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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho traz uma visão geral do desenvolvimento da educação 

profissionalizante no Brasil, contemplando aspectos de sua origem, importância sócio-

econômica e o papel atual na formação profissional de indivíduos com conhecimento 

humanístico e tecnológico.  Focado na formação profissional de alunos do curso técnico em 

segurança do trabalho, expõe-se a importância da Química para o exercício de suas 

atribuições no que tange às atividades de proteção e combate a incêndios. São retomados 

conceitos referentes às reações de combustão e seus desdobramentos para classificação de 

incêndios e conseqüente tomada de decisão quanto aos métodos eficientes de extinção de 

incêndios por meio de agentes extintores. Em análise contextual ao quadro atual enfrentado 

por alunos e professores de cursos técnicos em segurança do trabalho, em que são descritas 

dificuldades e limitações das mais diversas naturezas, apresenta-se uma proposta de material 

didático introdutório específico para a Química aplicada à proteção e combate a incêndios. A 

estruturação do material didático é baseada na construção do conhecimento por meio da 

realização de experimentos de fácil execução, por meio dos quais o professor pode solidificar 

conceitos químicos que servirão de suporte para a continuidade do componente curricular ao 

adentrar no campo técnico-normativo exigido. 

 

Palavras-chave: Química, educação profissionalizante, Segurança no Trabalho, 

combustão, proteção e combate a incêndios. 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação profissionalizante, desde a sua origem na década de 1930, vem 

contribuindo para o desenvolvimento do sistema econômico brasileiro e concomitantemente 

para a organização da estrutura educacional no país. A evolução da educação 

profissionalizante foi impulsionada pela necessidade de mão de obra para se que pudesse 

estabelecer e solidificar o capitalismo no Brasil, sendo o cenário político de implantação do 

militarismo decisivo para que os primeiros modelos de “ensino técnico” fossem criados.  

Atualmente as Diretrizes Curriculares Nacionais, em concordância com a Lei nº. 9.394 

de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, têm em seus 

princípios integrar a educação profissional às diferentes formas de educação, ao trabalho, à 

ciência e à tecnologia. Dessa forma a educação profissional, ao contrário do que pensava à 

época de seu surgimento, não é mais exclusivamente voltada para a formação de uma massa 

trabalhadora que deve saber realizar uma tarefa. O que se busca hoje é uma modalidade de 

ensino profissional em que o cidadão possa desenvolver de forma permanente suas aptidões 

nos campos profissional e social, sendo necessário que além de saber executar uma tarefa, o 

indivíduo possa compreender a importância de seu trabalho através do conhecimento 

científico e da contextualização humanística. 

Buscando o desenvolvimento das habilidades atualmente idealizadas, estão os alunos 

do ensino profissionalizante, que em sua maioria caracterizam-se por uma clientela composta 

por indivíduos que já concluíram o ensino médio e almejam se estabelecer no mercado 

profissional. Esses alunos enfrentam sérias dificuldades ao iniciar os diversos cursos técnicos, 

pois encontram uma situação onde lhes é exigido como pré-requisito, a base de 

conhecimentos a que tiveram, ou deveriam ter tido, durante sua formação escolar anterior. O 

déficit educacional presente no ensino brasileiro é refletido através de indicadores como o 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, criado para mensurar o quadro de 

evolução da qualidade do ensino no país e que apresenta um tímido quadro de melhora nos 

últimos anos.  

Aliando-se ao insuficiente nível de conhecimento adquirido após a conclusão do 

ensino médio, a utilização de processos seletivos inadequados para o acesso ao ensino 

profissionalizante é um fator que influencia negativamente a busca pelo desenvolvimento 

profissional do indivíduo, sendo que em alguns casos observa-se a evasão escolar pelo fato de 
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o aluno não conseguir acompanhar o desenvolvimento das disciplinas. Um modo de 

minimizar o problema é encontrado quando o professor, durante o desenvolvimento do 

componente curricular, retoma conceitos básicos necessários à compreensão da matéria. 

O curso técnico em segurança do trabalho tem por característica a interdisciplinaridade 

envolvida no desenvolvimento das atribuições do profissional dessa área, incluindo-se a 

necessidade de aplicação de diversos conceitos químicos. Dentre as atividades desenvolvidas 

pelo Técnico em Segurança do Trabalho, está o dimensionamento de sistemas de proteção e 

combate a incêndios, para o qual o entendimento acerca das reações de combustão é 

imprescindível para determinar a correta escolha de métodos e agentes extintores em função 

do material em combustão. 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um material didático para ser utilizado em 

cursos técnicos na área de segurança do trabalho, servindo de apoio para o desenvolvimento 

de componentes curriculares ligados à Proteção Contra Incêndios e Explosões. O material 

didático deve ser de fácil compreensão, buscando através de exemplificações 

contextualizadas, experimentos de fácil execução e com a utilização de recursos audiovisuais. 

Além do material desenvolvido que irá compor o trabalho na forma de apêndice, serão 

apresentados 3 capítulos em que o tema será trabalhado conforme explicitado a seguir. 

No capítulo 1, A educação profissional no Brasil e a profissão de técnico em 

segurança do trabalho, será exposto o desenvolvimento da educação profissional no Brasil 

através da visão histórica do ensino técnico; a importância da educação profissional e sua 

caracterização segundo a Lei de Diretrizes e Bases; os problemas decorrentes da ineficaz 

formação no ensino médio para a continuidade dos estudos na modalidade de educação 

profissionalizante; os inadequados processos seletivos para o acesso aos cursos técnicos no 

Distrito Federal e por fim haverá uma visão geral do que é a profissão de Técnico em 

Segurança do Trabalho e quais são suas atribuições. 

O capítulo 2, A Química e a segurança no trabalho: proteção e combate à incêndios, 

explicitar-se-á a importância da química para o profissional técnico em segurança do trabalho; 

o fenômeno da combustão; a classificação de materiais combustíveis; os processos de 

extinção de incêndios e os principais agentes extintores e suas propriedades. 

Por fim, no capítulo 3, Desenvolvimento do material didático específico: A Química 

aplicada à proteção e combate a incêndios, serão tratados os tópicos relacionados à 

estruturação do material didático como conteúdos programáticos; objetivos da unidade 

curricular; conhecimentos e capacidades a adquirir e metodologias de ensino. A apresentação 
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da metodologia de ensino será realizada focando-se nas técnicas e práticas de ensino, 

incluindo a realização de experimentos e apresentação de material áudio visual. 

Espera-se como contribuição desse trabalho que professores atuantes na modalidade 

de ensino profissionalizante possam obter uma visão crítica da realidade enfrentada em sala 

de aula e concomitantemente, tenham um exemplo aplicável de material didático 

desenvolvido a partir da conscientização sobre o papel do professor na formação de um futuro 

profissional que deverá integrar-se de forma completa a processos de trabalho e ser um 

indivíduo socialmente consciente.  

 



9 

 

 

CAPÍTULO 1 

A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL E A PROFISSÃO DE TÉCNICO EM 

SEGURANÇA DO TRABALHO. 

 

1 .1 Visão histórica do Ensino Técnico 

 

 De acordo com Ignácio (2010), no Brasil, após o golpe em outubro de 1930, Getúlio 

Vargas assume pela primeira vez a presidência do país, que passa a ter um acelerado processo 

de industrialização e urbanização. Nesse momento surge e se expande a modalidade de ensino 

profissional idealizado como o segmento da educação escolar brasileira destinado à 

qualificação para o exercício de atividades laborais nos diversos setores da economia como 

agrícola, industrial, comercial e de serviços, através de cursos técnicos equivalentes ao atual 

nível médio, antigo 2º grau.  

 O quadro à época mostrava a falta de um sistema nacional que organizasse a estrutura 

do ensino no país e segundo XAVIER (1990, p. 63-64), os intensos debates ocorridos antes de 

dos anos 30, contribuíram basicamente para o aumento do número de estabelecimentos de 

ensino, deixando de lado as exigências concretas, econômicas e sociais do período e 

consequentemente não alterando sua organização interna que continuava sendo pensada em 

termos de classe dirigente e voltada para a formação humanística. Segundo Xavier (1990), é 

possível dizer que o momento posterior ao golpe de 30, foi favorável à rearticulação do 

ideário educacional, tendo como base o nacionalismo, de modo que as décadas seguintes 

foram de suma importância para a consolidação do capitalismo no Brasil e para o surgimento 

de uma nova ideologia educacional fundamentada na importância da escola, como meio para 

a reconstrução da sociedade brasileira (ibid., 1990, p. 15). 

 Existia ainda, como opção de formação educacional após a conclusão do antigo 

primário, o curso técnico comercial com duração de um a três anos e que por sua vez era 

antecedido pelo curso preparatório com duração de três anos, sendo que a conclusão do curso 

técnico comercial marcava o término da formação educacional de seus concluintes. Com a 

reforma Francisco Campos (1931/1932), o curso técnico comercial perdeu seu caráter de 

terminalidade devido à criação do curso superior de administração e finanças, pois seus 

concluintes poderiam ingressar exclusivamente nesse curso.  
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 Os principais aspectos abordados pela reforma Francisco Campos, tendo como base a 

necessidade de se criar um sistema nacional de educação, foram para o ensino superior, a 

proposta da instituição do regime universitário com a criação do Estatuto das Universidades 

Brasileiras (Decreto nº. 19851, de 11 de abril de 1931); para o ensino médio composto pelas 

escolas secundária e comercial (Decretos nº. 19890, de 18 de abril de 1931 e nº. 21241, de 4 de 

abril de 1932), o objetivo fundamental era: 

   

... dar organicidade ao ensino secundário, estabelecendo definitivamente o currículo 

seriado, a freqüência obrigatória, dois ciclos, um fundamental e o outro complementar, 

e a exigência de habilitação neles para o ingresso no ensino superior. Além disso, 

equiparou todos os colégios secundários oficiais ao Colégio Pedro II, mediante a 

inspeção federal e deu a mesma oportunidade às escolas particulares que se 

organizassem, segundo o decreto, e se submetessem à mesma inspeção. Estabeleceu 

normas para a admissão do corpo docente e seu registro junto ao Ministério da 

Educação e Saúde Pública (ROMANELLI,1986, p. 135). 

  

 Ainda podendo referenciar de acordo com o mesmo autor (ibid., p. 139), assim, o 

ensino comercial já reformulado pelo Decreto nº. 20158, de 30 de junho de 1931, foi dividido 

em dois ciclos, sendo que para alguns cursos possuía caráter terminal (secretariado, guarda-

livros e administrador-vendedor) e para outros, a continuação seria possível no curso superior 

de Finanças (atuário e perito contador). 

 Além das reformas citadas para a instalação efetiva de um sistema nacional de ensino, 

foi criado o Conselho Nacional de Educação (Decreto nº. 19850, de 11 de abril de 1931), com 

a função de assessorar o Ministério na administração e direção da educação no país (ibid., p. 

140). 

 Com o advento do Estado Novo, é novamente aberto um leque de reformas 

educacionais, iniciadas pela Lei nº. 4073, de 30 de janeiro de 1942, que ficaram conhecidas 

como Reforma Capanema (nome do titular do Ministério da Educação e Saúde, Gustavo 

Capanema) ou Leis Orgânicas de Ensino (1942-1946). 

 Para viabilizar a nova rede de ensino adotada com escolas industriais (primeiro ciclo) 

e escolas técnicas industriais (segundo ciclo), em 1942, a Confederação Nacional da Indústria 

assume a responsabilidade pela continuidade, aperfeiçoamento e aprendizagem na área 

industrial com a direção do recém-criado SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial. 
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 Em 1946, após o fim do Estado-Novo, para responder à demanda do mercado de 

trabalho quanta a aprendizagem comercial, o Estado cria o SENAC – Sistema Nacional de 

Aprendizagem Comercial (XAVIER, 1990, p. 113).  

 Além do ensino secundário dividido em dois ciclos, outra semelhança entre o ensino 

industrial e o ensino comercial era que o acesso aos cursos superiores ficava restrito às áreas 

de estudo afins com seu curso médio. Essa restrição de direitos de acesso aos cursos 

superiores diversos, somente foi mudada em 1953, como exposto a seguir por IGNÁCIO 

(2010):  

   

  
 O acesso ao ensino superior, para os concluintes dos cursos técnicos, no 

entanto, somente será regulamentado pela Lei nº. 1.821, de 12 de março de 1953 (“Lei 

de Equivalência”), regulamentada, por sua vez, pelo Decreto nº. 34.330, de 21 de 

outubro de 1953. Estas normas jurídicas – que foram uma resposta política (populista) 

às pressões das camadas populares e médias urbanas no sentido de que lhes fossem 

oferecidas maiores condições de mobilidade social – estabeleceram a articulação do 

Sistema Federal de Ensino Técnico e do “sistema privado de formação profissional 

para a indústria e para o comércio” (SENAI e SENAC), com o sistema regular de 

ensino, permitindo aos concluintes dos cursos técnicos matrícula em cursos do Ensino 

Superior, desde que relacionados com a habilitação técnica obtida e mediante “estudos 

de adaptação” e aprovação em exame vestibular (Ignácio, 2010). 

  

 Somente com a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

Lei nº. 4.024 de 20 de dezembro de 1961, é que foi possível obter a equivalência plena entre 

os cursos técnicos e demais cursos do 2º ciclo do secundário (clássico e científico), resultando 

em acesso pleno aos cursos de ensino superior. 

 Novamente as funções econômicas atribuídas à educação vêm à tona com o golpe 

de abril de 1964 e a instauração do regime militar no país, culminando em alterações na LDB 

dispostas na Lei nº. 5.692 de 11 de agosto de 1971. Foram implantadas novas diretrizes e 

bases para o ensino de 1º e 2º graus, inclusive tornando obrigatória a profissionalização no 

ensino de 2º grau. Somente onze anos depois, com a reforma da LDB efetivada pela Lei nº. 

7.044 de 18 de outubro de 1982, é que se deixou de ter a obrigatoriedade da 

profissionalização no ensino de 2º grau. 

