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A mais nova fonte de riscos em matéria de 
incêndios  são os edifícios de construção 
vertical tomados de assalto pelos, assim 
chamados, “sem teto”.
As condições em que esses locais são 

ocupados determinam características propícias para o 
desenvolvimento das chamas.
Tais construções são, em via de regra, divididas entre várias 
famílias ou ocupantes que, para terem divisões ou separações, 
fazem uso de todo o tipo de material, em especial papelão 
plástico e madeira, que promovem uma carga de incêndio de 
características desproporcionais.
Normalmente, esses locais não possuem energia elétrica e os 
meios de iluminação são sempre os de chama aberta, como 
por exemplo, velas e lampiões, o que aumenta o risco de fogo.
Aliado a todo esse quadro com reais probabilidades de tragédia, 
não há nenhuma possibilidade de se ter uma ação eficiente 
em caso de fogo, dada a dificuldade para a locomoção dos 
bombeiros e equipamentos devido à quantidade de detritos 
espalhados pelos corredores aliado um ambiente escuro.
Recentemente, houve uma ocorrência de incêndio em um 
desses prédios e os bombeiros tiveram muita dificuldade 
em transportar o material básico para o combate e armar 
uma linha adutora, já que o sistema de hidrantes estava 
totalmente danificado.
A existência desse tipo de situação não só coloca em risco 
os ocupantes, mas pode se transformar em um foco de 
problemas que,  por condução,  pode afetar edificações 
laterais ocasionando, dessa forma, uma tragédia que pode ter 
consequências imprevisíveis.
Cabe ao poder público evitar esse tipo de risco em cidades 
como São Paulo.  Aos proprietários do imóvel também deve 
ser atribuída uma parcela de responsabilidade caso ele não 
tome providencias. 
Tal situação é realmente um perigo com enorme potencial 
de causar problemas muito sérios aos quais o Corpo de 
Bombeiros não tem atuação prática. ■
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Ji-Paraná seleciona 
Bombeiros mirins

O 2º Grupamento do Corpo de 
Bombeiros Militar, sediado no mu-

nicípio de Ji-Paraná no estado de Ron-
dônia, terá um pelotão de bombeiros 
mirins. O edital com as informações foi 
divulgado em janeiro. O projeto utiliza 
atividades sociais e pedagógicas para a 
promoção da cidadania e tem como 
alvo crianças e adolescentes de famílias 
em vulnerabilidade social.
O projeto social Bombeiro Mirim foi 
criado pelo Corpo de Bombeiros Mi-
litar em 2003 e teve a primeira turma 
formada no município rondoniense de 
Guajará-Mirim. Desde então, outros 
pelotões foram formados. A previsão 
é de que, ainda em 2018, Porto Velho 
também tenha uma turma.

Ceará possui nova Lei de combate a incêndios

Camilo Santana, governador do Ceará, sancionou uma Lei Complementar que trata 
sobre a prevenção e combate a incêndio florestal,a contratação temporária de briga-

distas, proíbe a queima e disciplina o uso de fogo controlado. Segundo a nova lei, serão 
contratados temporariamente brigadistas, por um prazo de seis meses, prorrogáveis por 
até dois anos, dependendo da situação emergencial enfrentada. Haverá um processo 
de seleção para a contratação de pessoal, que receberá treinamento do Sema e do 
Corpo de Bombeiros. Entre os meses de agosto e novembro é crescente a ocorrência 
de incêndios na Caatinga por causa do tempo seco. 

Moradores sofrem 
com mau cheiro  
deixado por incêndio

Mesmo após incêndio, mora-
dores de Osasco sofrem com 

o mau cheiro. A ocorrência foi re-
gistrada no galpão de distribuição 
do Grupo Pão de Açúcar (GPA), 
no final de dezembro de 2017. Até 
o fechamento dessa edição, as 
reclamações ainda ocorriam. No 
galpão eram armazenados pro-
dutos orgânicos, como carnes e 
refrigerados, que possuem acele-
rado processo de apodrecimento. 
A empresa responsável pela re-
moção do material afirmou que o 
local ficou muito tempo fechado 
por causa da perícia, mas que já 
iniciou o trabalho para retirar os 
resíduos. A Cetesb informou que 
o GPA será penalizado com um 
Auto de Advertência (AIIPA), por 
causar incômodos a população e 
emissão de odores na atmosfera, 
gerados pela decomposição dos 
alimentos estocados.
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Por dia, Paraná registrou 30  
incêndios ambientais em 2017

Uma ocorrência a cada hora. Foi essa a frequência média de incêndios am-
bientais no Paraná em 2017, segundo dados 

do Corpo de Bombeiros do estado. Até o fim 
ano passado, haviam sido registrados 
10.593 incêndios, número semelhante 
ao mesmo período de 2016, quando 
foram 10.595 ocorrências registradas. 
É no verão, com tempo seco, altas 
temperaturas e baixa umidade no ar, 
que esse tipo de ocorrência se torna mais 
comum. Por isso, a Eletrosul lançou a Cam-
panha Anual Contra Queimadas, que visa alertar 
as pessoas sobre os riscos de realizar esse tipo 
de ação próximo às linhas de transmissão e subes-
tações. Segundo dados do Centro de Operação do 
Sistema Elétrico da Eletrosul, em 2017 grandes ocorrências de 
queimadas afetaram a rede elétrica nas regiões Centro-Oeste 
do Paraná e Oeste de Santa Catarina.

Ações de corporação catarinense  
focam em prevenção

Levantamento feito pelo Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar Santa 
Catarina (CBMSC) sobre o total de atendimentos prestados pela corporação, em 

2017, aponta que as atividades de prevenção e técnicas de combate chegam a mais 
70% dos atendimentos. Somando as ações preventivas e atendimentos na área de 
atividades técnicas, foram 444.231 auxílios prestados nos 14 batalhões do estado. 
As atividades técnicas se referem às vistorias e análises de projetos preventivos contra 
incêndios realizadas pelo CBMSC em edificações e eventos, visando garantir a segu-
rança de pessoas e patrimônios. Já as ações preventivas constituem a participação 
direta dos bombeiros com a comunidade, em palestras, exposições e cursos, que 
enfatizam as noções de segurança e preservação da vida. NOVOS CANAIS

DE ATENDIMENTO
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Segurança contra incêndio vira área do conhecimento

Em 2017, a diretoria de Engenharias, Ciências Exatas, Humanas e Sociais do Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Cientif ico e Tecnológico (CNPq) reconheceu a inclusão de  

“segurança contra incêndio” como área de conhecimento. 
A pauta “educação x segurança contra incêndio” é uma discussão antiga. Em 7 de dezembro 
do ano passado, durante a sétima reunião do conselho consultivo da Frente Parlamentar Mista 
de Segurança Contra Incêndio (FPMSCI), realizada no Congresso Nacional, em Brasília (DF), 
o assunto voltou à tona com a realização do eixo “Criação de cursos para a formação de 
engenheiros de segurança contra incêndio”. Leia mais no site da revista Incêndio. 

Bombeiros 
Militares de 
Palmeiras lança 
concurso cultural

A Companhia Independente 
Bombeiro Militar (CIBM) de 

Palmeiras de Goiás e a prefeitura 
municipal f izeram o lançamento 
do 1º Concurso Cultural Soldado 
do Fogo. O objetivo do evento é 
valorizar os artistas goianos, bem 
como divulgar a cultura de preven-
ção através da retratação da ativi-
dade operacional bombeiro militar. 
Os interessados em par ticipar 
do concurso precisam pintar um 
quadro com o tema “O Bombeiro 
Militar e Sua Luta Contra o Fogo”. 
As inscrições serão abertas de 5 
a 9 de março. Os 24 melhores 
quadros serão expostos para 
visitação do público e os três 
primeiros colocados receberão, 
respectivamente, prêmios em di-
nheiro no valor de R$ 2 mil, R$ 1 
mil e R$ 500.

Corpo de Bombeiros 
Militar do Tocantins 
recebe investimentos

O Corpo de Bombeiros Militar do 
Tocantins recebeu do governo, 

por meio do Fundo Penitenciário, vin-
culado ao Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública, R$ 11.601.607,17 para 
construção do Quartel do Comando 
Geral (QCG). Outros R$ 2.988.903,46 
foram destinados para aquisição de 
viaturas e equipamentos operacionais.
As obras da nova sede serão iniciadas 
ainda no primeiro semestre deste. O 
novo prédio possui projeto arquitetô-
nico arrojado e contará com mais de 
3,5 mil m², três pisos, áreas adminis-
trativas, sala de reuniões, estaciona-
mento, entre outros. Acompanhe em 
nosso site. 
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Anos de sabedoria 
PROFESSOR COMENTA A ATIVIDADE DE BOMBEIRO E 
A IMPORTÂNCIA DE ENSINAR JOVENS SOBRE PREVENÇÃO
\por Daniel Santos e Mariana Bonareli 
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necessidade de que no currículo escolar 
sejam incluídas matérias específicas, onde  
os jovens poderiam ter noções não só de 
proteção contra incêndio, mas também 
de segurança de um modo geral. Seria um 
modo de sanar essa lacuna existente no 
sistema educacional do nosso País.

Em 2014 você lançou o livro “Voz 
da segurança” para instruir jo-
vens, como surgiu essa ideia?
 O livro é um projeto pessoal e em 
suas páginas procuro resgatar parte 
do que escrevi, ou fui citado, ao 
longo do tempo, através de artigos, 
reportagens e entrevistas. A ideia 
básica é difundir a importância da 
segurança em todos os níveis para que 
as pessoas possam escapar com vida a 
certos e inesperados acontecimentos, 
a exemplo de incêndios e outras 
tragédias. A obra que teve não a só 
“orelha”, mas também o “proêmio” e 
a “apresentação” escritos por nomes 
de renomado valor, representa o 

coroamento de minha vida profissional.

