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Inflamáveis: características, propriedades, perigos e riscos
Teoria do Fogo
TEORIA PRIMITIVA
Na pré-história, o fogo servia apenas para iluminação e meio
de aquecimento para o homem primitivo.
Surgia ele das descargas elétricas produzidas por relâmpagos.
SEGUNDA TEORIA
Por volta do século XVII, STHALL, lançou a teoria que o fogo
possuía um elemento extremamente leve, o FLUOGÍSTICO,
sendo o fogo a perda ou liberação desse elemento.
TERCEIRA TEORIA
Na idade média, os ALQUIMISTAS asseguravam que o fogo era um elemento básico, juntamente com
a terra, a água e o ar.
QUARTA TEORIA
Século XVII, segundo LAVOISIER, o fogo é o resultado de um combustível reagindo com o oxigênio,
submetido à ação de um agente ígneo.
Generalidades da Combustão
O fogo:
É lógico que para iniciarmos um estudo sobre
incêndio, indiscutivelmente, precisamos conhecer
determinados princípios básicos sobre fogo. O fogo é
uma necessidade à vida moderna, como sempre foi
aos nossos antepassados, desde a Idade da Pedra,
quando era usado exclusivamente para aquecimento
dos homens das cavernas.
Na vida moderna, o fogo, ou, melhor dizendo, a
combustão é usada para a indústria, para os transportes, para a produção de energia e inúmeras
outras necessidades indispensáveis; é usado intensamente tanto no mais humilde lar como na mais
complexa indústria. O fogo, quando sob controle é sempre de extrema utilidade, entretanto quando
foge ao controle do homem transforma-se num agente de grande poder destruidor::
O INCÊNDIO
Na Idade Média os alquimistas definiam o fogo como elemento básico, considerando-o indivisível,
mas modernamente, principalmente após os estudos de Lavoisier foi que descobriu-se que tratava-se
de um fenômeno químico, denominado Combustão , caracterizado pela presença de luz e calor.
Embora a combustão em alguns casos muito particulares ocorra sem a presença de Oxigênio, como
por exemplo a queima do Antimônio em Atmosfera de Cloro, comumente ela não pode ocorrer sem a
presença daquele elemento. Portanto , trata-se de um fenômeno de Oxidação.
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A Combustão
OXIDAÇÃO – A combinação química do Oxigênio com o combustível é conhecida como oxidação. O
produto resultante é o óxido . Na oxidação, uma parte da energia química é transformada em energia
térmica. Nas grandes velocidades de oxidação o calor desprendido é tal que há surgimento de luz na
forma de fogo.
Formas de Combustão
A combustão classifica-se quanto a velocidade, em:





ATIVA
LENTA
INSTANTÂNEA
ESPONTÂNEA
Triangulo ou Tetraedro do Fogo?

Elementos Essenciais do Fogo
Sendo o fogo uma reação química segundo as experiências de Lavoisier, torna-se necessária a
existência de três elementos para viabilizar o fenômeno. Todos os trabalhos neste sentido são
fundamentados na natureza, quantidade, intensidade e dosagem desses elementos que passaremos
a denominá-los ELEMENTOS ESSENCIAIS DO FOGO, formando o triângulo da combustão.
Combustível
É o elemento que serve de campo de propagação do fogo, é a matéria sujeita a transformações e se
divide em quatro grandes grupos:





Carbono
Hidrogênio
Enxofre
Fósforo

Os combustíveis podem apresentar-se nos estados físicos da matéria , sólido, líquidos e gasosos;
entretanto poucos são os corpos que queimam, ou melhor dizendo, reagem com o Oxigênio nos
estados sólidos ou líquidos.
Normalmente, o combustível para reagir com o Oxigênio precisa ser transformado em vapor.
O fato de alguns combustíveis reagirem com o oxigênio no estado sólido , como é o caso do enxofre
e materiais alcalinos (potássio, sódio, magnésio etc) constitui exceção à regra.
A combustibilidade de um material depende de sua maior ou menor capacidade de reagir com o
oxigênio sob ação do calor.
Os materiais que para queimarem-se necessitam de temperaturas acima de 1000º C são
considerados incombustíveis para efeito de seguro-incêndio.
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Comburente
É outro elemento essencial do a combustão e é representado pelo oxigênio. Este elemento possibilita
vida às chamas e intensifica a combustão. Assim é que em ambientes pobres de oxigênio o fogo não
tem chamas e nos locais ricos elas são brilhantes e com elevada temperatura como no caso de
maçaricos de oxi-acetileno, utilizado para corte e soldagem de materiais.
Existem corpos que possuem oxigênio na sua composição, liberando-o durante a queima ou em
outras reações, portanto podendo manter a combustão em ambiente confinado, é o caso da pólvora
dos cartuchos de armas de fogo.
Normalmente o que atua como comburente no incêndio é oxigênio existente no ar atmosférico, cuja
composição é a seguinte:
78% de Nitrogênio, elemento neutro que não entra na combustão.
21% de Oxigênio, absolutamente necessário ao processo.
01 % de outros gases da natureza, incluindo-se os gases nobres.
Agente Ígneo
Os principais agentes ígneos são:
O próprio calor
Fogo (chama)
Energia mecânica (atrito, choque e compressão)
Energia elétrica (centelha)
Energia Radiante (raio laser)
É também um dos elementos essenciais à combustão, constituindo um dos lados do triângulo do
fogo. Já nos referimos a ele quando estudamos os combustíveis. Segundo o que vimos
anteriormente, os combustíveis em geral precisam ser transformados em gases para queimaram-se e
a quantidade necessária de calor para vaporizá-los varia de corpo para corpo. Assim a gasolina
vaporiza a temperaturas abaixo de 0 graus e a madeira e o carvão exigem mais calor e assim
sucessivamente.
Reação Química
Uma reação em cadeia é uma sequência de reações provocadas por um
elemento ou grupo de elementos que gera novas reações entre elementos
possivelmente distintos, tal como ocorre durante a fissão nuclear. Ou ainda,
reação em cadeia é a combustão que se processa em cadeia, que após a
partida inicial, é mantida pelo calor produzido durante o processo da
reação.
Tetraedro do fogo e seus quatro elementos formadores.
Em se tratando de incêndios, a reação em cadeia é um dos itens do chamado "tetraedro do fogo" (o
qual, além da reação em cadeia, é composto por outros três elementos básicos para a existência do
fogo, quais sejam: o combustível, o comburente e o calor). Neste sentido, a reação em cadeia é uma
sequência de reações que ocorrem durante o fogo, produzindo sua própria energia de ativação (o
calor) enquanto há comburente e combustível para queimar.
Dessa forma, temos:
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COMBUSTÍVEL + OXIGÊNIO + CALOR → (FOGO) LUZ + GASES + CALOR
CALOR + COMBUSTÍVEL + OXIGÊNIO → (FOGO) LUZ + GASES + CALOR…
Tal reação é o que mantém o fogo, até que um dos reagentes (combustível, comburente ou calor)
seja retirado da reação, extinguindo-se assim o fogo. Tal entendimento é a base dos métodos de
extinção de incêndios.
Um combustível, antes de queimar passará por determinados estágios, denominados temperaturas
importantes:
PONTO DE FULGOR
É a temperatura mínima na qual os corpos combustíveis começam a desprender vapores que se
incendeiam em contato com uma fonte externa de calor. Entretanto, retirando-se esta fonte externa
de calor, a chama não se mantém devido à insuficiência na quantidade de vapores.
PONTO DE COMBUSTÃO:
É a temperatura mínima, na qual os gases desprendidos dos corpos combustíveis, ao entrarem em
contato com uma fonte externa de calor entram em combustão e continuam a queimar-se mesmo
com a retirada desta fonte externa de calor. Também denominado Ponto de Inflamação.
PONTO DE IGNIÇÃO
É a temperatura mínima na qual os gases desprendidos dos combustíveis entram em combustão
apenas pelo contato com o oxigênio do ar, independentemente de qualquer fonte de calor.
Inúmeros fatores são envolvidos para determinar o ponto de ignição, como tamanho, forma da
partícula, local onde ocorreu a queima, porcentagem e concentração dos gases ou vapores (misturam
com o ar, intensidade e duração do aquecimento, catalisadores, efeitos dos materiais estranhos etc).
Na tabela abaixo damos os pontos de fulgor e de ignição de alguns principais materiais existentes em
indústrias e na vida doméstica:
COMBUSTÍVEL
PONTO DE FULGOR
Gás Natural
gás
Gasolina
-42
Hidrogênio
gás
Metano
gás
Óleo lubrificante Mineral
149/232
Óleo de Soja
282
Parafina
199
Querosene
38
Obs: Temperaturas em Graus Celsius.