 A partir da promulgação da nova LDB - Lei nº. 9.394 de 20 de dezembro de 1996, 

o ramo educacional escolar brasileiro conhecido pelo termo ensino técnico, passou a ser 

legalmente englobado e designado por Educação Profissional. 
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1.2 A nova LDB e a importância da Educação Profissional 

 

 Ao ser promulgada em 20 de dezembro de 1996, a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional) traz em seu capítulo III do título V os artigos 39 a 42, referentes à 

Educação Profissional, a modalidade de educação brasileira que além de abranger o ensino 

técnico, tem segundo o art. 1º. da Resolução CNE/CEB Nº. 04/99, em seu parágrafo único, in 

verbis:  

 

“Art. 1º - A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional de Nível Técnico. 

 

Parágrafo único - A educação profissional, integrada às diferentes formas de 

educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, objetiva garantir ao cidadão o direito 

ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social.” 

 

Desse modo fica a cargo da Educação Profissional o preparo de profissionais ao 

exercício de atividades laborais, nos mais diversos setores da economia brasileira (agrícola, 

industrial, comercial e de serviços). Conforme estabelecido no Decreto nº. 5.154, de 23 de 

julho de 2004, em seu art. 1º, o preparo dos profissionais se dará através de cursos e 

programas de:  

I – formação inicial e continuada de trabalhadores;  

II – educação profissional técnica de nível médio; e  

III – educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação; 

Ainda segundo o mesmo decreto, fica estabelecido que os cursos e programas de 

formação profissional deverão ser desenvolvidos de forma articulada com o ensino médio 

podendo ocorrer das seguintes formas: 

I – Integrada;  

II – Concomitante; e  

III – Subseqüente.  

A diferenciação básica entre as formas supracitadas fica principalmente na questão da 

existência ou não de matrículas distintas e instituições de ensino, entre a formação no ensino 

médio e na educação profissional. Assim, na forma Integrada existe apenas uma matrícula e a 

condução do aluno à habilitação profissional técnica de nível nédio ocorre numa mesma 

instituição de ensino; na forma Concomitante há o pressuposto de duas matrículas distintas 

para que haja a complementaridade entre a educação profissional técnica de nível médio e o 
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ensino médio, podendo ocorrer em instituições distintas ou na mesma instituição; e na forma 

Subsequente, ocorre quando o aluno já concluiu o ensino médio e obrigatoriamente lhe é 

gerado uma nova matrícula para a conclusão da Educação Profissional. 

Um ponto interessante no que tange o Decreto nº. 5.154, de 23 de julho de 2004, é que 

os cursos e programas de educação profissional técnica de nível médio e os cursos de 

educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação, poderão permitir saídas 

intermediárias aos alunos, com a devida estruturação e organização em etapas e a conclusão 

com êxito por parte do aluno, que nesse caso faz jus ao certificado de qualificação para o 

trabalho. 

De acordo com a Resolução CNE/CEB nº. 01/2005, que modificou a Resolução 

CNE/CEB nº. 04/99, o desenvolvimento da Educação Profissional deverá ocorrer de modo 

integrado com as diversas formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia. Fica 

assim estabelecido que ao realizar de forma integrada a formação no ensino médio e na 

habilitação profissional, o referido diploma terá validade tanto para fins de habilitação 

profissional, quanto para a certificação do Ensino Médio, sendo este um requisito para a 

continuidade dos estudos na Educação Superior. 

Ao se analisar a mudança na nova LBD em relação à legislação anterior percebe-se 

fortemente a característica de pós-secundário no ensino profissionalizante. Em virtude das 

exigências econômicas atuais, o trabalhador deve compreender seu papel no processo 

produtivo, entendendo-o como um todo no que tange aos princípios científicos e tecnológicos 

inerentes. Dessa forma não é mais admissível que o trabalhador apenas saiba fazer a tarefa, 

sendo imprescindível que o mesmo traga consigo uma cultura geral básica, humanística e 

científica, bem desenvolvida (SOUZA & SILVA, 1997, p. 69). 

 O desenvolvimento do presente trabalho terá foco no tipo de desenvolvimento de 

cursos e programas de formação profissional na forma Subseqüente.  

 

1.3 A ineficaz formação dos alunos no Ensino Médio e sua influência na continuação dos 

estudos na Educação Profissional 

 

 Com o atual quadro de mais de uma década de defasagem na educação brasileira, 

segundo os valores do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, o ingressante 

na Educação Profissional após o término do Ensino Médio, isto é, de forma subseqüente, 

apresenta grandes dificuldades em cumprir plenamente os currículos propostos.  
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É possível constatar quanto à clientela, um público bastante misto em idade, sexo, 

expectativas e objetivos quanto ao estudo, entretanto um ponto semelhante é o pouco tempo 

para se dedicar aos estudos fora da sala de aula. 

Isso se deve a vários fatores como, por exemplo, o fato de muitos possuírem uma 

jornada de trabalho longa e cansativa, morarem longe do serviço e da escola e no caso da 

maioria das mulheres, ainda terem que cuidar dos afazeres domésticos. Sendo assim, parte 

significativa desses alunos não possui o importante hábito de leitura. 

 A grande maioria dos alunos, segundo BASTOS, RESENDE e PINTO (2006), vê o 

estudo como uma forma de ascensão social. Acreditam que não possuem melhores 

oportunidades profissionais, exclusivamente devido à falta de estudo, julgando esta situação 

como um problema individual.  

 Dessa forma torna-se essencial na Educação Profissional, haja um planejamento a fim 

de efetivar o que dispõe o art. 1º. da Resolução CNE/CEB Nº. 04/99, em seu parágrafo único, 

anteriormente citado in verbis, com o ideal de unir os objetivos da Educação Profissional, 

segundo o que traz a LDB e acompanhar as novas técnicas de produção utilizadas nos países 

capitalistas mais desenvolvidos, estando de acordo com o que impõe a atual fase da 

globalização.  

É de suma importância que o aluno encontre ao iniciar a Educação Profissional, um 

processo que permita uma nivelação de conceitos em conformidade com o que lhe será 

exigido ao longo de toda formação profissional e posteriormente em sua vida profissional.  

Essa necessidade é reforçada ao se pensar que o processo de difusão das novas 

tecnologias e formas organizacionais nos países de capitalismo periférico e, particularmente, 

no Brasil, ocorre por vias bastante diferenciadas da experiência dos países de capitalismo 

avançado. Esta situação pode ser constatada nos estudos de MACHADO (1992, p. 17): 

  

 “Numa   formação   social   como   a   brasileira, caracterizada por um 

processo de desenvolvimento capitalista desigual e combinado,  onde o processo de 

industrialização ainda não se completou, verifica-se já o início da tecnização dos 

processos de trabalho em todos os setores da economia; na agricultura, na indústria e 

na produção de serviços.” 

 

 Em sua obra Pedagogia da Autonomia, FREIRE (1999) afirmou que a leitura do 

mundo precede a leitura da palavra, porque na realidade estamos lendo o que nos permeia, 

tudo o que está a nossa volta é uma leitura que se faz, de acordo com quem olha. 



15 

 

 

   

  

1.4 Processo seletivo para o acesso à Educação Profissionalizante no Distrito Federal 

 

 No Distrito Federal, a Educação Profissionalizante é oferecida quase que em sua 

totalidade pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI. A iniciativa privada 

fica com a missão de oferecer este tipo de educação aos interessados que por ventura não 

conseguiram matricular-se nos cursos oferecidos pelo SENAI, ou ainda àqueles que desejam 

uma formação diferenciada em área não abordada pelo SENAI/DF, por exemplo, na área de 

saúde, em cursos como: Técnico em Enfermagem, Técnico em Radiologia, entre outros. 

O acesso aos cursos técnicos profissionalizantes no SENAI/DF ocorre por meio de 

processo seletivo público divulgado em edital, conforme a região onde serão oferecidas as 

vagas. Segundo cópia do EDITAL SENAI/DF N.
o
 01 de 12 de Maio de 2010, em anexo a este 

trabalho, são prerrogativas dos cursos técnicos, serem destinados aos estudantes matriculados 

ou egressos do Ensino Médio que desejam ter Habilitação Técnica em uma das áreas de 

conhecimento oferecidas. Os currículos do ensino técnico são estruturados atendendo a 

demanda do mercado e elaborados com representantes da classe empresarial, bem como da 

classe trabalhadora, conforme orientações definidas por órgão de educação. Dentro ainda do 

que dispõe o Decreto nº. 5.154, de 23 de julho de 2004, os cursos do SENAI/DF, são 

apresentados em Planos de Curso próprios, desenvolvidos de forma semestral ou 

modularizada, permitindo saídas intermediárias ao aluno. 

 De acordo com o edital de seleção supracitado, foram oferecidas 195 vagas em 2010, 

distribuídas dentre os seguintes cursos técnicos: edificações, eletromecânica, eletrotécnica, 

manutenção automotiva, redes de computadores e segurança do trabalho. 

 Como visto, são oferecidos cursos em área de conhecimento bem divergentes, 

entretanto um ponto falho do processo seletivo é que não há meios de “filtrar” os candidatos 

conforme os que apresentam maiores conhecimentos nas áreas correlatas ao curso desejado, 

ou mesmo afinidade com o objeto de estudo. No atual processo seletivo do SENAI/DF, todos 

os candidatos realizam somente provas de Língua Portuguesa e Matemática, sendo que no 

decorrer dos cursos serão obrigados a lidar com diversos conceitos de Física, Química, 

Biologia e entender a evolução de diversos temas segundo a visão histórica e as condições 

geográficas inerentes.  
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 Dessa forma o quadro que se desenvolve após a aprovação no processo seletivo e 

início do curso é o de não identificação com a área escolhida. O resultado traduz-se em evasão 

escolar ou transtornos quanto ao normal seguimento dos componentes curriculares, uma vez 

que o professor em sala não pode seguir o conteúdo após observar que a grande maioria da 

turma não apresenta o nível básico de compreensão necessário ao desenvolvimento dos 

mesmos, ou seja, a base de conhecimentos que deveria ser pré-requisito não existe.  

 Nesse ponto entra em foco o principal objetivo deste trabalho, que é o de apresentar 

dentro de um tema específico, um material que sirva de nivelamento aos alunos do curso 

técnico de segurança do trabalho, apresentando, de forma clara e concisa, conceitos químicos 

aplicáveis ao dimensionamento de sistemas de proteção por extintores de incêndio. 

 

1.5 A profissão de técnico em segurança do trabalho 

 

 Segurança do trabalho pode ser entendida como os conjuntos de medidas que são 

adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, as doenças ocupacionais, bem como 

proteger a integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador.  

 A Segurança do Trabalho estuda diversas disciplinas como: Introdução à Segurança; 

Higiene e Medicina do Trabalho; Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, 

Equipamentos e Instalações; Psicologia na Engenharia de Segurança; Comunicação e 

Treinamento; Administração aplicada à Engenharia de Segurança; O Ambiente e as Doenças 

do Trabalho; Higiene do Trabalho; Metodologia de Pesquisa; Legislação; Normas Técnicas; 

Responsabilidade Civil e Criminal; Perícias; Proteção do Meio Ambiente; Ergonomia e 

Iluminação; Gerência de Riscos e Proteção contra Incêndios e Explosões. 

 O quadro de Segurança do Trabalho de uma empresa compõe-se de uma equipe 

multidisciplinar composta por Técnico de Segurança do Trabalho, Engenheiro de Segurança 

do Trabalho, Médico do Trabalho e Enfermeiro do Trabalho. Estes profissionais formam o 

que se chama de Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 

– SESMT.  

 A Segurança do Trabalho é definida por normas e leis. No Brasil, a Legislação de 

Segurança do Trabalho compõe-se de Normas Regulamentadoras, leis complementares, como 

portarias e decretos e também as convenções Internacionais da Organização Internacional do 

Trabalho, ratificadas pelo Brasil. 
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 O profissional de Segurança do Trabalho tem uma área de atuação bastante ampla. Ele 

atua em todas as esferas da sociedade onde houver trabalhadores. Em geral ele atua em 

fábricas de alimentos, construção civil, hospitais, empresas comerciais e industriais, grandes 

empresas estatais, mineradoras e de extração. Também pode atuar na área rural em empresas 

agro-industriais. 

 Conforme sua formação, o profissional de Segurança do Trabalho atua em campo 

muito vasto, quer seja ele médico, técnico, enfermeiro ou engenheiro. Em geral o engenheiro 

e o técnico de segurança atuam em empresas organizando programas de prevenção de 

acidentes, orientando a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, os 

trabalhadores quanto ao uso de equipamentos de proteção individual, elaborando planos de 

prevenção de riscos ambientais, fazendo inspeção de segurança, laudos técnicos e ainda 

organizando e ministrando palestras e treinamento. Muitas vezes esse profissional também é 

responsável pela implementação de programas de meio ambiente e ecologia na empresa. O 

médico e o enfermeiro do trabalho dedicam-se a parte de saúde ocupacional, prevenindo 

doenças, fazendo consultas, tratando ferimentos, ministrando vacinas, fazendo exames de 

admissão e periódicos nos empregados. 

 O Técnico em Segurança do Trabalho tem suas atividades profissionais descritas de 

acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, emitida pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego sob o código CBO 0-39.45, sendo atribuído a ele: 

 Inspecionar locais, instalações e equipamentos da empresa, observando as condições 

de trabalho, para determinar fatores e riscos de acidentes; estabelecer normas e 

dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos equipamentos e 

instalações e verificando sua observância, para prevenir acidentes;  

 Inspecionar os postos de combate a incêndios, examinando as mangueiras, hidrantes, 

extintores e equipamentos de proteção contra incêndios, para certificar-se de suas 

perfeitas condições de funcionamento;  

 Comunicar os resultados de suas inspeções, elaborando relatórios, para propor a 

reparação ou renovação do equipamento de extinção de incêndios e outras medidas de 

segurança;  

 Investigar acidentes ocorridos, examinando as condições da ocorrência, para 

identificar suas causas e propor as providências cabíveis;  
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 Manter contatos com os serviços médico e social da empresa ou de outra instituição, 

utilizando os meios de comunicação oficiais, para facilitar o atendimento necessário 

aos acidentados;  

 Registrar irregularidades ocorridas, anotando-as em formulários próprios e elaborando 

estatísticas de acidentes, para obter subsídios destinados à melhoria das medidas de 

segurança;  

 Instruir os funcionários da empresa sobre normas de segurança, combate a incêndios e 

demais medidas de prevenção de acidentes, ministrando palestras e treinamento, para 

que possam agir acertadamente em casos de emergência;  

 Coordenar a publicação de matéria sobre segurança no trabalho, preparando instruções 

e orientando a confecção de cartazes e avisos, para divulgar e desenvolver hábitos de 

prevenção de acidentes;  

 Participar de reuniões sobre segurança no trabalho, fornecendo dados relativos ao 

assunto, apresentando sugestões e analisando a viabilidade de medidas de segurança 

propostas, para aperfeiçoas o sistema existente. 
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CAPÍTULO 2 

A QUÍMICA E A SEGURANÇA NO TRABALHO: PROTEÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIOS 

 

2.1 A importância da química para o profissional técnico em segurança do trabalho 

 

 Após a publicação da Portaria GM n.
o
 3214 de 08 de junho de 1978 pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego – MTE, a aplicação das Normas Regulamentadoras – NR, relativas à 

segurança e medicina do trabalho, são de observância obrigatória por empresas privadas e 

públicas, órgãos públicos da administração direta e indireta, além de órgãos dos Poderes 

Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT. Assim sendo, as NR em conjunto com as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT podem ser consideradas a base para os trabalhos desenvolvidos 

pelos profissionais de segurança no trabalho. 