Alguns Corpos de Bombeiros do País lançaram 
projetos sociais para formação de bombeiros 
mirins. Como analisa iniciativas desse tipo?
Recentemente, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia implan-
tou o programa “Bombeiros Mirins”, um projeto sócio educativo 
cujo objetivo principal é o de promover a interação social e o 
desenvolvimento escolar entre jovens de 6 aos 15 anos. Desse 
modo, poderemos ter em breve turmas de entusiasmados jo-
vens, que certamente não irão esconder a emoção de um dia 
serem bombeiros de verdade. 
A ideia de projetos como esse é estimular o sentimento de soli-
dariedade humana na personalidade desses meninos e meninas. 
Caso algum deles desperte para o desejo de seguir a profissão 
de bombeiro, certamente, irá incorporar o sentimento de amor 
e coragem que tão bem identifica os bombeiros. Ou seja, vai 
empenhar as atividades com o mesmo desprendimento, ab-
negação e bravura dos seus mestres e instrutores.instrutores. 
Certamente, irão incorporar o sentimento de amor e coragem 
que tão bem identifica os bombeiros.

C  arlos Hupsel é considerado 
umas das principais referên-
cias na área de prevenção 
e combate a incêndio no 
Brasil. Com 87 anos, pos-
sui experiência no setor 
prevencionista nacional, fez 
parte da equipe que proje-

tou e implantou o Serviço de Prevenção 
e Combate a Incêndio Industrial do mu-
nicípio de Aratu, na Bahia. 
Hupsel considera importante ensinar as 
noções de prevenção contra incêndios à 
crianças e adolescentes dentro do am-
biente escolar. Segundo o professor, essa 
inciativa aumenta a valorização dos profis-
sionais que atuam nessa atividade e pre-
para os jovens cidadãos para um futuro 
mais seguro. Bombeiro da reserva e autor 
do livro “A voz da Segurança”, coletânea 
de artigos, entrevistas e reportagens rela-
cionados à prevenção de acidentes, falou 
à revista Incêndio sobre a atual situação 
da profissão de bombeiro no País e legis-
lação. Acompanhe nas próximas páginas. 

No seu ponto de vista, como é a mentalidade dos 
brasileiros quando o assunto é prevenção contra 
incêndio? 
Até pouco tempo, o brasileiro acreditava que o incêndio só 
acontecia na casa do vizinho. Hoje, devido a uma maior cons-
cientização em relação aos prejuízos causados pelo fogo, as pes-
soas estão se interessando mais pelo assunto, lendo com mais 
atenção conselhos e recomendações, ou até mesmo procurando 
saber como se usa um extintor de incêndio, por exemplo. Ainda 
assim, mesmo com essa consciência do brasileiro, é sempre 
importante continuar abordando de maneira educativa.

Qual a importância em abordar prevenção  
e combate a incêndio com jovens e crianças?
Isso tem uma grande importância na formação dos jovens, pois 
em breve os meninos e as meninas de hoje formarão parte da 
população adulta e poderão influenciar decisivamente na pre-
venção de muitos fatores que dão origem aos incêndios e outras 
calamidades.  Aliás, eu sempre defendi a ideia de que a educação 
é o caminho para a proteção contra  incêndios, lembrando a 

Hoje, devido a 
conscientização 
em relação 
aos prejuízos 
causados 
pelo fogo, as 
pessoas estão 
se interessando 
mais pelo 
assunto 
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Como o sr. enxerga a atuação 
dos bombeiros atualmente?
Veja bem, em todo o mundo há um au-
mento crescente de riscos o que está 
deixando os bombeiros bastante preo-
cupados. Isto porque, em muitos países, 
as corporações de continuam a contar 
com as mesmas estruturas e os mesmos 
meios de intervenção. A construção de 
grandes complexos industriais e centros 
comerciais, o emprego cada vez maior 
de combustíveis, de eletricidade e até de 
energia nuclear, além da produção, ar-
mazenamento e transporte de produtos 
perigosos, acrescido de um significativo 
aumento do número de veículos em cir-
culação, são alguns dos riscos que estão 
deixando todos em estado de atenção. 
A capacidade de intervenção dos bom-
beiros diante desse quadro, poderá se 
esgotar em pouco tempo, se não forem 
criados novos mecanismos de ajuste, com 
um maior aporte de recursos humanos 
e materiais, mas principalmente de uma 
melhor capacitação profissional. Observe-se, por exemplo, o 
acentuado crescimento urbano e industrial com suas naturais 
implicações na circulação viária das grandes cidades, o que exige 
uma crescente intervenção dos bombeiros que, por sua vez, pre-
cisam dispor, necessariamente, de equipamentos especializados 
para, por exemplo, desencarcerar vítimas presas em veículos 
sinistrados. Junte-se a isso incêndios, explosões, desabamentos, 
vazamentos de gás, além de outras ocorrências do cotidiano, 
que exigem uma pronta ação e bons conhecimentos. A seguran-
ça deve estar ao alcance de todos, para que as pessoas possam 
escapar com vida a certos e inesperados acontecimentos.

O Corpo de Bombeiros da Bahia passou  
por alguma mudança desde a sua saída?
A autonomia administrativa do Corpo de Bombeiros Militar 
da Bahia, ocorrida há pouco mais de dois anos, trouxe novas 
e amplas perspectivas de crescimento para a corporação. A 
emancipação representa a possibilidade de realizar um serviço 
de mais qualidade para a população da Bahia porque significa 
toda uma instituição voltada para a finalidade de preservar e 
salvar vidas e bens. 

As normas brasileiras que estão em vigor são 

suficientes para atender toda  
a demanda do País?
A dimensão continental do Brasil exige 
que as normas de incêndio sejam sempre 
atualizadas e adequadas as diversas regi-
ões do País e há um esforço muito grande 
nesse sentido. Entretanto, é importante 
observar que cada estado tem uma rea-
lidade diferente, uma característica geo-
gráfica bem específica e que, combinados 
à uma situação de emergência exige do 
corpo de bombeiros local uma ação es-
pecifica. Precisamos de leis que atendam 
as demandas de combate e prevenção 
como um todo, sem esquecer das especi-
ficidades de cada lugar. Os riscos do Acre, 
por exemplo, são diferentes dos riscos do 
Paraná e por aí vai. 

Comparado a outros países, o 
Brasil tem uma boa legislação 
relacionada à prevenção? 
Não possuo conhecimento sobre a le-
gislação de outros países em relação ao 

nosso, mas acredito que o trabalho realizado pelas câmeras 
técnicas, como a Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), tem colocado o País num bom patamar no que diz 
respeito à prevenção e combate de acidentes. Sempre temos 
algo a ser melhorado e vemos os movimentos constantes de 
aperfeiçoamento da legislação, mas os dispositivos de prevenção 
a riscos que temos hoje são confiáveis.  

Após o incêndio ocorrido na boate Kiss, em 
Santa Maria (RS), alguns municípios realizaram 
mudanças na legislação, inclusive uma lei federal 
foi criada. As autoridades e corporações estão 
conseguindo colocar em prática as novas leis? 
Essa nova lei federal, chamada de Lei Kiss, era muita aguardada. 
Para muitos profissionais da área, não é o texto ideal, mas já 
representa um grande avanço. A tragédia que ocorreu na boate 
Kiss está registrada na história como uma das maiores negligên-
cias para com a vida humana. 
A partir dessa nova lei, é fundamental que os municípios de-
senvolvam ações complementares sobre prevenção e combate 
a incêndio e a desastres em estabelecimentos e áreas públicas. 
Talvez ainda seja cedo definir se existe ou numa uma dificuldade 
por partes das autoridades de colocar a lei em prática.■

Precisamos de 
leis que atendam 
as demandas 
de combate e 
prevenção como 
um todo, sem 
esquecer das 
peculiaridades 
de cada região 
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por Luciana Lana 

Lojas populares instaladas precariamente em 
edificações antigas e muito concentradas são  
palcos bastante propícios a incêndios

Cerca de 1 milhão de pessoas se 
aglomeraram, no último fim de 
semana antes do natal, nas ruas do 
Brás, um dos maiores centros de 

comércio popular da cidade de São Paulo. 
Ocupando cerca de 3,5 km2, o Brás reúne 
em 55 ruas mais de 5 mil lojas. No fim do 
ano, chega a receber diariamente até 600 
ônibus fretados por revendedores. O mo-
vimento é parecido na Rua 25 de Março, 
bem próxima ao Brás, e também no Bom 
Retiro, outro bairro que concentra varejis-
tas e atacadistas, sobretudo do ramo de 
vestuário. O comércio costuma pegar fogo 
nesses centros. O problema é que, nem 
sempre, essa é uma figura de linguagem. Em 
agosto passado, por exemplo, um incêndio 
numa loja de brinquedos interditou toda a 
rua 25 de Março. No mês seguinte, no Brás, 
o fogo destruiu um depósito de roupas e 
calçados esportivos.

As ocorrências são frequentes. Segundo 
o Corpo de Bombeiros do estado, há  em 
média um incêndio por mês na região do 

Brás e adjacências. Numa retrospectiva, po-
de-se destacar o ocorrido em janeiro de 
2017 em um prédio da 25 de Março; o de 
novembro de 2016, num shopping popular 
do Brás; e, antes, em fevereiro e em março 
de 2016, respectivamente, num prédio e 
num shopping no Bom Retiro. 

O caso do shopping popular do Brás foi 
impactante e polêmico. As chamas começa-
ram numa quarta-feira à noite e na manhã 
da sexta-feira seguinte os bombeiros ainda 
trabalhavam no local, onde funcionavam 
cerca de 100 lojas de roupas e eletrôni-
cos. Parte do teto do imóvel despencou. 
Com trincas e rachaduras nas paredes, os 
bombeiros temiam que a estrutura esti-
vesse comprometida e ocorressem outros 
desabamentos. O shopping funcionava de 
forma irregular e não tinha auto de visto-
ria do Corpo de Bombeiros. O prédio já 
tinha sido lacrado e multado em mais de 
R$ 300 mil pela prefeitura de São Paulo, 
mas foi reaberto ilegalmente. Na ocasião, 
foi feita uma consulta a outros 73 shoppings 

da região e 48 deles também não tinham o 
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 
(AVCB) – dez já tinham sido multados.

