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FOGO:  Um dos 

elementos da 

Natureza!

COM A EVOLUÇÃO O 

HOMEM PRECISOU 

CONHECER E 

CONTROLAR ESTE 

ELEMENTO.
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Prevenção á Incêndio

O FOGO Sob controle, é um excelente aliado, produzindo riquezas.

Fora de controle 

torna-se um 

incêndio, uma 

terrível ameaça, 

causando 

prejuízos 

irreparáveis.



O fogo é uma reação físico-química 

em que oxida-se rapidamente, 

emitindo calor e luz. 

CALMA...

Prevenção á Incêndio

Uma reação exotérmica causada pela 

queima de combustíveis (sólidos, 

líquidos e gasosos), produzindo calor, 

fumaça e gases tóxicos.



O fogo é uma reação em cadeia de TRÊS componentes 

básicos:

“ Combustível ( sólido, líquido ou gasoso ) “ 

“ Calor “

“ Comburente ( O2 ) ”

Esse conjunto é representado pelo 

triângulo do FOGO

Prevenção á Incêndio

Vamos entender melhor...



REAÇÃO EM CADEIA
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QUADRADO DO FOGO

SÃO REAÇÕES QUE  SE 

PROCESSAM  DURANTE O FOGO 

PRODUZINDO SUA PRÓPRIA 

ENERGIA DE ATIVAÇÃO (CALOR) 

ENQUANTO HOUVER SUPRIMENTO 

DE COMBUSTÍVEL(OXIGÊNIO) E 

MATERIAL COMBUSTÍVEL PARA 

QUEIMAR.



VALE LEMBRAR: A concentração normal do O2 no ar é de 21% quanto maior a

concentração, mais calor e luz. Abaixo de 13% não é possível a combustão.

GASOLINA

Prevenção á Incêndio

ENTÃO...
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Em caso de incêndio:
Mantenha a calma;

CAMADA DE FUMAÇA

ARALTURA  

LIVRE

MOVIMENTAÇÃO DOS GASES

O AR FRIO É MAIS PESADO QUE OS GASES AQUECIDOS, ESTE É UM DADO 

IMPORTANTE EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA.
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Desligue a eletricidade;

Feche todas as portas corta fogo;

Facilite o trabalho da brigada.



ACIDENTAL

Provocado por 

desvios nos 

procedimentos de 

segurança, sejam eles 

organizacionais, 

operacionais, 

materiais, humanos, 

etc. 
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Prováveis causas de Incêndio



INTENCIONAL

É o incêndio 

causado 

intencionalmente 

com o propósito 

de destruir.

Prováveis causas de Incêndio

Prováveis causas de Incêndio
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Prováveis causas de Incêndio



NATURAL

Causado por 

fenômenos da 

natureza, ou pela 

oxidação 

espontânea de 

alguns materiais.
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Prováveis causas de Incêndio



 Materiais sólidos: MADEIRA, PAPEL, 

TECIDO, ETC;    

 Queimam em razão de seu volume, isto é, 

em superfície e profundidade.

 Deixam resíduos ( cinza e brasa );

CLASSES DE INCÊNDIO
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 Líquidos infamáveis, tintas, 

rezinas, ceras, etc;

 Quando queimam NÃO deixam resíduos;

 Queimam unicamente em razão de sua 

superfície.
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CLASSES DE INCÊNDIO



 Incêndios ocorrentes em equipamentos 

e/ou instalações elétricas energizadas.

 Oferecem risco ao operador;
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CLASSES DE INCÊNDIO



 Incêndio em materiais pirofóricos,

os quais requerem agentes extintores

específicos.