PONTO DE IGNIÇÃO
483
208
400
540
260/371
445
245
210

Os combustíveis gasosos queimam imediatamente e formam com o ar misturas explosivas.
O calor provoca efeitos físicos e químicos nos corpos e fisiológicos quando atua nos seres vivos e
vegetais.
A teoria moderna do calor explica que devido ao seu efeito as partículas que compõem os átomos
dos corpos entram em movimento sob sua ação, intensificando-o de acordo com a elevação da
temperatura. Portanto o calor é a energia cinética dos átomos.
Controles coletivo e individual para trabalhos com inflamáveis
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EPI x EPC
Conforme a NR 4, compete ao SESMT
a)
Aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e medicina do trabalho ao ambiente de
trabalho e a todos os seus componentes, inclusive maquinas e equipamentos, de modo a reduzir ou
ate eliminar os riscos ali existentes a saúde do trabalhador.
b)
Determinar, quando esgotados todos os meios conhecidos para eliminação, neutralização, ou
diminuição do risco, o uso de Equipamentos de Proteção Individual adequado a situação.
Atenção: A legislação não contempla a inviabilidade econômica do Equipamento de Proteção
Individual. Em um processo trabalhista de acidente ou aposentadoria a empresa devera provar que o
EPC era inviável tecnicamente.
Equipamento de Proteção Coletiva (EPC)
O próprio nome sugere, os equipamentos de proteção coletiva (EPC) dizem respeito ao coletivo,
devendo proteger todos os trabalhadores expostos a determinado risco.
Os EPC vêm sendo melhorados e desenvolvidos
conforme as necessidades e os riscos aos quais os
funcionários estão expostos, modernizando-se de
acordo com as necessidades das funções. Podem
ser desenvolvidos por equipes de engenheiros e
técnicos através de modernos laboratórios de
pesquisa ou serem produzidos nas empresas por
solicitações do SESMT e CIPA – Comissão interna
de prevenção de acidentes.
Orientações quanto à necessidade de se adotar
medidas de proteção coletiva constam no documento LTCAT – Laudo Técnico das Condições
Ambientais do Trabalho, que citam a obrigatoriedade de se cumprir as determinações legais.
O objetivo maior dos EPC é previnir acidentes de trabalho, protegendo a integridade física e mental
dos trabalhadores. Para alcançar este objetivo, os responsáveis pela área de segurança e saúde no
trabalho e membros da CIPA da empresa se reúnem periodicamente para discutir formas de
prevenção, dando sugestões, efetuando estudos, pesquisas, atendendo sugestões dos funcionários e
principalmente atendendo a legislação, consciente que a implantação de Equipamentos de Proteção
Coletiva se faz necessária.
Implantação
O estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de proteção coletiva devem obedecer a
seguinte hierarquia:
●
medidas que eliminem ou reduzam à utilização ou a formação de agentes prejudiciais a saúde;
●
medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes no ambiente de trabalho;
●
medidas que reduzam os níveis de concentração desses agentes no ambiente de trabalho.
A implantação dos EPC devera ser acompanhada de treinamentos dos trabalhadores quanto aos
procedimentos que assegurem a sua eficiência e de informação sobre as eventuais limitações da
proteção que ofereçam.
Algumas das leis que tratam sobre EPC
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Norma Regulamentadora n° 4 do MTE
Norma Regulamentadora n° 6 do MTE
PCMAT – Portaria 44, de 07/95
PPRA – Portaria 25, de 29/12/1991
Acordo de Injetoras
Acordo de Prensas
PCA (Programa de Conservação Auditiva)
Decreto 3048 e OS (Ordem de Serviço do INSS)
Convenção 148 da Organização Internacional do Trabalho (OIT)

EPC e melhoria da produtividade
Estudos indicam que os EPC melhoram o ambiente de trabalho, reduzindo os riscos que atingem o
trabalhador, melhorando seu desempenho.
Os principais fatores para que isto ocorra são:
–
–
–
–
–

facilita a concentração
melhora o conforto
aumenta a disposição
apresenta maior qualidade no ambiente
age de forma positiva e diretamente sobre a saúde

Vantagens do EPC
Dentre as varias existentes, merecem ser destacadas:
–
menor custo a médio a longo prazo
–
atinge a todos os funcionários expostos direta ou indiretamente
–
independe da vontade do pessoal exposto em utilizar ou não
–
maior facilidade de controle da manutenção
–
não exige fiscalização de uso
–
menor taxa de INSS e Seguro
–
redução de processos trabalhistas e reclamações
judiciais
–
aumento da produção com redução do tempo em
treinamentos e exames
–
redução do custo com programas educativos
–
redução do numero de acidentes (em
conseqüência, de afastamentos)
–
melhoria na qualidade do produto
Exemplos de EPC
 Enclausuramento acústico de fontes de ruído.
 Ventilação dos locais de trabalho.
 Proteção de partes móveis de máquinas.
 Exaustores para gases e vapores.
 Tela / grade para proteção de polias, peças ou engrenagens móveis.
 Ar condicionado / aquecedor para locais frios.
 Placas sinalizadoras.
 Avisos, Sinalizações.
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Sensores de máquinas.
Corrimão.
Fitas antiderrapantes de degrau de escada.
Ventiladores.
Iluminação.
Piso anti – derrapante.
Barreiras de proteção contra luminosidade (solda) e radiação.
Guarda-corpos,
Protetores de maquinas, etc.
Sirene de alarme incêndio.
Cabines para pintura.
Purificadores de ar / água.
Chuveiro e lava olhos de emergência, dentre outros.
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

De acordo com a Norma Reguladora n° 6 (NR6) do
Ministério do Trabalho, considera-se Equipamento
de Proteção Individual – EPI, todo dispositivo
de uso individual, de fabricação nacional ou
estrangeira, destinado a proteger a saúde e a
integridade física do trabalhador, sendo a empresa
obrigada a fornecer aos empregados,
gratuitamente, o EPI adequado ao risco e em
perfeito estado de conservação e funcionamento.
Tipos de EPI
Proteção para a cabeça
a) protetores faciais destinados à proteção dos
olhos e da face contra lesões ocasionadas por
partículas, respingos, vapores de produtos
químicos e radiações luminosas intensas;
b) óculos de segurança para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos, provenientes de
impacto de partículas;
c) óculos de segurança, contra respingos, para trabalhos que possam causar irritação nos olhos e
outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos e metais em fusão;
d) óculos de segurança para trabalhos que possam causar irritação nos olhos, provenientes de
poeiras;
e) óculos de segurança para trabalhos que possam causar irritação nos olhos e outras lesões
decorrentes da ação de radiações perigosas;
f) máscaras para soldadores nos trabalhos de soldagem e corte ao arco
elétrico;
g) capacetes de segurança para proteção do crânio nos trabalhos sujeitos
a:
- agentes meteorológicos (trabalhos a céu aberto);
- impactos provenientes de quedas, projeção de objetos ou outros;
- queimaduras ou choque elétrico.
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Capacete para bombeiros
É um dispositivo de uso individual utilizado pelo bombeiro, destinado à proteção da cabeça contra
um ou mais riscos suscetíveis de ameaçar a sua segurança e saúde no trabalho, bem como qualquer
complemento ou acessório destinado a esse objetivo, sendo constituído essencialmente por casco
rígido e suspensão.
- Casco Rígido: Parte rígida do Capacete, formada por copa e aba, devendo constituir-se de peça
única e sem emendas. O material utilizado na fabricação do casco deve ser possuir
resistência a impacto, inflamabilidade, eletricidade, penetração e à absorção de água; mantendo
sempre sua forma original.
- Copa: É a parte superior do Casco, devendo possuir dispositivo de redução de impacto do
tipo “quebra telha”. Este dispositivo deverá ser injetado juntamente com o próprio casco.
- Aba: É a extensão do casco que se prolonga para fora e a longo de todo o seu perímetro, destinada
a desviar do tronco do usuário objetos que escorreguem pela copa. A aba não deve provocar
atritos com a região cervical.
- Suspensão: É a armação interna do capacete, constituída de carneira e coroa com a
finalidade de amortecer impactos contra a cabeça do usuário.
- Carneira: Parte da suspensão que circunda a cabeça, devendo ser removível e proporcionar
o ajuste imediato do tamanho, mesmo estando vestido na cabeça do usuário. Possui sistema de
regulagem da circunferência aos diversos tamanhos de cabeça.
- Coroa: Conjunto de tiras ou outros dispositivos que, repousados sobre a cabeça, destina-se à
absorção da energia do impacto. A coroa deve constituir suporte que mantenha o casco afastado da
cabeça do usuário. A fixação da coroa ao casco deve ser feita através de sistema que garanta ajuste,
impedindo que a suspensão se solte facilmente durante a utilização do capacete.
Complementos
- Tira Absorvente de Suor: Tira acoplada à carneira, revestida de material absorvente, que fica em
contato com a testa. Deve ser confeccionado em material acolchoado, atóxico, devendo ser
removível.
- Tira de Nuca: Tira ajustável da carneira, ligada a catraca que, passando pela nuca, abaixo do osso
occiptal, auxilia a fixação do capacete à cabeça.
- Jugular: Tira ajustável que, passando sob o queixo, auxilia a fixação do capacete à cabeça.
Observação: Todo capacete deve ser identificado, na parte inferior da aba, de modo indelével
e de fácil leitura, mesmo com a suspensão montada, contendo as seguintes informações:
- nome ou marca industrial do fabricante;
- classe;
- mês e ano de fabricação;
- número do Certificado de Aprovação – Ministério do Trabalho;
- número de identificação individual de cada capacete.
Proteção para os membros superiores
Luvas e/ou mangas de proteção e/ou cremes
protetores devem ser usados em trabalhos em que
haja perigo de lesão provocada por:
a) materiais ou objetos escoriantes, abrasivos, cortantes
ou perfurantes;
b) produtos químicos corrosivos, cáusticos, tóxicos,
alergênicos, oleosos, graxos, solventes orgânicos e
derivados de petróleo;
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c) materiais ou objetos aquecidos;
d) choque elétrico;
e) radiações perigosas;
f) frio;
g) agentes biológicos.
Proteção para os membros inferiores
a) calçados de proteção contra riscos de origem mecânica;
b) calçados impermeáveis para trabalhos realizados em lugares úmidos, lamacentos ou
encharcados;
c) calçados impermeáveis e resistentes a agentes químicos agressivos;
d) calçados de proteção contra riscos de origem térmica;
e) calçados de proteção contra radiações perigosas;
f) calçados de proteção contra agentes biológicos agressivos;
g) calçados de proteção contra riscos de origem elétrica;
h) perneiras de proteção contra riscos de origem
mecânica;
i) perneiras de proteção contra riscos de origem
térmica;
j) perneiras de proteção contra radiações perigosas.
Proteção contra quedas com diferença de nível
a) cinto de segurança para trabalho em altura superior
a 2 (dois) metros em que haja risco de queda;
b) cadeira suspensa para trabalho em alturas em que
haja necessidade de deslocamento vertical, quando a
natureza do trabalho assim o indicar;
c) trava-queda de segurança acoplada ao cinto de segurança ligado a um cabo de segurança
independente, para os trabalhos realizados com movimentação vertical em andaimes
suspensos de qualquer tipo.
Proteção auditiva
Protetores auriculares para trabalhos realizados em locais em
que o nível de ruído seja superior ao estabelecido em normas
específicas ( NR 15, Anexos I e II).
Proteção respiratória
Os Bombeiros devem dispensar atenção especial aos aparelhos
de proteção respiratória, isto porque os pulmões e as vias
respiratórias são mais vulneráveis às agressões ambientais do
que qualquer outra área do corpo. É regra fundamental que
ninguém, no combate a incêndio, entre em uma edificação
saturada de fumaça, temperaturas elevadas e gases, sem estar com equipamento de proteção
respiratória. A não-utilização deste equipamento pode não só causar fracasso das operações
como também trazer conseqüências sérias, inclusive a morte.
a) Principais riscos associados ao incêndio
É fundamental identificar os quatro riscos mais comuns encontrados em incêndios:
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falta de oxigênio;
temperaturas elevadas;
fumaça;
gases tóxicos.