“A situação é problemática”, diz o Marcos 
Palumbo, capitão do Corpo de Bombeiros 
de São Paulo. Ele explica que legislação é 
clara e traz especificações um tanto rigoro-
sas para evitar incêndios, mas lamenta que, 
em geral, os comerciantes não atentam às 
normas.

O Capitão destaca que a concessão do 
auto de vistoria é um processo que ocor-
re em duas etapas: na primeira, o projeto 
de segurança do estabelecimento deve ser 
aprovado pelo Corpo de Bombeiros; na 
segunda, é feita uma vistoria no local para 
checar se o projeto foi executado correta-
mente. Só então é concedido o AVCB. O 
shopping que pegou fogo no Brás, em no-
vembro de 2016, tinha o projeto aprovado, 
mas a vistoria não havia sido feita, sequer 
solicitada.

Palumbo comenta que são vários os ris-
cos em centros de comércio, a começar 
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pela quantidade de material combustível 
acumulado. Daí a necessidade de extinto-
res, hidrantes, sinalização adequada e rotas 
de fuga não obstruídas. Por fim, ele lembra 
que muitas vezes os procedimentos adota-
dos em princípios de incêndio não são ade-
quados e acabam agravando a ocorrência. 
“Já houve casos em que, para evitar saques, 
o lojista fechou as portas do estabelecimen-
to – uma atitude totalmente equivocada 

que só prejudicou o controle do fogo”.

RUAS ESTREITAS,  
PRÉDIOS ANTIGOS

É comum, em várias capitais brasileiras, 
os centros históricos serem em parte ocu-
pados por comércio e isso acaba favorecen-
do a ocorrência de incêndios. No centro 
do Rio de Janeiro, a Sociedade de Amigos 
das Adjacências da Rua da Alfândega, re-
gião conhecida como Saara,  reúne mais 
de 1.200 lojas em 11 ruas – um comércio 
popular que se instalou em edificações se-
culares. “São sobrados que datam de 1700 
a 1900, construções em pedra e madeira, 
quase sempre geminadas. Ou seja, a possi-
bilidade de um incêndio se alastrar é muito 
grande”, explica Henrique Moraes, coro-
nel e diretor geral de serviços técnicos do 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Rio de Janeiro (CBMERJ).

Também o arruamento, característico da 
época, é estreito e pouco compatível com 
o fluxo atual de pessoas e de mercado-
rias. E os recursos d´água no local não são 
abundantes. Tudo isso dificulta o controle 
de incêndios. “E não há prevenção”, reclama 
o coronel, afirmando que “a liberação de 
um atestado pelo Corpo de Bombeiros não 
é garantia de que não vai haver incidente”.

Ele explica que os lojistas não têm a de-
vida preocupação em atender normas e 
manter o estabelecimento em condições 
de segurança. “As instalações elétricas não 
são bem feitas e acabam sobrecarregadas 
nos meses de maior movimento; os imó-
veis não são planejados para estocar um 
volume tão grande de mercadorias, no fim 

PRINCIPAIS RISCOS 
NOS CENTROS DE 
COMÉRCIO POPULAR
◗ modificação de layout interno da lo-

ja sem redimensionamento dos pre-
ventivos fixos aprovados pelo bom-
beiro militar; 

◗ dificuldades de acesso das viaturas 
por conta da largura das vias e de 
obstáculos diversos; 

◗ ausência de malha de hidrante em 
bom estado de uso para forneci-
mento de água.
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do ano, há muitos depósitos clandestinos, 
áreas usadas de maneira indevida. Para 
depósito de materiais combustíveis, como 
são muitos dos produtos comercializados 
naquelas lojas, há prescrições específicas; 
mas o comerciante acaba transformando 
qualquer área em depósito”.

Para o coronel, o comerciante da Saara 
está focado exclusivamente na venda, que 
ocorre em grande volume por conta do 
preço baixo. “Segurança, conforto, infra-
estrutura não são prioridades. Como não 
se trata de redes conhecidas, não há pre-
ocupação com a marca, com o nome da 
empresa e com sua responsabilidade em 
caso de acidentes”.

Bem próximo à Saara funciona um came-
lódromo, também com condições bastan-
te precárias de segurança. Mas, de acordo 

com o Henrique Moraes, não há risco de 
propagação do fogo entre as duas áreas. 

OUTRAS SAARAS  
PELO BRASIL

Tal como no Rio de Janeiro, também no 
Nordeste alguns centros históricos das ca-
pitais abrigam comércio popular e apresen-
tam riscos semelhantes. Em Maceió (AL), as 
ocorrências de incêndio no centro da cida-
de culminaram numa de grande propor-
ção em novembro de 2015, quando quatro 
grandes lojas foram totalmente destruídas. 

“Boa parte das edificações do centro 
comercial de Maceió são antigas, algumas 
centenárias. Poucas têm características 
construtivas mais novas”, comenta Fernan-
do Antônio Holanda Braga Damasceno, 
capitão do Corpo de Bombeiros Militar 
de Alagoas. As causas, segundo ele, são as 
mesmas apontadas pelos bombeiros de ou-
tros estados: acúmulo de materiais em lo-
cais inapropriados, desrespeito às medidas 
previstas nos códigos de segurança contra 
incêndio, instalações precárias – de baixa 
qualidade, mal conservadas ou mal execu-
tadas (com erros no dimensionamento ou 
feitas com gambiarras).

Após o incêndio no fim de 2015, o Corpo 
de Bombeiros se reuniu com as superinten-
dências municipais de transporte, energia, 
controle e convívio urbano, a companhia 

OS RISCOS DE 
INCÊNDIOS EM 
PERÍODOS DE FESTAS
◗ ESTOQUES - Com o aumento da 

demanda, os comerciantes compram 
mais produtos e, muitas vezes, de-
positam de forma inapropriada, che-
gando a desconsiderar o que é pre-
visto no projeto contra incêndio e 
pânico analisado, aprovado e visto-
riado pelo bombeiro militar; 

◗ LUZES - As lojas são decoradas com 
maior quantidade de enfeites lumi-
nosos. Quando instalados de forma 
inadequada, esses produtos podem 
provocar curto circuito;

◗ PÚBLICO - O aumento de tran-
seuntes, tanto no interior das lojas 
quanto nas vias públicas, dificulta a 
evacuação e o acesso das viaturas e 
equipes de intervenção como as do 
Corpo de Bombeiros Militar.
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de saneamento, a defesa civil, a Eletrobras 
e a Aliança Comercial. A Eletrobras afirmou 
que 90% da fiação no centro é subterrâ-
nea e se comprometeu a enviar ofícios às 
companhias de telefonia e operadoras de 
TV a cabo solicitando que também fizes-
sem a instalação de seus cabos de forma 
subterrânea para reduzir a quantidade de 
fios nos postes. 

Foram definidas rotas de acesso ao local 
para viaturas de grande porte e obras que 
viabilizassem essas rotas. Outra decisão re-
levante foi a reativação de hidrantes que já 
não estavam em funcionamento no local.   

 As medidas surtiram efeito. O número 
de ocorrências caiu de 38 em 2015, para 
29 em 2016 e 11 até meados de dezembro 
de 2017. A maior parte dessas ocorrên-
cias foi de pouca gravidade, por exemplo, 

princípios de incêndio controlados pela pró-
pria população local. 

Na contenção do fogo, segundo o ca-
pitão Holanda, são combinadas diferentes 
técnicas: resfriamento, abafamento, isola-
mento e retirada de material. 

Para a evacuação, o capitão comenta a 
importância da sinalização de emergência, 
mas destaca que é também valorosa a 
atuação de funcionários na orientação do 
público e desobstrução das rotas. 

CULTURA DE PREVENÇÃO
Foi também em 2015 que, em Sergipe, 

o Corpo de Bombeiros Militar lançou a 
campanha Por um centro seguro, voltada à 
prevenção de incêndios no centro comer-
cial da capital Aracaju. A iniciativa se deu 
após um grande incêndio em uma loja de 

MADUREIRA CHOROU
Maior centro de comércio popular dos 
subúrbios do Rio de Janeiro, inaugura-
do em 1959, o Mercadão de Madurei-
ra, com 8 mil metros quadrados, foi 
destruído, em janeiro de 2000, por 
um incêndio que começou num sába-
do à noite e consumiu quase todas as 
650 lojas até ser controlado no dia se-
guinte. A operação de combate ao fo-
go contou com o trabalho de cerca 
de 200 homens da Defesa Civil e do 
Corpo de Bombeiros.
O Mercadão recebia cerca de 80 mil 
pessoas por dia e gerava 20 mil empre-
gos diretos e indiretos. Não houve fe-
ridos, mas dois edifícios e várias casas 
vizinhas ao mercado foram interditadas 
pelo risco de desabamento. O mercado 
foi demolido, reconstruído e reinaugu-
rado no ano seguinte. Desde então, os 
incidentes têm sido raros. 
Sheila Reis, subsíndica e diretora de 
marketing conta que o mercado foi re-
aberto com um projeto de segurança 
adequado e que atualmente uma equi-
pe de bombeiros e eletricistas presta 
atendimento constante aos lojistas, ga-
rantindo a manutenção de sistemas elé-
tricos, hidráulicos e de equipamentos 
a gás. “O Mercadão tem uma adminis-
tração central atenta. Periodicamente 
são feitas vistorias”, garante.
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tecidos ocorrido em março daquele ano. 
No mês seguinte, o CBMSE se reuniu com 
a Defesa Civil e representações dos lojistas 
para definir medidas de prevenção. Foi en-
tão elaborada e distribuída, em junho, uma 
cartilha com orientações aos lojistas. “A 
ideia era conscientizá-los e incentivá-los a 
regularizar seus estabelecimentos e a cum-
prir as exigências do Sistema de Combate 
a Incêndio e Pânico. A cartilha trazia reco-
mendações e instruções para isso. As lojas 
que se adaptaram passaram a receber um 
selo de garantia. Depois, em dezembro, foi 
realizada uma palestra de conscientização”, 
conta o major Douglas Farias de Moraes.