 No decorrer das atividades dos profissionais em segurança do trabalho é comum se 

deparar com a necessidade de utilização de diversos conceitos de Química, que são 

indispensáveis ao cumprimento das disposições legais. A caracterização de atividade 

insalubre devido a um agente tóxico, a correta orientação para proteção do trabalhador 

durante o uso de agrotóxicos, descarte de material quimicamente contaminado (resíduos 

industriais), trabalho envolvendo líquidos combustíveis e inflamáveis e o dimensionamento 

de sistemas de extinção de incêndios, são exemplos em que o conhecimento químico é 

determinante ao desempenho de suas atribuições.  

 O dimensionamento de sistemas de extinção de incêndios é de extrema importância 

para a sociedade de um modo geral, pois seus efeitos extrapolam o âmbito da relação de 

trabalho uma vez que o controle de um incêndio em seu estágio inicial pode evitar a 

propagação para áreas vizinhas que por vezes são densamente ocupadas. 

 No que tange aos objetivos deste trabalho, os conceitos químicos relativos à questão 

da Proteção Contra Incêndios, regulamentada pela Portaria GM n.
o
 3214 em sua NR 23 e dos 

Sistemas de Proteção por Extintores de Incêndio pela norma ABNT NBR 12693, serão 

abordados neste capítulo de forma a elucidar os conceitos necessários a compreensão das 

referidas normas. 
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2.2 O fenômeno da Combustão 

  

 A combustão é compreendida dentro da idéia de transformações, nas quais se tem 

substâncias finais diferentes das iniciais, uma vez que matéria e energia não podem ser criadas 

ou destruídas, apenas transformadas. Entretanto, para que se possa esclarecer o fenômeno da 

combustão, cabe ressaltar as diferenças entre transformações físicas e químicas. 

 Nas transformações físicas apenas a forma e a aparência da matéria se alteram, mas 

não altera sua constituição, isto é, não há formação de novas substâncias. Como exemplo 

disso pode-se pensar na transformação de uma barra de ferro com 10g de massa em um anel 

com a mesma massa. Apesar da alteração na forma, propriedades como densidade, ponto de 

fusão e cor não se alteram. Outro exemplo são as mudanças de estado físico da água, pois 

independente de estar no estado sólido, líquido ou gasoso, sua composição molecular é a 

mesma. 

 Em transformações químicas, ocorre ao final da reação o surgimento de uma ou mais 

novas substâncias com propriedades diferentes das substâncias envolvidas no início da reação. 

As evidências de uma transformação química podem ser observadas por alterações 

observáveis macroscopicamente como mudança de cor, densidade, liberação de energia, 

desprendimento de gás e certamente, alterações na composição molecular. Um exemplo é o 

aquecimento de uma mistura de ferro (pó) e enxofre (pó) que origina sulfeto ferroso. As 

propriedades das substâncias iniciais são diferentes daquelas do sulfeto ferroso, sendo que a 

massa do produto da reação corresponde a soma das massas dos reagentes.  

 Para o estudante iniciante em Química, uma das formas para reconhecer diferentes 

substâncias é através da identificação de nome e fórmula e pela observação das propriedades 

específicas, condições que identificam cada substância.  

 Nas transformações químicas formam-se novas substâncias, mas as massas se 

conservam. Esse princípio descrito inicialmente pelo químico Lavoisier teve por enunciado 

que em um sistema fechado, qualquer que seja a reação química ocorrida, a soma das massas 

dos reagentes é igual a soma das massas do(s) produto(s). Como expressão popular, este 

conceito ficou amplamente conhecido através da frase: "Na Natureza nada se cria, nada se 

perde, tudo se transforma.".    

 As transformações químicas podem ocorrer de forma rápida ou lentamente, sendo 

que a velocidade das reações químicas depende de uma série de fatores como concentração 
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das substâncias reagentes, temperatura, luz, presença de catalisadores e superfície de contato. 

A alteração desses fatores permite que se possa alterar a velocidade de uma reação química. 

 Nas transformações químicas e físicas, matéria e energia estão intimamente 

relacionadas. Essas transformações acontecem com liberação ou absorção de energia, por 

exemplo: numa usina termoelétrica, a energia térmica é transformada em energia elétrica; em 

um aquecedor solar, a energia solar é transformada em energia térmica; em um ferro de passar 

roupa a energia elétrica é transformada em energia térmica; numa lâmpada a energia elétrica é 

transformada em energia luminosa e térmica; na combustão, como a queima do gás em um 

fogão de cozinha,  ocorre a transformação de energia química em energia térmica. 

 A combustão é uma reação química envolvendo uma substância combustível com a 

substância comburente, normalmente o oxigênio (O2) presente na atmosfera, que na geração 

dos produtos libera de energia. A liberação ou consumo de energia na forma de calor durante 

uma reação química é conhecida como variação da entalpia (ΔH), isto é, a diferença entre a 

quantidade de energia dos produtos da reação (Hp) e a quantidade de energia dos reagentes da 

reação (Hr): 

 

   ΔH = Hp – Hr  

 

 Quando a variação de entalpia ΔH é maior que zero, ΔH > 0, isto significa que a 

energia do(s) produto(s) é maior que a energia do(s) reagentes(s) e a reação é endotérmica, 

ou seja, a reação ocorre com absorção de calor do meio ambiente. Quando a variação de 

entalpia ΔH é menor que zero, ΔH < 0, isto significa que a energia do(s) reagente(s) é maior 

que a energia do(s) produto(s) e a reação é exotérmica, ou seja, durante a reação ocorre há 

liberação de calor para o meio ambiente.  

Um exemplo de reação exotérmica é a combustão da gasolina, sendo a quantidade de 

calor liberada função da composição química do combustível e dos produtos finais de 

combustão. Generalizando, toda reação de combustão é exotérmica. 

 É determinante para que as reações químicas ocorram, o contato entre as moléculas 

reagentes, no caso da combustão, o contato entre combustível e comburente. Mas esse fator 

não é o suficiente, é necessário uma energia mínima para a ocorrência da reação, que é 

chamada de Energia de Ativação (Ea). A formação dos produtos a partir dos reagentes é um 

processo gradual em que as ligações das substâncias reagentes são quebradas ao mesmo 

tempo em que ocorre a formação de novas ligações e formação de outras substâncias, os 
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produtos. Este estado intermediário entre quebra de ligações e formação de novas ligações é 

conhecido como complexo ativado. Quanto mais baixa for a energia de ativação de uma 

reação, mais elevada será a velocidade da mesma. Uma vez que torna-se difícil a 

representação de moléculas complexas, foi escolhida a figura abaixo, por sua simplicidade, 

para esquematizar os conceitos de variação de entalpia, energia de ativação e complexo 

ativado, através do processo de formação do ácido clorídrico (HCl) a partir da reação entre os 

gases hidrogênio (H2) e Cloro (Cl2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Reação entre H2 e Cl2 para a formação do HCl (Fonte: Autor). 

 

São pontos de grande importância a serem observados para a ocorrência da 

combustão: 

a) Ponto de Fulgor: Temperatura mínima na qual um líquido combustível ou 

inflamável libera vapores em quantidade suficiente para que a mistura vapor-ar, 

logo acima de sua superfície, possa propagar a chama a partir de uma fonte de 

ignição ou fonte externa de calor. Os vapores liberados a essa temperatura são 

insuficientes para dar continuidade à combustão.           
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b) Ponto de Combustão: Temperatura mínima na qual os vapores de um 

combustível queimam ao contato de uma chama, fonte de ignição ou fonte externa 

de calor e continuam a queimar na ausência desta, pois a vaporização ocorre em 

quantidade suficiente para alimentar a combustão. Para os combustíveis líquidos, 

esse ponto é ligeiramente superior ao ponto de fulgor 

c) Ponto de Ignição: Temperatura mínima na qual os vapores liberados por um 

combustível, entram em combustão apenas com o contato com o oxigênio do ar, 

independente de contato com uma chama, fonte de ignição ou fonte externa de 

calor. É também chamado de Temperatura de auto-ignição. 

  

Quanto à reação, a combustão pode ser completa ou incompleta. Quando a quantidade 

de oxigênio que entra na reação é menor que a necessária, teoricamente, aparecem nos 

produtos da combustão, substâncias, tais como: monóxido de carbono (CO) e água (H2O); em 

casos de grande escassez de oxigênio até carvão em pó como a fuligem e o negro de fumo 

podem compor os produtos. Nestes casos, diz-se que a combustão foi incompleta.  

Quando todo combustível, possível de se combinar interage com quantidade suficiente 

de oxigênio, o que designamos quantidades estequiométricas, nos produtos da combustão, 

combustível e diz-se que a combustão é completa. 

Em um fogão doméstico a chama é produzida pela combustão do gás liquefeito de 

petróleo (GLP - combustível) com o comburente (oxigênio do ar) e possui a cor azulada em 

virtude da combustão completa, ou seja, existe uma relação quantitativa 

combustível/comburente suficiente na mistura. O GLP é composto de uma mistura 

basicamente de 2 gases: Propano (C3H8) e Butano (C4H10). Esta mistura é de normalmente de 

50% de cada um desses gases, que compõe uma mistura inodora. Para que se possa detectar 

possíveis vazamentos de gás, por questão de segurança, é adicionado ao GLP o mercaptano, 

que impressiona nosso olfato com odor característico.  

A Figura 2 ilustra o formato do conjunto queimador de mesa ou “boca do fogão” 

contribui para que o oxigênio chegue ao combustível em quantidade adequada.  Na saída do 

injetor, o gás e o ar arrastado entram no Tubo Venturi, que por seu princípio de 

funcionamento envia a mistura gás e oxigênio para o queimador com maior velocidade.  
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Figura 2 – Conjunto queimador de mesa 

 (Fonte: http://www.eletrodomesticosforum.com/cursos/fogao/conjunto1.jpg). 

 

Se a chama do fogão emite cor amarelada, é sinal de que a combustão está ocorrendo 

de forma incompleta, podendo ter entre suas causas: falta de ar na mistura ou excesso de gás; 

desalinhamento do injetor com a entrada no tubo Venturi, caso onde o gás bate na parede do 

tubo perdendo a velocidade e desregulando a mistura combustível/comburente; furação do 

injetor menor que o especificado ou obstruído por resíduos; gás do botijão acabando.  

Familiar a todos é a chama amarela e a deposição de fuligem na panela, condição gás 

acabando. Nesse caso, ocorre desequilíbrio na mistura de gases componentes do GLP, ficando 

este com uma maior quantidade de gás butano. Como a entrada de ar primária do queimador é 

projetada para trabalhar com uma mistura equilibrada de butano e propano, quando tem muito 

mais butano, falta oxigênio para a combustão completa.  

Outra hipótese que pode explicar o fenômeno é a presença de contaminantes na 

mistura do GLP que pode conter hidrocarbonetos de cadeias mais longas e que são expelidos 

do botijão de gás quando há baixa disponibilidade de outros compostos mais leves, 

desregulando a pré-mistura dos gases. Nesses casos observa-se acúmulo de fuligem no fundo 

das panelas.  

Em relação à coloração da chama, a cor azul indica uma chama mais intensa, ou seja, 

mais quente enquanto que a cor amarela tendendo para o vermelho implica em uma chama 

mais fria. Em contrapartida observa-se que na combustão completa ocorrida nesse caso, a 

liberação de energia em forma de luz é bem menor que na combustão incompleta. Desse 

modo, para o cozimento de alimentos deve-se buscar a utilização de combustão completa, que 

gera mais calor e menos desperdício de energia na forma luminosa.  
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Para fins de iluminação através de reação de combustão, deve ser utilizada a 

combustão incompleta, como por exemplo, com o uso de velas de parafina. A falta da pré-

mistura combustível/comburente gera uma chama difusa devido ao modo turbulento como 

ocorre o acesso do comburente ao combustível (GRACETTO, HIOKA e FILHO, p. 44, 

2006). Por ser derivada do petróleo e rica em hidrocarbonetos, a parafina quando se queima 

produz carvão como resíduo volatilizado na forma de um pó muito fino, a fuligem.  

 

2.3 Classificação de Materiais Combustíveis 

 

Os incêndios são classificados de acordo com as características dos seus combustíveis. 

O conhecimento da natureza do material em combustão, permite determinar o melhor método 

para uma extinção rápida e segura, com o correto agente extintor a ser utilizado. A seguir 

serão apresentadas as classes de incêndios e os tipos de agentes extintores recomendados 

segundo a norma ABNT NBR 12693, sendo estes apresentados com maior detalhamento na 

seção 2.5 deste trabalho.  

 

Classes de incêndio conforme os materiais combustíveis 

 

Classe A: São aqueles materiais de fácil combustão, com a propriedade de queimarem 

em sua superfície e profundidade, deixando resíduos sólidos após a queima (cinzas). 

Como exemplo tem-se os combustíveis sólidos como madeira, papel, palha e tecido. 

Agentes extintores recomendados: Água, Espuma Química, Espuma Mecânica, Pó 

Químico A/B/C e Hidrocarbonetos Halogenados.  

