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RESUMO 

 

A proteção combate contra incêndio é um assunto um pouco mais 

complexo do que possa parecer, aos que não conhecem ao primeiro contato  

imagina-se que ela é composta pelos equipamentos de combate à incêndios 

fixados nas edificações, porem esta é apenas uma parte de um sistema, é 

necessário o conhecimento e o treinamento dos ocupantes da edificação, os 

envolvidos  deverão identificar e operar corretamente os equipamentos de combate 

a incêndio, bem como agir com calma e racionalidade sempre que houver início de 

fogo, extinguindo-o e/ou solicitando ajuda ao corpo de bombeiros através do 

telefone 193, basicamente os sinistros possuem começo, meio e fim, e com isso as 

informações e diretrizes devem ser repassadas à aqueles que serão os 

responsáveis não apenas pela prevenção de possíveis sinistros como também o 

combate a focos de incêndio. O intuito deste projeto é a propagação das 

informações sobre o tema dentro da Instituição Acadêmica ETEC Cidade 

Tiradentes, onde após vistorias realizadas com colegas pôde-se perceber inúmeras 

problemas relacionados ao tema. Basicamente o intuito do projeto é a formação de 

uma Brigada de Incêndio formada por alunos e colaboradores visando todos os 

preceitos e diretrizes de como combater e prevenir incêndios.  
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1 INTRODUÇAO  

Visando a Segurança dos ambientes empresariais, edificações públicas, 

privadas, o intuito do trabalho é observar, verificar e validar os problemas referentes 

aos tipos, focos, prevenção e combate a sinistros relacionados a incêndios.  

Após vistoria realizada na Instituição ETEC Cidade Tiradentes, pode-se 

afirmar a ampla necessidade relacionada a tal tema. Uma vez em que a segurança 

das pessoas que vivenciam o seu dia a dia dentro da instituição está suscetível a 

inúmeros riscos relacionados a incêndio. 

 A Norma Regulamentadora de número 23 e a Instrução Técnica do Corpo 

de Bombeiros de número 17, estabelecem parâmetros e diretrizes que fornecem 

informações especificas, como tipos de foco de incêndio, tipos de incêndio, tipos 

de prevenção além das especificações técnicas. 

 Levando em consideração as informações levantadas dentro da Instituição 

inúmeros problemas são detectados, como por exemplo a falta de informações 

pertinentes aos funcionários e alunos, além claro da falta de uma Formação de 

Brigada de Incêndio, sendo esta uma medida que, enaltece as formulas de 

Prevenção, Combate a Incêndio, evacuação dos locais de trabalho com segurança 

e dispositivos de alarme existentes. 

1.1 OBJETIVOS GERAIS: 

Formação de brigada de incêndio na instituição de ensino centro estadual 

de ensino tecnológico PAULO SOUZA ETEC Cidade Tiradentes. O trabalho tem o 

intuito de expor os problemas na instituição relacionados a prevenção e combate a 

incêndio. A ideia do trabalho era a formação de uma brigada de incêndio, com os 

alunos da instituição. Por conta da pandemia será possível a realização de 

treinamentos e capacitação dos alunos. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Falar sobre a parte teórica que é necessária para prevenção e combate 

a incêndio, bem como o conhecimento das normas e medidas de 

prevenção e combate a incêndio; 

2. Realização de inspeção na escola, verificando se as medidas de 

prevenção foram aplicadas, e se estão de acordo com as normas; 

3. Colaborar para que medidas de correção sejam tomadas, ajustando   o 

que não está de acordo as normas; 
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4. Disseminar as informações entre alunos e profissionais da escola, para 

que caso haja a ocasião de um sinistro todos estejam preparados; 

5. Disseminar o conhecimento teórico e prático na instituição; 

6. Apontar os erros através de relatórios em inseridos no trabalho, e 

também elaborar soluções. 

2 TEORIA DO FOGO 

   Segundo a UFMG (2015), que define a Teoria do fogo, como um processo 

químico de transformação. Onde se defini como o resultado de uma reação química 

que desprende a luz e calor devido à combustão de materiais diversos. 

2.1 QUÍMICA DO FOGO 

Para descrever as reações que o fogo pode ter, segundo CAVAZ (2011) o 

Fogo é a manifestação de uma combustão rápida e persistente acompanhada da 

emissão de luz e energia térmica (CALOR).   

FOGO: reação química entre dois elementos, cujo produto final é luz, calor 

e substâncias, formadas pelo realinhamento dos átomos das substâncias originais.  

Portanto temos como definição:  

Para definição de fogo deve-se verificar o que é uma reação química. 

Por Definição: Reação Química é a transformação que se produz quando 

diversas espécies químicas são colocadas em contato, ou quando uma única 

espécie química recebe uma contribuição externa de energia, e que se traduz pelo 

aparecimento de espécies químicas novas. Como exemplo: quando misturamos 

hidróxido de sódio, com ácido clorídrico, obteremos cloreto de sódio e uma 

molécula de H2O mais uma certa quantidade de energia que é liberada para o meio 

ambiente. Abaixo segue uma um exemplo de reação química: 

Figura 1: Reação Química 

 

Fonte: UFRJ, 2019. 
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2.2      ELEMENTOS QUE COMPÕEM O FOGO  

Os Elementos que compõem o fogo são quatro: Combustível, Comburente, 

Calor e reação em Cadeia. Esse quarto elemento, também denominado 

transformação em cadeia vai formar o quadrado ou tetraedro do fogo, substituindo 

o antigo triangulo do fogo. Os Elementos são subdivididos da seguinte forma 

Figura 2: Elementos Que Compõem O Fogo 

 

Fonte: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, 2019. 

2.3 COMBUSTÍVEIS  

Combustível é todo tipo de material que queima, os combustíveis são 

divididos em líquidos, gasosos e sólidos. No entanto os combustíveis sólidos e os 

líquidos se transformam primeiramente em gás pelo calor e depois inflama. Sendo 

subdivididos da seguinte maneira exemplos: 

2.3.1 Combustíveis Sólidos 

São por exemplo os palpáveis como madeira, tecido, algodão, arvores, 

cereais etc. 

2.3.2 Combustíveis Líquidos 

São os Combustíveis chamados de Voláteis ou não voláteis. Os Voláteis 

são os que dependem de gases inflamáveis a temperatura ambiente. Como por 

exemplo álcool, éter e benzina. Já os Não Voláteis são os que se desprendem 



22 

  

 

gases inflamáveis a temperaturas maiores do que o ambiente, como por exemplo 

os óleos, graxas etc.  

2.3.3 Combustíveis Gasosos 

Os gases não têm volume definido, tendendo, rapidamente, a ocupar todo 

o recipiente em que estão contidos. Assim, se o peso do gás é menor que o do ar 

- no caso do gás natural (GN), o gás tende a subir e dissipar-se. No entanto, se o 

peso do gás é maior que o do ar - como o gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás 

permanece próximo ao solo e caminha na direção do vento, obedecendo aos 

contornos do terreno.  O Gás GLP mais conhecido como gás de cozinha devido 

sua grande amplitude no uso dos domicílios brasileiros é composta basicamente 

de propano e butano, sendo obtido através da destilação do petróleo. Já o Gás 

Natural é composto basicamente de metano e é limitado ao alcance dos gasodutos. 

2.3.4 Explicando o GLP 

O gás acondicionado dentro do botijão cheio, se encontra 85% em estado 

líquido, 15% em estado gasoso. Desta maneira fica garantido o espaço de 

segurança para evitar a pressão elevada no interior do recipiente, não devendo 

nunca ser ultrapassado este limite máximo de enchimento, a válvula de proteção 

que os botijões de GLP possuem, permite que o gás saia ao abri-la ou fechá-la 

automaticamente toda vez que o regulador for conectado ou desconectado do 

botijão. Nos botijões também existem o pino de emergência ao lado da válvula. Este 

pino denominado de plugue fusível é um dispositivo de segurança, criado a partir 

de uma liga metálica que se derrete a uma exposição superior a 78 graus Celsius, 

que permite que o gás interno seja liberado para evitar a ruptura do recipiente caso 

esteja em volto ao fogo, para uma perfeita instalação do botijão será necessário 

basicamente dois itens, uma mangueira e um regulados ambos certificados pelo 

órgão competente, que no Brasil é o IMETRO, além de abraçadeiras.  

Os itens para a instalação devem obedecer a critérios que garantem sua 

segurança, como por exemplo a mangueira deve ser normatizada, fita de plástico 

com uma tarja amarela que deve conter a validade de CINCO anos. 
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“As mangueiras fabricadas de acordo com a Norma devem 

possuir no mínimo as seguintes inscrições indeléveis, apostas 

na camada externa da mangueira, na cor amarela, a intervalos 

regulares não superiores a 60 cm, com caracteres de 3mm a 6 

mm de altura”, além de não exceder o tamanho máximo de 1,25 

metros. (NBR 8613, 1999) 

2.4 CALOR  

É uma forma de energia, é o elemento que dá início ao fogo é ele que faz 

o fogo se propagar, pode ser uma simples faísca, uma chama ou até mesmo um 

superaquecimento em máquinas e aparelhos energizados. Após o início da 

combustão os combustíveis geram mais calor, fazendo com que o calor desprenda 

mais gases ou vapores combustíveis, desenvolvendo uma transformação em 

cadeia ou reação em cadeia que em resumo é o produto de uma transformação 

gerando outra transformação. 

Energia que se transfere que se transfere de um sistema para outro, sem 

transporte de massa e que não corresponde a execução de um trabalho mecânico. 

De acordo com a definição de calor pode-se verificar que este é um elemento que 

ativa a combustão, fazendo com que se desassociem os átomos das moléculas que 

compõem o combustível gerando e incentivando a sua propagação.  

O calor pode provocar as seguintes reações  

✓ Elevação de temperatura 

✓ Aumento do volume dos corpos  

✓ Mudança do estado físico da matéria  

Há casos de materiais em que a própria temperatura ambiente já serve 

como fonte de calor, como o magnésio ou o fósforo amarelo. 

2.5 TIPOS DE COMBUSTÃO  

Para que se tenha a combustão não basta suas substâncias reagentes, 

mas que também esteja presente condições propicias para que exista a ignição e 

continuação das reações químicas, as quais podem ser classificadas em 

2.5.1  Combustão Lenta  

A energia despendida na reação é dissipada no meio ambiente sem criar 

um aumento de temperatura na área atingida (não ocorre reação em cadeia). É o 

que ocorre com a ferrugem por exemplo com oxidação do ferro ou com o papel 
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quando fica amarelado, a propagação ocorre lentamente com velocidade quase 

nula  

2.5.2 Combustão Simples   

Há percepção visual do deslocamento da frente de reação, porem a 

velocidade de porem a propagação é inferior a 1m/s. os incêndios normais como a 

combustão da madeira, papel, algodão, são exemplos de combustão simples, onde 

a energia desprendida na reação é dissipada, ido parte para o meio ambiente e 

sendo parte utilizada para manter a reação, ativando a mistura gasosa. 

2.5.3  Deflagração  

A velocidade de propagação é superior a 1m/s, mas inferior a 400 m/s surge 

o fenômeno de elevação da pressão com valores limitados entre 1 e 10 vezes a 

pressão inicial. Ocorre deflagração com a pólvora, misturas de pós combustíveis e 

vapores líquidos inflamáveis.  

2.5.4  Detonação  

A velocidade de propagação é superior a 400 m/s, pela descontinuidade 

das ondas de pressão geradas, cria-se uma onda de choque que pode atingir 100 

vezes a pressão inicial. Ocorre com explosivos industriais, como a nitroglicerina, e 

em circunstâncias especiais com mistura de gases e vapores em locais confinados. 

2.5.5  Explosão  

O termo explosão pode ser aplicado genericamente aos fenômenos onde 

o surgimento de ondas de pressão produzem efeitos destrutivos. Deve-se observar 

que a expressão explosão é um fenômeno através do qual se solta um gás sob 

pressão, ou um corpo sólido ou líquido passa ao estado gasoso, com o efeito da 

explosão a deflagração ou a detonação geram efeitos destrutivos, uma vez que o 

ambiente não suporta a pressão gerada. 

2.6 COMBURENTE  

Segundo CAMILO JR (2007) o Comburente é uma substância que ao se 

combinar com outra faz com que ocorra a combustão. Por esta definição conclui-

se que o comburente é o elemento que reage com o combustível gerando assim a 

combustão. Normalmente o comburente é o gás oxigênio, no entanto como já dito 

nos tópicos anteriores pode-se haver ocorrência de combustão sem que o 

comburente seja o oxigênio, no caso de metal antimônio em presença de gás cloro.  
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 Segundo LIMA LIRA (2010) a definição de Antimônio é: elemento químico 

de número atômico 51, utilizada em ligas metálicas e semicondutores.   

Para que ocorra a combustão deve estar a uma determinada porcentagem 

no ar, normalmente esta porcentagem é de 21%, pois o ar em que a população vive 

é composto de 77% de nitrogênio e 21% de oxigênio e 1% de vapor d’guia, 0,93% 

de argônio e 0,07% de outros gases. Portanto quanto maior a concentração de 

oxigênio mais intensa são as chamas da combustão. Para comprovar tal argumento 

em que a necessidade de existência do oxigênio na combustão, iremos demonstrar 

a seguinte experiência. 

 

Figura 3: Combustão No Copo 

 

Fonte: BRASIL ESCOLA, 2020. 

 

2.7 PODER CALORÍFICO OU CALOR DA COMBUSTÃO 

Durante uma combustão seja ela completa ou incompleta é desprendida 

uma certa quantidade de energia térmica que será liberada para o meio ambiente. 

Esta quantidade de energia é o calor que os seres humanos sentem quando se 

aproximam do fogo. Este calor liberado para o meio ambiente é denominado de 

“CALOR DE COMBUSTAO” ou tecnicamente “PODER CALORIFICO”.  

O Poder Calorífico é a quantidade de calor liberada para o meio ambiente 

por uma combustão completa ou incompleta de uma substância qualquer. A mesma 

é medida em metros cúbicos ou em quilocalorias 

2.8 REAÇÃO EM CADEIA 

Ao aproximar uma fonte de calor qualquer de uma substância a mesma irá 

transferir calor para esta substância a ponto de alterar o seu calor especifico a qual 

passara a liberar radicais livres elas irão reagir com comburente gerando mais 

calor. Este calor terá parte dele liberado para o meio ambiente e parte será 
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transferida para outras moléculas que liberarão radicais livres que reagirão com o 

comburente gerando mais calor, que parte será liberado para o meio ambiente e 

parte será transferida para outras moléculas da substância. Através disto chega-se 

à definição de reação em cadeia que é o processo de transferência de calor de 

moléculas do combustível, gerando radicais livres, os quais reagirão com 

comburente gerando a combustão e incentivando a sua propagação.  