–
Falta de oxigênio
O processo de combustão consome oxigênio (O2) e, ao mesmo tempo, produz gases tóxicos.
Estes ocupam o lugar do O2 ou diminuem sua concentração. Quando as concentrações de O2 estão
abaixo de 18%, o corpo humano reage com aumento da frequência respiratória, como se estivesse
sendo submetido a um esforço físico maior.
–
Temperaturas elevadas
A exposição ao ar aquecido pode causar danos ao aparelho respiratório. Quando as
temperaturas excedem 60ºC, pode-se considerar que o calor é excessivo e, quando o ar preenche
rapidamente os pulmões, pode causar baixa da pressão sanguínea e danos ao sistema circulatório.
Um dos riscos é o edema pulmonar, que pode causar morte por
asfixia. O fato de se respirar ar puro e fresco logo depois, não torna o
dano reversível de imediato.
Fumaça
A fumaça é constituída principalmente por partículas de carbono
(C, CO e CO2) em suspensão. O tamanho das partículas é que
determina a quantidade que, quando inalada, irá penetrar nos
pulmões.
–
Gases tóxicos
Todo Bombeiro deve se lembrar de que um incêndio significa exposição a substâncias tóxicas e
irritantes. No entanto, ele não pode prever, antecipadamente, quais serão essas substâncias.
A inalação da combinação de substâncias, sejam tóxicas ou irritantes, pode ter efeitos mais graves do
que quando inaladas separadamente.
A inalação de gases tóxicos pode determinar vários efeitos no corpo humano. Alguns dos gases
causam danos diretamente aos tecidos dos pulmões, mas quando entram na corrente
sanguínea, inibem a capacidade dos glóbulos vermelhos transportarem O2.
Os gases tóxicos em incêndio variam de acordo com quatro fatores:





Natureza do combustível
Taxa de aquecimento
Temperatura dos gases envolvidos
Concentração do oxigênio.

O monóxido de carbono (CO) destaca-se entre os gases tóxicos. A maioria das mortes em incêndios
ocorre por causa do monóxido de carbono (CO). Este gás sem cor e sem odor está presente em
todo incêndio, e a queima incompleta é responsável pela formação de grande quantidade de
CO. Como regra, pode-se entender que fumaça escura significa altos níveis de CO.
A hemoglobina existente no sangue é responsável pela troca gasosa. O CO combina-se com a
hemoglobina de forma irreversível, inutilizando-a. Quando grande parte da hemoglobina do
sangue se combina com CO, pode-se morrer por falta de oxigênio.
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Num ambiente, a concentração de 0,05% de monóxido de carbono no ar já é perigosa. Ainda que a
concentração de CO no ambiente seja maior que 1%, não ocorrem sinais que permitam a fuga do
local em tempo hábil.
Em baixos níveis de concentração de CO ocorrem dor de cabeça e tontura, antes da
incapacitação (que são avisos antecipados).
b) Aparelhos de proteção respiratória
- respiradores contra poeiras, para trabalhos que impliquem produção de
poeiras;
- máscaras para trabalhos de limpeza por abrasão, através de jateamento de
areia;
- respiradores e máscaras de filtro químico para exposição a agentes químicos
prejudiciais à saúde.
Os filtros devem ser próprios para o agente nocivo à respiração, necessitando de controle rígido da
validade e do tempo em uso, que varia, inclusive, conforme a concentração do agente no ambiente.
Não devem ser utilizados em ambientes com pequena porcentagem de O2, pois podem causara
morte de uma pessoa. Estas graves restrições desaconselham sua utilização nos serviços de combate
a Incêndio e Salvamento.
- aparelhos de isolamento com adução de ar: Indicados para locais de trabalho onde o teor de
oxigênio seja inferior a 18 (dezoito) por cento em volume. É composto de uma peça facial de
borracha, adaptável ao rosto, que recebe o ar fresco de fora do ambiente comprometido por meio de
uma mangueira. O ar entra no interior da peça facial, pelo esforço pulmonar, por meio de maquinário
ou reservatório de ar pressurizado.
Embora permita ao bombeiro permanecer por tempo
indeterminado no ambiente tira-lhe
sensivelmente a liberdade de movimentos, por causa dos limites que a mangueira impõe. Também
existe o risco de a mangueira enroscar-se nos escombros, ou sofrer avarias em virtude do calor ou
contato com objetos cortantes. Por essas restrições, seu uso é desaconselhável nas operações
de combate a incêndios.
- equipamentos de respiração autônoma: O cilindro é preso por uma braçadeira à placa do seu
suporte e contém ar respirável comprimido. Abrindo-se o registro do cilindro, o ar comprimido
passa pelo redutor de pressão, onde se expande a uma pressão intermediária de, aproximadamente,
6 bar (6kgf/cm2). Em seguida, o ar chega até a válvula de demanda, que, automaticamente,
mediante solicitação do usuário, libera a quantidade de ar necessária para os pulmões. O ar
expirado vai para o exterior através de uma válvula de exalação existente na máscara facial.
A válvula de demanda pode estar conectada à máscara por meio de uma ligação de rosca ou em
posição intermediária, entre o cilindro e a máscara.
O manômetro permite verificar a pressão do ar existente no cilindro a qualquer tempo, o que é muito
importante durante a utilização, pois permite verificar a pressão do ar existente no cilindro a
qualquer tempo, o que é muito importante durante a utilização, pois permite ao Bombeiro
verificações periódicas do tempo de uso que lhe resta, aumentando sua segurança.
Para o serviço de combate a incêndios, assim como, para outras atmosferas nocivas, o
equipamento indicado é aquele com pressão de demanda, pois não permite que haja contaminação
da atmosfera agressiva no interior da peça facial.
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Proteção do tronco
Aventais, jaquetas, capas e outras vestimentas especiais de proteção para trabalhos em que haja
perigo de lesões provocadas por:
a) riscos de origem térmica;
b) riscos de origem radioativa;
c) riscos de origem mecânica;
d) agentes químicos;
e) agentes meteorológicos;
f) umidade proveniente de operações de
lixamento a água ou outras operações de lavagem.
Proteção do corpo inteiro
- Aparelhos de isolamento (autônomos ou de adução de ar): para locais de trabalho onde haja
exposição a agentes químicos, absorvíveis pela pele, pelas vias respiratórias e digestivas,
prejudiciais à saúde.
Cremes protetores
Os cremes protetores só poderão ser postos à venda ou utilizados como equipamentos de proteção
individual, mediante o Certificado de Aprovação - CA do Ministério do Trabalho, sendo enquadrados
em diferentes grupos, em função da sua aplicação.
Observação: O EPI, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser colocado à venda,
comercializado ou utilizado, quando possuir o Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo
Ministério do Trabalho.
Obrigações do empregador quanto ao EPI
a) adquirir o tipo adequado à atividade do empregado;
b) fornecer ao empregado somente EPI aprovado pelo MTA e de empresas cadastradas no
DNSST/MTA;
c) treinar o trabalhador sobre o seu uso adequado;
d) tornar obrigatório o seu uso;
e) substituí-lo, imediatamente, quando danificado ou extraviado;
f) responsabilizar-se pela sua higienização e manutenção periódica;
g) comunicar ao MTA qualquer irregularidade observada no EPI.
Obrigações do empregado quanto ao
EPI
a) usá-lo apenas para a finalidade a que
se destina;
b) responsabilizar-se por sua guarda e
conservação;
c) comunicar ao empregador qualquer
alteração que o torne impróprio para
uso.