 

Classe B: São materiais considerados combustíveis ou inflamáveis que queimam 

somente em sua superfície, não deixando resíduos sólidos. Durante a reação em 

cadeia, o calor faz com que o combustível passe do estado líquido para o gasoso, 

sendo este último quem irá participar da combustão. Como exemplo é possível citar os 

líquidos combustíveis ou inflamáveis como gasolina, óleos, graxas, tintas, alcoóis, 

vernizes e outros. Agentes extintores recomendados: Espuma Química, Espuma 

Mecânica, Gás Carbônico, Pó Químico B/C, Pó Químico A/B/C e Hidrocarbonetos 

Halogenados. 
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Classe C: São os incêndios que ocorrem em equipamentos elétricos energizados, 

como: motores, transformadores, quadros de distribuição, fios, entre outros. Estes 

incêndios, após a desenergização dos equipamentos, podem ser combatidos como 

outra classe, normalmente “A”. Todavia, deve-se ter cuidado com aparelhos que 

possuem acumuladores de energia como capacitores ou baterias. Agentes extintores 

recomendados: Gás Carbônico, Pó Químico B/C, Pó Químico A/B/C e 

Hidrocarbonetos Halogenados. Desde o aparecimento da eletricidade, considera-se 

inadequado o uso da água como agente extintor para incêndios da classe C, devido à 

condutividade elétrica que a água apresenta, tendo em vista as substâncias usadas em 

seu processo de potabilidade, causando danos à segurança do operador. 

 

Classe D: São aqueles que ocorrem em metais pirofóricos, como por exemplo: 

magnésio, potássio, alumínio em pó, zinco, sódio e titânio. Para a escolha do melhor 

agente extintor deve ser verificada a compatibilidade entre o metal combustível e o 

agente extintor. Quando se combate incêndio em metais combustíveis, deve-se evitar o 

uso de água, pois a reação pode gerar riscos para o operador. Para os metais Sódio, 

Potássio, Lítio, Cálcio, Estrôncio e Titânio, não se devem usar a água, pois haverá uma 

reação química poderá produzir reigniçao e/ou explosão. Para o metal Zircônio, não se 

deve aplicar pequenas quantidades de água ou jatos compactos em zircônio 

incendiado, pois há risco de violentas reações, visto que, quando pulverizado e 

umedecido, o zircônio queima mais violentamente. A imersão da parte incandescente 

em água é a melhor opção. O combate a incêndios em metais radioativos encontrados 

em condições naturais (sem enriquecimento) é idêntico ao do zircônio, pois em 

pequenas quantidades de água, eles também reagem. Porém, existe também o risco da 

contaminação. Em combates a incêndios nestes materiais, deve-se evitar a 

contaminação dos operadores, através de Equipamentos de Proteção Individual 

(roupas impermeáveis, luvas, protetores de face e outros), e do meio ambiente, com a 

deposição do material incandescente em tambores com água usando-se pás de cabo 

longo. Para o magnésio, cujas características são parecidas com as do zircônio, o mais 

recomendado é a imersão, mas também pode ser extinto com a água neblinada ou 

nebulizada (pulverizada) sobre pequenas quantidades do metal. A aplicação da água 

em incêndios de magnésio onde haja a presença de metal fundido deve ser evitada, 
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pois a formação de vapor de água e a possível reação do metal com a água pode ser 

explosiva. 

 

2.4 Processos de extinção de incêndios 

 

 O conceito de incêndio está ligado a rápida e violenta propagação do fogo, provocando 

danos materiais ou perda de vidas humanas e animais de um modo geral, após fugir ao 

controle do homem. Uma vez que a combustão é uma reação química, logo, devem ter no 

mínimo duas substâncias reagindo em uma condição de calor que favoreça tal reação. Com o 

objetivo de facilitar a compreensão acerca do processo de combustão, é possível representar 

os componentes essenciais ao fenômeno da combustão, cada um, por um dos lados de um 

triangula eqüilátero, como na figura 3, chamado de “triângulo do fogo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Triângulo do Fogo (Fonte: Autor). 

 

Os métodos modernos de combate a incêndios baseiam-se no conhecimento 

fundamentado no “triângulo do fogo”, onde estes só poderão existir se estiverem presentes os 

três componentes fundamentais da combustão. Dessa forma, para se extinguir um incêndio, 

basta que se retire um dos lados do triângulo, o que leva a três possibilidades básicas que são 

métodos bastante conhecidas: retirada do combustível ou isolamento, abafamento e 

resfriamento. 

Atualmente é considerada como a evolução da idéia de “triângulo do fogo”, a inserção 

de um novo componente essencial à existência do fogo, que é a reação em cadeia. Os 

combustíveis, após iniciarem a reação de combustão, geram mais calor. Esse calor provocará 

o desprendimento de mais gases ou vapores combustíveis, desenvolvendo uma transformação 

em cadeia ou reação em cadeia, que, em resumo, é o produto de uma transformação gerando 
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outra transformação. Ao complexo ativado, ou radical livre, cabe a transmissão da energia 

química, gerada pela reação, que por sua vez se transformará em energia calorífica 

decompondo as moléculas, ainda intactas, e assim promovendo a sustentação e propagação do 

fogo. Dessa forma é possível representar a integração de combustível, comburente, calor e 

reação em cadeia, na forma da Figura 4, “tetraedro do fogo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Tetraedro do Fogo (Fonte: Autor). 

 

Os agentes extintores que possuem condições de atuar sobre a reação em cadeia são os 

hidrocarbonetos halogenados. Esse método de extinção de incêndio utiliza-se da supressão 

dos radicais químicos livres ou extinção química para interromper a reação de combustão. Os 

hidrocarbonetos halogenados utilizados como agentes extintores serão tratados com maior 

detalhamento na seção 2.5.4. 

 

2.4.1 Retirada ou isolamento do combustível  

 

A retirada do material ou controle do combustível é o método de extinção mais 

simples em sua execução, uma vez que não exige aparelhos especializados e consiste apenas 

na retirada, diminuição ou interrupção do campo de propagação do fogo, ou seja, do material 

ainda não atingido pelo incêndio. Um exemplo desse método de extinção é o acero praticado 

nos casos de incêndios florestais, que interrompem a continuidade do fogo através da 

diminuição da cobertura vegetal, pois quando o fogo chegar ao acero, terreno desmatado por 

incêndio controlado para descontinuar a vegetação, não haverá mais material combustível e a 

combustão será interrompida. 
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2.4.2 Resfriamento 

 

O resfriamento ou controle do calor é o método de extinção mais utilizado. Consiste 

em retirar calor do material incendiado até um ponto específico, proporcionando uma 

temperatura em que o material não queime ou não emita mais vapores, que por efeito do calor 

poderiam reagir com o oxigênio e produzir a combustão. Comumente, o agente extintor mais 

usado nesse método de extinção é a água, pois além da substância existir em abundância na 

natureza, devido as suas características e propriedades, sua utilização torna-se simples. A água 

é uma substância com grande capacidade de absorver calor em virtude de suas propriedades 

como alto  calor específico e calor latente, ambas grandezas físicas. O calor específico define 

a variação térmica de determinada substância ao receber determinada quantidade de calor e o 

calor latente está relacionado à quantidade de calor que uma unidade de massa de determinada 

substância deve receber ou ceder para mudar de estado físico. 

 

2.4.3 Abafamento 

 

O abafamento ou controle do comburente é um método de extinção que pode ser 

considerado como de difícil aplicação, pois somente pequenos incêndios podem ser abafados 

com tampas de vasilhames, panos, cobertores, etc., enquanto que para outros de maiores 

proporções, são necessários equipamentos e produtos específicos para se conseguir o 

abafamento. O método consiste na interrupção da combustão através da interposição de uma 

barreira entre os reagentes objetivando a retirada, redução ou isolamento do oxigênio das 

proximidades do combustível, sendo que a “eliminação” do oxigênio não precisa ser total, 

bastando diminuir sua porcentagem. Incêndios em substâncias líquidas e gasosas ficarão 

completamente extintos em conseqüência da diminuição da quantidade de comburente para 

porcentagens abaixo da necessária para ocorrência de chamas. Se o material estiver no estado 

sólido haverá a possibilidade de continuar queimando sem a presença de chamas, em uma 

combustão lenta, até que a concentração de oxigênio diminua e atinja proporção insuficiente 

para alimentar a combustão. Desse modo, a extinção por abafamento não pode ser realizada 

em compostos como o nitrato de celulose, pois este gera oxigênio como produto da reação, 

fornecendo comburente suficiente para suportar a autocombustão, mesmo em atmosferas com 

baixas quantidades de O2. 
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2.4.4 Extinção química 

 

A extinção química é um método que visa interromper a reação em cadeia ocorrida 

durante a combustão através da aplicação de certos hidrocarbonetos halogenados e sais 

inorgânicos. Inicialmente a eficiência do pó químico seco, originalmente desenvolvido a base 

de bicarbonato de sódio, foi atribuída ao fato de que quando o agente extintor se aquecia, um 

de seus principais produtos era o dióxido de carbono (CO2) gerado, entretanto esta hipótese 

foi abandonada quando demonstrou-se que o pó químico seco era, aproximadamente, duas 

vezes mais eficiente que um volume igual de dióxido de carbono. Atualmente atribui-se a 

eficiência da extinção a reações químicas que interferem na cadeia de reações da combustão. 

 

2.5 Agentes Extintores 

 

Agentes extintores são produtos químicos usados na prevenção e extinção de 

incêndios e na prevenção ou supressão de explosões. Habitualmente são utilizados através de 

equipamentos especializados, móveis ou fixos, com a finalidade de projetar os mesmos contra 

o fogo ou no ambiente a fim de prevenir, combater ou suprimir incêndios ou explosões. Os 

agentes extinguem o fogo física ou quimicamente, podendo, às vezes combinar essas duas 

ações. São armazenados e utilizados nos estados líquido e gasoso, outros são aplicados 

líquidos, entretanto sua ação só é efetiva quando no estado gasoso, ou vaporizado. Os sólidos, 

mesmo atuando neste estado geralmente recebem tratamentos para que se comportem como 

fluídos, com a finalidade de serem empregados através dos equipamentos e instalações de 

combate ao fogo. Os agentes extintores mais conhecidos e utilizados para a prevenção, 

combate ou supressão de incêndio ou explosão, são Água; Espuma; Dióxido de carbono 

(CO2); Hidrocarbonetos Halogenados; e Pós químicos. 

 

2.5.1 A Água como agente extintor 

 

A água é o agente extintor de incêndio mais antigo e mais utilizado através dos 

tempos, sendo a substância mais difundida na natureza e de valor financeiro irrelevante em 

relação aos outros agentes existentes. Portanto é de grande importância a quem cabe prevenir, 
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controlar e extinguir os incêndios; para tanto, é necessário conhecer suas propriedades para 

um bom emprego como principal ferramenta nos trabalhos de combate a incêndio.  

A água pode ser encontrada na natureza sob os três estados físicos fundamentais da 

matéria, ou seja, sólido, líquido ou gasoso. Seja qual for o seu estado físico, a sua constituição 

química é invariável, possuindo a mesma fórmula molecular: H2O. Em condições normais de 

temperatura e pressão, a água é liquida, solidificando-se a temperatura de 0°C e vaporizando-

se a 100°C. As temperaturas citadas variam de acordo com a pressão e esta em conformidade 

com a altitude. Nos três estados apresenta-se incolor, insípida e inodora. Em função de suas 

propriedades de volume específico nos estados líquido e vapor, tem-se a proporção de 1 litro 

de líquido para a produção de 1700 litros de vapor. A água é um dos principais solventes da 

natureza, possui uma excelente estabilidade química, porém pode ser decomposta em seus 

componentes pela ação da corrente elétrica, e por temperaturas acima de 1200°C, produzindo 

o gás combustível hidrogênio e o gás comburente oxigênio.  

A água pode ser aplicada no estado líquido através de jato compacto, de neblina, 

nebulizada ou pulverizada, e no estado gasoso na forma de vapor. No estado sólido a água 

pode causar transtorno para os equipamentos de combate a incêndio, destruindo-os ou 

impedindo o seu uso devido, pois há um aumento em cerca de 10% no seu volume inicial.  

As propriedades extintoras da água são resfriamento, abafamento, diluição e 

emulsificação. Estas propriedades estão relacionadas direta ou indiretamente com a forma 

como é empregada. A extinção somente é obtida quando o efeito do agente extintor alcança o 

ponto onde a combustão ocorre. Na extinção por resfriamento, o fogo é extinto, 

normalmente, quando a superfície de material em combustão e resfriada a fim de que sua 

temperatura caia abaixo do ponto de combustão. Por centenas de anos, o principal método de 

extinção limitava-se ao uso de jatos dirigidos a base do fogo e aplicados de uma distancia 

segura. Este mesmo método, com a utilização de jatos através de esguichos, continua ainda 

hoje como o mais convencional de extinção de incêndio, entretanto, moderadamente 

verificou-se a melhor eficiência da água na forma de neblina e adotaram-se esguichos 

combinados para os jatos compactos e neblina. Outros equipamentos têm sido descobertos 

para a aplicação da água em varias formas de neblina, chuveiros e sprays, os quais têm sido 

cada vez mais utilizados em aparelhos e instalações de combate a incêndios. 

O resfriamento superficial, em geral, não e eficiente na extinção de incêndios em gases 

e em líquidos inflamáveis, com ponto de fulgor abaixo da temperatura da água aplicada, 

portando, não e recomendada para líquidos inflamáveis com ponto de fulgor abaixo de 38°C. 
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A tensão superficial da água é relativamente alta, causando a diminuição de sua 

capacidade de penetração nos combustíveis incendiados, impedindo que ela se espalhe no 

interior das embalagens, fardos ou materiais empilhados. A solução é empregar um aditivo 

que diminui a tensão superficial da água, fazendo-a penetrar na massa combustível facilitando 

a extinção. Essa mistura é conhecida como “água molhada e é de grande valor para o combate 

a incêndios em materiais da classe A, penetrando através da superfície porosa e, como 

também, permitindo que a solução alcance áreas ocultas dos materiais, que se encontram  

fortemente prensados, como fardos de algodão, pilhas de capim, papel e madeira, evitando a 

reignição  de incêndios. Quando utilizada, propicia grande economia de água, inclusive em 

rescaldos, sendo indicada para o combate a incêndios florestais. Possui ação de penetração 

também em corpos que repelem a água como a lã virgem e outros materiais hidrófogos. 