A reação em cadeia tem uma velocidade de propagação relacionada com 

diversos fatores tais como:  

✓ Temperatura ambiente  

✓ Umidade do Ar 

✓ Características químicas do combustível  

✓ Forma física do combustível  

✓ Condições de ventilação, comportamento do combustível etc. 

 

2.9  PONTO DE TEMPERATURA CRÍTICA  

O ponto de temperatura crítica são 03: 

✓ Ponto de Fulgor  

✓ Ponto de Combustão  

✓ Ponto de Ignição 

 

Entre estes pontos o de fulgor e o de combustão possuem uma 

independência entre si, ao passo que o ponto de ignição não terá relação alguma 

com os demais  

2.9.1 Ponto De Fulgor 

É a temperatura mínima na qual uma substancia qualquer, em presença de 

uma fonte externa de calor ira liberar radicais livres que reagirão com o comburente 

gerando a combustão, MAS se retirado a fonte externa de calor NÃO se manter 

pois a quantidade de calor não foi suficiente para dar início à reação em cadeia.  

Nota-se que com a retirada da fonte de calor, as combustões não se 

mantêm, devido a quantidade de calor fornecida pela fonte de calor não foi 

suficiente para manter a reação em cadeia. 
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O ponto de fulgor varia para cada combustível, conforme sua composição 

mímica como, por exemplo, a gasolina tem seu ponto de fulgor em -42,2 C, ao 

passo que o asfalto possui o ponto de fulgor de 204 C. 

2.9.2 Ponto De Combustão 

É a temperatura mínima em que os combustíveis, em contato com uma 

fonte externa de calor qualquer libera radicais livres que reagirão com o comburente 

dando origem a combustão, MAS se retirar a fonte de calor a combustão SE 

MANTERA uma vez que a quantidade de calor fornecida foi suficiente para dar 

início à reação em cadeia. A diferença mais visível entre o ponto de fulgor e o ponto 

de combustão é que no primeiro as combustões não se mantém devido a 

quantidade de calor fornecida e isto implicaria que a fonte de calor permanecesse 

próxima da substancia para haver continuidade na combustão; enquanto no ponto 

de combustão mesmo com a fonte afastada, a combustão se manterá devido a 

quantidade de calor fornecida.  

A segunda diferença é que k ponto de combustão também varia de 

combustível à medida que varia o ponto de fulgor. Durante uma combustão ocorre 

tanto o ponto de fulgor para iniciar a combustão como também ocorre o ponto de 

combustão nesta mesma substância. O ponto de combustão varia do ponto de 

fulgor na ordem de 3C a 4C. 

2.9.3  Ponto De Ignição 

É a temperatura mínima na qual os combustíveis liberam radicais que irão 

reagir com o comburente dando origem a combustão que se manterá 

INDEPENDENTE de uma fonte externa de calor próxima ou não.  

No ponto de ignição não há necessidade de que a fonte de calor esteja 

próxima do combustível, bastando que o ar ambiente esteja aquecido a elevada 

temperatura para que o combustível atinja seu ponto de ignição. Como o ponto de 

fulgor de ignição também varia de matéria dependendo de sua composição 

química. 
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 COMBUSTÍVEIS E SEU PONTO DE FULGOR E IGNIÇÃO  

Combustível 

Éter 

Álcool 

Gasolina 

Óleo 

lubrificante 

Óleo diesel 

Ponto de 

fulgor 

- 40°C 

13°C 

- 42°C 

168°C 

55°C 

Ponto de 

ignição 

160°C 

371°C 

257°C 

417°C 

300°C 

 

3 PROPAGAÇAO DO FOGO  

Sendo o calor uma forma de energia, sabe se que pode ser transferido de 

um sistema para outro, ou de uma molécula para outra. Essa transmissão ou 

transferência de calor pode dar-se de três formas. Por condução, convecção e 

irradiação.  

O fogo pode se propagar pelo:  

✓ Contato de chama em outros combustíveis  

✓ Através do deslocamento de partículas incandescentes  

✓ Pela ação do calor  

3.1 CONDUÇÃO 

É a forma pela qual se transmite o calor através do próprio material, de 

molécula a molécula ou de corpo a corpo, exemplo:  

 

Figura 4: Condução Do Calor 

 

Fonte: QUERO BOLSA, 2019. 
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3.2 CONVECÇÃO  

É quando o calor se transmite através de uma massa de ar aquecida, que 

se desloca do local em chamas, levando para outra local quantidade de calor 

suficiente para que os materiais combustíveis existentes atinjam seu ponto de 

combustão, originando outro foco de fogo. Exemplo:  

 

Figura 5: Convecção 

 

Fonte: QUERO BOLSA, 2019. 

3.3 IRRADIAÇÃO 

É quando o calor se transmite por ondas calorificas através do espaço, sem 

utilizar qualquer meio material. Exemplo:                          
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Figura 6: Irradiação 

 

Fonte: UFSC, 2019 

 

4 COMBATE AO FOGO  

A prevenção de incêndios é obtida pela aplicação de um conjunto de 

medidas que evitem a ocorrência do fogo. Nos processos que exigem material m 

combustão, a prevenção é obtida através do controle de áreas e principalmente 

minimizando a quantidade necessária de combustível para manter a operação do 

sistema.  

Como praticamente o triangulo do fogo pode ser encontrado em qualquer 

ambiente na maioria dos casos a prevenção somente é possível pela eliminação 

das condições propicias, evitando-se a reação em cadeia. Os métodos são  

• Atuação sobre o combustível  

• Atuação sobre a fonte de calor  

• Atuação sobre a mistura do combustível  

• Comburente  

Estes tópicos serão esclarecidos no desenvolvimento do trabalho  

 

Quando por qualquer motivo a prevenção falha os bombeiros devem estar 

preparados para o combate ao princípio de incêndio, o mais rápido possível pois 
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quanto mais tempo durar o incêndio maiores são as consequências. Para um 

combate seja eficaz é necessário que: 

A. Existam equipamentos de combate a incêndios em quantidade 

suficiente e adequada ao tipo de material em combustão  

B. Que os brigadistas e bombeiros saibam como usar eficazmente estes 

equipamentos e possam avaliar sua capacidade de extinção  

 

Dentre todas as questões levantadas já foi visto que o fogo é um tipo de 

queima de uma reação química, enfim de uma oxidação que provoca alterações 

profundas nas substâncias que é queimam. Por exemplo, um pedaço de papel ou 

madeira que se inflama transformasse em outra substância completamente 

diferente. O mesmo acontece com o óleo, a gasolina, ou com o gás que pegue fogo.  

A palavra OXIDACAO significa também queima, a oxidação pode-se lenta 

como o caso de ferrugem, tratando-se de uma queima lenta, sem chamas. Já a 

combustão do papel há chamas, sendo uma oxidação rápida. Na detonação de 

dinamite a oxidação é instantânea e violente. Dar-se o nome de oxidação porque é 

o oxigênio que entra na transformação ajudando a queima das substâncias. 

4.1 MÉTODOS DE EXTINCÃO DO FOGO 

Partindo do princípio de que para haver fogo são necessários o 

combustível, comburente e calor, formando o triangulo do fogo ou mais 

modernamente o quadrado ou tetraedro do fogo, quando já se admite a ocorrência 

de uma reação em cadeia, para que seja extinto o fogo basta retirar um desses 

elementos. 

Para que o fogo seja extinto alguns métodos de extinção são existentes|:  

A. Por extinção de retirada do material  

B. Por abafamento  

C. Por resfriamento  

D. Por extinção química  

4.1.1  Extinção Por Retirada Do Material Ou Isolamento 

Este método consiste em duas técnicas especificas, sendo uma a retirada 

do material que está queimando, e a outra retirada do material que está próximo ao 

fogo. 
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4.1.2  Extinção Por Retirada De Comburente Ou Abafamento 

Este método consiste na diminuição ou impedimento do contato de oxigênio 

com o combustível  

4.1.3 Extinção Por Retirada Do Calor Ou Resfriamento  

Este método consiste na diminuição da temperatura e eliminação do calor 

até que o combustível não gere mais gases ou vapores se se apague  

4.1.4  Extinção Química  

Este método consiste na seguinte maneira. O combustível sob ação do 

calor, gera gases ou vapores que ao se combinarem com o comburente, formam 

uma mistura inflamável. Quando lançado determinados agentes extintores ao fogo, 

suas moléculas se dissociam pela ação do calor e se combinam com a mistura 

inflamável formando uma mistura não inflamável. 

5 CLASSIFICAÇÃO DO INCÊNDIO 

Os incêndios são classificados de acordo com as características dos seus 

combustíveis, somente com o conhecimento da natureza do material que se está 

queimando, pode-se descobrir o melhor método para uma extinção rápida e segura. 

Para o homem ligado a prevenção e combate a incêndios, é de suma 

importância ter conhecimento desses produtos ou substâncias que fazem parte do 

incêndio. Isto obriga a conhecer e torna-se familiarizado com as suas 

características de combustibilidade e de risco de incêndio em sua fabricação 

mesmo que este seja considerado incombustível. Diante destas diretrizes foi criado 

uma técnica de extinção para cada grupo de incêndio. Este grupo recebeu o nome 

de TABELA UNIVERSAL DE CLASSIFICAÇAO DE 

INCENDIO, que subdividiu em 04 grupos de incêndios.  

5.1 CLASSE A 

➢ Caracteriza-se por fogo em materiais sólidos  

➢ Queimam em superfície e profundidade  

➢ Após a queima deixam resíduos, brasas e cinzas 

➢ Esse tipo de incêndio é extinto principalmente pelo método resfriamento 

e as vezes por abafamento através do jato pulverizado  

 

  

Figura 7: Classe A 
Materiais Sólidos 
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Fonte: ELO, 2019. 

5.2  CLASSE B 

➢ Caracteriza-se por fogo em combustíveis líquidos inflamáveis  

➢ Queimam em superfície 

➢ Após a queima não deixam resíduos  

➢ Esse tipo de incêndio é extinto pelo método de abafamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ELO, 2019. 

5.3  CLASSE C  

➢ Caracteriza-se por fogo em materiais e equipamentos energizados  

➢ A extinção só pode ser realizada com agente extintor não condutor de 

eletricidade, nunca com extintores de água ou espuma 

Figura 8: Classe B 
Líquidos Inflamáveis 
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➢ O primeiro passo num incêndio classe c é desligar o quadro de força, 

pois assim ele se tornara um incêndio classe A ou B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ELO, 2019. 

5.4  CLASSE D 

➢ Caracteriza-se por fogo em metais pirofórico como alumínio, antimônio 

e magnésio 

➢ São difíceis de serem apagados  

➢ Esse tipo de incêndio é extinto pelo método de abafamento  

➢ Nunca utilizar extintores de água ou espuma para a extinção do fogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ELO, 2019. 

Figura 9: Classes C 
Equipamentos Elétricos 

Figura 10: Classe D Materiais 
Pirofóricos 
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6  AGENTES EXTINTORES  

Destinam se ao combate imediato e rápido de pequenos focos de 

incêndios, não devendo ser considerados como substitutos aos sistemas de 

extinção mais complexos, mas sim como equipamentos adicionais. Os agentes 

extintores são substância químicas solidas, liquidas ou gasosas que são utilizadas 

má extinção de um princípio de incêndio. Tendo como premissas de 

recomendações os seguintes itens: 

• Instalara o extintor em local visível e sinalizado 

• O extintor não deverá ser instalado em escadas, portas e rotas de fuga 

• Os locais onde estão instalados os extintores, não devem ser 

obstruídos 

• O extintor deverá ser instalado na parede ou colocado em suportes de 

piso 

• O lacre não poderá estar rompido 

• O manômetro de água pressurizada e pó químico deverá indicar a 

carga. 

6.1 EXEMPLOS DE AGENTES 

EXTINTORES  

6.1.1  Água Pressurizada 

É o agente extintor indicado para incêndios de Classe A, age por 

resfriamento ou abafamento, pode ser aplicado na a forma de jato compacto, 

chuveiro e neblina. Para os dois casos da ação é por resfriamento, na forma de 

neblina sua ação é de resfriamento e abafamento. 

ATENÇÃO; não utilizar água em classes de fogo C e D, jamais use jato 

direto na classe B. 

 

Fonte: ELO, 2019. 

 

Figura 11: Extintor De Água 
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6.1.2  Gás Carbônico CO2 

É o agente extintor indicado para incêndios da classe C, por não ser 

condutor de eletricidade. Age por abafamento, podendo ser também utilizado nas 

classes A, somente em seu início e na classe B em ambientes fechados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AFIXGRAFI, 2019. 

6.1.3  Pó Químico  

É o agente extintor indicado para combater 

incêndios da classe B, age por abafamento, 

podendo ser também utilizado nas classes A e C, 

podendo nesta última danificar o equipamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AFIXGRAFI, 2019. 

Figura 12: Extintor De CO2 

 

 

Figura 13: Extintor 
Pó Químico 
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6.1.4  Pó Químico Especial 

É o agente extintor indicado para incêndios de classe D, age por 

abafamento. 

 

 

Fonte: AFIXGRAFI, 2019. 

 

6.1.5  Espuma  

É um agente extintor indicado para incêndios de classe A e B, age por 

abafamento e secundariamente por resfriamento. Por ter água em sua composição, 

não pode ser utilizado na classe de incêndio C, pois conduz corrente elétrica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEUPOSTO.COM, 2019. 

Figura 14: Extintor Pó 
Químico Especial 

Figura 15: Extintor De 
Espuma 
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7  SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 

O sistema de detecção e alarme de incêndio geralmente é composto por 

duas “partes”, o sistema de alarme e o sistema de detecção. Estes sistemas são 

interligados a uma central capaz de controlar e monitorar estas “partes”, 

gerenciando as ações entre elas. 

O sistema de detecção é composto por detectores de fumaça automáticos 

e acionadores manuais, devidamente arranjados e dispostos de forma a identificar 

precocemente um foco de incêndio, sejam pela identificação da fumaça, ou pela 

identificação visual de algum ocupante que dispara o acionador manualmente. 