Fontes de ignição e seu controle
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Métodos de Propagação de Calor
1 - CONDUÇÃO:
Processo pelo qual o calor é transmitido diretamente de matéria para matéria e de molécula para
molécula, isto é, sem intervalos entre os corpos. Por exemplo, a transmissão de calor em barras de
objetos metálicos.
2 – CONVECÇÃO:
É o processo pelo qual o calor é transmitido através de circulação do meio transmissor: gás ou
líquido. É o caso de transmissão de calor de ás vezes até de incêndio, por intermédio de massas de ar
ou de gases quentes que se deslocam do local do fogo para outros às vezes bem distantes, levando
calor suficiente para incendiar corpos combustíveis com que entre em contato. Os líquidos e os gases
se expandem quando aquecidos tornando-se mais leves; tendem a subir, deixando espaços para que
outra camada entre em contato com a fonte de calor e, assim, sucessivamente. A convecção é
responsável por 90% da propagação do calor em um incêndio.
3 – RADIAÇÃO:
Radiação ou irradiação é a forma de transmissão de calor por meio de ondas de energia calorífica que
se deslocam através do espaço. A energia é transmitida na velocidade da luz e ao encontrar um corpo
as ondas são absorvidas, refletidas ou transmitidas. O calor do sol é transmitido através das massas
de ar até alcançar a Terra, quando é absorvido.
Processos de Extinção
RESFRIAMENTO
O método consiste em se retirar o calor da combustão. Os principais agentes extintores são a água e
a espuma.
ABAFAMENTO
Consiste em retirar o comburente ( oxigênio) reduzindo-o para uma taxa inferior a 13%.
De um modo em geral os agentes que age por abafamento são a espuma, pó químico e CO2.
ISOLAMENTO
Este método também é conhecido como retirada do combustível ou retirada do material e consiste
em se retirar o combustível que está queimando e/ou que não queimou.
O próprio ataque ao incêndio, em princípio, procedido com rapidez, adequação e suficiência de
meios constitui uma iniciativa isoladora, uma vez que restringe a produção e propagação de calor.
EXTINÇÃO QUÍMICA
É o método que consiste em interromper a reação em cadeia, como sabemos o combustível sobre a
ação do calor gera gases ou vapores, que ao se combinarem com o comburente formam uma
mistura.
Quando lançamos determinados agentes extintores ao fogo, suas moléculas se desassociam pela
ação do calor e combinam com a mistura inflamável, formando outra mistura não inflamável. Os
principais agentes extintores que agem por extinção química são pó químico seco e CO2.
RESCALDO
È o conjunto de operações finais destinadas a evitar a reignição do fogo. As ações de rescaldo exigem
a completa remoção e resfriamento do braseiro e outros produtos da combustão.

www.treinar.eng.br

SALVATAGEM
Consiste na proteção dos bens contra a propagação do incêndio, retirando os materiais que possam
se inflamar.
Classificação dos Incêndios
INCÊNDIO DE CLASSE A – o fogo queima à razão da superfície e profundidade. Ao queimarem deixam
resíduos. Ex: papel, madeira, pano, etc.

INCÊNDIO DE CLASSE B – são incêndios em líquidos inflamáveis, tais como: gasolina, óleo, álcool, etc,
esta classe de incêndio é caracterizada pelo fato de o fogo queimar unicamente à razão da superfície
e não deixar resíduos. Alguns líquidos inflamáveis têm o ponto de fulgor abaixo da temperatura
ambiental conforme tabela da página 05.

INCÊNDIO DE CLASSE C - são incêndios em equipamentos elétricos energizados, tais como
condutores e motores elétricos, transformadores de voltagem, disjuntores e outros aparelhos
elétricos. Caracteriza-se pelos riscos que oferecem aos operadores. Em materiais elétricos
energizados, ao se cortar a energia este passa a ser incêndio em classe A.

INCÊNDIO DE CLASSE D – são incêndios em combustíveis pirofóricos e em metais alcalinos tais como:
magnésio, selênio, potássio, etc, que constitui exceção aos métodos convencionais de extinção. Esses
combustíveis têm o comportamento diferente dos combustíveis comuns; por esta razão são
considerados combustíveis especiais. Exigem para sua extinção , agentes extintores que se fundem
em contato com o metal combustível, interferindo na reação em cadeia.

INCÊNDIO DE CLASSE E - Material radioativo. Requer muita atenção, e pessoal treinado
CNEN- Comissão Nacional de Energia Nuclear
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INCÊNDIO DE CLASSE K
Incêndios que envolvem meios de cozinhar (banha, gordura e óleo) têm sido por muito tempo a
principal causa de danos materiais, vítimas fatais ou não.

Efeitos da Fumaça
GÁS CARBÔNICO (MONÓXIDO DE CARBONO)
Em uma combustão normal a combinação entre o carbono e o oxigênio forma o composto estável,
GÁS CARBONICO.
Quando há insuficiência de O2 , teremos uma combustão incompleta e a combinação O2/ CO
formará o CO, que é produzido até a extinção do incêndio devido a falta de O2.
A combustão incompleta é reconhecida pela intensa formação de fumaça.
O gás Carbônico é um gás incolor, inodoro e incípto. Queima com chama azulada ao ar livre. Forma
mistura explosiva com o oxigênio do ar. A mistura esta na proporção de 12,5% à 74% (limite de
explosividade max – min = 61,5%
É venenosissimo, forma com o sangue um composto estável, denominado CARMOXIHEMOGLOBINA,
que impede a chegada do O2 aos órgãos ed impede a expulsão do CO2 do organismo.
Normalmente a fumaça contém menos de 0,5% deste gás, entretanto bastam 0,5% por mml sob ação
prolongada para produzir danos à saúde. Tais como:





0,5 % produz inconsciência;
1,0 % causa dificuldades de locomoção;
2,0 % mata em uma hora
10 % mata imediatamente

sintomas – dor de cabeça, deficiências motoras, perda do senso de orientação e inconsciência.
Ilustração dos gases mais comuns existentes na queima de materiais

CO – Monóxido de Carbono

CO 2 - Dióxido de Carbono

Efeitos:

Asfixia

Efeitos:

Respiração ofegante
Dilatação dos pulmões

Dose letal:

0,4% / 01 hora
1,3% / 01 hora

Dose letal:

10% / poucos minutos

Produzido por:

Todos os materiais
orgânicos

Produzido
Todos os materiais orgânicos
por:
NO 2 – Dióxido de Nitrogênio
Anestésico e ataque ao sistema
Efeitos:
respiratório
Dose letal:

0,2% a 0,7% poucos minutos

NH 2 - Amônia
Efeitos:

Irritação

Dose letal:

0,25% a 0,65% / 01
hora
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Produzido
por:

Nitratos celular inorgânicos.

HCN – Gás Cianídrico

Produzido por:

Material nitrogenado e
por sistemas de
refrigeração.