Depois desse esforço, foi intensificada a fis-
calização e muitos lojistas receberam notifi-
cações para corrigir irregularidades. O alvará 
do Corpo de Bombeiros deve ser renovado 

a cada ano. Os lojistas têm que solicitar a 
renovação e, num prazo de 15 dias, receber 
a vistoria. Fora isso, de forma aleatória, são 
feitas inspeções em lojas que não tenham 
solicitado a renovação do alvará. Entre 2015 
e 2017, foram feitas 889 vistorias em 625 edi-
ficações.  Segundo o major Moraes, a campa-
nha contribuiu para que um número maior 
de comerciantes se adequasse às normas. 

O posicionamento do Corpo de Bom-
beiros Militar de Sergipe é semelhante ao 
adotado na corporação do Rio de Janei-
ro. “Queremos fomentar o interesse pela 
legalização e não simplesmente multar ou 
interditar”, diz o coronel Henrique Moraes, 
do CBMRJ. Ele explica que centenas de es-
tabelecimentos no centro do Rio poderiam 
ser fechados, o que afetaria não só os pro-
prietários das lojas como, principalmente, 

os trabalhadores e suas famílias. “Não é 
razoável resolver um problema criando 
outro, talvez maior. Temos que propor 
uma alternativa factível para o comércio 
funcionar dando segurança às pessoas. Isso 
passa por uma cultura de prevenção que, 
infelizmente, extrapola a função do Corpo 
de Bombeiros, mas para a qual temos con-
centrado nossos esforços”, conclui.■

MEDIDAS PREVENTIVAS 
POR PARTE DOS 
COMERCIANTES
◗ Respeitar o estabelecido nos códi-

gos normativos de segurança con-
tra incêndio e pânico, submetendo 
o projeto do estabelecimento à aná-
lise do Corpo de Bombeiros, exe-
cutando de forma correta o projeto 
analisado e aprovado e, por fim, fa-
zendo quaisquer ajustes determina-
dos pelo Corpo de Bombeiros após 
a vistoria de conferência do que foi 
executado; 

◗ Procurar, a cada mudança de layout 
ou de finalidade de uso de determi-
nado espaço das lojas, submeter à 
nova análise do Corpo de Bombei-
ros e efetivar posteriores ajustes ne-
cessários ao correto funcionamento; 

◗ Executar corretamente as instalações 
elétricas a fim de comportarem o in-
cremento de novos materiais elétri-
cos, usar corretamente os enfeites 
luminosos, respeitando as orienta-
ções de uso contidas nas embalagens 
dos produtos;

◗ Capacitar os funcionários a atuarem 
como promotores de segurança du-
rante eventuais sinistros por meio de 
cursos e simulados;

◗ Contatar o Corpo de Bombeiros em 
qualquer situação que seja percebi-
do algum risco e ou sinistro, a fim de 
obter as orientações pertinentes e o 
atendimento adequado.
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escavações e com a fábrica em operação.
O estudo permite verif icar as condições de corrosão a 

que estão sujeitas as tubulações e definir as características de 
instalação de um sistema de proteção catódica, que permite 
eliminar por completo a corrosão, sem interferir na operação 
normal da fábrica, mesmo que o processo corrosivo já esteja 
adiantado.

Corrosão pelo solo
O comportamento do solo como meio corrosivo é muito 

importante de ser estudado e depende de muitas variáveis, 
como: aeração, umidade, pH, micro-organismos, condi-
ções climáticas, heterogeneidades, bactérias redutoras 
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Por serem enterradas e de difícil 
inspeção visual, as tubulações das 
redes de incêndio tendem a ser 
esquecidas pelos técnicos de ope-
ração e manutenção que, geral-
mente, são surpreendidos quando 
os primeiros furos causados por 
corrosão começam a aparecer.

O diagnóstico de corrosão des-
sas instalações pode ser feito com 

base na interpretação dos valores das resistividades elétricas 
e do pH do solo e na análise dos potenciais eletroquímicos 
tubo/solo, que podem ser medidos sem a necessidade de 

PROTEÇÃO EM  
REDES ENTERRADAS 
por Luiz Paulo Gomes
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de sulfato, fertilizantes, despejos industriais e presença 
de produtos químicos diversos.

Os problemas de corrosão se agravam bastante devido 
às falhas do revestimento das tubulações enterradas e por 
causa do par galvânico aço/cobre, formado pela malha de 
aterramento elétrico da planta industrial.

  Essa grande quantidade de variáveis faz com que o solo 
seja considerado um dos meios corrosivos mais complexos, 
sendo sempre importante estudar sua ação agressiva sobre 
as tubulações e outras instalações metálicas nele enterradas.

Diagnóstico
Os problemas de corrosão podem ser diagnosticados 

mediante a determinação e análise das seguintes variáveis:
u Resistividade elétrica do solo.
u pH do solo.
u Potenciais das tubulações de incêndio em relação ao solo (potenciais tubo/solo). 
u Estudo do “layout” e características das tubulações enterradas e da malha 
de aterramento elétrico.

Influência da resistividade elétrica do solo

A resistividade elétrica do solo pode ser medida por in-
termédio de um instrumento apropriado, pelo Método de 
Wenner ou Método dos Quatros Pinos.

 Quanto mais baixas forem as resistividades elétricas, mais 
facilmente funcionarão as pilhas de corrosão e mais intenso 
será o processo corrosivo.

Dessa maneira, podemos classif icar a agressividade dos 
solos da seguinte maneira:

TABELA 1
AGRESSIVIDADE DOS SOLOS EM  
FUNÇÃO DA RESISTIVIDADE ELÉTRICA

Importante ter em mente que, mesmo em solos de muito 
alta resistividade elétrica, pode haver corrosão severa em 
tubulações  enterradas, devido à ocorrência de outros fato-
res como, por exemplo, a presença de correntes de fuga e 
a existência dos pares bi-metálicos causados pelos sistemas 
de aterramento elétrico. 

Dessa maneira, diagnósticos de ausência de corrosão 
não podem ser feitos apenas com os valores medidos das 
resistividades elétricas do solo.

Em solos com resistividade elétrica variável, o que é mui-
to comum de ocorrer, o grau de corrosão é sempre mais 
acentuado, devido à presença das conhecidas macro-pilhas 

RESISTIVIDADE ELÉTRICA AGRESSIVIDADE

  Até 10.000 Ω.cm Muito Alta

 10.000 a 50.000 Ω.cm Alta/Média

 Acima de 50.000 Ω.cm Média/Baixa

MEDIÇÃO DA RESISTIVIDADE ELÉTRICA DO SOLO
A DISTÂNCIA "d" ENTRE PINOS DEFINE A PROFUNDIDADE DA MEDIÇÃO

d d d

NÍVEL DO
SOLO

CABO ELÉTRICO

INSTRUMENTO 

PINOS AUXILIARES
FINCADOS NO SOLO

DE MEDIÇÃO
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de corrosão ou pilhas de resistividade elétrica 
diferencial.

Influência dos potenciais tubo/solo 
Potenciais tubo/solo significam a diferença de 

potencial entre uma tubulação enterrada e um 
eletrodo de referência em contato com o solo.

Essas medições são feitas com o auxílio de 
um voltímetro eletrônico de alta sensibilidade 
e alta impedância, complementado por uma 
meia-célula ou eletrodo de referência de Cu/
CuSO4, adotando-se as orientações seguintes:

Valores da ordem de -0,50V, fixos e sem 
flutuações, significam os potenciais naturais 
de corrosão do aço   enterrado.

Valores da ordem de -0,20V, fixos e sem 
flutuações, significam o potencial natural do 
cobre enterrado, material usado nos siste-
mas de aterramento elétrico.

Valores entre -0,20V e -0,50V, muito 

MEDIÇÃO DO POTENCIAL TUBO/SOLO DE
UMA LINHA DE INCÊNDIO ENTERRADA

VOLTÍMETRO

MEIA-CÉLULA
DE Cu/CuSO4

LINHA DE INCÊNDIO

CONTATO ELÉTRICO
NO HIDRANTE
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comuns de ocorrer em plantas industriais, sugerem a 
presença de corrosão galvânica, causada pelo par gal-
vânico aço/cobre.

Potenciais iguais ou mais negativos que -0,85V signifi-
cam que as tubulações estão protegidos catodicamente 
e portanto livres de qualquer tipo de corrosão. Essa 
condição somente pode ser conseguida, mediante a ins-
talação de um sistema de proteção catódica.

Potenciais flutuantes, com valores positivos, signifi-
cam a ocorrência de correntes de fuga, com corrosão 
eletrolítica grave. 

Influência do pH  
As medições do pH podem ser feitas mediante análise em 

laboratório de amostras do solo colhidas em vários locais 
dentro da fábrica.

Os valores do pH, quando comparados com os valores 
dos potenciais tubo/solo, nos permitem verificar se a rede 
de incêndio enterrada está operando dentro da faixa de 
corrosão, de passividade ou de imunidade, de acordo com 
o Diagrama de Pourbaix (diagrama E-pH). 

Embora seja válido para o ferro em meio aquoso, esse 

diagrama pode ser usado, na prática, para auxiliar no diag-
nóstico  de corrosão das tubulações enterradas. 

Influência do revestimento
Muitos acreditam que o revestimento externo usado nas 

tubulações enterradas é suficiente para proteger os tubos 
contra a corrosão. 

Os especialistas em corrosão sabem, entretanto, que 
essa crença é totalmente infundada, uma vez que os reves-
timentos das tubulações de incêndio, mesmo quando bem 
aplicados, possuem poros e falhas, sofrem danos durante a 
instalação,  permitem a absorção de umidade e envelhecem 
com o passar do tempo, permitindo a ocorrência danosa 
da corrosão.