Na extinção realizada pela água por meio do abafamento é necessário que a mesma 

se encontre vaporizada. Quando o vapor é gerado em quantidade suficiente, o ar pode ser 

deslocado ou mesmo excluído da zona de combustão. Incêndios de classe B podem ser 

extintos pela ação de abafamento, a qual é facilitada pelo confinamento do vapor gerado na 

zona de combustão. O processo de absorção de calor só terminara quando o vapor começar a 

condensar. Esta situação é evidenciada pela formação e nuvens de vapor de água (fumaça 

branca). A condensação ocorrendo acima da zona de combustão, não tem efeito de 

resfriamento no material que queima, entretanto, o vapor leva o calor para fora da referida 

zona, que é inofensivamente dissipado nas nuvens de vapor de água que se deslocam na área 

do fogo. Incêndios de Classe A, em materiais sólidos, são extintos normalmente por 

resfriamento da água e não por abafamento criado pela geração do vapor de água, embora este 

tenha ação de supressão das chamas, mas não a de combater completamente o fogo em 

profundidade destes materiais.  

A emulsificação ocorre toda a vez que líquidos imiscíveis são agitados juntos, e um 

dos líquidos se dispersa através do outro em forma de pequenas gotículas. Pode-se obter, pela 

aplicação da água, a extinção de incêndios em líquidos inflamáveis viscosos, pois o efeito de 

resfriamento que será proporcionado na superfície de tais líquidos, impedirá a liberação dos 

vapores inflamáveis. Normalmente na emulsificação, gotas de infamáveis ficam envolvidas 

individualmente por gotas de água, ficando, no caso dos óleos, com aspecto leitoso. Em 

alguns líquidos viscosos, a emulsificação apresenta-se na forma de uma espumação que 

retarda a liberação dos vapores inflamáveis. São necessários cuidados redobrados na 

utilização deste método em líquidos com grandes profundidades, pois o efeito de espumação 
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pode ser violento a ponto de derramar liquido para fora do recipiente que o contém. O efeito 

de emulsificação é obtido por meio de neblina de alta velocidade com partículas pesadas, 

devendo os jatos compactos ser evitados nos líquidos inflamáveis viscosos, pois podem 

provocar violenta efervescência com grande espumação (superebulição).  

A diluição pode ser utilizada, em alguns casos, para a extinção de incêndios em 

materiais solúveis em água. A porcentagem de diluição necessária à extinção varia de acordo 

com o volume de água e o tempo necessário a extinção. 

 

2.5.2 A Espuma como agente extintor 

 

Em termos de combate a incêndios, a espuma é definida como um sistema físico-

químico constituído de três materiais fundamentais: água, ar ou CO2 e agente formador de 

espuma (por exemplo um detergente). A espuma formada por estes elementos possui 

densidade bem baixa, flutuando sobre líquidos inflamados, contornando obstáculos e, desta 

forma, formando um lençol compacto. O lençol formado impede a passagem de gases, 

isolando o combustível do contato com o ar. 

A espuma apaga o fogo primariamente por abafamento ou isolamento e, 

secundariamente, por resfriamento causado pela água resultante da decomposição da espuma. 

As espumas são especialmente indicadas para a extinção de incêndios em combustíveis ou 

líquidos inflamáveis, isto é, pertencentes à classe B, pois ao cobrir a superfície do liquido 

inflamado, o material é isolado do oxigênio, extinguindo a reação de combustão.  

As espumas também podem ser usadas para a extinção de incêndios em materiais de 

classe A, tais como madeira e tecido, pois, cobrindo estes materiais, os isolam do oxigênio, 

levando à extinção do incêndio, entretanto, será sempre necessário resfriá-los com água após a 

extinção, para que sua temperatura fique abaixo do seu ponto de ignição.  

Em ambientes onde há a presença humana para a aplicação do agente extintor, as 

espumas jamais deverão ser usadas na extinção de incêndios em materiais de classe C 

(equipamentos energizados), pois por conter água elas são condutoras de eletricidade, 

entretanto, a aplicação de espumas em incêndios de classe C pode ser realizada através de 

sistemas automáticos de alta expansão sem a presença humana. 

Existem algumas vantagens quanto a utilização da espuma em relação a outros agentes 

extintores, pois é o único agente extintor que flutua sobre os combustíveis inflamados e é o 

único que em ambiente aberto permanece isolando o combustível por períodos prolongados. 
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Por estes motivos é o único agente extintor capaz de extinguir incêndios de classe B em 

grandes áreas abertas, como em casos de incêndios provenientes de derramamentos de 

líquidos combustíveis em mares. Quanto ao processo de formação, as espumas podem ser 

tipificadas em química e mecânica. 

As espumas mecânicas se baseiam em Líquidos Geradores de Espuma (LGE), 

tensoativos de origem proteínica ou sintética, contendo, no interior de suas bolhas, ar 

atmosférico ao invés de gás carbônico como na espuma química. O proporcionador de 

espuma é constituído de um tubo do tipo Venturi que aspira o líquido gerador de espuma, 

misturando-o com o fluxo de água. Pelo mesmo principio, no esguicho, o ar é arrastado 

misturando-se com a solução gerando a espuma mecânica. 

Espuma química em sua composição, assim com a mecânica, é formada a partir da 

reação química entre bicarbonato de sódio e sulfato de alumínio, obtendo-se uma proteína 

hidrolisada que funciona como agente estabilizador da espuma, e dióxido de carbono que 

permanece dentro das bolhas. Em extintores portáteis, a pressão para a expulsão da espuma 

(gás propelente) é gerada pela própria reação química. Durante muitos anos, utilizou-se a 

espuma química em larga escala, para o combate a incêndios em inflamáveis líquidos, mas 

atualmente encontra-se em desuso. 

 

2.5.3 O Gás Carbônico como agente extintor 

 

O dióxido de carbono (CO2) é um agente extintor de grande eficiência no combate a 

incêndios classe B e C, devendo ser armazenado em cilindros especiais de aço, liquefeito sob 

uma pressão de aproximadamente 60atm. Ao ser aliviado da compressão, ocorre uma rápida 

vaporização e expansão acompanhada de uma grande queda de temperatura, que pode chegar 

a cerca de -78°C, solidificando parte do gás em pequenas partículas e formando na superfície 

do combustível uma neve carbônica (gelo seco). O dióxido de carbono é um gás inerte, 

inodoro e incolor e apresenta densidade relativa 1,5 vezes maior que a do ar. A partir de uma 

concentração de 9%, o gás carbônico causa inconsciência até a morte por sufocação, não 

podendo, assim, ser considerado um gás tóxico sob o ponto de vista toxicológico. As 

propriedades extintoras do gás carbônico são o resfriamento e o abafamento. 

O efeito de resfriamento é obtido pela neve carbônica, que cobre a superfície do 

combustível com um calor latente de 117,92kJ/kg. Em virtude de apenas parte do gás 
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carbônico se converter em neve (á 26,6°C apenas 25% é convertido em neve), seu poder de 

resfriamento é cerca de 10 vezes menor que o da água. 

A extinção por abafamento acontece quando, ao ser liberado de seu reservatório, o gás 

carbônico envolve o combustível incendiado e forma uma barreira, isto é, a concentração de 

oxigênio reduz a níveis que impedem a combustão.  

Apesar de ser efetivo na extinção das chamas por abafamento, o gás carbônico torna-

se ineficiente para incêndios de Classe A, em função de sua falta de penetração e do pouso 

poder de resfriamento na superfície do combustível, permitindo sua reignição. Para contornar 

este problema, é necessária uma concentração de CO2 capaz de reduzir a concentração de O2 

no ambiente para níveis abaixo de 6%, até o resfriamento total do combustível.  

Para incêndios classe B, em virtude do CO2 ser eficiente na ação de abafamento e ter 

razoável poder de resfriamento superficial, ele se transforma em um agente extintor eficaz. O 

único problema é cobrir a superfície do liquido combustível com gás em incêndios com 

grande área superficial e ambientes abertos.  

O CO2 é o mais eficiente agente extintor para incêndios da classe C, pois não é 

condutor de corrente elétrica e não deixa resíduos que danifiquem equipamentos elétricos e 

eletrônicos. Materiais combustíveis como nitrato de celulose e permanganato de potássio 

contém oxigênio em sua estrutura, e quando incendiados, geram seu próprio suprimento de 

comburente, de forma que não podem ser extintos por CO2. Os reagentes metálicos como 

sódio, potássio, magnésio, titânio, zircônio e hidretos metálico, têm a característica de 

decompor o dióxido de carbono, fazendo com que seu uso como agente extintor seja ineficaz. 

 

2.5.4 Hidrocarbonetos Halogenados como agentes extintores 

 

Os hidrocarbonetos halogenados são compostos resultantes de reações químicas de 

substituição entre hidrocarbonetos altamente inflamáveis, referencialmente o metano(CH4) ou 

o etano(C2H6), e os elementos químicos da família dos Halogênios, como o cloro(CI), o 

bromo(Br), o flúor (F) e o iodo(I).  

Apresenta como resultado uma família química denominada de Hidrocarbonetos 

Halogenados, mais conhecida como halon, abreviatura da denominação inglesa de 

“Halogenated Hydrocarbon”, e que possui excelentes qualidades extintoras de incêndios. 

Porém nem todo halon é um agente extintor, existindo a necessidade de investigação da 

capacidade extintora do halon criado. Os compostos que apresentam iodo não são utilizados 
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em virtude de suas características tóxicas e de instabilidade. Os halons, devido ás 

características de suas ligações moleculares covalentes, não possuem tendência a se ionizar ou 

a tornar-se eletricamente condutivos, portanto, são recomendados para o uso em incêndios 

elétricos, visto sua baixa condutividade elétrica. 

O mecanismo pelo qual o halon extingue o fogo não é completamente conhecido, 

contudo, acredita-se que se trata de uma inibição físico-química da reação de combustão, ou 

seja, atribui-se as qualidades de um agente “quebra-cadeia”, pois atua interrompendo a reação 

em cadeia do processo de combustão (extinção química). No ambiente em que for usado na 

forma de uma descarga para extinção de incêndio, o halon, como regra geral, pode criar um 

risco ás pessoas presentes, devido ao próprio gás e aos produtos de sua decomposição, 

resultantes de seu contato com o fogo e superfícies aquecidas. A exposição ao gás é, 

geralmente, de menor conseqüência que a exposição aos produtos de sua decomposição, 

devendo ambas ser evitadas.  

 

2.5.5 O Pó Químico Seco como agente extintor 

 

O pó químico seco (PQS) é um material finamente pulverizado, não condutor de 

eletricidade, com característica de fluido, tratado para ser repelente a água, resistente a 

aglomeração, resistente á vibração e com propriedades extintoras variadas de acordo com o 

tipo e a classificação. 

Embora conhecido desde antes da 1° Guerra Mundial, O PQS só passou a ser usado 

eficientemente na década de 50, quando os equipamentos para sua utilização foram 

implementados. Antes disso, seu uso era manual, fato que dificultava o emprego. Os 

primeiros PQS foram a base de bórax (Tetraborato de Sódio Decahidratado) e bicarbonato de 

sódio, evoluindo, na década de 60, para os de fosfato de magnésio (ABC ou multiporpose), 

bicarbonato de potássio (Purple K), cloreto (Super K), e uréia-bicarbonato de potássio. 

O PQS pode ser composto por bicarbonato de sódio (NaHCO3), bicarbonato de 

potássio (KHCO3), cloreto de potássio (KCI), uréia-bicarbonato de potássio (KC2N2H3O3)  e 

fosfato de amônia (NH4H2PO4) misturados com aditivos (esteratos metálicos, triclorato de 

fosfato e polímero de silicone) que lhe dão as características necessárias para o 

acondicionamento e o emprego. O PQS é um produto estável a temperaturas de ate 60°C, 

acima desta margem dissocia-se, exercendo sua função extintora. O PQS não é tóxico para o 

ser humano, porem em grandes quantidades e/ou áreas fechadas pode causar dificuldade 
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respiratória momentânea e irritação nos olhos e na pele. O tamanho de suas partículas varia 

entre 10 a 75 micras, mostrando-se mais eficiente na ordem de 20 a 25 micra. Pode-se 

classificar de acordo com o combustível, em: 

a) Pó Químico Regular (Comum): empregado em incêndios de classe B e C; 

b) Pó Químico para Múltiplos Propósitos: empregado em incêndios classe A, B e C; e  

c) Pó Químico Especial: empregado em incêndios de metais combustíveis. 

 

Suas varias propriedades extintoras, devidamente combinadas, transformam o PQS em 

um eficiente agente extintor para quase todas as classes de incêndios. A extinção por 

abafamento ocorre devido ao fato de que quando aquecido, o bicarbonato libera dióxido de 

carbono e vapor de água, auxiliando na ação extintora do PQS (se completamente 

decomposto, o PQS produzirá apenas 26% de seu peso em CO2). Quando aquecido o pó 

apresenta a característica de criar um resíduo fundido e pegajoso formando uma camada 

selante na superfície do combustível, isolando-o do comburente. A principal e mais 

importante propriedade extintora do PQS é a sua capacidade de quebrar a cadeia de reação da 

combustão, impedindo as reações da propagação. A interferência do PQS interfere nos 

radicais livres (CH3, OH, O e H) produzidos no inicio da cadeia, impedindo as reações da 

propagação. A interferência do PQS nas reações dos radicais livres se faz de suas maneiras: 

a) Pela combinação dos radicais livres com as partículas de PQS, através da diminuição 

do seu tamanho médio e, conseqüentemente, o aumento de sua superfície ativa; 

b) Pela formação de espécies químicas capazes de reagir com os radicas livres. 

 

Os pós a base de bicarbonato de sódio são eficientes na extinção de incêndios classe B 

e C, especialmente em óleos e gorduras, pois ele reage formando uma espécie de sabão na 

superfície do combustível. Apesar de eficiente em classe C, o pó em maquinários pode 

provocar danos nos equipamentos devendo ser evitado o seu emprego. Para incêndios classe 

A possui ação eficiente nas chamas, mas o seu pouco poder de resfriamento o torna não 

recomendado. 