H 2 S- Sulfídrico

Danifica o sistema
nervoso e paralisa o
respiratório.
Acima de 0,07% em 01
Dose letal: 0,3% pouquíssimo tempo
Dose letal:
hora
Madeiras, alimentos e
Produzido
materiais orgânicos
Lã, seda e alguns plásticos..
Produzido por:
por:
que contenham
enxofre.
Fonte: Manual Técnico-Profissional para Bombeiro, Brasília – DF/ 1991
Efeitos:

Cianose

Efeitos:

Sistemas de Segurança
1. CONCEITO
Sistema de prevenção compreende um conjunto de instalações destinado à proteção contra
incêndio em uma determinada área que, acionado, funciona com auto-suficiência.
Projetados por profissionais competentes, tais sistemas ou meios de prevenção podem variar de
acordo com a área a proteger e o risco de ocupação.
2. DIVISÃO
Os sistemas ou meios de segurança dividem-se em:
Convencionais:
Extintores;
Hidrantes;
Canalizações hidráulicas para o combate a incêndios;
Reservatório de água para o combate a incêndios.
Especiais:
Sistema manual de alarme de Incêndio;
Sistema automático de alarme de incêndio;
Sistema de Sprinklers;
Instalação própria para o uso de Dióxido de Carbono;
Instalação própria para o uso de Pó Químico Seco;
Outros dispositivos e equipamentos aprovados.
Como escapar de um edifício em chamas
Se um incêndio ocorrer em seu escritório ou apartamento,
saia imediatamente. Muitas pessoas morrem por não
acreditarem que um incêndio pode se alastrar com rapidez.
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Se você ficar preso em meio à fumaça, respire pelo nariz, em
rápidas inalações. Se possível, molhe um lenço e utilize-o
como máscara improvisada. Procure rastejar para a saída,
pois o ar é sempre melhor junto ao chão
Use as escadas - nunca o elevador. Um incêndio razoável
pode determinar o corte de energia para os elevadores.
Feche todas as portas que ficarem atrás de você, assim
retardará a propagação do fogo.
Se você ficar preso em uma sala cheia de fumaça, fique junto
ao piso, onde o ar é sempre melhor. Se possível, fique perto
de uma janela, de onde poderá chamar por socorro.
Toque a porta com sua 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.
Se você não puder sair, mantenha-se atrás de uma porta
fechada. Qualquer porta serve como couraça. Procure um
lugar perto de janelas, e abra-as em cima e embaixo. Calor e
fumaça devem sair por cima. Você poderá respirar pela
abertura inferior.
Procure conhecer o equipamento de combate à incêndio
para utilizá-lo com eficiência em caso de emergência.
Um prédio pode lhe dar várias opções de salvamento.
Conheça-as previamente. NÂO salte do prédio. Muitas
pessoas morrem sem imaginar que o socorro pode chegar
em poucos minutos.
Se houver pânico na saída principal, mantenha-se afastado
da multidão. Procure outra saída. Uma vez que você tenha
conseguido escapar, NÃO RETORNE. Chame o Corpo de
Bombeiros imediatamente.
Proteção contra incêndio com inflamáveis
Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndios

www.treinar.eng.br

Extintores de Incêndio

AGUA

AGUA PRESSÃO IN JETÁVEL

DIÓXIDO DE CARBONO

ESPUMA
Agentes Extintores

São denominados agentes extintores, todas as substâncias capazes de interromper uma combustão.
Os agentes extintores são normalmente utilizados através de equipamentos especializados ou
instalações adequadas, a fim de prevenir e combater incêndios. Os agentes extintores na prática são
utilizados por equipamentos e instalações de combate a incêndios, ou seja.
Extintores portáteis ou de carretas viaturas;
instalações fixas automáticas ou sob comando.
Os principais agentes extintores utilizados são os seguintes:






Água
Espuma
Dióxido de carbono
Pó químico
Agentes extintores para mentais combustíveis

ÁGUA
A água é considerada como agente extintor universal, uma vez que é substância mais defendida na
natureza. Além de ser mais facilmente notada, como agente extintor, a água age principalmente por
resfriamento e por abafamento.
Segundo a maneira como é empregada, ou o seu estado físico, a água pode ser utilizada das
seguintes formas:
Estado líquido pulverizado (chuveiro)
Água

gotas - compacta (sólido)
Estado gasoso (neblina, vapor)

Na forma de jato a água age por resfriamento.
Na forma de neblina age por abafamento e resfriamento conjugadamente.
Já na forma de vapor a água age unicamente por abafamento.
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Se considerarmos que a água quando utilizada no estado líquido
precisa se transformar em vapor e este age por abafamento,
concluímos que a água sempre conjuga as ações de resfriamento e
abafamento.
ESPUMA
A rigor a espuma seria mais uma das formas de aplicação, pois ela é
constituída por um aglomerado de bolhas de ar ou CO2, formadas
de películas de água.
Para que sejam formadas essas películas torna-se necessária a
mistura de um agente espumante. O objetivo de formação de
espuma é tornar a água mais leve, mulseficando-a para que possa flutuar sobre os líquidos em
chamas. A espuma tem uma ação principalmente de abafamento, entretanto devido a presença da
água que a forma, possui uma ação secundária de resfriamento.
ESPUMA MECÂNICA
A espuma mecânica é obtida por um processo de batimento de uma mistura de água com um agente
espumante (extrato de LGE) e a respiração simultânea de ar atmosférico em um esguicho próprio.
Resumindo-se um sistema de produção da espuma mecânica, temos o seguinte diagrama:
ÁGUA + LGE + AR = ESPUMA MECÂNICA
Existem vários tipos de espuma mecânica, de acordo com o extrato ou LGE (líquido gerador de
espuma) utilizado, e os tipos principais são:
 Espuma protérmica ou protéica.
 Espuma fluorpoteinica.
 Espuma formadora de película aquosa.
 Espuma sintética.
 Espuma para álcool.
ESPUMA QUÍMICA
A espuma química é obtida pela reação química entre as soluções aquosas de um sal alcalino,
normalmente o bicarbonato de sódio e um sal ácido, normalmente o sulfato de alumínio.
A solução de bicarbonato de sódio contém um agente estabilizador de espuma, normalmente sendo
utilizado o Açacuz ou Saporina.
A espuma química é utilizada nos extintores portáteis e de carretas. A composição dos extintores de
espuma química são as seguintes:
Câmara interna = água + sulfato de alumínio
Câmara externa = água + bicarbonato de sódio + agente estabilizador
A espuma é condutora de corrente elétrica, razão pela qual não pode ser utilizada nos incêndios de
classe C.
DIÓXIDO DE CARBONO CO2
O dióxido de carbono vem sendo utilizado há muitos anos para a extinção de princípios de incêndios
em líquidos inflamáveis e em equipamentos elétricos energizados. Conforme já foi visto
anteriormente, o CO2 pode ser utilizado num combate a incêndios de classe A, porém deverá haver
sua complementação com o uso da água, devido ao seu poder de penetração nesses materiais.
O agente extintor dióxido de carbono também é conhecido pelos nomes de dióxido de carbono,
anidrito carbônico ou gás carbônico e tem como fórmula química o CO2.
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É um gás inerte, mais pesado que o ar e não é condutor de eletricidade. O CO2 deve ser utilizado para
a extinção de incêndios em que é exigido um agente extintor não condutor de eletricidade e não tem
ação prejudicial sobre o equipamento.
O CO2 não é um gás venenoso, mas pode ser considerado ligeiramente tóxico, pois
pode causar inconsciência quando presente em grandes concentrações.
O CO2 age principalmente por abafamento, possuindo uma ação secundária de
resfriamento.
PÓS QUÍMICOS
Para fins de combate a incêndios, pós químicos é o pó composto de finíssimas
partículas, normalmente de bicarbonato de sódio, também podem ser utilizados o
bicarbonato de potássio, monosfosfato de amônia o cloreto de potássio. Os pós químicos usados
como agentes extintores podem ser utilizados por meios de extintores portáteis, extintores tipo
carreta, viaturas especiais e instalações fixas. Os pós químicos é um agente extintor conhecido por
sua alta eficiência na extinção de princípios de incêndios em líquidos inflamáveis, podendo ser usado
na maioria dos incêndios em equipamentos elétricos energizados. Existe uma restrição quanto ao uso
do pó químico e equipamentos elétricos sensíveis, a exemplo de computadores e centrais telefônicas,
pois o pó acumula-se nesses locais tornando-se inoperantes e de limpeza difícil.
O pó químico seco possui limitações quanto ao seu emprego nos princípios de incêndios de classe A,
uma vez que sua utilização deve ser complementada com água, pelo seu poder de penetração.
O pó químico seco age por abafamento e extinção química.
O bicarbonato de sódio e o agente mais importante.
AGENTES EXTINTORES DE METAIS COMBUSTÍVEIS
Vários metais como o magnésio, sódio, potássio, urânio e outros estão sujeitos à combustão e são
denominados metais combustíveis ou metais pirofóricos. Durante o transporte desses materiais,
podem ocorrer incêndios acidentais devido a sua utilização em muitas indústrias, torna-se
importante conhecer os riscos dos incêndios em metais pirofóricos, que são:
 temperaturas externamente altas;
 explosão de vapor de água;
 produtos tóxicos de combustão;
 reações explosivas com alguns agentes extintores;
Um determinado agente extintor não precisa extinguir todos os incêndios em metais, sendo que
alguns são utilizados em vários metais ou mesmo em um único tipo de metal.
Citamos alguns agentes extintores para combate de incêndios em metais combustíveis, como:
Pó G-1
Pó LIGHT-X
Líquido TMB