Como Alarme e o dispositivo Sonoro, para detecção do incêndio, e para escape e 

controle do incêndio 

Medidas a serem tomadas após a detecção do incêndio: 

1. Avisar a central de controle ou a brigada de incêndio o ocorrido. 

2. Combater o princípio de incêndio  

3. Acionar o corpo de bombeiro 

• O sistema de detecção e alarme de incêndio pode executar esses três 

pontos, e até outro mais, de acordo com a necessidade de identificação e com 

projeto específico. 

• O fator tempo é determinante, para evitar que o princípio de incêndio 

se converta em incêndio propriamente dito. Quanto menor o tempo de detecção e 

alarme maior o tempo para o abandono. 

7.1  SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME 

1. Detectores ou acionadores manuais 

2. Central de controle de alarme 

3. Alertadores sonoros ou manuais 

• Esquema de detecção e alarme 

Detecção > Central de controle > Aviso através dos alarmes 
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Fonte: PREVENFIRE, 2020. 

7.2  DETECTORES MAIS USADOS 

7.2.1  Detector De Fumaça 

De acordo com a redação MUNDO ESTRANHO (2020), esse segundo 

modelo é mais comum em casas e edifícios, porque, além de mais barato, é 

também mais sensível à fumaça. Ele usa um material radioativo, o amerício-241, 

que emite partículas alfa. Essas partículas ionizam os átomos do ar – ou seja, 

arrancam deles os elétrons, separando os átomos, que antes eram neutros, em 

cargas positivas e negativas. Ao entrar no aparelho, a fumaça atrapalha essa 

ionização e a interrupção faz soar um alarme. 

A peça principal de um detector iônico é a câmara de ionização. Um 

material radioativo, protegido por um recipiente de cerâmica, mantém o ar ionizado 

(carregado eletricamente). Esse ar fica entre duas placas metálicas, uma de carga 

positiva e outra negativa. A tensão entre o ar e as placas gera uma corrente elétrica 

permanente. 

No caso de um incêndio, a fumaça entra no detector e penetra na câmara 

de ionização. As partículas da fumaça absorvem o ar ionizado e o neutralizam, 

interrompendo o fluxo da corrente. Uma placa de um circuito eletrônico percebe 

essa queda na corrente e aciona o alarme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Sistema De 
Detecção E Alarme 

Figura 17: Detector De 
Fumaça 
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Fonte: RWENGENHARIA, 2020. 

7.2.2 Detector Térmico: Calor 

A forma mais antiga de dispositivo de detecção de incêndio é um detector 

de calor. Ele possui um elemento de detecção dentro do dispositivo que é ativado 

quando o ambiente atinge uma temperatura pré-determinada ou ocorre um 

aumento extremo na temperatura, o que pode caracterizar a presença de fogo. 

Os detectores de calor são indicados em situações onde o espaço for 

pequeno e confinado e exista a possibilidade de geração de fumaça em função do 

funcionamento de equipamentos, como sala de geradores e casa de máquinas. 

Outro local onde se indica a instalação de detectores de temperatura é em 

estacionamento, onde a fumaça da descarga dos carros poderia gerar falsos 

alarmes de incêndio, caso fossem utilizados os detectores de fumaça. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABAFIRE,2020 

7.2.3 Detector Óptico: Por Irradiação 

O princípio de funcionamento do detector ótico (fotoelétrico) de fumaça 

baseia-se na reflexão e dispersão de luz infravermelha. No seu interior é fixado um 

emissor de luz (LED) que projeta um feixe de luz infravermelha pulsante por um 

labirinto interno, em cuja extremidade existe um fotodiodo. Em estado normal, o 

fotodiodo não recebe nenhuma luz do emissor.   

É um sensor com uma fonte de luz (LED infravermelho ou incandescente) 

que após ser concentrada por uma lente é projetada a passar em frente a um 

fotodiodo ou outro sensor fotoelétrico. Na ausência de fumaça a luz passa retilínea 

na frente do detector, na presença de fumaça ocorre uma dispersão do feixe 

luminoso que é captada pelo detector, gerando um alarme. 

Figura 18: Detector Térmico 
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Fonte: RWENGENHARIA, 2020. 

7.3 CENTRAL DE CONTROLE 

  A central de controle, controla todo o sistema de detecção e alarme. Deve 

ser monitorada 24h. Ela recebe o aviso dos detectores de fumaça ou calor, se há 

anormalidades, assim recebe o sinal de incêndio e localiza e registra em seu 

sistema. Após, transmite o sinal para o alarme, acionando a brigada de incêndio e 

o corpo de bombeiros. O sinal tem como objetivo o controle rápido do incêndio e a 

evacuação do edifício. 

Fonte: ABCALARMES, 2020. 

7.4  ALARME 

O alarme é acionado pela central, deve estar próximo aos outros 

equipamentos de combate e de circulação de pessoas. Serve para informar o maior 

número possível de pessoas sobre o incêndio e iniciar o controle e evacuar o local. 

7.4.1  Alarme Sonoro 

 

 

Figura19: Detector Óptico 

Figura 20: 
central de controle 
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Fonte: TUCANOBRASIL, 2020. 

O mais comum, deve ficar próximo a outros equipamentos. 

7.4.2 Alarme Visual 

Ideal para áreas de poluição sonora: locais com máquinas, trabalhadores 

com proteção auditiva, e etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TUCANOBRASIL, 2020. 

7.4.3  Alarme Manual 

 Devem ser localizados em locais de movimentação, e disparados no 

sinistro para acionar. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: VERIN, 2020. 

7.5  FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME  

Requisitos mínimos. Segundo NOGUEIRA (2017) os requisitos são: 

Figura 21: alarme sonoro ou Sirene 

Figura 22: 
alarme visual 

Figura 23: Alarme Manual 
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1. Verificar se o sistema de alarme está sendo alimentado por duas fontes: 

rede alternada (alimentação normal) e Nobreaks ou geradores 

Autonomia mínima de 24h em modo de supervisão, ou seja, continuar 

ligada quando não acionada por no mínimo 24h. 

Em caso de incêndio garantir que esteja em funcionamento por no mínimo 

15 minutos 

Objetivo: suprir as indicações sonoras ou visuais 

2. A central de acionamento e alarme deve ficar em local de constante 

permanência humana. 

Quando houver necessidade se possível fazer o acionamento de toda a 

edificação 

3. A distância máxima para chegar ao acionador manual deve ser de 30 

metros. E devem ficar acima dos hidrantes 

Quando o edifício tiver mais de um pavimento deve ter pelo menos um 

acionador manual por andar 

4. Na central de controle é necessário: um esquema mapeando os 

detectores e acionadores manuais. 

8  EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO  

Os equipamentos de combate a incêndio são itens extremamente 

importantes para ajudar na prevenção e combate a incêndios. Estes equipamentos 

visam garantir a segurança e ajudam a salvar vidas. Os extintores de incêndio, 

mangueiras de incêndio e bombas para hidrantes, são parte de alguns dos 

equipamentos contra incêndio mais utilizados. 

Qualquer tipo de prédio comercial e residencial, além de estabelecimentos 

que atendam um número considerável de pessoas como boates, restaurantes, 

lanchonetes, shoppings e inúmeros outros locais, devem ter equipamentos de 

combate a incêndio. A não instalação desses equipamentos contra incêndio pode 

acabar proporcionando sérios prejuízos e ainda colocar vidas em risco. A instalação 

de extintores e mangueiras de incêndio é obrigatória por lei. 

8.1 OS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO MAIS 

IMPORTANTES: 

• Extintor de incêndio: O extintor de incêndio pode ser carregado com 

água, gás carbônico, produto químico seco e produto químico especial, de acordo 
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com o tipo específico de local a ser utilizado. Os extintores de incêndio são 

separados por classes: A, B, C e D. As principais informações sobre o tipo de 

componente presente no extintor e a classe que ele corresponde sempre devem 

estar presentes no rótulo. 

• Mangueiras de incêndio: As mangueiras são equipamentos de combate 

a incêndio para serem utilizadas em situações de emergência em edifícios 

comerciais e residenciais, além de instalações industriais e até nas forças navais. 

Assim como os extintores, também são comercializadas em diferentes tamanhos 

de mangueiras para cada tipo de situação. 

• Bombas para hidrantes: As bombas para hidrantes são utilizadas para 

que a água chegue corretamente até os hidrantes e controle a pressão e passagem 

da água durante incêndios. São equipamentos de combate a incêndio que tem um 

papel importante no funcionamento do hidrante. 

Na maioria dos casos, em que se trata sobre incêndio, a primeira 

associação é a devastação e um ambiente irrecuperável, quando o correto mesmo 

deveria ser pensar na prevenção com equipamentos de combate a incêndio, por 

exemplo. 

Apesar da evolução nesse sentido, muitas pessoas acham que o único 

exemplo de equipamentos de combate a incêndio é o extintor ou as mangueiras, 

ambos muito importantes, de fato. No entanto, além desses, existem outros 

diversos equipamentos que são de extrema importância. 

 

8.2  PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DE COMBATE E SUAS 

CARACTERÍSTICAS 

✓ O EXTINTOR DE INCÊNDIO: o mais acessível, cujo funcionamento é 

baseado em pressão interna, possui água ou outro componente químico em seu 

interior. 

✓ AS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO: Existem 5 tipos de mangueiras: a 

tipo I, que é direcionada aos prédios residenciais, as do tipo II, que são direcionadas 

ao Corpo de Bombeiro, prédios comerciais e indústrias, as do tipo III, utilizadas pelo 

Corpo de Bombeiros, área naval e industrial, tipo IV resistente a abrasão e 

superfícies quentes e a tipo V resistente a abrasão produtos químicos e superfícies 

quentes. 
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✓ A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: Que é necessária nos ambientes 

que possuem a partir de dois pavimentos e grande circulação de pessoas. Esse 

recurso tem como objetivo o fornecimento constante de iluminação quando em 

casos de queda de eletricidade e outras circunstâncias; 

✓ SINALIZAÇÃO: É de extrema importância também, devendo ser 

instaladas nos locais corretos, uma vez que, assim como a iluminação de 

emergência, serve para auxiliar a saída em casos de acidente. 

9  TÉCNICAS DE PREVENÇÃO A INCÊNDIOS 

“Desde quando o homem descobriu o fogo, ele o tem utilizado para a 

realização de diversas funções e atividades, sempre oferecendo benefício, 

evolução e progresso para a humanidade”. (Autor Desconhecido) 

Entretanto, esse mesmo fogo, quando não é mantido sob controle, seus 

efeitos são destruidores e podem ser denominado como incêndio. Os incêndios 

podem desencadear diversos prejuízos tanto materiais quanto riscos à vida. Para 

que um incêndio seja iniciado, é preciso que os reagentes envolvidos (comburente 

e combustível) estejam em condições favoráveis para que essa reação possa 

acontecer. A energia para que a reação seja iniciada é chamada de energia de 

ativação, e é originada através das fontes de ignição. O calor de reação é a energia 

que se ganha ou se perde quando ocorre uma reação. 

Assim sendo, a prevenção de incêndio é a aplicação de normas e leis de 

prevenção. No Brasil, está descrita na Normas Regulamentadora 23 do Ministério 

do Trabalho, além de Leis Estaduais, municipais além das Instruções Técnicas do 

Corpo de Bombeiros sendo essas uma importante ferramenta que tem sido utilizada 

para evitar os acidentes envolvendo fogo.  

A prevenção de incêndios envolve as edificações e sua ocupação, o 

controle de manutenção de máquinas e equipamentos em geral e sistemas 

elétricos, controle de materiais combustíveis e inflamáveis, instalação de sistemas 

e equipamentos que permitam o combate rápido a princípios de incêndio, 

treinamento de pessoas no uso desses equipamentos e nos procedimentos de 

abandono das edificações sinistradas. Com isso algumas medidas de prevenção 

são importantes eficazes em relação ao incêndio.   
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9.1  AÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS 

Dentre as ações de prevenção de incêndio, pode-se destacar algumas 

simples que podem evitar: 

1. A proibição do fumo em locais onde existam grandes quantidades de 

materiais combustíveis; 

2. Não armazenar materiais, sem que haja ordem e limpeza no local; 

3. Utilizar a desenergizarão do ambiente, ao final do expediente, de todos 

os equipamentos elétricos utilizados em todos os setores da empresa; 

4. Proibir a utilização de derivação tipo “T” e “extensões” elétricas, que são 

totalmente condenadas pelas normas técnicas e responsáveis por grandes 

incêndios; 

5. Manter produtos voláteis, como álcool de cozinha e fósforos longe do 

alcance de crianças, em local ventilado e afastado de fontes de calor. 

9.2 TÉCNICAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 

As medidas de prevenção e combate de incêndio estão ligadas a elementos 

de precaução contra o princípio de um incêndio. As medidas de proteção, são 

divididas em proteção passiva e proteção ativa, sendo elas destinadas a proteção 

da vida humana e dos bens materiais dos efeitos nocivos do incêndio que possa 

ocorrer em algum tipo de edificação. Portanto, as técnicas de prevenção de 

incêndio: 

•Visam à extinção inicial do incêndio; 

• A limitação do seu crescimento e propagação no e entre edifícios; 

• A precaução contra o colapso estrutural; 

• A evacuação segura do edifício; 

• A rapidez, eficiência e segurança das operações de combate e resgate. 

Por exemplo, para a prevenção de acidentes provocados por incêndio é 

preciso que as edificações sejam construídas de forma tal que ofereça total 

segurança para os seus ocupantes. Para essa situação, foi criada a NBR 14432, 

que em uma situação de incêndio não haja problemas na estrutura do prédio. 

Vale ressaltar, entretanto que, para cada tipo de edificação deve ser 

desenvolvido um plano de segurança específico. São esses cuidados que irão 

evitar a ocorrência de incêndio, e caso ele ocorra, sua intensidade, duração, risco 

e gravidade seja o mínimo possível. 
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9.3  NBR´S DESENVOLVIDAS COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE 

INCÊNDIO  

• NBR 5667 – sistema de hidrantes; 

• NBR 9077 – Saídas de Emergência em Edificações; 

• NBR 10897 – Proteção contra Incêndio por Chuveiro Automático; 

• NBR 10898 – Sistemas de Iluminação de Emergência; 

• NBR 11715 – extintores de incêndio com carga de água; 

• NBR 11742 – portas corta-fogo para saída de emergência; 

• NBR 12615 – Sistema de Combate a Incêndio por Espuma. 