Os PQS à base de Sais de Potássio são utilizados em incêndios classe B, apesar de 

terem um fluxo 10% menor no esguicho, são duas vezes mais eficientes que os sais de sódio 

no combate a incêndios em líquidos inflamáveis, com exceção a óleos e gorduras. Para 

incêndios de classe A e C os sais de potássio apresentam as vantagens e as mesmas contra-
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indicações que os pós a base de bicarbonato de sódio. Sua composição pode ser à base de 

bicarbonato de potássio, cloreto de potássio ou uréia-bicarbonato de potássio.  

O PQS tipo ABC à base de monofosfato de amônia, conhecido por “multipurpose’’, 

age com as mesmas características do pó a base de sais de potássio em incêndios classe B e C, 

com as mesmas vantagens e contra-indicações. Ao contrario dos outros, o pó ABC, apresenta 

considerável eficiência em incêndios de classe A, pois quando aquecido se transforma em um 

resíduo fundido, aderindo à superfície do combustível e isolando-o do comburente.  

Nos incêndio classe D, também conhecidos como incêndios em materiais pirofóricos 

ou metais combustíveis, não é recomendável a utilização dos pós químicos comuns usados 

nas classe A,B e C, mas sim os chamados pós químicos especiais. O pó químico especial é 

normalmente encontrado em instalações industriais, que utilizam estes tipos de metais ou em 

seus depósitos. Tendo em vista a peculiaridade dos diferentes materiais pirofóricos, agentes 

extintores específicos devem ser pesquisados para cada caso. 
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CAPÍTULO 3 

DESENVOLVIMENTO DO MATERIAL DIDÁTICO INTRODUTÓRIO ESPECÍFICO PARA 

A QUÍMICA APLICADA À PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 

 

3.1 Contexto de desenvolvimento do material didático 

 

O material didático a ser desenvolvido deve ser adequado ao contexto anteriormente 

explicitado, que envolve um quadro geral de alunos que já possuem o ensino médio completo, 

porém apresentando sérios déficits quanto ao conhecimento adquirido nas diversas áreas 

específicas. Entre esses alunos existem os recém egressos do ensino médio, recém egressos da 

educação para jovens e adultos e aqueles que já estavam há anos sem estudar e agora voltam 

em busca de uma nova profissão.  

É preciso considerar a inicial aversão apresentada quando se menciona a relação do 

componente curricular com o estudo da Química, sendo esta categorizada como difícil ou 

“chata”. As razões por trás de aparente preconceito estão ligadas a falta de laboratórios de 

química nas estruturas físicas das escolas e a falta de capacitação e atualização metodológica 

dos professores, levando à prática do ensino tradicional e às exigências para que o aluno 

decore reações, fórmulas e propriedades das substâncias sem a observância e a correlação 

com sua ocorrência na natureza.  

Desde sua origem primitiva com os alquimistas da Idade Média, a essência do estudo 

da Química, como uma ciência experimental, é baseada em observações que levam ao 

desenvolvimento do conhecimento. Paulo Freire (1999) em sua obra “A pedagogia da 

autonomia”, apresenta a partir das limitações do ensino tradicional a necessidade de maior 

compreensão e aplicabilidade dos conteúdos trabalhados em sala através da maior 

participação dos alunos. Em consonância com as idéias do autor retrocitado, o 

desenvolvimento do material didático para os fins propostos, deverá contemplar a execução 

de experimentos que possam ser realizados de forma simples e onde os conceitos a serem 

trabalhos estejam explícitos nos resultados observados.  
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3.2 Estruturação da proposta 

 

As disciplinas voltadas à Proteção e Combate a Incêndios, são ministradas na maior 

parte das escolas profissionalizantes com carga horária estabelecida entre 60-80 horas aula. A 

aplicação material didático deverá ocorrer em aproximadamente 16 horas-aula, equivalendo a 

pouco mais de 25% da carga horária para um componente curricular de 60 horas-aula. 

Em um curso técnico em segurança do trabalho o objetivo a ser alcançado com a 

aplicação de um material didático introdutório específico para a Química aplicada à proteção 

e combate a incêndios é proporcionar ao aluno, numa perspectiva teórica, a aquisição de 

conhecimentos sobre os conceitos fundamentais de uma reação de combustão; avaliação de 

risco de incêndios e comportamento do fogo; medidas de prevenção e princípios essenciais de 

combate a incêndios em contextos urbanos, industriais e florestais.  

Os conhecimentos adquiridos e as competências desenvolvidas serão indispensáveis a 

uma formação abrangente na área científica da unidade curricular e irão proporcionar 

instrumentos de base necessários à progressão nos seus estudos no âmbito do curso e 

específicos para o exercício da profissão. Como conteúdos programáticos do material 

introdutório estarão presentes: teoria da combustão; formas de transmissão do calor; 

características dos combustíveis e classes de incêndio; métodos de extinção de incêndios; 

agentes extintores e suas propriedades. 

A metodologia de ensino será baseada na aplicação temática que envolve a 

conceituação teórica a ser apresentada ao aluno por meio dos conteúdos programáticos, nas 

atividades práticas por meio de experimentos de fácil realização a serem executados em sala 

de aula e na exibição de material áudio-visual como figuras esquemáticas, filmes e animações. 

Os estudantes serão envolvidos na discussão dos temas em análise e estimulados a promover a 

resolução de exercícios de fixação. 

 

3.3 Experimentos relacionados ao conteúdo programático 

 

3.3.1 Componentes da reação de combustão 

 

Objetivos: 

O objetivo principal deste experimento é que o aluno reconheça a necessidade da 

presença dos componentes fundamentais para que ocorra a reação de combustão. Como 
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objetivo secundário o aluno deverá identificar um princípio de procedimento de segurança em 

casos de incêndios em edificações. 

 

Materiais necessários:  

 Pote de vidro transparente;  

 02 velas de parafina; 

 01 prato de vidro; 

 Faca de cozinha; e  

 Caixa de fósforo. 

 

Procedimentos: 

 Com a faca deve-se cortar uma das velas para que fique com aproximadamente 2 cm 

de altura abaixo do pavio; 

 Fixar as duas velas no prato com uma distância de aproximadamente 3 cm uma da 

outra; 

 Acender as duas velas e colocar o pote sobre elas (Figura 5); 

 Observar e anotar os resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Esquema do experimento sobre componentes da reação de combustão (Fonte: Autor). 

 

Observações macroscópicas: 

Em poucos segundos observa-se que a vela maior se apaga, enquanto que a menor 

permanece acessa por mais tempo. 

 

Interpretação das observações: 

 Ao colocar iniciar a reação de combustão com o acendimento das velas, estão 

presentes os componentes fundamentais: comburente O2 presente no ar, calor fornecido pelo 
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palito de fósforo em chamas, e como combustível a parafina. Quando se coloca o pote de 

vidro sobre as velas acessas, o fornecimento de comburente fica limitado ao O2 encontrado no 

interior do pote. Sem esse componente fundamental não pode haver a reação de combustão e 

com seu gradual consumo as velas se apagam. 

 Durante a reação de combustão, com a produção de gás monóxido de carbono (CO), o 

oxigênio (O2) que ainda não foi consumido passa a ocupar a parte inferior do recipiente. Isso 

ocorre porque o monóxido de carbono é um gás mais leve que o oxigênio. Dessa forma, ao 

ocupar o espaço do oxigênio na parte superior do recipiente a reação de combustão na região 

da chama da vela maior é interrompida, enquanto que na vela menor continua a ocorrer, pois 

essa vela ainda tem O2 disponível na região da chama. Com a continuidade do consumo de O2 

e produção de CO, a vela menor se apaga com o decorrer do tempo. 

 A partir dos resultados do experimento pode-se atestar a recomendação de segurança 

para que em casos de incêndios em ambientes fechados, os indivíduos que ali se encontram 

busquem posicionar-se o mais próximo possível do chão, conseguindo assim acessar o ar que 

ainda não foi contaminado pelo altamente tóxico gás monóxido de carbono. 

  

Representação química: 

 A vela é uma mistura de diversos hidrocarbonetos sólidos, entretanto, de modo 

simplificado, supondo-se que sua composição é apenas por pentacosano a reação de 

combustão observada poderia ser assim descrita: 

 

 

 

 

3.3.2 Vaporização de combustíveis (Experimento de Faraday) 

 

 Objetivos: 

 Este experimento objetiva que o aluno reconheça que a reação de combustão ocorre a 

partir da queima de vapores ou gases inflamáveis liberados pela substância combustível. O 

aluno deverá compreender a importância do ponto de fulgor para o início da reação de 

combustão. 
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Materiais necessários: 

 Tubo de vidro curvo em 90° de aproximadamente 10 cm;  

 01 vela de parafina; 

 Pinça metálica; 

 Caixa de fósforo. 

 

Procedimentos: 

 Acender a vela; 

 Segurar o tubo de vidro com a pinça metálica e posicioná-lo verticalmente sobre a 

base da chama (Figura 6); 

 Posicionar uma fonte de ignição junto à outra extremidade do tubo de vidro; 

 Observar e anotar os resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Ilustração do experimento de Faraday (FARADAY, 2003, p. 45). 

 

Observações macroscópicas: 

É possível promover a combustão dos gases que saem pela extremidade do tubo de 

vidro enquanto se mantiver uma fonte de ignição nas proximidades do local de saída do 

combustível. 

 

Interpretação das observações: 

 Ao ser aceso, o pavio fornece calor suficiente para liquefazer a parafina e esta, com o 

progressivo aumento de temperatura, atinge seu ponto de fulgor. Dessa forma, a parafina 

libera vapores inflamáveis que entram em combustão em contato com o O2 comburente e com 
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o calor no pavio. Portanto o que entra em combustão não é a parafina sólida ou líquida, mas 

os vapores provenientes de seu aquecimento. O pavio não é consumido rapidamente porque é 

refrigerado pela parafina liquefeita que sobe por capilaridade antes de ser vaporizada e dar 

origem a chama. 

 Aproximando-se o tubo de vidro à base da chama na vela, os gases provenientes da 

vaporização da parafina são captados e saem pela outra extremidade do tubo com temperatura 

suficiente para entrar em combustão após a ignição. O experimento demonstra de forma 

eficaz que a parafina entra em combustão após estar vaporizada e atingir seu ponto e fulgor. O 

ponto de fulgor ou ponto de inflamação é a menor temperatura na qual um combustível libera 

vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura (vapor-ar) inflamável por uma fonte 

externa de calor.  

  

3.3.3 Líquidos combustíveis queimam somente em superfície 

 

 Objetivos: 

 O aluno deverá ser capaz de observar que líquidos combustíveis queimam somente em 

sua superfície de contato com o ar, dessa forma se faz aplicar a especificidade na escolha de 

agentes extintores para combate a incêndios de classe B. 

 

Materiais necessários:  

 Béquer de 250 mL ou vasilhame que comporte volume semelhante; 

 50 mL de álcool isopropílico; 

 50 mL de água destilada; 

 Pedaços de papel A4 cortados no tamanho 5 cm x 15 cm; 

 Pinça metálica; 

 Caixa de fósforo. 

 

Procedimentos: 

 Misturar no béquer ou vasilhame, 50 mL de álcool isopropílico e 50 mL de água 

destilada; 

 Utilizando a pinça metálica, mergulhar o pedaço de papel na solução; 

 Balançar o pedaço de papel para retirar o excesso de líquido; 

 Segurando com a pinça metálica, atear fogo no papel; 
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 Observar e anotar os resultados. 

 

Observações macroscópicas: 

A reação de combustão ocorre somente na superfície do pedaço de papel. Após a 

queima do combustível e extinção da reação, o papel permanece húmido e seca naturalmente 

com a evaporação do líquido restante. 

 

Interpretação das observações: 

Na mistura composta por álcool isopropílico e água, ocorre a combustão do álcool, 

uma reação exotérmica, ou seja, é liberado calor. Durante a combustão do álcool, o calor 

liberado na reação é absorvido pela água presente na solução e nos produtos da reação, não 

existindo calor suficiente para que o papel se queime.  

 A reação de combustão ocorreu apenas na superfície do papel, local onde estavam 

presentes os componentes fundamentais da reação de combustão: combustível, comburente e 

calor. 

 

Representação química: 

 A reação de combustão do álcool isopropílico pode ser assim descrita: 

 

 

 

 

3.3.4 Reações perigosas com a água 

 

 Objetivos: 

Este experimento objetiva que o aluno reconheça e compreenda a necessidade do 

conhecimento químico para a escolha e dimensionamento de agentes extintores em função do 

combustível que caracteriza o risco de incêndio. 

 

Materiais necessários:  

 Pedra de carbureto de cálcio (CaC2) com massa aproximada de 20 gramas; 

 Conta-gotas; 

 Água; 

 

2 C2H7OH (l) + 9 O2 (g)  6 CO2 (g) + 8 H2O (g) 
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 Caixa de fósforos; 

 Ficha de Informações de Segurança do Carbureto de Cálcio. 

Procedimentos: 

 Adotar os procedimentos de segurança e equipamentos de proteção individual 

recomendados na Ficha de Informações de Segurança do Carbureto de Cálcio.  

 Umedecer a pedra de carbureto de cálcio com água; 

 Aproximar a chama com um palito de fósforo; 

 Gotejar água lentamente sobre o material em combustão; 

 Observar e anotar os resultados. 

 

Observações macroscópicas: 

O resultado observado é que com a adição de água ocorre o aumento da chama.  

 

Interpretação das observações: 

O carbureto de cálcio (CaC2) é um composto não encontrado na natureza que resulta 

da junção de cal e carbono, levados a um forno de alta temperatura. 

 A pedra de carbureto de cálcio, cujo nome oficial é carbeto de cálcio, é um sólido 

branco acinzentado que em contato com a água reage produzindo gás acetileno (nome usual 

para o etino) e hidróxido de cálcio. O gás acetileno produzido é altamente inflamável e em 

contato com o oxigênio incendeia-se facilmente. 

Depreende-se que em caso de incêndio tendo como combustível o carbeto de cálcio, 

não se deve utilizar a água como agente extintor, sendo recomendado o uso do pó químico 

para extinção do fogo. Ao futuro profissional em segurança do trabalho fica claro que o 

conhecimento químico acerca do potencial combustível é imprescindível para que situações 

de sinistro sejam eficazmente controladas. 

