Se ficar preso, aproxime-se da janela e sinalize com um pedaço de teci-

do ou do que tiver na mão.

Agora, marque a alternativa que mostra a sequência correta.

a) 2,1,4,3,6,5

b) 4,3,2,1;5,6

c) 5,6,4,3,1,2

d) 1,2,5,6,3,4

e) 2,5,6,1,3,4

48.   Em relação aos trabalhos a quente realizados em espaços confina-
dos, julgue as proposições como verdadeiras ou falsas e marque 
a alternativa correta.

(   ) Silos, galerias subterrâneas e tanques de armazenamento são exemplos 

de espaço confinado.
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(   ) É raro a existência de gases tóxicos ou excesso de oxigênio no interior de 

espaços confinados, de forma que não existe risco de incêndio nestes locais.

(   ) É obrigatório que o supervisor avalie a atmosfera do espaço confinado 

antes da entrada dos trabalhadores.

(   ) A execução de trabalhos a quente no interior do espaço confinado deve 

estar prevista na PET – Permissão de Entrada e Trabalho.

a) V, V, V, V

b) V, F, V, V

c) V, F, V, F

d) F, F, V, V

e) F, F, V, F

49.  Sobre os trabalhos a quente, é incorreto afirmar que

a) as atividades de esmerilhamento, corte e soldagem são consideradas tra-

balhos a quente.

b) pela fonte de calor ser característica dos trabalhos a quente, estas ativi-

dades trazem riscos adicionais de incêndio.

c) o trabalho a quente pode ser realizado por qualquer operador.

d) a NR34 aborda itens de segurança relacionados aos trabalhos a quente.

e) ao término do trabalho, deve-se inspecionar o local de trabalho e as áre-

as adjacentes, a fim de evitar princípios de incêndio.

50.   As indústrias do ramo químico como as indústrias de papel, refi-
namento de petróleo, de produtos de borracha e plástico apre-
sentam uma série de riscos. Em relação a estes riscos podemos 
afirmar que

a) são exclusivamente de incêndio e explosão.

b) são preocupantes somente do ponto de vista da poluição do meio am-

biente, como por exemplo, vazamento de produtos químicos em rios.

c) estão presentes em todo o ciclo de vida do produto, abrangendo desde 

a sua a compra até a sua venda e distribuição.

d) apesar do grande número de riscos, quase não são constados acidentes 

de trabalho nestas indústrias.

e) são observados somente na etapa de manipulação e de transporte dos 

produtos químicos.
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