• NBR 12692 – Inspeção, Manutenção e Recarga em Extintores de 

Incêndio; 

• NBR 12693 – Sistemas de Proteção por Extintores de Incêndio; 

• NBR 13434 – Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico 

• NBR 13714 – Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a 

incêndio 

• NBR – 14276 – Brigada de incêndio. 

• NBR – 17240 – sistema de detecção e alarme automáticos de incêndio; 

10 BRIGADA DE INCÊNDIO 

10.1  O QUE É BRIGADA DE INCÊNDIO? 

A brigada de incêndio é um grupo organizado de pessoas voluntárias ou 

não, treinadas e capacitadas para atuar na prevenção, abandono e combate a um 

princípio de incêndio e prestar os primeiros socorros, dentro de uma área 

preestabelecida, de acordo com a NBR 14276 

10.2  BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL 

Bombeiro profissional, pessoa que presta serviços de atendimento de 

emergência a uma empresa. 

10.3  BOMBEIRO PÚBLICO (MILITAR OU CIVIL) 

Bombeiro público, pessoa pertencente a uma corporação de atendimento 

a emergências públicas. 

https://gestaodesegurancaprivada.com.br/bombeiro-profissional-civil-legislacao/
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10.4  BOMBEIRO VOLUNTÁRIO 

Bombeiro voluntário, pessoa pertencente a uma organização não 

governamental que presta serviços de atendimento a emergências públicas. 

Baseando-se nestes critérios pode-se determinar o foco para cada situação 

real de trabalho. A existência da Brigada de Incêndio, nos ambientes de fabricas, 

empresas, escolas, hospitais, são de grande valia, levando em consideração os 

possíveis sinistros que estes ambientes possam sofrer. A Brigada de Incêndio 

estabelecida no empreendimento se faz responsável por todos os envolvidos nas 

atividades seja ela qual, for.  

Os componentes da Brigada de incêndio estão aptos de acordo com seus 

treinamentos a atuarem no Combate ao Incêndio. 

10.5  COMBATE A INCÊNDIO 

Combate a incêndio é o conjunto de ações táticas, destinadas a extinguir 

ou isolar o incêndio com uso de equipamentos manuais ou automáticos, juntamente 

com o plano de segurança contra incêndio, que estabelece um conjunto de ações 

e recursos internos e externos ao local, que permite controlar a situação de 

incêndio. 

A Brigada de Incêndio também é responsável pela Prevenção de incêndio, 

que trata de planejar e executar uma série de medidas destinadas a evitar o 

aparecimento de um princípio de incêndio ou, no caso de ele ocorrer, permitir 

combatê-lo prontamente para evitar sua propagação. 

10.6  COMPOSIÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO 

A brigada de incêndio deve ser composta levando-se em conta a população 

fixa e o percentual de cálculo obtido levando-se em conta a classe e a subclasse 

de ocupação da edificação. 

O cálculo deve seguir os requisitos previstos na Tabela 1 (Percentual de 

cálculo para composição da brigada de incêndio) da NBR 14276. 

10.7  CRITÉRIOS BÁSICOS PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS 

A BRIGADISTA 

Os candidatos a brigadista devem atender aos seguintes critérios básicos: 

✓ Permanecer na edificação 

✓ Possuir experiência anterior como brigadista 

✓  Possuir robustez física e boa saúde; 

https://gestaodesegurancaprivada.com.br/bombeiros-voluntarios-corpos-de-bombeiros/
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✓ Possuir bom conhecimento das instalações; 

✓ Ter responsabilidade legal; 

✓ Ser alfabetizado. 

Caso nenhum candidato atenda aos critérios básicos relacionados, devem 

ser selecionados aqueles que atendam ao maior número de requisito. 

10.8  ORGANIZAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO 

A brigada de incêndio deve ser organizada da seguinte maneira:  

I. Brigadistas: São membros da brigada que executam as atribuições 

de prevenção, abandono e combate a um princípio de incêndio e prestar os 

primeiros socorros, dentro de uma área preestabelecida. 

II. Líder da brigada: Responsável pela coordenação e execução das 

ações de emergência em sua área de atuação (pavimento/compartimento). O líder 

da brigada é escolhido entre os brigadistas aprovados no processo seletivo. 

III. Chefe da brigada: Responsável por uma edificação com mais de um 

pavimento/compartimento, é escolhido entre os brigadistas aprovados no processo 

seletivo. 

IV. Coordenador geral: É o Responsável geral por todas as edificações que 

compõem uma planta, o mesmo é escolhido entre os brigadistas que tenham sido 

aprovados no processo seletivo. 

10.9  ORGANOGRAMA DA BRIGADA DE INCÊNDIO 

O organograma da brigada de incêndio da empresa varia de acordo com o 

número de edificações, o número de pavimentos em cada edificação e o número 

de empregados em cada pavimento/compartimento. 

O responsável máximo da brigada de incêndio (coordenador geral, chefe 

da brigada ou líder) é a autoridade máxima na empresa no caso da ocorrência de 

uma situação real ou simulado de emergência, devendo ser, portanto, um gerente 

ou possuir cargo equivalente. As empresas que possuem em sua planta somente 

uma edificação com apenas um pavimento/compartimento deve ter um líder que 

deve coordenar a brigada. 

As empresas que possuem em sua planta somente uma edificação com 

mais de um pavimento/compartimento devem ter um líder para cada 

pavimento/compartimento, que é coordenado pelo chefe da brigada da Edificação. 
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As empresas que possuem em sua planta mais de uma edificação com 

mais de um pavimento/compartimento devem ter um líder por 

pavimento/compartimento e um chefe da brigada para cada edificação, que devem 

ser coordenados pelo coordenador geral da brigada. 

11   CURSO DE FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO 

Figura 24: Combate Ao Incêndio 

Fonte: GARCIAENGENHARIA, 2019. 

Os candidatos a Brigadista, devem frequentar curso de capacitação 

conforme características do estabelecimento. O objetivo do curso é proporcionar 

aos alunos conhecimentos básicos sobre prevenção, isolamento e extinção de 

princípios de incêndio, abandono de local com sinistro, além de técnicas de 

primeiros socorros. 

O curso deve enfocar principalmente os riscos inerentes à classe de 

ocupação da edificação. A periodicidade do treinamento deve ser de no máximo 12 

meses ou quando houver alteração de 50% dos membros da brigada. 
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11.1  GRADE BÁSICA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE BRIGADA DE 

INCÊNDIO 

O treinamento de Brigada de Incêndio é subdividido em parte teórico e 

pratica. Onde Subsequentemente os Brigadistas recebem informações sobre 

prevenção, combate e socorro.  

11.2 TEMAS DA PARTE TEÓRICA  

• Teoria do fogo; 

• Propagação do fogo; 

• Classes de incêndio; 

• Prevenção de incêndio; 

• Métodos de extinção; 

• Agentes extintores; 

• Equipamentos de 

combate a incêndio; 

• Equipamentos de 

detecção, alarme e comunicações; 

• Abandono de área; 

• Análise de vítimas; 

• Vias aéreas 

• RCP (reanimação 

estado de choque); 

• Hemorragias; 

• Fraturas; 

• Ferimentos; 

• Queimaduras; 

• Emergências clínicas; 

• Transporte de vítimas. 
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11.3 TEMAS DA PARTE PRÁTICA 

• Combate a incêndios; 

• Abandono de área; 

• Primeiros socorros. 

11.4  ATRIBUIÇÕES DA BRIGADA DE INCÊNDIO 

As atribuições da brigada de incêndio são as seguintes:

11.4.1 Ações de prevenção 

• Avaliação dos riscos 

existentes; 

• Inspeção geral dos 

equipamentos de combate a 

incêndio; 

• Inspeção geral das rotas 

de fuga; 

• Elaboração de relatório 

das irregularidades encontradas; 

• Encaminhamento do 

relatório aos setores competentes; 

• Orientação à população 

fixa e flutuante; 

• Exercícios simulados; 

 

11.4.2 Ações de Emergência 

• Identificação da 

situação; 

• Alarme/abandono de 

área; 

•       Corte de energia; 

• Acionamento do Corpo 

de Bombeiros e/ou ajuda externa; 

• Primeiros socorros; 

• Combate ao princípio de 

incêndio; 

• Recepção e orientação 

ao Corpo de Bombeiros; 

 

 

 

 

11.4.3  Exercícios Simulados 

Devem ser realizados exercícios simulados parciais e completos no 

estabelecimento ou local de trabalho com a participação de toda a população, no 

período máximo de três meses para simulados parciais e seis meses para 

simulados completos. Imediatamente após o simulado, deve ser realizada uma 

reunião extraordinária para avaliação e correção das falhas ocorridas. 
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11.4.4  Identificação Da Brigada 

Devem ser distribuídos em locais visíveis e de grande circulação, quadros 

de aviso ou similar, sinalizando a existência da brigada de incêndio e indicando 

seus integrantes com suas respectivas localizações. O brigadista deve utilizar 

constantemente em lugar visível um botton ou crachá que o identifique como 

membro da brigada. 

No caso de uma situação real ou simulado de emergência, o brigadista 

deverá usar, além do botton ou crachá, um colete ou capacete para facilitar sua 

identificação e auxiliar na sua atuação. 

11.4.5  Processo De Comunicação 

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. 

Essa comunicação pode ser feita através de: telefones, quadros sinópticos, 

interfones, sistemas de alarme, rádios, alto-falantes, sistemas de som interno, etc. 

Caso seja necessária a comunicação com meios externos (Corpo de 

Bombeiros ou Plano de Auxílio Mútuo) a telefonista ou o operador de rádio 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. 

11.4.6  COMPOSIÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO 

Para compor a equipe brigadista, o profissional deve permanecer a maior 

parte de seu expediente dentro das instalações da empresa, possuir boas 

condições físicas, conhecer bem o local, ser legalmente responsável e possuir 

alfabetização. Dos critérios anteriormente citados, o único impeditivo é quanto à 

responsabilidade legal, ou seja, pessoas menores de 18 anos ou com alguma 

deficiência que a impossibilite de ser legalmente responsabilizada por seus atos. 

11.4.7  Ações De Impacto Na Brigada  

Além das questões legais, treinamentos, fiscalização, comunicação a 

brigada de incêndio tem algumas particularidades em sua eficácia, sendo elas: 

1. Promover o treinamento esporádico de toda a equipe de trabalho para 

evacuações de emergência 
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2.  Atuar em conjunto com a CIPA na fiscalização interna das instalações 

e equipamentos de segurança 

3.  Atuar em conjunto com a CIPA na fiscalização de situações que 

possam elevar o risco de incêndios, como por exemplo as instalações elétricas 

irregulares. 

A brigada de incêndio também deve estar pronta para atuar na evacuação 

e na prestação dos primeiros socorros às possíveis vítimas de algum acidente. 

11.5 IMPORTÂNCIA DOS EPIS PARA BRIGADISTAS 

Sempre que uma equipe da brigada militar é acionada, os membros 

precisam se arrumar rapidamente para atender a ocorrência no menor tempo 

possível. Por esse motivo, os equipamentos de proteção individual (EPIs) precisam 

ser fáceis de vestir e apresentar conforto para o usuário. 

Os EPIs são equipamentos fundamentais para garantir a segurança dos 

brigadistas e fornece a estrutura necessária para combater um incêndio. Eles fazem 

a proteção dos profissionais contra as chamas e a emissão de gases. 

Em um combate a incêndio em floresta, por exemplo, a agilidade da equipe 

e o uso dos materiais corretos será essencial para proteger a vegetação e os 

brigadistas. Quando o risco se apresenta dentro da empresa, o profissional precisa 

cuidar do espaço físico e das pessoas que estão presentes, promovendo a 

evacuação adequada. 

Portanto, o EPI contribui para que o brigadista consiga atuar da melhor 

maneira possível, prevenindo maiores riscos para todos os envolvidos. 

11.6   LEGISLAÇÃO SOBRE EPI’S PARA BRIGADISTAS 

O técnico de segurança do trabalho precisa ficar atento à legislação sobre 

os equipamentos de proteção individual. A NR 6, por exemplo, determina como 

necessidade básica para o ambiente de trabalho o uso de equipamentos de 

proteção para cabeça, tronco, olhos, membros superiores e inferiores. 

Sendo assim, os EPIs para treinar brigadistas devem ter essas 

especificações, mas também precisam conter materiais resistentes às chamas. Por 

essa razão, não é possível utilizar peças de náilon, por exemplo. 

A NR 23 normatiza os itens necessários para prevenir e combater incêndios 

em companhias. Ela determina a instalação de medidas preventivas, como 

revestimento especial em portas e janelas. Os ambientes também precisam 
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apresentar saídas de emergência, extintores de incêndio e pessoas capacitadas e 

com roupas adequadas para a função. 

Em aeroportos, por exemplo, é fundamental que uma equipe realize 

treinamentos frequentes e esteja preparada para combater os primeiros sinais de 

incêndio. 

11.7  EPI’S OBRIGATÓRIOS PARA TREINAR BRIGADISTAS 

11.7.1  Roupas Compridas 

O profissional deve utilizar uma calça e camisa comprida ou, de 

preferência, um macacão que proteja todas as áreas do corpo. O material da roupa 

não pode ser inflamável e deve apresentar uma cor chamativa (laranja, por 

exemplo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BOMBEIROS.COM.BR, 2019. 

11.7.2 Bota 

O brigadista também tem direito de receber um calçado próprio para 

proteger os pés contra o calor. O mais indicado é utilizar uma bota de couro, com 

cano alto, solado antiderrapante e palmilha isolante e resistente 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Macacão 
Anti-Incêndio 
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Fonte: CASA DO EPI, 2019. 

11.7.3 Luva Antichamas 

O profissional de segurança do trabalho também é responsável por adquirir 

luvas específicas de proteção contra chamas. Elas precisam ser resistentes ao 

calor e apresentar mobilidade para a execução de movimentos. 

 

 

Fonte: SHOPE, 2020. 

11.7.4  Equipamento De Proteção Respiratória 

Em um ambiente com incêndio, muitos gases tóxicos são expelidos. Por 

isso, o brigadista deve receber o equipamento adequado de proteção respiratória. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: 
Bota De Couro 

Figura 27: Luva Antichamas 
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Fonte: WANDERSON MONTEIRO, 2020. 