Dessa maneira, as tubulações enterradas das redes de in-
cêndio, mesmo as bem revestidas, estão sujeitas à corrosão 
pelo solo em pontos localizados, nas falhas e nos poros do 
revestimento, com maior ou menor intensidade, dependen-
do, como já vimos, das características do solo, dos valores 
dos potenciais tubo/solo, da existência dos pares galvânicos 
aço/cobre (malhas de terra) e da ocorrência de correntes 
de fuga (corrosão eletrolítica).
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Luiz Paulo Gomes  possui graduação em Engenharia de Equipa-
mentos de Petróleo e Gás, é diretor  da IEC-Instalações e Enge-
nharia de Corrosão Ltda. e autor do livro Sistemas de Proteção 
Catódica (editado pela IEC).

Proteção catódica
Uma vez diagnosticada a ocorrência de corrosão, torna-se 

necessária a instalação de um sistema de proteção catódica, 
qualquer que seja o tipo de corrosão (pelo solo, galvânica, 
por correntes de fuga ou todas ao mesmo tempo).

A instalação do sistema de proteção catódica é a única 
solução capaz de eliminar os processos corrosivos das tubu-
lações enterradas com baixo custo e total garantia.

Os sistemas de proteção catódica, largamente utilizados 
em redes de incêndio e outras tubulações enterradas, podem 

ESQUEMA TÍPICO DE INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE PROTEÇÃO  
CATÓDICA PARA AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS E FUNDOS  DOS 

TANQUES DE UMA PLANTA INDUSTRIAL

TUBULAÇÕES PROTEGIDAS

ATERRAMENTO ELÉTRICO
RETIFICADOR DE PROTEÇÃO CATÓDICA

110/220V C. A.
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 

CHAVE ELÉTRICA CORTA-CIRCUITO

TANQUES PROTEGIDOS

ANODOS INERTES
ENTERRADOS

ser do t ipo  por 
corrente impressa 
(instalação de um  
retificador e anodos 
inertes de ferro.sili-
cio.cromo, distribuí-
dos dentro da fábri-
ca) ou do tipo com 
anodos galvânicos de 
Magnésio, fabricados 
especialmente para 
essa finalidade.

Com a instalação 
do sistema de pro-
teção catódica, os 
potenciais tubo/solo 
são mantidos com 
valores iguais ou mais 
negativos que -0,85V 
(Cu/CuSO4) e a cor-
rosão é eliminada.

 
Recomendação

Para redes de in-
cêndio em constru-
ção ou já existentes, 
mesmo que os furos 
por corrosão ainda 
não tenham come-
çado a aparecer, re-
comendamos ado-
tar o procedimento 
seguinte:
u Providenciar a execução 
dos serviços de medições 
de campo, para permitir o 
diagnóstico sobre o tipo  e 

a gravidade  da corrosão nas tubulações enterradas.
u Projetar e instalar um sistema de proteção catódica, com base nos resultados 
e recomendações do relatório de diagnóstico. ■
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Tintas retardantes garantem um 
tempo “extra” para evacuação 
do locais com foco de incêndio 

ALIADO 
CONTRA 
TRAGÉDIAS

 por Adriana Gavaça

As tintas retardantes ou antichamas são indicadas para aplicação em materiais de acaba-
mento e revestimento na construção civil, como madeira, carpetes, tecidos, drywall, 
lonas plásticas, revestimentos acústicos, forros de PVC e fachadas combustíveis, entre 
outros. O produto contém elementos que reduzem a propagação das chamas em 

até 90%, dependendo da superfície do material em que foi aplicada e pode, inclusive, extinguir 
totalmente o fogo, se for apenas um foco pequeno. Também funciona como uma espécie de 
escudo protetor quando o incêndio foge do controle, permitindo ganho de minutos, às vezes, 
de horas, para que o abandono do local seja feito de forma mais segura e eficiente antes que o 
material comece a queimar. 

Há dois anos, no dia 21 de dezembro de 2015, um incêndio de grandes proporções destruiu o 
prédio que abrigava o Museu da Língua Portuguesa, na região central de São Paulo. “Este incêndio 
poderia ter sido de menor proporção. Um dos fatores que aceleraram o aumento do fogo foram 
os materiais de acabamento e revestimento de alta propagação de chamas e emissão de fuma-
ça. Se tivessem recebido o tratamento com retardante à chamas, como o verniz retardante, o 
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Os estabelecimentos comerciais com grande público 
recorrem, cada vez mais, ao uso de tintas retardantes 

incêndio seria facilitado”, assinala o diretor 
da CKC do Brasil, Jeffery Lin.

ESTABELECIMENTOS  
RECORREM AO USO

Os estabelecimentos comerciais com 
grande público recorrem, cada vez mais,  
à aplicação do produto, até para aten-
derem a legislação, através de instruções 
técnicas publicadas por Corpo de Bom-
beiros, como acontece em São Paulo, ou 
em razão de normas específicas, como 
a NBR 9442 (classifica a inflamabilidade 
dos elementos construtivo), a NBR 8660, 
voltada para Pisos e a ASTM E-662 (den-
sidade óptica da fumaça). 

“O Brasil já tinha normas específicas 
que com o tempo ganharam força após 
o acidente na Boate Kiss. Situação lamen-
tável, mas que gerou forte debate sobre 
as necessidades dos produtos em geral 
de proteção contrafogo”, assinala Lilian 
Jobim, diretora da Selak. O incêndio na 
Boate Kiss começou após um artefato 
pirotécnico ter atingido o teto da dan-
ceteria, que era de material altamente 
inflamável e tóxico. 

Em um dos principais colégios particu-
lares da capital paulista, o Dante Alighieri, 
a aplicação de produtos retardantes já é 
comum em diversos acabamentos, como 
no forro das salas do Edifício Anexo ao 

Michelangelo, que compõe o complexo 
estudantil, no tratamento acústico reali-
zado em um dos edifícios, e, até mesmo, 
nas cortinas do anfiteatro. “São cuidados 
que muitas das vezes as pessoas não têm 
e que acabam resultando em tragédias, 
como a de Santa Maria. Foi a partir da-
quele episódio que o Corpo de Bombei-
ros passou a fiscalizar efetivamente esse 
problema. Hoje cobramos de nossos for-
necedores e empreiteiros que atendam 
a essas novas exigências, apresentando, 
inclusive laudos dos produtos com garan-
tia de qualidade e resistência ao fogo”, 
assinala Marcelo Zimbres, engenheiro de 
Segurança do Trabalho do Colégio.
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 Pelo local, passam diariamente cer-
ca de 4,5 mil alunos, 900 funcionários, 
além de visitantes gerando um público 
frequente de mais de cinco mil pessoas. 
Diante disso, o colégio investe em equipa-
mentos de prevenção e segurança, como 
a própria tinta.

 
ALIADO CONTRA TRAGÉDIAS

As tintas retardantes são tratadas no 
mercado como instrumento de proteção 
passiva contra incêndios, uma vez que o 
seu uso tem por função não só impedir 
que o fogo se alastre, como também 
atuar na melhoria desse material quanto 
a sua reação ao calor, aumentando o tem-
po de fuga de pessoas do local do evento, 
o que a torna um aliado fundamental na 
hora de traçar planos de abandono de 
edificações.

Jeffery Lin, diretor da CKC do Bra-
sil, explica que antes de optar por um 
revestimento ou acabamento durante 
o projeto, é fundamental avaliar qual o 
comportamento destes materiais com 
base na propagação de chamas e emissão 
de fumaça, e se podem ser tratados com 
produtos retardantes de chamas.

Um dos casos recentes em que não 
atendiam aos requisitos de propagação de 
chamas ocorreu na fachada de um edifício 
residencial, em Londres, em junho passa-
do. Embora o incêndio tenha começado 
com um curto-circuito em uma geladeira, 
o revestimento da fachada, que não havia 
passado em testes de segurança, foi o que 
teria ajudado o fogo a atingir proporções 
catastróficas, se tornando o pior incêndio 
em séculos na capital britânica. 

“Nesse episódio, o material usado não 
era o adequado, por não atender aos 
requisitos básicos de segurança contra 

incêndio e serem altamente propagan-
tes a chamas. Poderia ter sido utilizado 
o mesmo tipo de revestimento, porém 
com retardante de chamas em sua com-
posição”, assinala Lin.

PARA NÃO ERRAR  
NA ESCOLHA

Escolher o produto adequado para ser 
usado em cada situação é um dos gran-
des desafios e que causa, muitas vezes, 
confusão no mercado, principalmente 
por pessoas que não atuam nessa área. 
Hoje, há dois tipos de produtos à dispo-
sição: as tintas ou verniz (retardantes a 
chama) e os resistentes ou intumescidos 
(uma película que incha na hora de um 
incêndio). 

A primeira delas, como o próprio 

As tintas antichamas são tratadas no mercado  
como instrumento de proteção passiva contra incêndios 

nome já diz, é usada para “retardar” 
ao máximo a propagação do fogo ou 
mesmo extingui-lo. É indicada para subs-
tratos que já tenham resistência natural 
a calor de, no mínimo, 180ºC, como 
madeira, plásticos de alta densidade e 
outros tipos de materiais de acabamento 
da construção civil. O produto evita a 
propagação da chama, mas não impede 
que o material queime. Quando a fonte 
de calor é removida, a chama se extin-
gue, enquanto que uma tinta convencio-
nal continuará queimando.

“Esse tipo de tinta necessita de calor 
para reagir dentro da proposta do pro-
duto. O substrato não pode se deterio-
rar antes da reação do produto, caso 
contrário não há funcionalidade. Logo o 
material indicado para proteção deve ser 
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outro”, assinala Lilian Jobim, diretora da 
Selak. Hoje no mercado existem tintas 
retardantes que são a base de solvente 
e a base água.