- Pó MET-L-X
- Pó Na-X
- Pó PYROMET - Pó TEC
- Outros
AGENTES EXTINTORES
CLASSES DE INCÊNDIO

H2O

ESP

PQS

CO2

SIM

SIM

SIM(*)

SIM(*)

NÃO

SIM

SIM

SIM
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NÃO

NÃO

SIM

SIM

LEGENDA: H20=água ; ESP=espuma ; PQS=pó químico ; CO2=gás carbônico.
(*) Com restrição, pois há risco de reignição (se possível, utilizar outro agente).
Extintores de Incêndios
CONCEITO: São aparelhos destinados à extinção imediata de princípios de
incêndios, quando ainda em sua fase inicial.
Equipamentos de Prevenção
Extintores de Água
A água é o agente extintor de uso mais comum e tem sido utilizada há
séculos, por suas propriedades de resfriamento, abafamento, diluição e
emulsionamento.
A água, contudo, não deve ser empregada em incêndios que envolvam equipamentos elétricos
energizados e materiais como: carbonatos, peróxidos, sódio metálico, pó de magnésio, etc., os quais
reagem violentamente quando umidecidos.
Para usar o extintor:
retire a trava ou o pino de segurança;
empunhe firmemente a mangueira;
ataque o fogo, dirigindo o jato para a sua base.

Extintores de Espuma
Indicado para incêndios Classes A e B.
Para usá-lo, inverter
(colocar de "cabeça para
baixo") o cilindro: o jato de
espuma disparará
automaticamente e só
cessará quando a carga
estiver esgotada.
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Não usar em equipamentos elétricos.
Extintores de Pó Químico Seco
Atacar o fogo, procurando formar
Pode ser usado em qualquer tipo de incêndio.

uma núvem de pó, a fim de cobrir a área atingida.

Extintores de Gás Carbônico (CO2)
Procurar abafar toda a área atingida pelo fogo.
Pode ser usado em qualquer tipo de incêndio.
Ao usar um extintor, lembre-se de:
agir com firmeza e decisão, sem se arriscar demais
manter a calma e afastar as pessoas
desligar os circúitos elétricos envolvidos
constatar não haver risco de explosão
usar o agente extintor correto
observar para que não haja reincidência dos focos
Num ambiente tomado pela fumaça, use um lenço molhado para cobrir o nariz e a boca e saia
rastejando, respirando junto ao piso.
Molhe bastante suas roupas e mantenha-se vestido para se proteger.
Vendo uma pessoa com as roupas em chamas, obrigue-a a jogar-se no chão, envolva-a com um
cobertor, cortina, etc.
Hidrantes
O hidrante compreende uma ou duas tomadas de água equipadas com dispositivos de manobra
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e conexões para possibilitar o emprego das mangueiras.
Alarmes
Sistema de detecção e alarme de incêndio
Os sistemas de detecção e alarme de incêndio destinam-se a alertar as
pessoas que estejam em uma edificação, da ocorrência de um princípio
de incêndio, podendo ter acionamento manual e/ou automático.
O sistema de alarme com acionamento somente manual, deverá ser
ligado a uma central de sinalização com funcionamento automático, e
que indicam os locais protegidos e defeitos no sistema.
A central deverá ter a possibilidade de acionamento de todos os
alarmes por si ou em conjunto.
A central deve ser instalada em local de permanente vigilância e de fácil visualização, devendo ser
protegida contra eventuais danos por agentes químicos, elétricos ou mecânicos.
Sprinklers
O objetivo de um sistema de chuveiros automáticos, é extinguir um incêndio no seu início, rápida e
automaticamente, antes que se alastre e cause quaisquer estragos. O sistema, portanto, é desenhado
para proteger cada parte de um prédio onde exista a possibilidade de incêndio.
O edifício protegido é provido de numerosos chuveiros montados próximos ao teto, em intervalos
determinados e alimentados por uma rede hidráulica.
A função do sistema é, pois, reduzir ao mínimo os danos causados pelo fogo e pela água usada no seu
combate, isto, porque somente funcionam os chuveiros colocados sobre o local do incêndio e, assim,
a quantidade de água empregada é a estritamente necessária.

Meios de Escape
ESCADAS E ACESSOS
Escadas
As escadas constituem a parte mais importante das saídas de emergência dos edifícios; deverão ser
projetadas e construídas de acordo com a NBR 9077 da ABNT.
SINALIZAÇÃO DE SAÍDA
Sinalização
São consideradas como sinalização, as placas, símbolos, letreiros e faixas que indiquem as rotas de
saídas e a localização de equipamentos de proteção contra incêndio e salvamento, bem como outros
dispositivos destinados a facilitar o abandono de locais de sinistros.
A sinalização de saída deverá atender aos requisitos técnicos das normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas, que versam sobre as saídas de emergência.
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Iluminação de emergência
As edificações de uso coletivo, além da iluminação natural e artificial, normalmente exigidas pelas
normas técnicas e legais, deverão ser dotadas de dispositivos de iluminação de emergência
destinados a facilitar o abandono do local em caso de sinistros.
Todas as saídas de emergência, bem como os corredores de acesso a elas, deverão possuir
iluminação com fonte alimentadora própria, que assegure o funcionamento mínimo por uma hora,
quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública.