 

 Representação química: 

A formação do carbeto de cálcio, a reação entre o carbeto de cálcio e a água e a 

combustão do acetileno são respectivamente representadas como se segue. 

 

 

 

 

 

CaO (s) + 3 C (s)   CaC2 (s) + CO (g) 

 

CaC2 (s) + 2 H2O (l)   Ca(OH)2 (l) + C2H2 (g) 
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3.3.5 Extinção de incêndio por abafamento 

 

Objetivos: 

Através de um experimento de fácil execução, fazer o aluno reconhecer e compreender 

o método de extinção de incêndio por abafamento ou retirada do comburente. 

 

Materiais necessários: 

 Copo de vidro transparente de borda alta; 

 04 comprimidos de antiácido efervescente; 

 01 vela de parafina; 

 Água; 

 Caixa de fósforo. 

 

Procedimentos: 

 Acender a vela e fixa-la no fundo do copo; 

 Adicionar água no copo até aproximadamente 01 cm da borda; 

 Adicionar os comprimidos de antiácido na água; 

 Observar e anotar os resultados. 

 

Observações macroscópicas: 

 Após a adição dos comprimidos efervescentes observa-se que a reação de combustão é 

interrompida em pouco tempo. 

 

Interpretação das observações: 

Em contato com a água presente no copo, os comprimidos efervescentes liberam gás 

carbônico (CO2) durante sua dissolução. Este gás atua como uma barreira, afastando o 

comburente oxigênio (O2) das proximidades da chama. Como princípio aplicável em extinção 

de incêndios, ao se retirar um dos componentes fundamentais da reação de combustão, 

promove-se sua interrupção.  

 

C2H2 (g) + 5/2 O2 (g)   2 CO2 (g) + H2O (g) 
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3.3.6 Tratamento anti-chama em produtos têxteis  

 

 Objetivos: 

 O aluno deverá reconhecer o princípio de funcionamento de vestimentas anti-chama, 

utilizadas como equipamentos de proteção individual para trabalhadores expostos a riscos de 

incêndios.  

 

Materiais necessários: 

 02 pedaços de barbante com aproximadamente 60 cm cada; 

 Solução de alúmen de potássio KAl(SO4)2·12(H2O); 

 Caixa de fósforo. 

 

Procedimentos: 

 Pegar um dos pedaços de barbante e banhar em solução de alúmen de potássio; 

 Deixar o material secar naturalmente ou em estufa; 

 Segurando na posição vertical, atear fogo na ponta de cada um dos pedaços de 

barbante; 

 Observar e anotar os resultados. 

 

Observações macroscópicas: 

 O barbante tratado com alúmen de potássio possui um processo de combustão 

visivelmente mais lento que o outro pedaço de barbante. O pedaço de barbante sem 

tratamento químico é consumido rapidamente. 

 

Interpretação das observações: 

Quando em contato com a solução de alúmen de potássio, o barbante absorve este 

material e após a secagem, cristais ficam armazenados junto aos espaços vazios do barbante. 

Por se tratar de um composto com cristais hidratados, durante a combustão, parte do calor 

liberado na reação em cadeia é absorvido pela água armazenada na estrutura cristalina do 

alúmen de potássio, que evapora. Isto promove o resfriamento do sistema, não fornecendo 

energia suficiente para combustão. Em alguns casos o consumo de energia por um processo 

semelhante leva inclusive à interrupção do processo de queima do material. 
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Representação química: 

  

 

 

 

3.4 Vídeos relacionados ao conteúdo programático 

 

3.4.1 Incêndio no Edifício Joelma 

 

 Fonte: FJAOKIDA. Vídeo Incêndio Joelma wmv. Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=VLwL4jJrrEw&feature=related>. Acesso em: 06 de 

julho de 2011.  

 

 Sinopse:  

 O vídeo retrata o incêndio ocorrido em 01/02/1974 no Ed. Joelma, na cidade de São 

Paulo. Um curto-circuito foi identificado como causa provável do incêndio de grande 

proporção no edifício de 25 andares. Por não dispor de sistemas eficazes de identificação e 

combate a incêndio, a consequência foi uma das maiores tragédias da história do país, 

culminando em 189 mortos e aproximadamente 320 feridos. Com cenas fortes e marcantes 

que incluem imagens de vítimas saltando do prédio em chamas e ações desesperadas de 

salvamento pelos bombeiros, o vídeo traz diversos conceitos básicos de segurança em caso de 

incêndios em edificações. Esta tragédia foi marcante para que ocorressem mudanças no 

obsoleto código de obras que determinava o grau de segurança exigido quanto a identificação 

e o combate a incêndios em edificações. O vídeo é um registro histórico que permite 

sensibilizar sobre a importância de se dimensionar corretamente os sistemas de combate a 

incêndio a fim de se prevenir sinistros, inclusive com perda de vidas humanas e extensos 

danos materiais. Duração: 10min.  

 

3.4.2 Vestimentas resistentes ao fogo 

 

 Fonte: TRAILBLAZER84. Roupas anti-chama. Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=PynYpEik4mc>. Acesso em: 06 de julho de 2011.  

  

 

Al2(SO4)3
 . 
K2SO4 

. 
24 H2O (s) + energia   2 Al2(SO4)3

 . 
K2SO4 (s) + 24 H2O (g) 
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Sinopse: 

 O desenvolvimento e teste de vestimentas resistentes ao fogo como equipamento de 

proteção individual ao trabalhador é o tema desse vídeo que mostra o trabalho realizado pela 

KEMA, empresa multinacional de consultoria, testes e certificação nas áreas de gás, 

eletricidade e calor. O teste das vestimentas é realizado a partir da simulação de condições 

similares às que ocorrem durante uma situação real de exposição do trabalhador a situações de 

incêndios e explosões, sendo mostrado que em função dos riscos a que o trabalhador possa 

estar exposto durante a atividade laboral, determinados materiais não devem ser utilizados na 

confecção dos uniformes de trabalho. Duração: 5min.  

 

3.4.3 Propagação do fogo 

 

 Fonte: MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES. Channel 4 Learning. Inglaterra, 

1997. DVD, NTSC, sonoro, colorido. Episódio da série MATERIAIS E SUAS 

PROPRIEDADES que mostra, por meio de experiências do dia-a-dia, os perigos do fogo e 

suas características físico-químicas. 

 

 Sinopse: 

 A evolução de um incêndio iniciado em um sofá dentro de um recinto que simula uma 

sala de estar residencial é o ponto inicial desse vídeo que tem como tema: o fogo e suas 

propriedades. Em uma narrativa que relaciona o tempo decorrido do início do incêndio e sua 

propagação fica claro que bastam poucos minutos para que todo o ambiente seja tomado pelas 

chamas e gases tóxicos. O trabalho de um grupo de bombeiros do Reino Unido e números 

estatísticos sobre a ocorrência de incêndios são usados para introduzir e expor conceitos sobre 

os componentes fundamentais de uma reação de combustão. São demonstradas as principais 

técnicas de extinção de incêndios e os agentes extintores apropriados para cada classe de 

incêndio em ambientes domésticos ou em áreas abertas.  

 A utilização da combustão em processos controlados é demonstrada através de 

imagens do corte de chapas em ambiente submerso e através de uma animação mostrando o 

funcionamento de um motor de combustão interna. Após uma demonstração de como os 

líquidos combustíveis devem se vaporizar para entrar em combustão, é exposto a diferença 

entre os produtos de uma combustão completa e de uma combustão incompleta. Essa 

demonstração ocorre através da análise dos gases gerados após a queima de gasolina por dois 

carros, sendo a diferença entre eles o ano de produção e a presença de catalisador de gases 

eficiente no escapamento. O vídeo explicita que tanto o monóxido de carbono gerado na 
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combustão incompleta, quanto o dióxido de carbono gerado na combustão completa podem 

ser prejudiciais à natureza e apresenta uma rápida conclusão mencionando a necessidade de se 

buscar energias limpas e renováveis. 

 É importante destacar que diversos temas relacionado à proteção e combate a 

incêndios podem ser trabalhados, como por exemplo, as relações presentes no “triângulo do 

fogo”, efeitos do ponto de fulgor para uma explosão, propagação do calor em um incêndio, 

princípios de combate à incêndios, estado físico dos reagentes no início da reação de 

combustão, entre outros. Duração: 18min. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Apresentando-se uma perspectiva histórica acerca do desenvolvimento do ensino 

técnico profissionalizante no Brasil, hoje legalmente chamado de Educação 

Profissionalizante, foi possível identificar os pontos críticos que dificultam a formação do 

aluno desta modalidade de educação. Dentre os pontos identificados destacam-se a falta de 

esforço governamental em implementar políticas públicas eficientes relativas à Educação 

Profissional; a ineficiente formação obtida pelo aluno egresso do ensino médio; as 

dificuldades pelo aluno em manter um ritmo de estudo adequado durante a formação 

profissionalizante; e os processos seletivos inadequados para o acesso aos cursos 

profissionalizantes. 

Tendo sido exposta a complexidade inerente à solução de um problema real, 

incêndios, bem como sua relação com a Química, foi realizado o desenvolvimento de um 

material didático introdutório para ser utilizado por professores dessa modalidade de ensino, 

buscando um modo de superar os obstáculos a aprendizagem efetiva. 

A proposta de material didático apresentado idealiza que em disciplinas de alto teor 

técnico-científico, deve-se dedicar a parte inicial de sua carga horária ao nivelamento de 

conhecimentos dos alunos. No caso apresentado, “Proteção e Combate a Incêndios”, os 

conceitos Químicos relacionados às reações de combustão são necessários à plena 

compreensão do conteúdo a ser desenvolvido, incluindo diversas normas técnicas a serem 

seguidas no desenvolvimento de atribuições profissionais de um técnico em segurança do 

trabalho. Desse modo ao experimentar-se uma nova abordagem no desenvolvimento dos 

componentes curriculares presentes em um curso técnico profissionalizante, tem-se a 

possibilidade de corrigir falhas conceituais adquiridas pelo estudante ao longo da sua 

formação escolar de ensino fundamental e médio. Como conseqüência direta do papel 

continuado do professor na formação completa do indivíduo, e em concordância com o texto 

legal referente à educação profissionalizante, obtém-se um melhor rendimento do aluno 

quanto ao aprendizado de novos conceitos específicos à carreira em que se busca. 

O objetivo alcançado é parte de uma estratégia para se otimizar a promoção da 

Educação Profissional no Brasil, porém há consciência sobre seu caráter paliativo em relação 

a complexidade dos problemas educacionais no país. Portanto trata-se de uma contribuição 
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inicial importante para que novas estratégias e metodologias de ensino venham a ser 

desenvolvidas e empregadas, esperando-se que com a produção deste trabalho sejam 

renovados os ânimos dos professores atuantes na educação profissionalizante, em especial aos 

que tem como propósito a formação de futuros profissionais técnicos em segurança do 

trabalho.
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Apêndice: 

 

MATERIAL DIDÁTICO INTRODUTÓRIO ESPECÍFICO PARA A 

QUÍMICA APLICADA À PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS: NO 

CONTEXTO DE CURSO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE EM 

SEGURANÇA DO TRABALHO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A QUÍMICA APLICADA À PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 

 
  
 Este material didático objetiva proporcionar ao aluno, numa perspectiva teórica, a aquisição de conhecimentos 

sobre os conceitos fundamentais de uma reação de combustão; avaliação de risco de incêndios e comportamento do 

fogo; medidas de prevenção e princípios essenciais de combate a incêndios. 

 

1. O fenômeno da Combustão 

  
 A combustão é compreendida dentro da idéia de transformações, nas quais se tem substâncias finais diferentes 

das iniciais, uma vez que matéria e energia não podem ser criadas ou destruídas, apenas transformadas. Entretanto, para 

que se possa esclarecer o fenômeno da combustão, cabe ressaltar as diferenças entre transformações físicas e químicas. 

 Nas transformações físicas apenas a forma e a aparência da matéria se alteram, mas não altera sua constituição, 

isto é, não há formação de novas substâncias. Como exemplo disso pode-se pensar na transformação de uma barra de 

ferro com 10g de massa em um anel com a mesma massa. Apesar da alteração na forma, propriedades como densidade, 

ponto de fusão e cor não se alteram. Outro exemplo são as mudanças de estado físico da água, pois independente de 

estar no estado sólido, líquido ou gasoso, sua composição molecular é a mesma. 

 Em transformações químicas, ocorre ao final da reação o surgimento de uma ou mais novas substâncias com 

propriedades diferentes das substâncias envolvidas no início da reação. As evidências de uma transformação química 

podem ser observadas por alterações observáveis macroscopicamente como mudança de cor, densidade, liberação de 

energia, desprendimento de gás e certamente, alterações na composição molecular. Um exemplo é o aquecimento de 

uma mistura de ferro (pó) e enxofre (pó) que origina sulfeto ferroso. As propriedades das substâncias iniciais são 

diferentes daquelas do sulfeto ferroso, sendo que a massa do produto da reação corresponde a soma das massas dos 

reagentes.  

 Para o estudante iniciante em Química, uma das formas para reconhecer diferentes substâncias é através da 

identificação de nome e fórmula e pela observação das propriedades específicas, condições que identificam cada 

substância.  

 Nas transformações químicas formam-se novas substâncias, mas as massas se conservam. Esse princípio 

descrito inicialmente pelo químico Lavoisier teve por enunciado que em um sistema fechado, qualquer que seja a reação 

química ocorrida, a soma das massas dos reagentes é igual a soma das massas do(s) produto(s). Como expressão 

popular, este conceito ficou amplamente conhecido através da frase: "Na Natureza nada se cria, nada se perde, tudo se 

transforma.".    

 As transformações químicas podem ocorrer de forma rápida ou lentamente, sendo que a velocidade das reações 

químicas depende de uma série de fatores como concentração das substâncias reagentes, temperatura, luz, presença de 

catalisadores e superfície de contato. A alteração desses fatores permite que se possa alterar a velocidade de uma reação 

química. 