11.7.5  Capacete De Combate A Incêndio 

É importante que o equipamento ofereça proteção para a cabeça em 

situações de excesso de calor e uso de mangueiras de água. O casco deve ser 

resistente, com material termoplástico. Também é recomendável que ele possua 

uma crista longitudinal para proteger o brigadista contrachoques. 

O capacete ainda tem a função de proteger os olhos do profissional, por 

isso, ele precisa conter uma viseira refletiva contra o calor. 

 

Figura 29: Capacete De Combate A Incêndio 

 

Fonte: WANDERSON MONTEIRO, 2020. 

 

11.7.6  Capuz Balaclava 

Ele deve ser utilizado embaixo do capacete para proteger a cabeça e o 

pescoço do brigadista contra as chamas e faíscas de fogo. Para tanto, o ideal é que 

seja confeccionado com malha de fibra de meta-aramida ou outro material 

semelhante. 

Figura 28: 
Equipamento De 

Proteção respiratória 
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Fonte: BY DISTRONIXEPI, 2020. 

11.7.7 Lanterna 

Outro item indispensável para treinar brigadistas é a lanterna. Afinal, é 

necessário que o profissional esteja preparado para atender ocorrências durante o 

dia e a noite. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MUNDOMAX, 2020 

11.7.8  Equipamento De Comunicação 

Todo brigadista deve receber um sistema de comunicação com a equipe. 

Ele pode ser um rádio comunicador ou um alto-falante. Por meio desse aparelho, 

os profissionais poderão trocar informações e tomar decisões urgentes, como a 

retirada de pessoas do ambiente ou emitir a ordem de abandono de determinado 

pavimento. 

Figura 30: Capuz Balaclava 

Figura 31: Lanterna 
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Figura 32: Rádio De Comunicação 

 

Fonte: PREFEITURA DE MURIÁ, 2020. 

Cabe ao profissional de segurança do trabalho lembrar sobre as demais 

necessidades para a execução dos trabalhos, como: 

• Treinamento adequado; 

• Realização de simulados dentro da empresa; 

• Aquisição de veículos próprios para a função; 

• Compra de mangueiras de combate a incêndio; 

• Avaliação médica dos brigadistas; 

• Criação de um plano de resposta em casos de incêndio, entre outros. 

Enfim, para cuidar de maneira correta da equipe da sua empresa é 

imprescindível investir em equipamentos de proteção individual na hora de treinar 

brigadistas e colocá-los em ação. 

11.8  LEGISLAÇÃO DE APOIO À BRIGADA DE INCÊNDIO 

Para complementar as atribuições que a Norma Regulamentadora 23, e a 

instrução Técnica 17 do Corpo de Bombeiros, existem as ISOS.  A ISO 9001 por 

exemplo tem em sua composição uma forte determinação em relação à gestão de 

riscos e o risco de incêndios e tragédias afins é um dos mais graves, uma vez que 

pode atingir não apenas a organização mas também as pessoas que a compõem. 

A ISO 9001 estabelecerá procedimentos de verificação e medição do risco inerente 

às atividades operacionais da empresa, permitindo que ela trabalhe para minimizá-

los, quando sua mitigação não for possível. Já a OHSAS 18001, que recentemente 

foi convertida para ISO 45001 irá atuar ativamente tanto na formação dos 

brigadistas quanto na gestão do trabalho da brigada, uma vez que a norma é 

específica para a saúde e segurança do trabalho.  

https://www.consultoriaiso.org/iso-9001/o-que-e-iso-9001/
https://www.consultoriaiso.org/ohsas-18001/o-que-e-ohsas-18001/
https://www.consultoriaiso.org/iso-45001-novo-padrao-de-sistema-de-gestao-de-saude-e-seguranca-ocupacional/
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Desse modo, muito mais ações de efetividade muito além daquelas 

previstas em lei serão aplicadas, permitindo à empresa a execução de uma 

operação mais segura para seus funcionários e também para seus ativos contidos 

físicos. 

 

12 PLANO DE ABANDONO 

Fonte: DAOMAN, 2020 

12.1  ABORDAGEM DO PLANO DE ABANDONO 

O objetivo do plano de Abandono é a retirada do maior número possível de 

pessoas ocupantes em um edifício. O plano de Abandono possui caráter 

preventivo, e serve para elaborar um planejamento de procedimentos que devem 

ser executados, em uma situação de emergência. O plano de Abandono é 

fundamental para minimizar perdas patrimoniais, a segurança dos ocupantes em 

ocasião de um sinistro e também a contenção de situações mais críticas, como 

incêndio de grandes proporções e de impactos maiores. Para isso é preciso que o 

combate e a evacuação do local, seja o mais rápido possível. 

O plano deve contemplar o combate eficaz ao incêndio, responsabilidades 

e atuação da brigada de incêndio, da liderança que irá comandar a evacuação de 

forma coordenada do edifício, primeiros socorros, contenção de vazamentos e 

pronto atendimento a vítimas. 

O plano de Abandono é realizado por um profissional capacitado 

aconselhado pelo corpo de bombeiro. Deve-se levar em consideração informações 

detalhadas sobre a edificação, que será a base para a realização do plano. 

Figura 33- Plano de 
abandono 
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As informações levam em conta a localização do edifício, que permite o 

planejamento de atendimento às vítimas, o tempo estimado da chegada de ajuda 

no combate ao incêndio e também situar os pontos do corpo de bombeiros, 

hospitais e bases da polícia militar. A necessidade de informações do edifício 

também leva em conta o tipo de construção bem como os seus materiais, 

(alvenarias, concreto, metal, compensado, madeira e gesso). 

As atividades realizadas no edifício, devem ser mencionadas e 

consideradas. Ser comercial, industrial, acadêmicas, prestação de serviços e etc. 

Outras informações a serem ponderadas são: tipos de população flutuante ou fixa, 

turnos de trabalho, gerenciamento de riscos, recursos disponíveis, caraterísticas 

das edificações próximas e outros detalhes. 

12.2 ROTA DE FUGA  

A rota de fuga, deve ser um trajeto específico para fuga dos ocupantes   em 

momento de emergência, determinado pelo plano de Abandono considerando os 

riscos, a estrutura e as caraterísticas do edifício. Portanto, é personalizada de 

acordo com cada ocupação e as necessidades do local. O trajeto deve ser bem 

sinalizado, com sinalização visível mesmo em presença de fumaça.  

O trajeto deve se utilizar de rotas seguras como escadas e rampas, evitar 

o uso de elevadores em tais situações. Também deve conter portas corta-fogo que 

impede o alastramento do incêndio. A elaboração desse trajeto e determinado por 

normas específicas como a NR-23, que determina que as saídas de emergência 

não podem ser bloqueadas, e ou abertas e devem ser assinaladas, além de exigir 

dispositivos como luz de emergência, alarmes e transmissão e comunicação. 
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Fonte: JLCPORTASCORTAFOGO, 2020. 

Existem outras normas entre elas a NBR 9077, que determina a presença 

de escadas, o uso de rampas, número de saídas e o tamanho delas, de acordo com 

a quantidade de indivíduos presentes. E a NBR 13434-2, que trata dos símbolos, 

elementos padronizados que devem ser observados nesse momento. 

12.3  TREINAMENTO DE PLANO DE ABANDONO 

O treinamento é um simulado da ocorrência de um sinistro e deve seguir 

os procedimentos determinados pelo plano de abandono. Primeiro de tudo são 

escolhidos os responsáveis por liberarem os habitantes no caso de um incêndio em 

um edifício. Esses líderes são funcionários que ocupam cargos de mais altos, como 

gerentes, supervisores, encarregados, técnicos de segurança, e outros do tipo. Eles 

Irão coordenar a evacuação do edifício, mostrando a rota de fuga e o ponto de 

encontro. Precisam saber onde se encontram os equipamentos de combate a 

incêndio, conhecer os diferentes setores da empresa, comércio, indústria, de 

acordo com o local em que trabalham. As últimas pessoas a deixarem o local devem 

ser eles, e por último tem o dever de informar o número de vítimas. 

No treinamento serão instruídos todos aqueles que participarem do 

simulado de incêndio, há agirem nesta ocasião. Serão instruídos a seguirem pela 

rota de fuga, identificar as sinalizações e saírem de forma coordenada, seguindo 

uma após as outras com em fila indiana, com a mão esquerda apoiada no ombro 

esquerdo da pessoa a frente, e prosseguindo até o ponto de encontro decidido 

Figura 34- Porta Corta-fogo 
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previamente. É importante com o treinamento fazer com que as pessoas entendem 

que é imprescindível manter a calma, evitando pânico, confusões e tumultos que 

pioram essa situação. O treinamento deve ser feito de modo a alcançar o menor 

tempo de execução, sendo realizado de forma periódica.  

 

 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, 2020 

12.4  PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA 

Outro aspecto a ser considerado, é a presença de pessoas com mobilidade 

reduzida, por ordem de dificuldade motoro permanente ou temporária, pessoas com 

deficiência visual, gestantes, idosos, crianças de colo ou não, e com outros tipos 

de limitação física. 

Os problemas relacionados a mobilidade podendo ser permanente ou 

temporária, existe diversos exemplos como pessoas com membros engessados, 

paralíticos, aqueles que passaram por um processo cirúrgico, pessoas com 

processo inflamatório, entre outros. 

Figura 35- Simulado de abandono 
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O ideal em caso da evacuação de pessoas com esses problemas de 

mobilidade é o uso de equipamentos, porém não são todos os estabelecimentos 

que estão preparados, dispõe desses equipamentos. Por isso, são utilizadas 

técnicas manuais para apoiar ou efetuar o carregamento dessas pessoas. Como 

as técnicas ilustradas abaixo 

Fonte: TEROS, 2020. 

Na presença de equipamentos que é o esperado e exigido por normas, as 

pessoas nessa situação devem ser transportadas, através de macas, cadeiras lince 

que é a nova tecnologia específica para atender está situação, além de o edifício 

ter que dispor de elevadores, ou outros dispositivos onde houver diferença de 

pavimentos. As normas que discorrem sobre são a NBR 9077, NBR 15917 e NBR 

16651. 

Figura 36- Técnicas de remoção de 
pessoas 
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Fonte: TEROS, 2020. 

Os outros envolvidos são, a brigada de incêndio que tem o papel de 

combater o incêndio até a chegada do incêndio; CIPA que pode realizar o 

isolamento do local de incêndio, fornecer equipamentos de proteção para as 

pessoas e monitorar as atividades de salvamento; segurança patrimonial; 

interditada os carros, garante a passagem de viaturas de fora, orientando o local 

de acidente; telefonista: são responsáveis de priorizar as ligações com o plano de 

chamada interno, descrevendo o tipo de sinistro para a emergência e mantendo 

contato com hospitais próximos para um rápido encaminhamento das pessoas em 

estado grave; manutenção elétrica são solicitados para desligar os equipamentos 

elétricos. 

13   HIDRANTES 

 

13.1  SISTEMA DE HIDRANTES 

Os sistemas de hidrantes compõem-se basicamente de redes de 

distribuição, providas de pontos de hidrantes (simples ou duplos) compreendendo: 

• Abrigo metálico 

• Mangueira de incêndio  

• Válvula globo angular  

• Adaptadores, chaves e tampões Storz 

• Esguichos sólidos ou regulares. 

Figura 37- Equipamento para abandono 
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É um sistema de proteção ativa, destinado a conduzir e distribuir tomadas 

de água com determinada pressão e vazão em uma edificação, assegurando seu 

funcionamento por determinado tempo. Sua finalidade é proporcionar aos 

ocupantes de uma edificação, um meio de combate para os princípios de incêndio 

no qual os extintores manuais se tornam insuficientes. 

13.2  OS COMPONENTES DE UM SISTEMA DE HIDRANTES  

Reservatório de água que pode ser subterrâneo, ao nível do piso elevado 

e Sistema de pressurização. 

O sistema de pressurização consiste normalmente em uma bomba de 

incêndio, dimensionada a propiciar um reforço de pressão e vazão, conforme o 

dimensionamento hidráulico de que o sistema necessitar. 

Quando os desníveis geométricos entre o reservatório e os hidrantes são 

suficientes para propiciar a pressão e vazão mínima requeridas aos sistemas, as 

bombas hidráulicas são dispensadas. 

Seu volume deve permitir uma autonomia para o funcionamento do 

sistema, que varia conforme o risco e a área total do edifício. 

13.3  CONJUNTO DE PEÇAS HIDRÁULICA E ACESSÓRIOS. 

São compostos por registros, gaveta, ângulo aberto e recalque, válvula de 

retenção, esguichos e etc. 

Tubulação 

A tubulação é responsável pela condução da água, cujos diâmetros são 

determinados, por calculo hidráulico. 

Forma de acionamento do sistema  

As bombas de recalque podem ser acionadas por botoeiras do tipo liga-

desliga, pressostatos, chaves de fluxo ou uma bomba auxiliar de pressurização 

(jockey). 

O corpo de bombeiros, em sua intervenção a um incêndio, pode utilizar a 

rede hidrantes (principalmente nos casos de edifícios altos). Para que isto ocorra, 

os hidrantes ser instalados em todos andares, em local protegido dos efeitos do 

incêndio, nas proximidades das escadas de segurança. 

A canalização do sistema de hidrante deve ser dotada de um 

prolongamento até o exterior da edificação de forma que possa permitir, quando 

necessário, recalcar água para o sistema pelas viaturas do Corpo de Bombeiros. 



67 

  

 

O dimensionamento do sistema é projetado: 

De acordo com a classificação de carga de incêndio que se espera; 

De forma a garantir uma pressão e vazão mínima nas tomadas de água 

(hidrantes) mais desfavoráveis; que assegure uma reserva de água para que o 

funcionamento de um número mínimo de hidrantes mais desfavoráveis, por um 

determinado tempo. 

Um outro sistema que pode ser adotado no lugar dos tradicionais hidrantes 

internos são os mangotinhos.  Os mangotinhos apresentam a grande vantagem de 

poder ser operado de maneira rápida por uma única pessoa.  Devido a vazões 

baixas de consumo, seu operador pode contar com grande autonomia do sistema. 

Por estes motivos os mangotinhos são recomendados pelos bombeiros, 

principalmente nos locais onde o manuseio do sistema é executado por pessoas 

não habilitadas (Ex: uma dona de casa em um edifício residencial). 