Brigada de Incêndio
Organização da Brigada Incêndio
CONCEITUAÇÃO
A brigada de Incêndio é o conjunto de pessoas previamente preparadas, pertencentes a uma
organização, que atuam na prevenção e extinção de incêndios no seu interior.
Seu objetivo será de acordo com o porte da empresa e suas características físicas.
ESTRUTURA DE EQUIPES
As brigadas devem ser compostas de três equipes:
Equipe de combate;
Equipe de Abandono;
Equipe de Apoio.
Cada uma delas com missão específica a saber:
Equipes de combate:
1) Efetuar o salvamento de pessoas e também de materiais que
estejam ameaçados pelo incêndio;
2) Combater o incêndio;
3) Controlar as avarias mediante a proteção de equipamentos, mercadorias, etc.
Equipe de Abandono:
Planejar a evacuação do pessoal dos setores ou áreas, em separado ou em conjunto;
Seu efetivo dependerá do número de setores da empresa, sendo no mínimo duas por setor ou
pavimento;
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A disciplina dos componentes, aliada a um treinamento constante de evacuação. É que vai ditar o
sucesso ou o fracasso de sua missão.
Equipe de Apoio:
Manter o abastecimento de água e de energia elátrica necessárias ao trabalho das equipes;
Controlar as comunicações entre as pessoas, bem como o seu trabalho;
Receber e conduzir os bombeiros até o local sinistrado, quando solicitado;
Transportaras vítimas para os hospitais completando o trabalho da equipe de evacuação;
Os integrantes da brigada podem ser de ambos os sexos. Devem compor esta equipe : Bombeiro
hidráulico, eletricista, telefonista, operadores de máquinas ou equipamentos, guardas de segurança e
enfermeiros.
Funções dos Componentes
1.
Particular
COORDENADOR
Programar os treinamentos práticos e teóricos da brigada, envolvendo todo o pessoal;
Assumir o comando dos trabalhos ou exercícios;
Entrizar-se com os Bombeiros da cidade;
Selecionar novos elementos para fazerem parte da brigada;
Implantar medidas eficientes de prevenção de incêndio;
Confeccionar ou providenciar a confecção de um plano de ação de brigada, cartazes educativos,
avisos e boletins para difundir os procedimentos entre todos da empresa;
Zelar pela manutenção, do material de uso da brigada, bem como solicitar a aquisição de novo
equipamentos necessários;
Reunir periodicamente os chefes e líderes para revisão das medidas e entrosamento.
SUPERVISOR DE PAVIMENTO OU SETOR
Informar ao Coordenador falhas na manutenção dos equipamentos e propor a obtenção de materiais
de combate;
Supervisionar os exercícios ou o trabalho real de extinção e evacuação na sua área;
Impedir o uso de elevadores em caso de incêndio;
Providenciar o fechamento de portas e janelas, que só devem ser abertas caso se faça necessário
retirar fumaça do ambiente;
Determinar o tipo de combate a ser dado no momento do acidente;
Determinar a evacuação de sua área, auxiliando, se necessário, a conter o tumulto e o pânico.
CHEFES OU LÍDERES DE EQUIPES
Coordenar o trabalho dos ajudantes dentro de sua área de atuação;
Determinar que o pessoal auxilie a outras equipes;
Conferir os danos e/ou contar os feridos para efeito de relatórios;
Substituir o Coordenador, em sua falta, nos exercícios ou trabalho real.
AJUDANTE DA EQUIPE DE APOIO
Ter conhecimento de sua correta atuação por ocasião do alarme de incêndio;
Estar atento ao alarme durante os exercícios;
Manter os equipamentos de emergência em condições de emprego imediato.
ARMADORES DA EQUIPE DE COMBATE
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Estar apto a usar corretamente todo equipamento de combate a incêndio;
Ter correto conhecimento de transporte de feridos e atendimento de primeiros socorros;
Conhecer os locais onde ficam os equipamentos de emergência;
Participar seu chefe qualquer alteração nos equipamentos.
LÍDER DE ABANDONO DO LOCAL DE SINISTRO
Procurar, com calma e energia, evitar o pânico ou tumulto entre as pessoas do setor ou pavimento e
encaminhá-las ao local onde formarão filas, para serem movimentadas pelo chefe de fila;
Verificar se ainda há alguém no local evacuado;
Desligar os equipamentos elétricos , bicos de gás, fechar portas e janelas e grupar as cortinas;
Colaborar com os companheiros em outras tarefas se necessário.
2.
Geral
Todo componente de brigada deverá saber:
Localizar imediatamente os equipamentos de combate ao fogo e de salvamento;
Utilizar-se bem de um extintor;
Engatar as mangueiras e usar corretamente o esguicho;
Fechar e abrir a rede de sprinklers, caso houver, bem como trocar bicos do sistema;
Prestar os primeiros socorros;
Transportar feridos;
Conhecer o sinal de alarme;
Conhecer o telefone dos bombeiros.
É importante que:
O abandono se faça em ordem;
Seja evitado o pânico;
Sejam dadas as tarefas específicas aos funcionários através de boletins ou manual.
Equipamentos indispensáveis à identificação e ao trabalho da brigada:
 capacete com emblema, caso de grandes brigadas;
 jaquetas de algodão;
 luvas de raspa;
 luvas de borracha;
 máscaras contra fumaça;
 cordas;
 cintos de segurança, etc.
Material necessário aos primeiros
socorros:
 Algodão;
 Água oxigenada;
 Tesoura;
 Analgésicos;
 Ataduras;
 Gazes;
 Anti-sépticos;
 Bicarbonato de sódio;
 Esparadrapo;
 Álcool;
 Talas para imobilização de fraturas; etc.
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EMPREGO/ AÇÃO DA EQUIPE DE COMBATE
Chefe de Equipe
Comandar e estabelecer a linha de ataque;
Definir e estabelecer ordens de combate ao fogo aos membros da equipe de combate,tais como:
mudanças de posição, controle da vazão da água, corte de energia se necessário nas áreas de
combate.
Ajudante de linha
Transportar a mangueira até o local de incêndio;
Engatar o esguicho na mangueira;
Auxiliar o chefe da equipe na sustentação da mangueira, posicionando-se à sua retaguarda.
Ajudante de guarnição:
Engatar a mangueira no hodrante;
Auxiliar o ajudante de linha a engatar a mangueira que vem do hidrante, à mangueira seguinte;
Controlar a vazão de água do hidrante;
Remover todo o material que esteja dificultando ou impedindo o combate.
Procedimentos básicos em situações de emergência com inflamáveis
Plano de Emergência
Conjunto de normas e procedimentos lógicos, técnicos e administrativos, estruturados de forma a
propiciar resposta rápida e eficaz em situações que envolvam incêndio e seus desdobramentos,
visando, através da gestão dos recursos disponíveis, minimizar os efeitos catastróficos previamente
identificados em área determinada.
Estrutura do Plano de Emergência
O plano de emergência deve contemplar:
• Hipóteses acidentais e suas conseqüências;
• Área de abrangência;
• Estrutura Organizacional ( Organograma e Atribuições);
• Procedimentos Emergenciais (Acionamento, Avaliação, Desencadeamento de Ações e Rescaldo);
• Recursos humanos e materiais;
• Anexos (Formulários de acionamento Lista de participantes (Formulários de acionamento, Lista de
participantes, Relação de recursos, Mapas, etc.);
• Programas de treinamentos e avaliação do plano.
O que se espera da Empresa e da Rede de Responsabilidade?
Manutenção de um Programa de Gerenciamento de Riscos;
Estruturação de Planos de Emergência (PAE);
Integração com instituições envolvidas;
Estruturação de Planos de Auxílio Mútuo;
Discussão dos Principais Cenários Acidentais;
Estruturação de redes de comunicação em Emergência;
Promoção de treinamentos e simulados;
Manutenção periódica da frota, treinamento rotineiro dos motoristas e avaliação periódica da saúde
do trabalhador;
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Comunicar imediatamente os órgãos públicos;
Ter equipe treinada ou contrato com firma especializada para resposta rápida;
Tratar o produto derramado como resíduo;
Dispor adequadamente os resíduos do acidente adequadamente os resíduos do acidente;
Atender as demandas adicionais em função do tipo de acidente ocorrido;
Deficiências no Atendimento à Emergência
Lapso de tempo entre a ocorrência e a comunicação do acidente;
Comunicação entre os diversos atores;
Deficiência no treinamento das equipes dos diversos atores;
Necessidade de assumir a responsabilidade de tomada de decisão;
Morosidade na resposta por falta de infraestrutura dos diversos atores;
Falta de preparo por parte do transportador para lidar com situações de acidentes com danos
ambientais;
Seguradoras tratando de maneira inadequada o produto derramado.
IMPORTANTE:
O atendente sempre deve estar preparado para não arriscar sua segurança pois dependendo das
características do produto e da quantidade derramada o risco para a sua saúde pode ser grande.
Em caso de vazamentos de gases ou vapores não pensar que pela ausência de odor não existe risco.
Outra recomendação importante é a de nunca tocar no produto derramado, nem andar sobre o
mesmo.
O tempo de resposta para início dos trabalhos de:






estanqueidade do vazamento;
neutralização;
contenção;
adoção de ações que minimizem os impactos causados;
remoção e disposição final do produto e resíduos gerados pelo acidente e recuperação das
áreas ambientais atingidas depende da comunicação imediata do acidente sendo
fundamental para minimizar danos ao meio ambiente.
“A limitação dos danos é proporcional ao planejamento”

“Uma atuação mal feita na fase emergencial irá redundar em danos significativos a médio ou longo
prazo”
Emergência em Meio Ambiente
A emergência é uma situação crítica ou acontecimento perigoso e fortuito,
que pode ocorrer em diferentes níveis de importância. Em diversos
contextos, as Emergências Ambientais podem colocar em risco as vidas
humanas, o meio ambiente, a saúde pública, os bens vulneráveis e as atividades sociais e
econômicas, sendo que uma resposta rápida a estes eventos indesejados pode ser um fator muito
relevante para a redução dos impactos potenciais.
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A emergência ambiental decorre de um acidente ou a iminência de ocorrência de acidente com
danos ambientais oriundas de atividades industriais, minerárias, de transporte de produtos e
resíduos perigosos e infra-estrutura envolvendo produtos químicos perigosos.
Como exemplo de acidentes, pode-se citar:
- Explosões;
- Colisões e Tombamento de veículos;
- Descarrilamento de composições ferroviárias;
- Vazamentos diversos ou derramamento de produtos perigosos.
Também são consideradas emergências a mortandade de peixes e o rompimento de barragem
industrial, de mineração e de abastecimento.
Procedimento para Atendimento a Situações de Emergências
Comunicar imediatamente os órgãos públicos
O que ocorreu?
Disque
Onde?
Quando?
Qual produto?
Houve vítimas?
Como ocorreu?
Por que ocorreu?
Comunidade próxima?
Curso d’água próximo?
Captação para abastecimento à jusante?
Que medidas estão sendo tomadas?
A situação está controlada?