Ex.: pó de zinco, pó de alumínio, potássio,

titânio, sódio, magnésio, cádmio, selênio,

zircônio etc..
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CLASSES DE INCÊNDIO



TRANSMISSÃO DE CALOR

CONDUÇÃO

O calor se propaga de 

um corpo para outro 

através do contato 

direto ou por meio de 

um condutor 

intermediário.
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EX:



CONVECÇÃO

O calor é 

transmitido 

através da 

CIRCULAÇÃO 

dos vapores, nos 

líquidos ou 

gases.
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TRANSMISSÃO DE CALOR



IRRADIAÇÃO

A propagação do 

calor se dá por 

meio de ondas 

caloríficas, 

IRRADIADAS 

por um corpo 

aquecido.
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TRANSMISSÃO DE CALOR



PROCESSOS DE EXTINÇÃO

RESFRIAMENTO ABAFAMENTO ISOLAMENTO
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ABAFAMENTO

Processo pelo qual     

o OXIGÊNIO                    
( comburente) é 

eliminado ou 

diminuído não 

permitindo a 

continuidade da 

combustão.
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PROCESSOS DE EXTINÇÃO



RESFRIAMENTO

Processo de 

eliminação do 

CALOR                    
o meio em combustão. O 

corpo aquecido é 

encharcado e resfriado.

Prevenção á Incêndio

PROCESSOS DE EXTINÇÃO
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ISOLAMENTO

Processo de 

ISOLAMENTO do 

material combustível, 

sem o qual, o 

processo de queima 

não pode continuar. 

PROCESSOS DE EXTINÇÃO



04 TIPOS DE EXTINTORES DA CTSA

CO2 PQS ESPUMA
ÁGUA



EXTINTORES DE INCÊNDIO

ÁGUA-10 L

CLASSE A :  SIM

CLASSE  B :      NÃO

CLASSE C :       NÃO

CLASSE  D :      NÃO

RESFRIAMENTO



EXTINTORES DE INCÊNDIO

CO2 – 06 Kg

CLASSE  A :    NÃO

CLASSE  B :     SIM

CLASSE   C :     SIM

CLASSE   D : NÃO

ABAFAMENTO 

E RESFRIAMENTO



EXTINTORES DE INCÊNDIO

PQS

PQS 
PÓ QUÍMICO  SECO

ABNT

CLASSE  A :     NÃO

CLASSE   B : SIM

CLASSE C :    SIM - CR 

CLASSE   D :      NÃO

ABAFAMENTO



CLASSE  A :      SIM

CLASSE   B :      SIM

CLASSE   C  :    NÃO

CLASSE   D  :     NÃO

ABAFAMENTO

E RESFRIAMENTO

ESPUMA

QUÍMICA

10 LITROS

EXTINTORES DE INCÊNDIO



Instruções Básicas de Combate a incêndio

 Água (H2O)

 É o mais comum e muito usado por
ser encontrado em abundância. Age
por resfriamento, quando aplicada sob
a forma de jato sólido ou neblina nos
incêndios de Classe A, é difícil
extinguir o fogo em líquidos
inflamáveis com água por ser ela mais
pesada que eles. É boa condutora de
energia elétrica, o que a torna
extremamente perigosa nos incêndios
de Classe C.





Instruções Básicas de Combate a incêndio



Instruções Básicas de Combate a incêndio

 Gás (CO2)

 Gás insípido, inodoro, incolor, inerte e não condutor de
eletricidade.

Pesa cerca de 1,5 vezes mais do que o ar atmosférico e
é armazenado, sob a pressão de 850 libras, em tubos
de aço.
Quando aplicado sobre os incêndios, age por
abafamento, suprimindo e isolando o oxigênio do ar.
É eficiente nos incêndios de Classes B e C. Não dá bons
resultados nos de Classe A.



Instruções Básicas de Combate a incêndio

 Funcionamento: 
1° Remover o Pino de Segurança.
2° Segurar o difusor com a mão direita e comprimir o 

gatilho da válvula com a mão esquerda.



Instruções Básicas de Combate a incêndio

 Funcionamento: 
1° Remover o Pino de Segurança.
2° Segurar o difusor com a mão direita e 

comprimir o gatilho da válvula com a mão 
esquerda.