O dimensionamento do sistema de mangotinhos é idêntico ao sistema de 

hidrantes. 
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14  EXTINTORES    

14.1  CONHECENDO O EXTINTOR POR DENTRO 

Agente extintor: É o produto químico ou água que apaga o fogo. 

Pressurizante: Serve para expelir o agente extintor do recipiente.  

Sifão ou Pescador: conduz o agente extintor desde o interior do recipiente 

para a válvula de descarga. 

14.2  CONHECENDO O EXTINTOR POR FORA 

 Manômetro: Indica a operacionalidade do equipamento (se apto ao uso 

ou não). Tem finalidade de mensurar se o equipamento esta compressão” 

(pressurizado) ou não. 

Pino de segurança: Serve para travar o gatilho do extintor. 

Pino ou trava: Serve para evitar acionamento acidentais na hora de 

transportar o extintor. 

           Lacre: O lacre é a garantia que o extintor não foi usado. 

Alavanca: Serve para dar apoio a pressão no gatilho. 

Gatilho: Serve para acionar o extintor. 

            Mangueira: Serve como passagem para o agente extintor. 

            Base: Serve para apoiar o extintor, para assim, mantê-lo em pé. 

Pintura: Normalmente na cor vermelha. 

Selo do INMETRO: Serve para garantir que o extintor está certificado pelo 

órgão fiscalizador. 

Anel de identificação: Serve para identificar a empresa que fez a recarga 

do extintor. Por isso, extintor novo não tem o anel. O anel em questão não pode 

apresentar rasuras ou deformações. 

14.3  CUIDADOS NECESSÁRIOS AO EXTINTORES 

 Os extintores devem ser instalados em local de grande movimentação 

e ficar sempre em local de fácil visualização. Devem ser instalados em altura não 

superior a 1.60 m. O cilindro deverá ter um adesivo com a logomarca do INMETRO. 

14.3.1  Cuidados Gerais 

• Não obstrua os extintores. Não obstrua o acesso aos extintores e nem 

os corredores de passagem de emergência.  
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• Se o lacre do extintor for rompido mesmo por acidente, recarregue o 

extintor. 

•  O lacre é a garantia de que o equipamento está apto para uso. 

• Certifique-se que a empresa que faz a recarga do extintor está 

certificada pelo Corpo de Bombeiros do respectivo Estado. 

• Evite expor aos efeitos naturais conhecidos como intempéries, sol, 

chuva.  

• Verificar com frequência a condição de conservação dos extintores. 

15 PRIMEIROS SOCORROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FORUM DA CONSTRUÇÃO, 2020. 

Um dos Principais temas referentes a Brigada de Incêndio, são os primeiros 

socorros que são ferramentas essenciais no auxílio de vítimas que sem os mesmos 

podem se tornar vítimas fatais. 

Os primeiros socorros, mais modernamente conhecidos como atendimento 

pré-hospitalar, por representarem medidas realizadas à vítima antes da chegada 

ao nosocômio, são parte fundamental das atividades exercidas pelo integrante da 

brigada de incêndio, como forma de assegurar, por meio de procedimentos 

conhecidos como suporte básico da vida, a integridade do acidentado, garantindo-

lhe sobrevida ou evitando o agravamento das lesões até a chegada de equipe 

especializada, ou até a possibilidade do socorro definitivo no hospital. 

Portanto, como medida inicial e em atendimento ao contido na NBR 14.276 

e IT 17 do Decreto Estadual nº 43.076/01 SP, nos parece fundamental que o 

brigadista esteja primeiramente preparado para o atendimento de emergências que 

envolvam trauma nas situações típicas de intervenção e, acessoriamente, que 

Figura 38: Brigada 
De Incêndio 
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possua algum conhecimento para as situações atípicas que seriam representadas 

pelos casos clínicos, como convulsões, desmaios, crises diabéticas etc., 

reconhecidamente mais frequentes nos ambientes de trabalho ou residenciais, 

porém sem a previsão legal para o atendimento ao conteúdo que habilite o 

Socorrista a essa modalidade de emergência médica. 

Além do conhecimento sobre avaliação da vítima, liberação de vias aéreas, 

técnicas de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) e hemorragias (todos os assuntos 

incluídos na legislação vigente), é  fundamental que o brigadista tenha uma noção 

sobre a segurança de cena, ponto de partida para qualquer atendimento e possa 

também intervir nas queimaduras (físicas, químicas e elétricas); e, principalmente, 

que domine as técnicas de manipulação e transporte de vítimas que, tem estreita 

ligação com as funções das brigadas de incêndio, quer seja nos atendimentos 

efetivamente prestados, quer seja no suporte preventivo, nos casos de 

acionamento de plano de abandono (idosos, crianças ou incapacitados). 

Cada um dos assuntos então terá de ser desenvolvido seguindo as 

orientações dos protocolos modernos, sugerindo-se esta disposição: 

15.1 OS PRIMEIROS SOCORROS INSERIDOS NAS BRIGADAS DE 

INCÊNDIO 

 

  

Fonte: BURITAMA.SP.GOV.BR, 2020 

Segurança de cena (riscos e biossegurança), como medida inicial e antes 

do atendimento a possíveis vítimas, observar o local, eliminar riscos potenciais para 

o Socorrista, vítima e terceiros, já que não se quer o surgimento de novas vítimas, 

inclusive brigadistas. Para tanto, as observações das seguintes medidas são 

fundamentais: 

Figura 39: Primeiros Socorros 

http://buritama.sp.gov.br/site/index.php/2017/07/05/palestra-sobre-primeiros-socorros-acontece-amanha-na-praca-central/
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✓ Sinalizar e isolar adequadamente o local do atendimento. 

✓  Verificar a utilização de EPI adequado. 

✓ Solicitar sempre apoio ao corpo de bombeiros (telefone de emergência 

193). 

✓ Liberar a via trafegável o mais rápido possível e com segurança. 

✓ Cuidado com a contaminação e outros riscos, tais como explosão, 

agressões vindas de terceiros, etc. 

15.2  ANÁLISE DE VÍTIMA 

Figura 40: Analise Primária 

 

Fonte: ANGRA ASSESSORIA E PREVENÇÃO, 2020. 

Iniciar a análise primária, utilizando o método “DR. ABCDE”, que pode 

facilitar a sequência ordenada das ações: 

I. D = Danger (perigo): segurança de cena e do Socorrista já descrita. 

II. R = Responsive (responsividade): nível de consciência (chamar a 

vítima por meio de estímulo tátil e verbal por pelo menos três vezes), colocando as 

mãos no ombro e verbalizando “ei …. você está bem?”. Diante da inconsciência, 

deve-se aplicar o colar cervical e pedir ajuda imediatamente. 

III. A = Airway (liberação das vias aéreas): manobra de desobstrução de 

vias aéreas (para trauma, usar a elevação da mandíbula ou a tração do mento e, 

para casos clínicos, a extensão cervical); verificar se não há pequenos objetos no 

interior da boca da vítima. 

IV. B = Breathing (respiração): diante da inexistência da sequência ver, 

ouvir e sentir (observação visual, auditiva e tátil), realizar duas ventilações 

(ventilação de resgate), preferencialmente utilizando-se de barreira, máscara ou 

reanimador manual e, como último recurso a respiração boca a boca. 



72 

  

 

V. C = Circulation (circulação): verificar presença de pulso por meio de 

palpação de pulso central (carotídeo no adulto e criança ou braquial no bebê); caso 

não haja presença de pulso, iniciar a reanimação cardiorrespiratória 

imediatamente, que consiste na compressão torácica (sobre o osso externo e entre 

a linha dos mamilos). Na proporção de trinta compressões e duas ventilações ao 

ritmo de cem movimentos por minuto. A cada dois minutos ou aproximadamente 

4/5 ciclos, os sinais vitais devem ser checados. Caso haja disponibilidade, a 

utilização precoce do desfibrilador externo automático pode ser fundamental. 

VI. D = Disability: distúrbios neurológicos verificados por meio de estímulo 

doloroso (compressão pinçada no músculo do trapézio), abertura ocular 

espontânea e simetria das pupilas (tamanhos e formas). Essas observações podem 

trazer diagnóstico de acidente vascular cerebral (AVC), uso de drogas, traumas de 

crânio, etc. 

VII. E = Exposition: expor, retirando vestes para diagnóstico de ferimentos 

e fraturas severas que possam, por meio de perda de sangue, levar a vítima ao 

estado de choque e à morte, ou, ainda, retirar de exposição vítimas que estejam 

sobre o efeito de frio intenso (hipotermia) ou calor excessivo. Lembrar que nesses 

casos o brigadista Socorrista deve preservar a vítima de exposições 

desnecessárias, desde que isso não interfira no atendimento. 

Essas são consideradas medidas de análise primária, que consistem na 

sequencia ordenada de procedimentos, levadas a efeito para evitar problemas que 

levem a vítima a óbito, de forma imediata, desde que não sejam tratados. 

15.3  LIBERAÇÃO DE VIAS AÉREAS (POSICIONAMENTO E OVACE) 

Figura 41: Desobstrução De Vias Áreas 

 

Fonte: UFSC, 2019. 

Se a vítima está consciente, a liberação por posicionamento pode ser 

apenas com finalidade preventiva; entretanto, se houver perda de consciência, a 

perda de tônus muscular pode levar a vítima à obstrução. Para tanto, manter a 

extensão da cabeça, ou elevação da mandíbula no caso de trauma (caso que não 
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permite alteração da posição da porção cervical da coluna para evitar agravamento 

das lesões), pode ser a garantia de permeabilizarão das vias aéreas. 

No caso de obstrução de vias aéreas por corpo estranho, aplicar a técnica 

de compressão abdominal, mais conhecida como manobra de Heimlich: 

• Para vítimas conscientes, em pé ou sentadas: posicionar-se atrás da 

vítima com a mão fechada com a face do polegar encostada na parede abdominal, 

entre o apêndice xifoide e a cicatriz umbilical, espalmar a outra mão sobre a 

primeira e comprimir o abdome num movimento rápido direcionado para trás e para 

cima – movimento em “J” – até a vítima expelir o objeto ou até a inconsciência. 

•para vítimas inconscientes, obesos ou gestantes: deitar a vítima em uma 

superfície plana e rígida – decúbito dorsal horizontal – e iniciar as compressões 

torácicas (similar ao RCP). 

15.4 RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR (RCP) 

 Após constatar inconsciência e ausência de respiração, os profissionais da 

área da saúde (incluindo professores de educação física e bombeiros militares) 

devem verificar o pulso central (abaixo de um ano – braquial, acima de um ano – 

carotídeo). Se for constatada a parada cardiorrespiratória, a vítima deverá ficar na 

posição de decúbito dorsal horizontal, sobre uma superfície rígida e plana, a fim de 

que sejam iniciadas as compressões, em ritmo de cem compressões por minuto, 

sem ventilações (até a chegada da equipe de resgate), parando a RCP somente 

quando chegar a um DEA, caso a vítima recupere os sinais vitais (respiração e 

circulação) ou com a chegada do suporte avançado de vida (SAV). 

Os ciclos de 30 x 2 não são mais aplicados, alterando somente o 

posicionamento do Socorrista 

(Para recém-nascidos utilizar os dedos indicador e médio para as 

compressões, e, na ventilação, utilizar a técnica da boca/nariz; para crianças até 

doze anos, utilizar somente uma das mãos para a compressão). 

15.5  HEMORRAGIA E ESTADO DE CHOQUE 

15.5.1  Hemorragia externa 

 nesses casos, o Socorrista deverá expor o ferimento, executar 

compressão manual direta sobre o ferimento com uma compressa de gaze até 

parar o sangramento, fixar a compressa utilizando uma atadura de crepe ou 
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bandagem triangular (nunca remover as compressas de gaze após a aplicação 

sobre o ferimento). 

Importante lembrar que, caso o sangramento continue, elevar o membro 

(nos casos de hemorragia em extremidades e na ausência de fraturas) e comprimir 

os pontos arteriais. O torniquete é o último recurso, devendo ser evitado, mas caso 

seja adotado como técnica de hemostasia, não pode ser afrouxado até que a vítima 

se encontre sob cuidados médicos. Sempre prevenir o estado de choque, 

aquecendo a vítima. Nunca oferecer líquidos. Caso a hemorragia seja no crânio, 

não efetuar compressão. Nas hemorragias pelo ouvido e nariz, não obstruir. Avaliar 

a quantidade de sangue perdido (perda hipovolêmica) e considerar sempre o tipo 

de piso (terra, areia) e as roupas grossas de inverno (jaquetas) que podem 

mascarar o sangramento em virtude da absorção. 

15.5.2  Hemorragia interna 

a identificação ocorre analisando o mecanismo de trauma e na avaliação 

da vítima (presença de manchas, enrijecimento dos tecidos em cavidades. Prevenir 

o estado de choque, afrouxando as vestes e oferecendo O2 (oxigênio) se 

disponível. Importante que essa vítima tenha acesso rápido para o nosocômio mais 

próximo. 

15.5.3   Estado de choque 

 o estado de choque representa a falência do mecanismo hemodinâmico, 

portanto os sinais e sintomas que apresenta são semelhantes aos encontrados nas 

hemorragias, uma vez que, ainda que sejam comuns as diversas origens para o 

estado de choque, como, por exemplo, o cardiênico, neurogênico, anafilático, 

psicogênico, etc., é na forma do choque hemorrágico ou hipovolêmico que ele mais 

se manifesta no pré-hospitalar. 

 Portanto, a forma de atendimento e cuidados muito se assemelha às 

medidas adotadas nas hemorragias. 
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16  QUEIMADURAS (FÍSICAS QUÍMICAS E ELÉTRICAS) 

Figura 42: Queimadura 

 

Fonte: WANDERSON MONTEIRO, 2019. 

 • Conduta geral: interromper o contato da vítima com o agente lesivo, 

realizar a análise primária, identificar o tipo de queimadura (térmica, química ou 

elétrica), questionar testemunhas ou verificar indícios no local. 

16.1   QUEIMADURAS TÉRMICAS: 

 Se a vítima estiver com fogo nas vestes, rolá-la no chão ou envolver um 

cobertor em seu corpo a partir do pescoço em direção aos pés. 

 Interromper a propagação de calor para tecidos mais profundos, resfriando 

a vítima com soro fisiológico ou água limpa à temperatura ambiente. Retirar as 

vestes com delicadeza, sem arrancá-las, cortando-as com tesoura. Não arrancar o 

tecido se ele estiver aderido à queimadura, apenas resfriá-lo com soro fisiológico 

ou água limpa à temperatura ambiente, deixando-o no local. 