Meio Ambiente – São Paulo

0800 113560

OBS: Ao repassar a informação para a comunidade, utilizar linguagem técnica adequada evitando
expressões que gerem pânico.
Os procedimentos para a primeira pessoa ao chegar no local de um acidente com os produtos
perigosos obedecem a uma seqüência previamente estabelecida.
Aproximação:
Consiste na seguinte seqüência de atos que o atendente deve adotar para sua própria segurança:
a) aproximar-se com cuidado;
b) manter-se a uma distância segura;
c) permanecer com o vento pelas costas para evitar a inalação de com o vento pelas costas, para
evitar a inalação de fumaça,vapores ou gases;
d) afastar-se de áreas baixas;
e) eliminar todos os focos de ignição; todos os focos de ignição;
f) avaliar a situação.
OBS: Se não for possível avaliar, pedir ajuda.
Identificação do Produto:

www.treinar.eng.br

a) verificação do Painel de Segurança e do Rótulo de Risco;
b) identificação dos riscos e dos produtos;
c) busca das melhores fontes para a sua informação através de contato com especialistas no assunto
ou com o fabricante;
d) consulta ao Manual da ABIQUIM ou site da CETESB.
Procedimentos Técnicos:
Consiste:
a) no isolamento da área de risco.
Um raio de isolamento, de 50 metros (cinqüenta) metros, é seguro na primeira fase do atendimento,
para a maioria dos produtos;
b) na retirada dos curiosos e das pessoas não envolvidas ou desnecessárias no atendimento;
c) em manter sempre as pessoas com o vento pelas costas e afastadas de áreas baixas;
d) na solicitação da ajuda técnica que se fizer necessária;
e) no acionamento do Plano de Emergência Local para auxilio imediato, pois é necessária a presença
de pessoal treinado e bem equipado, para atuar o mais rápido possível;
f) no acionamento do Plano de Emergência.
Entrada na Área de Risco
Baseado na:
a) verificação da sua própria capacitação para agir nesta situação;
b) verificação dos Equipamentos de Proteção Individual necessários, equipamento e treinamento
para atuação em situações de emergência;
Na maioria das vezes, sem proteção não é possível ajudar.
c) implementar medidas visando reduzir o risco;
d) integrar seus serviços de emergência com os serviços locais.
Controle de Pânico
A liderança torna-se o único elemento isolado importante à ameaça de pânico, mas aquele que
assumir tal liderança precisa ser rápido.
Fatores que dão origem ao pânico:
falta de esclarecimento quanto a como se comportar diante de uma situação real de perigo;
extremo nervosismo DOS AGRUPADOS ocasionais cujos membros se desconhecem uns aos outros;
a rapidez com que se declara o fogo.
A liderança tem que ser oportuna, destemida e enérgica. Havendo temor este deverá ser disfarçado;
as ações devem ser objetivas e as ordens devem ser dadas de modo claro e autoritário para que
todos ouçam e cada um compreenda que precisa obedecer.
Leis e Decretos
Decreto Estadual Nº 20.811 de 11/07/1983
Decreto Estadual Nº 38.069 de 14/12/1993
Decreto Estadual Nº 46.076 de 31/08/2001
Decreto Estadual Nº 56.819 de 10/03/2011
Normas Brasileiras de Regulamentação:
13523/95 – Parâmetros para autuação do CBMMG em Centrais de GLP;
E demais normas pertinentes.
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Atendimento pela Brigada de Incêndio
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Fim
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PROCEDIMENTOS PADRÃO .
Alerta
Identificada uma situação de emergência, qualquer pessoa pode alertar, por meio de meios de
comunicação disponíveis, os ocupantes e os brigadistas.
Análise da situação
Após o alerta, a brigada deve analisar a situação, desde o início até o final do sinistro. Havendo
necessidade, acionar o Corpo de Bombeiros e apoio externo, e desencadear os procedimentos
necessários, que podem ser priorizados ou realizados simultaneamente, de acordo com o número de
brigadistas e os recursos disponíveis no local.
Primeiros socorros
Prestar primeiros socorros às possíveis vítimas, mantendo ou restabelecendo suas funções vitais com
SBV (Suporte Básico da Vida) e RCP (Reanimação Cardio-Pulmonar) até que se obtenha o socorro
especializado.
Corte de energia
Cortar, quando possível ou necessário, a energia elétrica dos equipamentos, da área ou geral.
Abandono de área
Proceder ao abandono da área parcial ou total, quando necessário, conforme comunicação
preestabelecida, removendo para local seguro, a uma distância mínima de 100 m do local do sinistro,
permanecendo até a definição final.
Confinamento do sinistro
Evitar a propagação do sinistro e suas conseqüências.
Isolamento da área
Isolar fisicamente a área sinistrada, de modo a garantir os trabalhos de emergência e evitar que
pessoas não autorizadas adentrem ao local.
Extinção
Eliminar o sinistro, restabelecendo a normalidade.
Investigação
Levantar as possíveis causas do sinistro e suas conseqüências e emitir relatório para discussão nas
reuniões extraordinárias, com o objetivo de propor medidas corretivas para evitar a repetição da
ocorrência.
Com a chegada do Corpo de Bombeiros, a brigada deve ficar a sua disposição.
Comunicação interna e externa
a) Nas plantas em que houver mais de um pavimento, setor, bloco ou edificação, deve ser
estabelecido previamente um sistema de comunicação entre os brigadistas, a fim de facilitar as
operações durante a ocorrência de uma situação real ou simulado de emergência.
b) Essa comunicação pode ser feita por meio de telefones, quadros sinópticos, interfones, sistemas
de alarme, rádios, alto-falantes, sistemas de som interno, etc.
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c) Caso seja necessária a comunicação com meios externos (Corpo de Bombeiros ou Plano de Auxílio
Mútuo) a telefonista ou o rádio-operador é a(o) responsável por ela. Para tanto faz-se necessário que
essa pessoa seja devidamente treinada e que esteja instalada em local seguro e estratégico para o
abandono.
Ordem de abandono
O responsável máximo da brigada de incêndio (Coordenador geral, Chefe da brigada ou Líder,
conforme o caso) determina o início do abandono, devendo priorizar o(s) local(is) sinistrado(s), o(s)
pavimento(s) superior(es) a este(s), o(s) setor(es) próximo(s) e o(s) local(is) de maior risco.
Ponto de encontro
Devem ser previstos um ou mais pontos de encontro dos brigadistas, para distribuição das tarefas
Grupo de apoio
O grupo de apoio é formado com a participação da Segurança Patrimonial, (de eletricistas,
encanadores, telefonistas e técnicos especializados na natureza da ocupação).
Recomendações gerais
Em caso de simulado ou incêndio adotar os seguintes procedimentos:
a) manter a calma;
b) caminhar em ordem sem atropelos;
c) não correr e não empurrar;
d) não gritar e não fazer algazarras;
e) não ficar na frente de pessoas em pânico, se não puder acalmá-las, evite-as. Se possível avisar um
brigadista;
f) todos os empregados, independente do cargo que ocupar na empresa, devem seguir
rigorosamente as instruções do brigadista;
g) nunca voltar para apanhar objetos; Ao sair de um lugar, fechar as portas e janelas sem trancá-las;
h) não se afastar dos outros e não parar nos andares;
i) levar consigo os visitantes que estiverem em seu local de trabalho;
j) sapatos de salto alto, devem ser retirados;
l) não acender ou apagar luzes, principalmente se sentir cheiro de gás;
m) deixar a rua e as entradas livres para a ação dos bombeiros e do pessoal de socorro médico;
n) ver como seguro, local pré-determinado pela brigada e aguardar novas instruções;
Em locais com mais de um pavimento:
o) nunca utilizar o elevador;
p) não subir, procurar sempre descer;
q) ao utilizar as escadas de emergência, descer sempre utilizando o lado direito da escada;
Em situações extremas:
r) nunca retirar as roupas, procurar molhá-las a fim de proteger a pele da temperatura elevada
(exceto em simulados);
s) se houver necessidade de atravessar uma barreira de fogo, molhar todo o corpo, roupas, sapatos e
cabelo. Proteger a respiração com um lenço molhado junto à boca e o nariz; manter-se sempre o
mais próximo do chão; já que é o local com menor concentração de fumaça;

www.treinar.eng.br

t) sempre que precisar abrir uma porta, verificar se ela não está quente, e mesmo assim só abrir
vagarosamente;
u) se ficar preso em algum ambiente, procurar inundar o local com água, sempre se mantendo
molhado;
v) não saltar mesmo que esteja com queimaduras ou intoxicações.Exemplo 4:
Modelo de Memorial
MODELO DE MEMORIAL COMPLEMENTAR PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE BRIGADA DE
INCÊNDIO
1 VIZINHANÇA

B

A

C

A - PLANTA ONDE SERÁ IMPLANTADO O PROGRAMA;
B - DEPÓSITO DE MADEIRA
C – INDÚSTRIA METALÚRGICA
RISCOS EM POTENCIAL, DEPÓSITOS, POPULAÇÃO FIXA E FLUTUANTE, MEIOS DE ESCAPE, ESCADAS,
ELEVADORES DE EMERGÊNCIA, MEIOS DE AJUDA, BRIGADAS DE INDÚSTRIAS VIZINHAS, DISTÂNCIA
DO CORPO DE BOMBEIROS. ETC...
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