Quando o assunto for proteção da es-
trutura em caso de incêndio, o material 
indicado é a tinta intumescente, que tem 
a mesma função de Proteção Passiva, mas 
com outros princípios de reação química. 
A tinta intumescente, é voltada para es-
truturas metálicas (como pontes) e espa-
ços confinados, como shopping centers, 
por exemplo, mas sempre pensando na 
proteção à estrutura. É comercializada 
de forma diferente e tem que atender 
a NBR 14432. 

De acordo com Eder Dirceu Dela 
Justin, chefe do Laboratório de Desen-
volvimento de Tintas Líquida da Weg, 
a, essas tintas podem ser a base de 
solvente ou água e são utilizadas em 

superfícies metálicas com o objetivo 
de proteger temporariamente o aço da 
ação do fogo/calor, dando tempo para 
evacuação do edifício e auxiliar na ação 
dos bombeiros.

“O processo funciona da seguinte ma-
neira: a partir de 250°C, a tinta inicia 
uma reação onde se expande, formando 
uma camada de espuma que isola tem-
porariamente o aço do calor”, explica 
o executivo.

As tintas intumescentes podem ser 
classificadas ainda conforme a natureza 

do incêndio. Para 
o fogo celulósico 
(que é caracteriza-
do por uma fonte 

Eder Dirceu Dela 
Justina, chefe de 
laboratótio da 
empresa Weg 

A aplicação de produtos retardantes em estruturas 
metálicas só pode ser feita por empresas especializadas  

http://www.facebook.com.br/revistaincendio
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de combustível a base de madeira, pa-
pel, têxteis. Esses combustíveis são típi-
cos de áreas comerciais e em ambientes 
de infraestrutura civil, como hotéis, res-
taurantes, estádios, shopping centers, 
hospitais, edifícios públicos), é indicado 
o intumescente celulósico. Geralmente 
é monocomponente, podendo ser base 
d’água ou solvente, sendo aplicado de 
200 a 4000 micras. Já para o chamado 
fogo hidrocarboneto (aquele que quei-
ma acima de um conjunto de vaporiza-
ção de combustível de hidrocarbonetos 
e têm um aumento de calor muito rá-
pido, em questão de poucos minutos. 
Pode ocorrer, por exemplo, em plantas 
industriais/químicas, off-shore, tanques 
de armazenamento de combustíveis, 
usina nuclear, refinarias etc) é utilizado o 
intumescente hidrocarbônico. A grande 
maioria é de produtos à base de epóxi 
bicomponente, com espessuras de 0,2 
a 20,0mm.

“São soluções muito eficientes para 
preencher requisitos de segurança de 
indústrias, plataformas, edificações, ae-
ronaves e embarcações, entre outras. 
Permitindo tempos maiores até que 
brigadas e bombeiros cheguem às áre-
as de incêndio. No caso da tinta intu-
mescente, o TRRF (tempo requerido de 
resistência ao fogo) poderá ser de 30, 
60, 90, 120 e 240 minutos, dependendo 
do tipo de tinta, do tipo de estrutura 
aplicada e também da espessura da tin-
ta intumescente”, explica o especialista 
da Weg.

 
IMPORTÂNCIA  
DA PROCEDÊNCIA

Outro item de extrema importân-
cia, com relação a esses produtos, é 

conhecer a sua procedência. O dire-
tor da CKC destaca que é preciso f i-
car atento às tintas que ainda não são 
cer tif icadas ou que não passam por 
testes em laboratórios. “Essas tintas 
devem passar por ensaios em laborató-
rios acreditados, que identifiquem nos 
laudos se foram ensaios de reação ou 

resistência ao fogo”, afirma Lin
O executivo também diz que, para 

a proteção em estruturas metálicas, é 
preciso que a aplicação do produto seja 
feita por empresa especializada com 
conhecimento técnico e prático, sob o 
risco de perder a validade do produto 
com um trabalho mal executado. ■

O TRRF poderá ser de 30,60,90,120 e 240 minutos, 
dependendo do tipo de tinta e estrutura a qual será aplicada
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De produtos que protegem pisos a grandes  
estruturas de aço; são diversas as opções do mercado

SOLUÇÕES 
SOB MEDIDA

 por Adriana Gavaça

As mudanças nos tipos de aca-
bamentos usados pela cons-
trução civil, nos últimos anos, 
como forros em PVC, carpetes 

de fibra plástica, pisos emborrachados, 
entre outros, reconhecidos por serem 
altamente inf lamáveis , acendeu um 

específ icos para atender as atuais exi-
gências do mercado. Entre eles, as tin-
tas retardantes de chamas voltadas para 
aplicação em carpetes e tapetes e lo-
nas plásticas, por exemplo. Essa última 
funciona como uma resina antichamas, 
de coloração cinza com pigmentos 

sinal de aler ta no mercado. Uma das 
formas de proteger essas áreas tem 
sido o uso, cada vez mais comum, de 
tintas retardantes de chama ou tin-
tas intumescentes , mais adequadas 
para materiais estruturais.

A CKC do Brasil possui produtos 
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em cinza escuro. “Suas propriedades 
evitam que o substrato propague as 
chamas, mesmo quando exposto ao 
intenso calor e chamas de um possível 
incêndio”, assinala o diretor da CKC do 
Brasil, Jeffery Lin.

Na área de intumescentes, a empre-
sa possui uma solução para estruturas 
metálicas. O Audax-Renitherm é um re-
vestimento intumescente à base de água 
para estruturas metálicas, que oferece 
um tempo de resistência entre 30 e 180 
minutos. “Esse material possui a mesma 
aparência e acabamento das pinturas 
convencionais, no entanto, com pro-
priedades intumescentes de proteção 
contra o fogo. Ao entrar em contato 
com temperaturas superiores a 200ºC, 
a pintura se expande, protegendo o 
substrato de temperaturas críticas de 
resistência. Empregada em construções 
de estrutura metálica, o revestimento 
intumescente é a melhor opção para um 
acabamento estético superior aliado à 
segurança contra incêndio”, explica Lin. 

SISTEMA HÍBRIDO
A WEG apresenta soluções em tinta 

pó e tinta líquida para este segmento. 
No caso de tinta pó, a empresa destaca 
o Politherm 20 LI Antichama. Trata-se 
de um sistema híbrido que foi desen-
volvido para oferecer maior segurança 
nas aplicações “Em casos de princípio 

conforme ABNT NBR 9442”, destaca 
ainda o executivo.

ADITIVOS PARA EMPRESAS
Já a Polyorganic Tecnologia é uma 

distribuidora de produtos químicos e, 
como parte de seu portfólio, possui uma 
linha de aditivos retardantes de chamas. 
Os aditivos fornecidos pela companhia 
devem ser testados pelos fabricantes de 
tintas ou pelos usuários nas aplicações 
para as quais se destinam. A maior parte 
de seus são formuladores de espumas 
de PU para o setor automotivo. 

Dentre os produtos estão o Poly 
TCPP-LO = Tris (1-chloro-2-propyl) 
phosphate, Poly TX 51 = Compos-
to Fosforado e Polyf lex IPPP = Triaril 
Fosfato. São aditivos de base fosforada, 
compatível com tintas de Base Epóxi, 
Poliuretânicas, Acrílicas, Vinílicas e ou-
tras emulsões de base aquosa. 

“Para tintas resistentes é muito im-
portante a utilização de plastif icantes 
que contribuem para um melhor espa-
lhamento, brilho e que pode inclusive 
penetrar na porosidade da madeira e 
garantir melhor nivelamento e resistên-
cia do filme seco, maior durabilidade. A 
utilização do TBEP (Tributoxietil Fosfa-
to), tem sido utilizado como plastificante 
para garantir estas propriedades”, expli-
ca Geraldo Fideles, coordenador técni-
co, Geraldo Fideles. ■

de incêndio, esta tinta em pó híbrida 
retarda a propagação de chamas, per-
mitindo a proteção de estruturas e de 
pessoas em rota de fuga”, explica Eder 
Dirceu Dela Justina o chefe do Labo-
ratório de Desenvolvimento de Tintas 
Líquidas da Weg.  

O produto é indicado para pintura de 
estruturas, portas antichamas, painéis, 
eletrodomésticos e outros itens metá-
licos utilizados em ambientes públicos, 
residenciais e industriais. “É um produto 
homologado, que atende às normas BS 
476 Parte 7 e DIN 4102 – B2 no quesito 
propagação de chama”, assinala. 

No caso de tintas líquidas, a WEG 
dispõe do W-LACK FRA 952, um aca-
bamento à base de resina alquídica com 
propriedades antichama para superfícies 
de madeira e aço, que permite o retar-
do da propagação da chama em caso 
de incêndio, garantindo maior segu-
rança e contribuindo para a proteção 
de equipamentos, estruturas e pessoas 
em rota de fuga. 

“O produto pode ser usado em uma 
ampla gama de aplicações em produtos 
que possam entrar em contato com 
chama direta ou fontes irradiantes de 
calor como: estruturas metálicas, por-
tas corta-fogo, painéis elétricos e outros 
itens metálicos utilizados em ambientes 
públicos, residenciais e industriais. Pos-
sui laudo de ensaio certif icado pelo IPT 



CONDOMÍNIOS SEGUROS 

www.revis ta incendio.com.br44

por Emília Sobral 

Criação de uma brigada de incêndio depende do 
tamanho do prédio e da quantidade de moradores
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Quando se pensa em segurança 
contra incêndio em condomínio, 
as pessoas se lembram do Auto 
de Vistoria do Corpo de Bombei-

ros (AVCB), ocasião em que a instituição 
checa todos os detalhes do sistema de 
prevenção dos empreendimentos, como 
extintores, mangueiras, luzes de emergên-
cia, portas corta-fogo, sinalização etc. Uma 
vez em ordem, o prédio recebe o docu-
mento, que tem validade de um ano para 
edifícios residenciais novos. Entretanto, 
para não colocar a vida dos condôminos 
em risco, existe um instrumento legal tão 
importante quanto o AVCB, que precisa 
ser colocado em prática. Trata-se da bri-
gada de incêndio em condomínios, que 
mantém um grupo treinado para atuar du-
rante um princípio de incêndio enquanto 

o Corpo de Bombeiros não chega. 
A importância desse grupo é inegável. 