Instruções Básicas de Combate a incêndio

 Pó Químico Seco (Pó)

 O pó químico comum é fabricado com 95% de
bicarbonato de sódio, micropulverizado e 5%
de estearato de potássio, de magnésio e
outros, para melhorar sua fluidez e torná-lo
repelente à umidade e ao empedramento.

 Age por abafamento e, segundo teorias mais
modernas, age por interrupção da reação em
cadeia de combustão, motivo pelo qual é o
agente mais eficiente para incêndios de Classe
B.



Instruções Básicas de Combate a incêndio

 Modelo Pressurizado - Funcionamento

 1° Remover o pino de segurança.
2° Comprimir o gatilho da válvula.



Técnicas de funcionamento extintores.

Vídeo



PONTO DE FULGOR

São TRÊS, os principais PONTOS DE COMBUSTÃO. Vejamos:
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Temperatura MÍNIMA

na qual os combustíveis 

liberam gases, que ao 

contato com uma fonte 

de calor, queimam 

rapidamente ( flash ).          

O FOGO não se mantém 

por insuficiência dos 

gases desprendidos.



PONTO DE COMBUSTÃO

Prevenção á Incêndio

No PONTO DE 

COMBUSTÃO, os gases 

liberados pelos 

combustíveis, em contato 

com uma fonte de calor, dá-

se o flash e continuam 

queimando.



PONTO DE IGNIÇÃO

Prevenção á Incêndio

Temperatura MÍNIMA sobre 

o qual os gases liberados 

pelos combustíveis, em 

contato com o oxigênio no 

AR, entram em combustão 

espontânea e continuam 

queimando.



TIPO DE COMBUSTÍVEL E OXIGENAÇÃO. Além da 

fumaça, existem gases tóxicos que podem ocasionar a 

morte ou lesões irreversíveis no ser humano.

Os dois gases mais comum são: o MONÓXIDO DE 

CARBONO e o DIÓXIDO DE CARBONO. Além das 

amônias, acroleinas e carbonilos, podem aparecer 

também os ácidos sulfídrico, sulfuroso e cianídrico, 

altamente tóxicos podendo levar a morte em 

segundos.

Prevenção á Incêndio

Os produtos da combustão variam em função de alguns 

fatores, como por exemplo:



Fenômeno



É a queima instantânea 

e concomitante dos 

produtos da combustão 

(gases inflamáveis 

oriundos da pirólise), 

acumulados - fumaça, 

quando encontram uma 

fonte de ignição.

Fenômeno Flashover

CUIDADOS ESPECIAIS



VÍDEO



Início do desprendimento 

de gases em ambiente 

fechados

Fenômeno Flashover



GRANDE desprendimento                 

de gases aquecidos.

Fenômeno Flashover



Agora os gases estão super aquecidos,  

automaticamente tudo que                              

encontram-se no ambiente pegam fogo.

Fenômeno Flashover



É a súbita explosão 

de um ambiente 

onde se processa 

uma queima lenta, 

quando se oferece 

oxigênio em 

abundância.

Fenômeno Backdraft

CUIDADOS ESPECIAIS



OXIGÊNIO em abundância: 

súbita explosão do ambiente.

Fenômeno Backdraft



 Ataque direto 

Incêndio classe “A”

 Ataque indireto

 Ataque combinado

Q=1,5.V  (lpm) a 80 PSI = 360 (lpm)

Técnicas de EXTINÇÃO de incêndio
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Incêndio classe “B”

 Abafamento

 Quebra da reação em cadeia

Cuidados:

• Bleve (boiling liquid expanding vapor explosion) -

explosão de gases que escapam pelas fissuras surgidas 

na queda da resistência do material  dos recipientes.

• Boil over - vaporização da água ( 1 litro de H2O = 1700 

litros de vapor).

Prevenção á Incêndio

Técnicas de EXTINÇÃO de incêndio






