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Apresentação

• Luiz Fernando Silva Baumel.

• 1º Sgt Corpo de Bombeiros 
   ingressando em 1988.

• Bacharel em Administração com 
habilitação em Comércio Exterior – 
UniBrasil.

• MBA Administração e  Gestão do 
Conhecimento - Centro 
Universitário UNINTER.



Prevenção

• São ações que buscam a minimização, através 
de medidas para avaliar e reduzir o risco de 
incêndio. 

• É interessante observar que na prevenção se 
busca a minimização, e não a eliminação do 
risco, pois devemos admitir que em muitos 
casos temos pouco ou nenhum controle sobre 
os eventos que causam os desastres.



Prevenção e preparação

• Agir preventivamente é a preparação 
de materiais e equipamentos que 
possam atuar de forma eficiente em 
situações de combate ao princípio de 
incêndio.



Combate a princípio de 
incêndio

• Conhecer os equipamentos.
• Sua utilização correta.
• Adequar os equipamentos às 

necessidades de cada classe de 
incêndio.



Combate a princípio de 
incêndio

• O Combate a Princípio de Incêndio é uma 
das matérias mais importantes da 
Brigada Escolar, pois sempre que houver 
a necessidade para o combate inicial ao 
sinistro, os brigadistas deverão estar 
habilitados com técnicas apropriadas 
para o reconhecimento das classes de 
Incêndio, seus extintores e a melhor 
forma de sua extinção.



Tetraedro do fogo



PROPAGAÇÃO DO FOGOPROPAGAÇÃO DO FOGO

CONDUÇÃOCONDUÇÃO

Transmissão de calor através 
de um corpo para outro em 

contato direto.



Ondas caloríficas que 
atingem os objetos próximos, 
aquecendo-os.

IRRADIAÇÃOIRRADIAÇÃO

PROPAGAÇÃO DO FOGOPROPAGAÇÃO DO FOGO



CONVECÇÃOCONVECÇÃO
Movimentação de 

massas gasosas 
aquecidas, para cima 
e horizontalmente nos 
andares.

PROPAGAÇÃO DO FOGOPROPAGAÇÃO DO FOGO



• Fumaça Branca ou 
Cinza Clara.

• Indica que é uma 
queima de 
combustível comum. 

• Ex: madeira, papel 
etc.

FUMAÇAFUMAÇA



Fumaça Preta ou Cinza 
Escura

• Originária de combustão 
incompleta, geralmente 
de produtos derivados de 
petróleo, tais como: 
graxa, óleos, pneus, 
gasolina, plásticos etc.



Fumaça Amarela, 
Vermelha 

• Indica que está 
queimando um 
combustível e 
que seus gases 
geralmente são 
tóxicos.



Formas de combate a 
incêndio

• Retirando o material combustível.
• Por abafamento – Retirando a 

concentração de comburente / 
oxigênio (abaixo de 8%).

• Por resfriamento, eliminando o ponto 
de combustão.



Temperatura dos 
combustíveis

COMBUSTÍVEL Ponto de Fulgor 
GRAUS-C 

Ponto de Ignção 
GRAUS-C 

Éter................................. 
Álcool............................. 
Gasolina.......................... 
Óleo Lubrificante............ 
Óleo de Linhaça.............. 
Óleo Diesel..................... 

- 40º 
13º 
- 42º 
168º 
222º 
55º 

160º 
371º 
257º 
417º 
343º 
300º 

 



Classes de incêndio
Classe Combustível Características

A Madeira, papel, tecido, etc. Deixam resíduos

B Gás de cozinha, álcool, gasolina, diesel, 
graxas, etc.

Não deixam resíduos

C Equipamentos ligados a energia elétrica. Risco grave de choque 
elétrico

D Materiais pirofóricos (magnésio, potássio, 
alumínio em pó, titânio, sódio etc).

Não necessitam de 
muito oxigênio

K banha, gordura e óleo Super aquecidos



Classe K



Tipos de agentes 
extintores

• Água - O mais antigo e eficiente na extinção de 
incêndios comuns, isto é, em materiais sólidos que 
deixam resíduos com calor concentrado (brasa). 
Age por resfriamento, abafamento e de acordo com 
a pressão com que é lançada, produz choque, 
deslocando as chamas.

• É utilizada no combate a incêndios em forma de 
jatos sólidos, neblinados e em forma de vapores.



Extintores Portáteis

• ÁGUA PRESSURIZADA: 
É aquele que possui 
apenas um cilindro para a 
água e o gás expelente. 
Sua carga é mantida sob 
pressão permanente.



• EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO

• O agente extintor é o "Dióxido de 
Carbono" - CO2. É um gás mais 
pesado que o ar, à temperatura e 
pressão normal é um gás inerte, sem 
cheiro, sem cor e devido à sua 
capacidade condutora, o CO2 é muito 
usado em incêndios de Classe “C”.

Extintores Portáteis



• EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO

• Utilizam os agentes extintores 
bicarbonato de sódio (o mais 
comum) ou o bicarbonato de 
potássio, ambos tratados com 
estearato a fim de torná-los anti-
higroscópicos e de fácil saída dos 
aparelhos.

• Especialmente indicado para 
princípios de incêndio das classes B e 
C.

Extintores Portáteis



• EXTINTOR DE PÓ MULTIUSO 
(ABC). 

• Os extintores com pó químico 
multiuso a base de Monofosfato 
de Amônia siliconizado como 
agente extintor.

• É indicado para princípios de 
incêndio das classes A, B e C.

Extintores Portáteis



REDE HIDRÁULICA PREVENTIVA PREDIALREDE HIDRÁULICA PREVENTIVA PREDIAL



HIDRANTE DE PAREDEHIDRANTE DE PAREDE



VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOSVERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS



MANGUEIRA DO GLPMANGUEIRA DO GLP



POSIÇÃO DO GLPPOSIÇÃO DO GLP



DICAS DE PREVENÇÃODICAS DE PREVENÇÃO

Apague cinzas de 
cigarros.

Não durma 
fumando.

Não deixe 
crianças brincar 
com fósforos.

Não deixar 
crianças sozinhas 
em casa.

Não 
sobrecarregue o 
sistema elétrico.

Substitua plugues 
e tomadas 
defeituosas.



Não jogue 
cigarros a esmo, 
matas e rodovias.

Não se esqueça 
de desligar ferro 
ou equipamentos 
antes de sair.

Não faça ligações 
diretas nem 
force fusíveis.

Cuidado com 
álcool, cêras, 
removedores e 
aerossóis.

Não solte balões.

Verifique 
periodicamente 
chaves e fios 
gerais.

Fiação do 
chuveiro elétrico 
grafitização.

DICAS DE PREVENÇÃODICAS DE PREVENÇÃO



Guarde produtos 
em locais 
seguros.

Não acumule lixo 
nem guarde resíduos 
de combustíveis 
líquidos.

Instale seu botijão 
fora da cozinha, com 
tubulação adequada.

Utilize registros 
homologados ABNT 
e feche-os antes 
de sair.

Não esqueça panelas 
no fogo e evite 
cortinas acima do 
fogão.

Quando for utilizar 
o forno acenda 1º o 
fósforo depois o 
registro.

DICAS DE PREVENÇÃODICAS DE PREVENÇÃO



Muito 
obrigado
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