Aliás, por falta de brigada de incêndio e 
por ter uma regulamentação antiga, em 
1º de fevereiro de 1974, o edifício Joelma, 
localizado no centro de São Paulo, pegou 
fogo e causou a morte de mais de 188 
pessoas, deixando mais de 300 feridos. O 
incêndio do Joelma é o terceiro maior do 
País em número de vítimas. 

“As brigadas de incêndio são exigidas 
por meio das normativas dos Corpos de 
Bombeiros de cada estado, pois compete 
a estes legislar sobre a segurança contra 
incêndios em edificações. Assim, pode ser 
que existam diferenças entre as norma-
tivas, mas todas têm o mesmo objetivo 
de estabelecer as condições mínimas para 
a composição, formação, implantação, 
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treinamento e reciclagem das brigadas 
de incêndio que irão atuar nos edifícios”, 
explica Ivan Ricardo Fernandes, enge-
nheiro e professor, major do Corpo de 
Bombeiros do Paraná. 

Alexandre Rava de Campos, diretor 
da RCC Engenharia de Incêndio, enfa-
tiza que a constituição de equipes de 
brigadas está regrada por legislação de 
segurança contra incêndio no âmbito dos 
estados para qualquer estabelecimento, 
seja residencial, comercial ou industrial.  
“Desse modo, existem estados que 
possuem Resolução Técnica ou Instru-
ção Técnica específica sobre o tema, e 
outros que remetem à norma técnica 
brasileira correspondente (NBR 14.276 
– Brigada de Incêndio – Requisitos)”, 
informa. São documentos que devem 
constar os requisitos a serem observa-
dos para a obtenção do número mínimo 
de brigadistas, o conteúdo programático 
para formação e reciclagem da equipe 
e a carga horária para os treinamentos. 

Já Felipe Melo, diretor de projetos da 
ICS Engenharia, lembra que a brigada de 
incêndio, em qualquer edificação, deve 
ser selecionada com base na população 
fixa, graus de risco e divisões dessa ocu-
pação. “Sempre deve ser considerado, 
levando em conta o maior risco como 
base, ou seja, a quantidade de pessoas a 
serem selecionadas e treinadas deve ser 
baseada na ocupação ou parte da ocu-
pação que apresentar o maior risco, pois 
será mandatória por esta Instrução Técni-
ca uma maior quantidade de profissionais 
treinados”, afirma. Segundo ele, se deve 
considerar a participação de pessoas de 
todos os setor, e todos serão submetidos 
a treinamentos teóricos e práticos, e apro-
vados por exame, com pelo menos 70% 
de aproveitamento. Além disso, como cri-
tério básico para a escolha, os brigadistas 
selecionados devem ter permanência du-
rante seu turno na edificação e possuírem 
boa condição física e saúde. 

UM BRIGADISTA  
POR PAVIMENTO

“De uma forma geral, condomínios resi-
denciais, comerciais, prestadores de servi-
ços e os industriais são obrigados a cons-
tituir brigada, mas é importante destacar 
que apenas os funcionários efetivos destes 

lugares poderão fazer parte do grupo, seja 
por uma questão legal ou mesmo pela 
permanência em horário pré-determinado 
na edificação, momento em que poderá 
ocorrer um sinistro”, explica Fernandes. 

Melo complementa que os condomí-
nios verticais devem compor o grupo 



incêndio _fevereiro_2018 47

com, pelo menos, 80% dos funcionários 
da edificação, sendo um brigadista por 
pavimento. Já em empreendimentos co-
merciais, o número varia conforme a área 
de atuação da empresa. Nos residenciais, 
todos os funcionários devem receber o 
curso. Nesse tipo de condomínio, além 

dos funcionários, moradores também 
podem participar da equipe. Segundo ele, 
pela IT17, do Corpo de Bombeiros do Es-
tado de São Paulo, não há exigência de 
brigada de incêndio para os condomínios 
horizontais e unifamiliares.

Para Rava, os condôminos precisam saber 

das obrigações legais para manterem-se as-
segurados em relação as brigadas de incên-
dio. “As resoluções técnicas ou instruções 
técnicas específicas existentes no âmbito 
dos estados ou da NBR 14.276, caso sejam 
adotadas, apresentam o programa mínimo 
e a carga horária específica por disciplina. 
As brigadas devem estar preparadas para 
intervir nas primeiras fases de um incêndio, 
sendo atividades inerentes, o isolamento 
da área, o primeiro atendimento às víti-
mas, desligamentos das fontes de energia 
(elétrica, gás liquefeito de petróleo e gás 
natural, entre outras),  além do próprio 
combate as chamas. Particularmente, eu 
acredito que a denominação mais comple-
ta seria de brigadas de emergência e não 
brigadas de incêndio”, descreve. Também 
é importante destacar que os brigadistas 
devem possuir curso específico, em esco-
la especializada, pois devem estar aptos a 
atuar em situações de primeiros socorros, 
combate a incêndio, salvamento e evacua-
ção de pessoas.

Fernandes diz que muitos Corpos de 
Bombeiros avaliam e certificam as escolas 
de formação de brigadistas e seus instru-
tores. “É importante saber se a escola pos-
sui condição de capacitar brigadistas. Além 
disso, elas deverão emitir certificados aos 
concludentes do curso, que serão apresen-
tados pelo brigadista para o desempenho 
de suas funções, bem como pelos pro-
prietários e responsáveis das edificações 
para que seja concedida a autorização de 
funcionamento pelo Corpo de Bombei-
ros”, afirma. 

CONCEITO AMPLIADO
De igual forma, quando confirmada a 

ocorrência de um sinistro, a brigada deve-
rá identificar a situação, proceder com o 
alarme e abandono da edificação, acionar 
o Corpo de Bombeiros. Também deve 
providenciar e solicitar o corte de energia, 
realizar ações de primeiros socorros, com-
bater o princípio de incêndio, recepcionar 



CONDOMÍNIOS SEGUROS 

www.revis ta incendio.com.br48

e orientar os bombeiros.
“Situações de emergência poderão 

ocorrer a qualquer momento e em qual-
quer lugar.  E não somente envolvendo 
incêndio.  É bastante comum haver a 
atuação de brigadistas em casos de sal-
vamento de pessoas que apresentam mal 
súbito, como no caso de uma parada car-
diorrespiratória, ou ainda em situações de 
engasgamentos, fraturas etc.  Assim, é de 
fundamental importância haver brigada em 
qualquer edificação, principalmente onde 
ocorre considerável contingente de pes-
soas”, lembra Rava. 

Quando se trata de brigada de incêndio, 
Fernandes considera um conceito impor-
tante que precisa ser abordado, o uso das 
medidas de segurança contra sinistros das 
edificações, as quais devem ser utilizadas 
pelos usuários, frequentadores, moradores 
e pelos próprios brigadistas. “Dessa forma, 
frequentemente, as pessoas, geralmente, 

imaginam que os extintores, hidrantes e 
alarme de incêndio devem ser utilizados 
exclusivamente pelo Corpo de Bombeiros 
durante o atendimento de uma ocorrên-
cia, mas esta condição não condiz com o 
real objetivo das medidas de segurança, 
que é a primeira resposta em uma situ-
ação de emergência. Logo, por imaginar 
que aqueles equipamentos não lhe são 
úteis, os habitantes do prédio não fazem 
uso quando necessário, e muitas vezes se 
desinteressam por assuntos relativos à se-
gurança contra incêndio”, explica. 

O consultor Alexandre Rava também 
concorda que as maiores dif iculdades 
para implantar essas ações estão, primei-
ramente, na falta de conscientização das 
pessoas sobre a importância de estarem 
preparadas para enfrentar situações de 
emergência. “Infelizmente, ainda reina a 
mentalidade de que nunca ocorrerá um 
incêndio ou situação de emergência no seu 

condomínio.  Em  decorrência disso costu-
ma não ser muito fácil obter a adesão das 
pessoas à participação dos treinamentos e 
simulados”, afirma.

CULTURA DE SEGURANÇA
Segundo Fernandes, as penalidades são 

variadas e possuem ordem crescente de 
gravidade, seja pela natureza da infração 
ou por sua complexidade, tendo início 
por meio de uma advertência e multa, 
podendo resultar em interdição do esta-
belecimento como medida mais extrema. 
“Como regra geral, as corporações mili-
tares têm todo um rito administrativo a 
ser seguido, para que medidas mais drás-
ticas não sejam adotadas, pois o objetivo 
primordial é que a cultura da segurança 
contra incêndio seja cada vez mais difun-
dida”, explica.

O major assinada que o papel e a atua-
ção da brigada são bastante amplos, pois 
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envolvem ações de prevenção, em situ-
ação de normalidade e de emergência, 
quando da ocorrência de um incidente. 
Assim, as brigadas devem atuar na preven-
ção e no combate ao princípio de incêndio, 
abandono de área e primeiros socorros, 
visando, em caso de sinistro, proteger a 
vida e o patrimônio, reduzir os danos ao 
meio ambiente, até a chegada das guarni-
ções do Corpo de Bombeiros, momento 
em que poderá atuar no apoio.

Rava considera que o principal papel 
de um brigadista é ajudar a disseminar 
uma cultura de prevenção de acidentes.  
“É fundamental investir sobremaneira na 
prevenção.  Quando se tem uma popu-
lação esclarecida e consciente em uma 
edif icação, há considerável redução de 
atos e condições inseguras que poderiam 
acarretar acidentes, inclusive incêndios.  
Entretanto, as brigadas de incêndio são 
mais visíveis quando atuam em cenários 
de emergência.  Nestes casos, as brigadas 
devem estar preparadas para a localiza-
ção e reconhecimento da emergência, 
isolamento de área, comunicação aos ser-
viços públicos competentes (Corpo  de 
Bombeiros, SAMU etc), fazer o primeiro 

atendimento às vítimas, corte do supri-
mento das fontes de energia, combate a 
incêndio, entre outras atividades”, reforça. 