Retirar das extremidades anéis, pulseiras, relógios ou joias antes que o 

membro edemacie e a retirada fique impossibilitada e comprometa a circulação. 

Avaliar as regiões do corpo acometidas, a profundidade da lesão (1º, 2º ou 

3º grau) e sua extensão por meio da porcentagem da área corpórea atingida (regra 

dos nove). 

Caso haja acometimento da face (queimadura de pele, cabelos ou pelos do 

nariz e das pálpebras ou fuligem na região orofaríngea) ou possibilidade de que a 

vítima tenha inalado fumaça ou gases, dar especial atenção às vias aéreas e 

respiração. Cobrir os olhos da vítima com gaze umedecida em soro ou água limpa. 

Proteger as áreas queimadas com compressa de hidrogel ou plástico de 

queimaduras estéril ou ainda com gaze umedecida e bandagens limpas. 
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Se a área afetada envolver mãos ou pés, separar os dedos com pequenos 

rolos de gaze umedecida em soro fisiológico antes de cobri-los ou utilizar a 

compressa de hidrogel para essa finalidade, porém não utilize de forma circular, e 

sim em escamas. Prevenir a hipotermia, envolvendo a vítima com plástico estéril, 

prevenindo, assim, o estado de choque. 

Em caso de queimadura por choque elétrico, observar atentamente a 

qualidade do pulso, pois nessas situações podem ocorrer arritmias cardíacas. 

Verificar os pontos de entrada e saída do choque elétrico. 

Tratar as áreas queimadas conforme orientações para atendimento de 

vítimas de queimaduras. 

16.2 QUEIMADURAS QUÍMICAS: 

Antes de manipular qualquer vítima que ainda esteja em contato com o 

agente agressor (no ambiente, nas vestes ou na pele), proteger-se de sua 

exposição (luvas, óculos e vestimenta de proteção). Se possível, identificar o 

agente agressor. 

Retirar as vestes da vítima que estiverem impregnadas pelo produto e lavar 

a pele com água corrente, abundantemente. 

Se o produto for seco (na forma granulado ou pó), retirá-lo manualmente 

sem friccionar (com pano seco ou escova). Em seguida lavar o local com água 

corrente abundante. 

17  MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE DE VÍTIMAS 

Figura 43: Transporte Da Vítima 

 

Fonte: YOUTUBE, 2019. 

 Essa é uma das principais funções a ser desenvolvida pela brigada de 

incêndio, e deve, entre outras ações, garantir o plano de abandono de uma 
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edificação. Assim, utilizar técnica adequada para a manipulação de vítimas e o 

transporte de feridos é fundamental 

. 

Algumas recomendações importantes devem ser observadas, como: 

• estabilizar a vítima antes de iniciar qualquer transporte. 

• fixar a vítima à prancha longa, se disponível, por meio de, no mínimo, três 

tirantes. 

• fixar a cabeça da vítima para impedir movimentação lateral, 

principalmente quando houver mecanismo de trauma associado ao atendimento. 

• prender a prancha longa à maca de rodas, se disponível, e fixá-la na 

ambulância ou viatura. 

• estar preparado para a ocorrência de vômitos e prevenir hipotermia. 

• transportar com velocidade moderada e com segurança, escolhendo o 

melhor trajeto até o hospital. 

• manter observação contínua da vítima, incluindo sinais vitais e nível de 

consciência. 

• se não houver recursos materiais, substituir a prancha pela presença de 

vários socorristas que, posicionados lado a lado e realizando movimentos em bloco, 

poderão transportar uma vítima com a garantia da manutenção da posição de 

decúbito dorsal (de barriga para cima). 

• quando a vítima estiver deitada em decúbito ventral (de barriga para 

baixo), a sustentação da cabeça e o giro constante, ordenado e em bloco, é 

recomendado. 

• para a acomodação da vítima na prancha longa, as manobras podem ser 

por meio do giro de 90 graus, e a colocação da prancha retornando a vítima na 

posição inicial, giro de 180 graus que consiste no giro a partir da posição de 

decúbito ventral, ou pegada em bloco quando houver múltiplas fraturas. Os 

procedimentos descritos nessa abordagem devem ser treinados exaustivamente 

para evitar. 

     Portanto, a atualização da Brigada de Emergência é fundamental para 

se ter uma Brigada de Incêndio perfeita.  
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18 AVALIAÇÃO TÉCNICA  

 

Figura 44- Etec Cidade Tiradentes 

 

Fonte: WIKIMAPIA.ORG, 2020. 

 

Após inúmeras vistorias na Etec Cidade Tiradentes, realizadas com 

Professores foi avaliado os problemas pertinentes aos setores destinados a 

Prevenção e Combate a Sinistros.  

Foi encontrado problemas desde extintores em péssimas condições com 

validade vencida, sem lacre, despressurizado, Hidrantes sem identificações, 

mangueiras, lacres, sirenes, alarme até mesmo sem água nas saídas dos 

hidrantes.  

De acordo com as matérias lecionadas no Curso de Segurança do 

Trabalho, pode-se perceber que os problemas encontrados são de longa data, uma 

vez que itens básicos de Segurança estão em não conformidade, como as 

instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, além de um documento crucial que é 

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros o ACVB.  

Com tudo isso foi imprescindível a escolha do tema, para elucidar os 

conhecimentos que o grupo teve em meio aos semestres, foi bem notório 

problemas e de fácil observação. Pois as condições encontradas são claras. 
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Entretanto uma Escola que leciona temas pertinentes ao do Trabalho, não pode ter 

condições precárias em suas instalações.  Ainda mais tratando-se de itens de 

segurança que fazem parte de uma grande gama de cursos, que a Instituição 

oferece. 

19 MAPA DE RISCO 

Mapa de Risco é uma representação gráfica de um conjunto de fatores 

presentes nos locais de trabalho, capazes de acarretar prejuízos à saúde dos 

trabalhadores: acidentes e doenças de trabalho. Tais fatores têm origem nos 

diversos elementos do processo de trabalho (materiais, equipamentos, instalações, 

suprimentos e espaços de trabalho) e a forma de organização do trabalho (arranjo 

físico, ritmo de trabalho, método de trabalho, postura de trabalho, jornada de 

trabalho, turnos de trabalho, treinamento, etc.). Tendo em vista esta definição foi 

elaborado um mapa de risco da Instituição com detalhes das áreas dos 

equipamentos de combate e sinalização. 

 

 

Figura 45- Mapa de riscos do pavimento 

 

Fonte: ELABORADA PELOS AUTORES, 2020. 
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Figura 46- Mapa de riscos do térreo 

 Fonte: ELABORADA PELOS AUTORES, 2020. 

 

Figura 47- Classificação dos riscos ocupacionais 

Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES, 2020. 
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Este são os Itens 

que foram adicionados ao 

mapa de risco. Os mesmos 

estavam em 

desconformidade, porem na 

maneira que os mesmos 

foram inseridos nos 

respectivos lugares facilitam a 

identificação de suas 

informações. 

 

 

 

                                 

 

Fonte: ELABORADA PELOS AUTORES, 2020. 

 

20 VISTORIA TECNICA  

Após vistoria realizada na ETEC CIDADE TIRADENTES no dia 24 de junho 

de 2020, foi feito um relatório fotográfico contento inúmeras irregularidades nos 

acessórios e equipamentos de Combate a Incêndio. O intuito desta visita e 

demonstrar de forma real as condições em que foram encontrados os itens abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48- sinalizações 
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Figura 49- Entrada da ETEC Cidade Tiradentes 

 

Fonte: ELABORADA PELOS AUTORES, 2020. 

Nesta foto é bem claro que o acesso físico é bem limitado para a entrada 

de um caminhão do corpo de bombeiros, dificultando a área de acesso do sinistro.  
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Figura 50- Porta corta-fogo 

 

Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES, 2020. 

As condições da Porta Corta Fogo, estão fora do padrão, e inacessível. 

Uma vez que não possui sinalização, barra transversal além de estar trancada, 

impossibilitando o acesso em situação de sinistro. 
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Figura 51- Extintor fora da validade 

 

Fonte: ELABORADA PELOS AUTORES, 2020. 

Extintor está fora da validade, o mesmo foi encontrado sem lacre de 

segurança, que garante que o mesmo não foi utilizado. Sua manutenção está 

prevista para fevereiro de 2020.  
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Figura 52- Hidrante da escola 

 

Fonte: ELABORADA PELOS AUTORES, 2020. 

 

Hidrante sem vidro protetor, sem martelo de quebra de vidro, sem 

sinalização, além claro da falta de água nas saídas dos Hidrantes.  
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Figura 53- Escada da escola 

 

Fonte: ELABORADA PELOS AUTORES, 2020. 

O problema encontrado na escada foi o material do piso que facilita a 

propagação do incêndio por não ser antichamas e serve como combustível. 
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Figura 54- Porta Corta-Fogo Com Sinalização 

 

Fonte: ELABORADA PELOS AUTORE, 2020. 

Neste exemplo a sinalização está apagada, em outros pontos encontramos 

este mesmo problema e também outro problema a ser citado é a falta de sinalização 

adequada em alguns pontos, como sinalização de rota de fuga, saída de 

emergência e outras identificações. 
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21    CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A ideia principal que determinou qual seria o tema do trabalho, nasceu da 

necessidade que o grupo observou durante os semestres mediante aos 

conhecimentos adquiridos. A importância da Brigada de Incêndio se dá em 

qualquer ambiente corporativo conforme a norma estabelece, no entanto, uma 

instituição que leciona a disciplina de Segurança do Trabalho não pode possuir 

problemas estruturais que fogem dos parâmetros essenciais. O grupo teve em 

mente a formação da brigada em loco, ministrando o treinamento prático e teórico 

para alguns professores e funcionários da escola. Com o passar do tempo 

decidimos juntamente a direção da escola ministrar tais temas para um grupo de 

alunos, que foram selecionados por meio de sorteio uma vez que a grande procura 

por parte dos alunos nos surpreendeu de maneira espantosa.  

Toda a estrutura foi montada para a primeira turma de brigada de incêndio 

realizada por alunos. A formação da mesma contava com treinamento prático a ser 

realizado no Quartel do Corpo de Bombeiros da Cidade Tiradentes e a parte teórica 

seria ministrada por nós do grupo, utilizando a estrutura da ETEC, com carga 

horaria estabelecida pela norma e com certificação para os envolvidos que 

cumprissem os requisitos mínimos para tal formação.  

No entanto por motivo de força maior tivemos que rever todo o 

planejamento que a meses estávamos organizando. Assim o trabalho teve que ser 

adaptado, por causa do problema mundial que estamos passando com o Corona 

Vírus. Toda a parte pratica foi afetada, levando o nosso grupo a ter o enfoque maior 

na questão das informações sobre a brigada de incêndio, como por exemplo uma 

atenção mais especial em relação as normas especificas, instruções, medidas de 

prevenção, além claro de enfatizar sobre a vistoria técnica que o grupo realizou na 

escola. Onde pode-se apontar os erros em relação a prevenção e combate a 

incêndio, e também apontar as soluções que se fazem necessárias para corrigir as 

inúmeras falhas e ausências no sistema de prevenção e combate a incêndio na 

escola. Por outro lado, o grupo foi obrigado a deixar a ideia inicial da formação da 

brigada com alunos e funcionários bem como a ministração do curso de brigada de 

incêndio, devida a impossibilidade de termos o contato com os interessados devido 

a pandemia. O intuito do trabalho foi enumeras os erros, e as possíveis soluções e 

adequações. Com essas informações da parte teórica e o relatório que provem da 

vistoria realizada por nos alunos. Esperamos com a divulgação e propagação deste 
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trabalho facilitar o acesso as informações de prevenção e combate a incêndio, aos 

alunos e funcionários da escola. O intuito do grupo com este projeto é ajudar a 

escola a promover mudanças que futuramente servirão para corrigir estes erros, e 

futuramente formar a Primeira Brigada de Incêndio da ETEC Cidade Tiradentes. 

Com tudo isso pode-se chegar à conclusão que o tema em questão é de 

suma importância para garantir não apenas a segurança dos alunos, mas de todos 

os que fazem parte da instituição, propagar essas informações é de grande 

importância pois aquele que ensina propaga seus conhecimentos e perpetua suas 

ideias e ideais.  Como diz Edna Frigato:  

“quando o incêndio termina, sobra apenas uma grossa camada de cinzas 

sobre o que era intensa vida. No cenário desolador brota apenas tristeza, amargura, 

dor... pode até ser que algum dia o que havia ali se refaça. Pode ser, mas uma 

coisa é certa, nada mais será como era antes” FRIGATO (2008) 

 

  



90 

  

 

REFERÊNCIA 

 

 CIPA. Faculdade de Ciência Farmacêuticas de Ribeiro Preto. Disponível em: 
http://www.fcfrp.usp.br/Cipa-Aprendendo-01.htm. Acesso em: 14 novembro. 2020. 
 
 REAÇÃO QUÍMICA DO FOGO. JÚNIOR, Cavaz. Disponível em: 
<http://www.eq.ufrj.br/docentes/cavazjunior/teo1pi.pdf>. Acesso em: 13 setembro. 
2019. 
 
 Propagação do fogo. Disponível em: <http://gt-
mre.ufsc.br/moodle/course/view.php?id=17>. Acesso em: 13 dezembro. 2019. 
 
Condução, Convecção e Radiação. BARREIROS, Amanda. Disponível em: 
<https://querobolsa.com.br/enem/fisica/conducao-conveccao-e-radiacao>. Acesso 
em: 15 de dezembro, 2019. 
 
Equipamentos de Combate a incêndio.  BRASIL SEGURANÇA. Disponível em: 
<https://www.brasilseguranca.com/equipamentos-combate-incendio.html>. acesso 
em: 15 novembro. 2020. 
 
Elementos Que Compõem O Fogo. SIMIANO, Lucas Frates e BAUMEL, Luiz 
Fernando Silva. Disponível em: <http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/>. 
Acesso em: 15 setembro. 2019. 
 