Para Melo, as maiores dif iculdades 
ao implantar brigadas de incêndios nos 
prédios referem-se à falta de compro-
metimento das pessoas em participar da 
brigada, aceitarem passar pelo treinamen-
to e participarem dos simulados obriga-
tórios. Em geral, o treinamento para a 
brigada de incêndio é ministrado em um 
único dia, por um período de 3 a 4 horas. 
Os brigadistas, em simulações, aprendem 
a agir em casos de explosão e vazamen-
tos de gás. Além de manusear extintores 
e mangueiras, incêndios e outros tipos 
de acidentes, evitando tragédias maiores. 

 “Como bombeiro militar, considero 
que o papel das brigadas de incêndio 
é muito importante no contexto social 
em que vivemos, pois neste mundo 
globalizado quanto mais prof issionais 
atuarem na segurança contra incêndio e 
informações forem produzidas sobre o 
assunto, estaremos atingindo aquilo que 
é objetivo comum, que é a preservação 
da vida e do patrimônio”, conclui o major 
Fernandes.■

mailto:assinatura%40fieramilano.com.br?subject=
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Válvula Globo  
O produto possui uma saída roscada para o acoplamento de adaptador para mangueiras de combate 

a incêndios ou para um tampão de proteção. No Interior da válvula, há um disco de vedação que se 
assenta em uma sede que, quando acionado por haste, se desloca abrindo ou fechando totalmente a 

passagem de água. www.metalcasty.com.br

Resina antichamas
Indicado para impermeabilização de palhas de piaçava, sapé e carnaúba. É o único a apresentar propriedades 
capazes de retardar as chamas na superfície externa dos elementos de cobertura natural. De aplicação simples, 
os componentes do produto são ecologicamente corretos. www.ckc.com.br

Máscara respiratória
Máscara autônoma Survivair Cougar, da Honeywell, é ideal para usuários que não possuem 

os recursos de combate à incêndios de um autônomo compatível com a NFPA, mas que 
precisam da melhor proteção respiratória contra ambientes que fornecem risco imediato a vida 

ou a saúde (IPVS). www.honeywellsafety.com

Líquido gerador de espuma
O Sintex ARC 3% Álcool, da empresa Kidde, é um líquido gerador de espuma composto de ten-
soativos fluorados, hidrocarbonos e solventes. Atende aos requisitos da norma ABNT NBR 15511 
para o tipo 4, Classe AR - extinção de incêndios em solventes polares. www.kidde.com.br
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PERIGOSOS
PRODUTOS

Éter Tioalílico  
Propriedades: líquido incolor com odor 
de alho.
Usos: componente do alho artificial 
Periculosidade: altamente tóxico por 
ingestão e inalação. Forte irritante dos olhos 
e da pele. 

Etilacetileno 
Propriedades: Gás, geralmente 
apresentado sob a forma liquefeita. Insolúvel 
em água.
Usos: Especialmente como combustível, 
intermediário de produtos químicos.
Periculosidade: Inflamável, risco de 
incêndio.

Etilamina
Propriedades: Líquido (ou gás) incolor, 
volátil, odor de amoníaco. Miscível com água, 
álcool e éter.

Origem: Do cloreto de etila e solução 
alcoólica de amoníaco, sob aquecimento e 
pressão.
Usos: Intermediário na obtenção de 
corantes, extração por solvente, refinação de 
petróleo, estabilizador de látex de borracha, 
detergentes e sínteses orgânicas.
Periculosidade: Inflamável, riscos de 
incêndio. Altamente tóxico e irritante.

Etilbenzeno 
Propriedades: Líquido incolor ; odor 
aromático. Solúvel em álcool, henzeno, 
tetracloreto de carbono e éter ; quase 
sempre insolúvel em agua.
Origem: a) Aquecimento do benzeno 
e etileno em presença de cloreto de 
alumínio com posterior destilação; b) por 
fracionamento, diretamente do vapor do 
xileno na destilação do petróleo. 
Periculosidade: Inflamável, grandes riscos 
de incêndio. Moderadamente tóxico por 
ingestão, inalação e absorção através da pele. 
Irritante dos olhos e da pele.

Etilbenzilanilina
Propriedades: Líquido oleoso incolor. 
Solúvel em álcool e éter, insolúvel em água. 
Combustível.
Origem: Aquecimento da etilanilina, cloreto 
de benzila e solução aquosa de soda 
cáustica, com destilação subsequente.
Usos: Como droga para corantes: sínteses 
orgânicas. 
Periculosidade: Altamente tóxico.

Etilbutilaldeído
Propriedades: Líquido incolor e insolúvel 
em água.
Usos: Sínteses orgânicas, produtos 
farmacêuticos, acelerador da borracha e 
resinas sintéticas.
Periculosidade: Inflamável, risco de 
incêndio, irritante para os olhos e a pele.

N-Etilcarbazol
Propriedades: Folhetos, solúvel em éter a 

álcool a quente. 
Origem: Ação do cloreto de etila sobre o 
sal de potássio do carbazol.
Usos: Intermediário para corantes, produtos 
farmacêuticos, produtos químicos agrícolas.
Periculosidade: Tóxico.

Etildibromoarsina 
Propriedades: Líquido incolor, solúvel em 
água, éter e benzeno. Decompõe-se pela 
água.
Origem: Ação do bromo sobre óxido 
etilarsenioso.
Usos: Gás militar venenoso.
Periculosidade: Altamente tóxico por 
ingestão, inalação e absorção através da pele.

Etildicloroarsina 
Propriedades: Líquido incolor. Torna-se 
amarelado por ação da luz e do ar. Odor 
semelhante ao de frutas, em alta diluição. 
Decompõe-se pela ação da água. Ataca o 
latão mas não ao ferro. Solúvel em álcool, 
benzeno, éter e água. 
Densidade: 1,742 (14 °C). 
Ponto de ebulição: 156°C (decompõe-se). 
Ponto de fusão: - 65 °C. 
Origem: Cloração do óxido arsenioso de 
etila.
Usos: Gás militar venenoso.
Periculosidade: Altamente tóxico por 
ingestão, inalação e absorção através da pele.

Etildiclosilano
Propriedades: Líquido incolor ; hidrolisa-se 
rapidamente pela umidade, com liberação de 
hidrogénio e ácido clorídrico.
Origem: Por reação de Grignard do 
triclossilano com cloreto de etilmagnésio.
Usos: Intermediário para silicones.
Periculosidade: Inflamável, risco de 
incêndio. Altamente tóxico e irritante da 
pele e dos olhos.

Etileno 
Propriedades: Gás incolor com sabor 
adocicado; levemente solúvel em água, álcool 



incêndio _dezembro_2017 55

(*) texto retirado do livro “Produtos Químicos 
Perigosos”, de Gastão Rúbio de Sá Weyne e 

Misael Antonio de Sousa

e éter.
Origem: Craqueamento térmico do 
propano, etano, nafta e gases de refinaria.
Usos: Fabricação do álcool etílico, 
etilenoglicóis, dicloreto de etileno, 
produtos de alumínio alquilados, cloreto 
de vinila, cloreto de etila, óxido de etileno, 
etilenoclorohidri- nas, acetaldeído, álcoois 
lineares, poliestireno, estireno, polietileno, 
cloreto de polivinila, resinas de poliéster ; 
refrigerante; química agrícola; soldagem e 
corte de metais; anestésico.
Periculosidade: Extremamente inflamável; 
risco de incêndio e explosão.

Etilenodiaminadinitrato 
Propriedades: Sólido pouco higroscópico, 
Temperatura de ignição: 180 °C. Em 

solução ácida, forma sais, especialmente 
de prata e chumbo, altamente sensíveis ao 
impacto. Pouco solúvel em água e álcool.
Origem: a) Nitração do etileno-uréia 
(2-imidazolidona); b) Ação do cloroformiato 
de etila sobre o etilenodiamina e posterior 
nitração.
Usos: Alto explosivo.
Periculosidade: Explosivo pouco sensível 
ao impacto (semelhante ao ácido pícrico). 
Perigo de incêndio e explosão. ■
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Fevereiro 
Curso: Bombeiro Profissional Civil
Local: Lages/SC
Realização: Mà s Tecnologia  
e Treinamento
Informações: (41) 3059-2053
www.mastt.com.br

2 de fevereiro 
Curso: Como elaborar o Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros 
Local: São Paulo/SP
Realização: Sintesp 
Informações:  
www.sintesp.org.br/cursos 

16 de fevereiro 
Curso: Segurança contra incêndio: 
aspectos fundamentais  
Local: São Paulo/SP 
Realização: Ycon Formação Continuada 
Informações: (11) 3816-0441
www.ycon.com.br/cursos 
cursos@ycon.com.br 

19 a 23 de fevereiro
Curso: Atualização Tecnológica  
em Sistemas de Proteção Passiva
Local: Rio de Janeiro/RJ
Realização: Sygma-SMS

Informações: (24) 3371-0163
sygmasms@gmail.com
www.sygma.weebly.com

26 de fevereiro a 2 de março
Curso: NR 35 - Técnicas  
de Ensino e Supervisor de Altura
Local: Paulínia/SP e Ribeirão Pires/SP
Realização: PMS Consultoria
Informações: (19) 3833-7400/97412-1718  
sac@pmsconsultoria.com.br
www.pmsconsultoria.com.br

27 e 28 de fevereiro
Curso: NR-20 - Inflamáveis  
nível intermediário
Local: Paulínia/SP
Realização: PMS Consultoria
Informações: (19) 3833-7400/97412-1718  
sac@pmsconsultoria.com.br
www.pmsconsultoria.com.br

28 de fevereiro 
Curso: NR-20 -  
Inflamáveis nível básico
Local: Paulínia/SP
Realização: PMS Consultoria
Informações: (19) 3833-7400/97412-1718  
sac@pmsconsultoria.com.br
www.pmsconsultoria.com.br

AGENDA
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