Combustão no copo. ALVEZ, Líria. Disponível em:  
<https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/combustao-no-
copo.htm>. acesso em: 17 janeiro. 2020. 
Equipamentos de Segurança. Disponível em: <https://bombeiros.com.br/>. Acesso 
em: 12 outubro. 2019 
 
 Epi´s Necessários para Treinar Brigadistas. Disponível em:  
<https://expertise.nei.com.br/veja-os-epis-necessarios-para-treinar-brigadistas/>. 
Acesso em: 17 outubro. 2019. 
 
Classes de Incêndio e Agentes Extintores. Disponível em: 
<https://elo.pro.br/cloud/aluno/atividade.php?id=4252&etapa=4>. Acesso em: 10 
de dezembro. 2019. 
 
Placas indicativa de incêndio. Disponível em: <https://loja.afixgraf.com.br/placa-
indicativa-extintor-incendio-co2.html>. Acesso em: 09 dezembro. 2019. 
 
Extintor de Espuma. Disponível em: <https://www.seuposto.com/extintor-de-
espuma-mecanica-50-litros> Acesso em: 12 dezembro. 2019. 
 
Central de Alarme de incêndio. Disponível em: 
<https://prevenfirebrasil.com.br/central-de-alarme-de-incendio/>. Acesso em: 17 de 
janeiro. 2020. 
Detector de Fumaça e Alarme de Incêndio. WAGNER, Felipe. Disponível em: 
<https://www.rwengenharia.eng.br/detector-de-fumaca/>. Acesso em: 17 janeiro. 
2020. 

http://www.fcfrp.usp.br/Cipa-Aprendendo-01.htm
http://www.eq.ufrj.br/docentes/cavazjunior/teo1pi.pdf
http://gt-mre.ufsc.br/moodle/course/view.php?id=17
http://gt-mre.ufsc.br/moodle/course/view.php?id=17
https://querobolsa.com.br/enem/fisica/conducao-conveccao-e-radiacao
https://www.brasilseguranca.com/equipamentos-combate-incendio.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/combustao-no-copo.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/combustao-no-copo.htm
https://bombeiros.com.br/
https://expertise.nei.com.br/veja-os-epis-necessarios-para-treinar-brigadistas/
https://elo.pro.br/cloud/aluno/atividade.php?id=4252&etapa=4
https://loja.afixgraf.com.br/placa-indicativa-extintor-incendio-co2.html
https://loja.afixgraf.com.br/placa-indicativa-extintor-incendio-co2.html
https://www.seuposto.com/extintor-de-espuma-mecanica-50-litros
https://www.seuposto.com/extintor-de-espuma-mecanica-50-litros
https://prevenfirebrasil.com.br/central-de-alarme-de-incendio/
https://www.rwengenharia.eng.br/detector-de-fumaca/


91 

  

 

 
Detector de Temperatura. Disponível em: <https://abafire.com.br/detectores-
temperatura/>. Acesso em: 18 janeiro. 2020 
. 
Central de alarmes. Disponível em: <https://www.abcalarmes.com.br/central-
alarme-de-incendio>. Acesso em: 18 janeiro. 2020. 
 
Sirene. Catálogo. Disponível em: 
<http://www.tucanobrasil.com.br/intru/sir/sire.htm>. acesso em: 18 janeiro. 2020. 
 
Acionadores manuais. Catálogo. Disponível em: 
<http://www.verin.com.br/acionadores-manuais>. Acesso em: 19 janeiro. 2020. 
 
Brigada de incêndio. OLIVER, Lincol. Disponível em: 
<http://garciasengenharia.com.br/2019/06/28/brigada-de-incendio-descubra-o-
que-e-e-qual-a-sua-importancia/>. Acesso em: 16 novembro. 2019.  
 
Roupa de Combate. Disponível em: <https://loja.bombeiros.com.br/roupa-de-
bombeiro-combate-a-incendio>. Acesso em: 18 novembro. 2019. 
 
Bota de Combate de incêndio de borracha. Disponível em: 
<https://casadoepi.com.br/produto/bota-de-combate-a-incendio-de-borracha-jobe-
luv/>. Acesso em: 10 novembro. 2019. 
 
Equipamento de Proteção Respiratória. MONTEIRO, Wanderson. Disponível em: 
<https://wandersonmonteiro.wordpress.com/2016/12/22/equipamentos-de-
protecao-respiratoria-epr/>. Acesso em: 16 fevereiro. 2020. 
 
Capuz balaclava. Disponível em: <https://www.distrinox.com.br/capuz-balaclava-
pra-bombeiro-estrutural-com-abertura-total-hj66014-hercules/p>. Acesso em: 16 
fevereiro. 2020. 
 
Luvas Antichamas. Disponível em: <Https://Shopee.Com.Br/%E2%9C%Affogo-De-
Luvas-De-Prote%C3%A7%C3%A3o-Anti-Fogo-Resistente-Ao-Calor-Chama-
Retar-I.217648445.7014914267>. acesso em: 17 fevereiro. 2020. 
 
Técnicas de Remoção de Pessoas. GONÇALVES, Bruno. Disponível em: 
<https://terosincendio.com.br/tecnicas-de-remocao-de-pessoas/>. Acesso em: 05 
junho. 2020. 
Plano de Abandono. Disponível em: <https://blog.previnsa.com.br/plano-de-
abandono-os-segredos-para-evitar-grandes-tragedias/>. Acesso em: 05 junho. 
2020. 
 
 Curso Primeiros Socorros. Disponível em: 
<http://www.angraprevencao.com.br/servicos/treinamento/primeiros-
socorros/index.html>. acesso em: 08 dezembro. 2020. 
 
Transporte de Vítimas. FSL CORPORATION OCCUPATIONAL SAFETY 
TRAINING. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=VUPjVw90PHg>. 
Acesso em: 17 novembro. 2019. 
 

https://abafire.com.br/detectores-temperatura/
https://abafire.com.br/detectores-temperatura/
https://www.abcalarmes.com.br/central-alarme-de-incendio
https://www.abcalarmes.com.br/central-alarme-de-incendio
http://www.tucanobrasil.com.br/intru/sir/sire.htm
http://www.verin.com.br/acionadores-manuais
http://garciasengenharia.com.br/2019/06/28/brigada-de-incendio-descubra-o-que-e-e-qual-a-sua-importancia/
http://garciasengenharia.com.br/2019/06/28/brigada-de-incendio-descubra-o-que-e-e-qual-a-sua-importancia/
https://loja.bombeiros.com.br/roupa-de-bombeiro-combate-a-incendio
https://loja.bombeiros.com.br/roupa-de-bombeiro-combate-a-incendio
https://casadoepi.com.br/produto/bota-de-combate-a-incendio-de-borracha-jobe-luv/
https://casadoepi.com.br/produto/bota-de-combate-a-incendio-de-borracha-jobe-luv/
https://wandersonmonteiro.wordpress.com/2016/12/22/equipamentos-de-protecao-respiratoria-epr/
https://wandersonmonteiro.wordpress.com/2016/12/22/equipamentos-de-protecao-respiratoria-epr/
https://www.distrinox.com.br/capuz-balaclava-pra-bombeiro-estrutural-com-abertura-total-hj66014-hercules/p
https://www.distrinox.com.br/capuz-balaclava-pra-bombeiro-estrutural-com-abertura-total-hj66014-hercules/p
https://shopee.com.br/%E2%9C%Affogo-De-Luvas-De-Prote%C3%A7%C3%A3o-Anti-Fogo-Resistente-Ao-Calor-Chama-Retar-I.217648445.7014914267
https://shopee.com.br/%E2%9C%Affogo-De-Luvas-De-Prote%C3%A7%C3%A3o-Anti-Fogo-Resistente-Ao-Calor-Chama-Retar-I.217648445.7014914267
https://shopee.com.br/%E2%9C%Affogo-De-Luvas-De-Prote%C3%A7%C3%A3o-Anti-Fogo-Resistente-Ao-Calor-Chama-Retar-I.217648445.7014914267
https://terosincendio.com.br/tecnicas-de-remocao-de-pessoas/
https://blog.previnsa.com.br/plano-de-abandono-os-segredos-para-evitar-grandes-tragedias/
https://blog.previnsa.com.br/plano-de-abandono-os-segredos-para-evitar-grandes-tragedias/
http://www.angraprevencao.com.br/servicos/treinamento/primeiros-socorros/index.html
http://www.angraprevencao.com.br/servicos/treinamento/primeiros-socorros/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=VUPjVw90PHg


92 

  

 

Como funciona os detectores de fumaça. MUNDO ESTRANHO. Disponível em: 
<https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-funcionam-os-detectores-de-
fumaca/>. Acesso em: 18 fevereiro. 2020. 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-funcionam-os-detectores-de-fumaca/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-funcionam-os-detectores-de-fumaca/


93 

  

 

 


	1 INTRODUÇAO
	1.1 Objetivos gerais:
	1.2 Objetivos específicos

	2 TEORIA DO FOGO
	2.1 Química do Fogo
	2.2      Elementos que compõem o Fogo
	2.3 Combustíveis
	2.3.1 Combustíveis Sólidos
	2.3.2 Combustíveis Líquidos
	2.3.3 Combustíveis Gasosos
	2.3.4 Explicando o GLP

	2.4 Calor
	2.5 Tipos De Combustão
	2.5.1  Combustão Lenta
	2.5.2 Combustão Simples
	2.5.3  Deflagração
	2.5.4  Detonação
	2.5.5  Explosão

	2.6 Comburente
	2.7 Poder Calorífico Ou Calor Da Combustão
	2.8 Reação Em Cadeia
	2.9  Ponto De Temperatura Crítica
	2.9.1 Ponto De Fulgor
	2.9.2 Ponto De Combustão
	2.9.3  Ponto De Ignição


	3 PROPAGAÇAO DO FOGO
	3.1 Condução
	3.2 Convecção
	3.3 Irradiação

	4 COMBATE AO FOGO
	4.1 MÉTODOS DE EXTINCÃO DO FOGO
	4.1.1  Extinção Por Retirada Do Material Ou Isolamento
	4.1.2  Extinção Por Retirada De Comburente Ou Abafamento
	4.1.3 Extinção Por Retirada Do Calor Ou Resfriamento
	4.1.4  Extinção Química


	5 CLASSIFICAÇÃO DO INCÊNDIO
	5.1 Classe A
	5.2  Classe B
	5.3  CLASSE C
	5.4  Classe D

	6  AGENTES EXTINTORES
	6.1 Exemplos De Agentes Extintores
	6.1.1  Água Pressurizada
	6.1.2  Gás Carbônico CO2
	6.1.3  Pó Químico
	6.1.4  Pó Químico Especial
	6.1.5  Espuma


	7  SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
	7.1  Sistema De Detecção E Alarme
	7.2  Detectores Mais Usados
	7.2.1  Detector De Fumaça
	7.2.2 Detector Térmico: Calor
	7.2.3 Detector Óptico: Por Irradiação

	7.3 Central De Controle
	7.4  Alarme
	7.4.1  Alarme Sonoro
	7.4.2 Alarme Visual
	7.4.3  Alarme Manual

	7.5  Funcionamento Do Sistema De Alarme

	8  EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO
	8.1 Os equipamentos de combate a incêndio mais importantes:
	8.2  Principais Equipamentos De Combate E Suas Características

	9  TÉCNICAS DE PREVENÇÃO A INCÊNDIOS
	9.1  Ações De Prevenção De Incêndios
	9.2 Técnicas De Prevenção E Combate A Incêndios
	9.3  NBR´s Desenvolvidas Como Forma De Prevenção De Incêndio

	10 BRIGADA DE INCÊNDIO
	10.1  O que é Brigada de Incêndio?
	10.2  Bombeiro profissional civil
	10.3  Bombeiro público (militar ou civil)
	10.4  Bombeiro voluntário
	10.5  Combate a Incêndio
	10.6  Composição da Brigada de Incêndio
	10.7  Critérios básicos para seleção de candidatos a brigadista
	10.8  Organização da brigada de incêndio
	10.9  Organograma da brigada de incêndio

	11   CURSO DE FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO
	11.1  Grade Básica Do Curso De Formação De Brigada De Incêndio
	11.2 Temas Da Parte Teórica
	11.3 Temas Da Parte Prática
	11.4  Atribuições Da Brigada De Incêndio
	11.4.1 Ações de prevenção
	11.4.2 Ações de Emergência
	11.4.3  Exercícios Simulados
	11.4.4  Identificação Da Brigada
	11.4.5  Processo De Comunicação
	11.4.6  Composição Da Brigada De Incêndio
	11.4.7  Ações De Impacto Na Brigada

	11.5 IMPORTÂNCIA DOS EPIS PARA BRIGADISTAS
	11.6   Legislação Sobre Epi’s Para Brigadistas
	11.7  Epi’s Obrigatórios Para Treinar Brigadistas
	11.7.1  Roupas Compridas
	11.7.2 Bota
	11.7.3 Luva Antichamas
	11.7.4  Equipamento De Proteção Respiratória
	11.7.5  Capacete De Combate A Incêndio
	11.7.6  Capuz Balaclava
	11.7.7 Lanterna
	11.7.8  Equipamento De Comunicação

	11.8  Legislação de Apoio à Brigada de Incêndio

	12 Plano de Abandono
	12.1  Abordagem do Plano de Abandono
	12.2 Rota de Fuga
	12.3  Treinamento De Plano De Abandono
	12.4  Pessoas com mobilidade reduzida

	13   Hidrantes
	13.1  Sistema de hidrantes
	13.2  Os componentes de um sistema de hidrantes
	13.3  Conjunto de peças hidráulica e acessórios.

	14   EXTINTORES
	14.1  Conhecendo o extintor por dentro
	14.2  Conhecendo o extintor por fora
	14.3  Cuidados Necessários ao Extintores
	14.3.1  Cuidados Gerais


	15 PRIMEIROS SOCORROS
	15.1 Os Primeiros Socorros Inseridos Nas Brigadas De Incêndio
	15.2  Análise De Vítima
	15.3  Liberação De Vias Aéreas (Posicionamento e Ovace)
	15.4 Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP)
	15.5  Hemorragia E Estado De Choque
	15.5.1  Hemorragia externa
	15.5.2  Hemorragia interna
	15.5.3   Estado de choque


	16  Queimaduras (Físicas Químicas E Elétricas)
	16.1   Queimaduras térmicas:
	16.2 Queimaduras químicas:

	17  Manipulação E Transporte De Vítimas
	18 Avaliação Técnica
	19 Mapa de Risco
	20 VISTORIA TECNICA
	21    ConsideraçÕes Finais
	REFERÊNCIA