 Nas transformações químicas e físicas, matéria e energia estão intimamente relacionadas. Essas transformações 

acontecem com liberação ou absorção de energia, por exemplo: numa usina termoelétrica, a energia térmica é 

transformada em energia elétrica; em um aquecedor solar, a energia solar é transformada em energia térmica; em um 

ferro de passar roupa a energia elétrica é transformada em energia térmica; numa lâmpada a energia elétrica é 

transformada em energia luminosa e térmica; na combustão, como a queima do gás em um fogão de cozinha,  ocorre a 

transformação de energia química em energia térmica. 

 A combustão é uma reação química envolvendo uma substância combustível com a substância comburente, 

normalmente o oxigênio (O2) presente na atmosfera, que na geração dos produtos libera de energia. A liberação ou 

consumo de energia na forma de calor durante uma reação química é conhecida como variação da entalpia (ΔH), isto é, 

a diferença entre a quantidade de energia dos produtos da reação (Hp) e a quantidade de energia dos reagentes da reação 

(Hr): 

   ΔH = Hp – Hr  
 

 Quando a variação de entalpia ΔH é maior que zero, ΔH > 0, isto significa que a energia do(s) produto(s) é maior 

que a energia do(s) reagentes(s) e a reação é endotérmica, ou seja, a reação ocorre com absorção de calor do meio 

ambiente. Quando a variação de entalpia ΔH é menor que zero, ΔH < 0, isto significa que a energia do(s) reagente(s) é 

maior que a energia do(s) produto(s) e a reação é exotérmica, ou seja, durante a reação ocorre há liberação de calor 

para o meio ambiente.  



 

 

Um exemplo de reação exotérmica é a combustão da gasolina, sendo 

a quantidade de calor liberada função da composição química do 

combustível e dos produtos finais de combustão. Generalizando, toda reação 

de combustão é exotérmica. 

 É determinante para que as reações químicas ocorram, o contato entre 

as moléculas reagentes, no caso da combustão, o contato entre combustível e 

comburente. Mas esse fator não é o suficiente, é necessário uma energia 

mínima para a ocorrência da reação, que é chamada de Energia de Ativação 

(Ea). A formação dos produtos a partir dos reagentes é um processo gradual 

em que as ligações das substâncias reagentes são quebradas ao mesmo tempo 

em que ocorre a formação de novas ligações e formação de outras 

substâncias, os produtos. Este estado intermediário entre quebra de ligações e 

formação de novas ligações é conhecido como complexo ativado. Quanto 

mais baixa for a energia de ativação de uma reação, mais elevada será a 

velocidade da mesma. Uma vez que torna-se difícil a representação de 

moléculas complexas, foi escolhida a figura abaixo, por sua simplicidade, 

para esquematizar os conceitos de variação de entalpia, energia de ativação e 

complexo ativado, através do processo de formação do ácido clorídrico 

(HCl) a partir da reação entre os gases hidrogênio (H2) e Cloro (Cl2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Reação entre H2 e Cl2 para a formação do HCl (Fonte: MELLO, 2011). 

 

Quanto à reação, a combustão pode ser completa ou incompleta. 

Quando a quantidade de oxigênio que entra na reação é menor que a 

necessária, teoricamente, aparecem nos produtos da combustão, substâncias, 

tais como: monóxido de carbono (CO) e água (H2O); em casos de grande 

escassez de oxigênio até carvão em pó como a fuligem e o negro de fumo 

podem compor os produtos. Nestes casos, diz-se que a combustão foi 

incompleta.  

Quando todo combustível, possível de se combinar interage com quantidade suficiente de oxigênio, o que 

designamos quantidades estequiométricas, nos produtos da combustão, combustível e diz-se que a combustão é 

completa. 

IMPORTANTE 

 

Ponto de Fulgor: 

Temperatura mínima na 

qual um líquido combustível ou 

inflamável libera vapores em 

quantidade suficiente para que a 

mistura vapor-ar, logo acima de sua 

superfície, possa propagar a chama 

a partir de uma fonte de ignição ou 

fonte externa de calor. Os vapores 

liberados a essa temperatura são 

insuficientes para dar continuidade 

à combustão. 

 

Ponto de Combustão: 

Temperatura mínima na 

qual os vapores de um combustível 

queimam ao contato de uma 

chama, fonte de ignição ou fonte 

externa de calor e continuam a 

queimar na ausência desta, pois a 

vaporização ocorre em quantidade 

suficiente para alimentar a 

combustão. Para os combustíveis 

líquidos, esse ponto é ligeiramente 

superior ao ponto de fulgor 

 

Ponto de Ignição:  
Temperatura mínima na 

qual os vapores liberados por um 

combustível, entram em combustão 

apenas com o contato com o 

oxigênio do ar, independente de 

contato com uma chama, fonte de 

ignição ou fonte externa de calor. É 

também chamado de Temperatura 

de auto-ignição. 

EXPERIMENTAÇÃO 
 

Para que o aluno possa compreender a necessidade da presença dos componentes fundamentais e a influência 

do ponto de fulgor para que ocorra a reação de combustão, sugere-se a realização dos experimentos n° 1 e n° 2, 

apresentados na seção 6 deste material. 



 

 

2. Transmissão do Calor 

 
 A transmissão do calor é de fundamental importância para os trabalhos de prevenção e extinção de 

incêndios. Como tendência natural, o calor é transferido de locais, substâncias ou objetos com temperatura mais alta 

para aqueles com temperatura mais baixa, podendo se propagar de três maneiras diferentes: condução, convecção e 

irradiação. A transmissão de calor acontece até que as quantidades de energia calorífica se igualem.   

 

 
Figura 2 – Formas de transmissão do calor (Fonte:http://bernoulli-isj.blogspot.com/2010/03/transmissao-de-calor.html). 

 

 

3. Características dos Combustíveis e Classes de Incêndios 

 
Os incêndios são classificados de acordo com as características dos seus materiais combustíveis. O 

conhecimento da natureza do material em combustão, permite determinar o melhor método para uma extinção rápida e 

segura, com o correto agente extintor a ser utilizado. A seguir serão apresentadas as classes de incêndios e os tipos de 

agentes extintores recomendados segundo a norma ABNT NBR 12693 – Sistemas de Proteção por Extintores de 

Incêndio. 

 

Classe A: São aqueles materiais de fácil combustão, com a propriedade de queimarem em sua superfície e 

profundidade, deixando resíduos sólidos após a queima (cinzas). Como exemplo tem-se os combustíveis sólidos como 

madeira, papel, palha e tecido. Agentes extintores recomendados: Água, Espuma Química, Espuma Mecânica, Pó 

Químico A/B/C e Hidrocarbonetos Halogenados.  

 

Classe B: São materiais considerados combustíveis ou inflamáveis que queimam somente em sua superfície, não 

deixando resíduos sólidos. Durante a reação em cadeia, o calor faz com que o combustível passe do estado líquido para 

o gasoso, sendo este último quem irá participar da combustão. Como exemplo é possível citar os líquidos combustíveis 

ou inflamáveis como gasolina, óleos, graxas, tintas, alcoóis, vernizes e outros. Agentes extintores recomendados: 

Espuma Química, Espuma Mecânica, Gás Carbônico, Pó Químico B/C, Pó Químico A/B/C e Hidrocarbonetos 

Halogenados. 

 

Classe C: São os incêndios que ocorrem em equipamentos elétricos energizados, como: motores, transformadores, 

quadros de distribuição, fios, entre outros. Estes incêndios, após a desenergização dos equipamentos, podem ser 

combatidos como outra classe, normalmente “A”. Todavia, deve-se ter cuidado com aparelhos que possuem 

acumuladores de energia como capacitores ou baterias. Agentes extintores recomendados: Gás Carbônico, Pó Químico 

B/C, Pó Químico A/B/C e Hidrocarbonetos Halogenados. Desde o aparecimento da eletricidade, considera-se 

inadequado o uso da água como agente extintor para incêndios da classe C, devido à condutividade elétrica que a água 

apresenta, tendo em vista as substâncias usadas em seu processo de potabilidade, causando danos à segurança do 

operador. 



 

 

EXPERIMENTAÇÃO 
 

Os experimentos n° 3 e n° 4, apresentados na seção 6 deste material, podem ser respectivamente utilizados para 

que o professor demonstre aos alunos a característica dos líquidos inflamáveis em queimar somente em superfície e a 

importância em se conhecer as características de um combustível para promover o correto dimensionamento de sistemas 

de proteção e combate a incêndios. 

Classe D: São aqueles que ocorrem em metais pirofóricos, como por exemplo: magnésio, potássio, alumínio em pó, 

zinco, sódio e titânio. Para a escolha do melhor agente extintor deve ser verificada a compatibilidade entre o metal 

combustível e o agente extintor. Quando se combate incêndio em metais combustíveis, deve-se evitar o uso de água, 

pois a reação pode gerar riscos para o operador. Para os metais Sódio, Potássio, Lítio, Cálcio, Estrôncio e Titânio, não 

se devem usar a água, pois haverá uma reação química poderá produzir reigniçao e/ou explosão. Para o metal Zircônio, 

não se deve aplicar pequenas quantidades de água ou jatos compactos em zircônio incendiado, pois há risco de violentas 

reações, visto que, quando pulverizado e umedecido, o zircônio queima mais violentamente. A imersão da parte 

incandescente em água é a melhor opção. O combate a incêndios em metais radioativos encontrados em condições 

naturais (sem enriquecimento) é idêntico ao do zircônio, pois em pequenas quantidades de água, eles também reagem. 

Porém, existe também o risco da contaminação. Em combates a incêndios nestes materiais, deve-se evitar a 

contaminação dos operadores, através de Equipamentos de Proteção Individual (roupas impermeáveis, luvas, protetores 

de face e outros), e do meio ambiente, com a deposição do material incandescente em tambores com água usando-se pás 

de cabo longo. Para o magnésio, cujas características são parecidas com as do zircônio, o mais recomendado é a 

imersão, mas também pode ser extinto com a água neblinada ou nebulizada (pulverizada) sobre pequenas quantidades 

do metal. A aplicação da água em incêndios de magnésio onde haja a presença de metal fundido deve ser evitada, pois a 

formação de vapor de água e a possível reação do metal com a água pode ser explosiva. 

 

4. Métodos de Extinção de Incêndios 

 
O conceito de incêndio está ligado a rápida e violenta 

propagação do fogo, provocando danos materiais ou perda de vidas 

humanas e animais de um modo geral, após fugir ao controle do 

homem. Uma vez que a combustão é uma reação química, logo, devem 

ter no mínimo duas substâncias reagindo em uma condição de calor que 

favoreça tal reação. Com o objetivo de facilitar a compreensão acerca 

do processo de combustão, é possível representar os componentes 

essenciais ao fenômeno da combustão, cada um, por um dos lados de 

um triangula eqüilátero, como na Figura 3, chamado de “triângulo do 

fogo”. 
Figura 3 – Triângulo do Fogo (Fonte: MELLO, 2011). 

 

Os métodos modernos de combate a incêndios baseiam-se no conhecimento fundamentado no “triângulo do 

fogo”, onde estes só poderão existir se estiverem presentes os três componentes fundamentais da combustão. Dessa 

forma, para se extinguir um incêndio, basta que se retire um dos lados do triângulo, o que leva a três possibilidades 

básicas que são métodos bastante conhecidas: retirada do combustível ou isolamento, abafamento e resfriamento.  

 Atualmente é considerada como a evolução da idéia de “triângulo do fogo”, a inserção de um novo componente 

essencial à existência do fogo, que é a reação em cadeia. 

Os combustíveis, após  iniciarem a reação de combustão, geram mais calor. Esse calor provocará o 

desprendimento de 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. Ao complexo ativado, ou 

radical livre, cabe a transmissão da energia química, gerada pela reação, que por sua vez se transformará em energia 

calorífica decompondo as moléculas, ainda intactas, e assim promovendo a sustentação e propagação do fogo. Dessa 

forma é possível representar a integração de combustível, comburente, calor e reação em cadeia, na forma da Figura 4, 

“tetraedro do fogo”. 



 

 

Os agentes extintores que possuem condições de atuar sobre a 

reação em cadeia são os hidrocarbonetos halogenados. Esse método de 

extinção de incêndio utiliza-se da supressão dos radicais químicos livres ou 

extinção química para interromper a reação de combustão. Os 

hidrocarbonetos halogenados utilizados como agentes extintores serão 

tratados com maior detalhamento na seção 5 deste material.  

 
 

 

Figura 4 – Tetraedro do Fogo (Fonte: MELLO, 2011). 
 

4.1 Retirada ou isolamento do combustível  

 

A retirada do material ou controle do combustível é o método de extinção mais simples em sua execução, uma 

vez que não exige aparelhos especializados e consiste apenas na retirada, diminuição ou interrupção do campo de 

propagação do fogo, ou seja, do material ainda não atingido pelo incêndio. Um exemplo desse método de extinção é o 

acero praticado nos casos de incêndios florestais, que interrompem a continuidade do fogo através da diminuição da 

cobertura vegetal, pois quando o fogo chegar ao acero, terreno desmatado por incêndio controlado para descontinuar a 

vegetação, não haverá mais material combustível e a combustão será interrompida. 

 

4.2 Resfriamento 

 

O resfriamento ou controle do calor é o método de extinção mais utilizado. Consiste em retirar calor do 

material incendiado até um ponto específico, proporcionando uma temperatura em que o material não queime ou não 

emita mais vapores, que por efeito do calor poderiam reagir com o oxigênio e produzir a combustão. Comumente, o 

agente extintor mais usado nesse método de extinção é a água, pois além da substância existir em abundância na 

natureza, devido as suas características e propriedades, sua utilização torna-se simples. A água é uma substância com 

grande capacidade de absorver calor em virtude de suas propriedades como alto  calor específico e calor latente, ambas 

grandezas físicas. O calor específico define a variação térmica de determinada substância ao receber determinada 

quantidade de calor e o calor latente está relacionado à quantidade de calor que uma unidade de massa de determinada 

substância deve receber ou ceder para mudar de estado físico. 

 

4.3 Abafamento 

 

O abafamento ou controle do comburente é um método de 

extinção que pode ser considerado como de difícil aplicação, pois 

somente pequenos incêndios podem ser abafados com tampas de 

vasilhames, panos, cobertores, etc., enquanto que para outros de 

maiores proporções, são necessários equipamentos e produtos 

específicos para se conseguir o abafamento. O método consiste na 

interrupção da combustão através da interposição de uma barreira 

entre os reagentes objetivando a retirada, redução ou isolamento do 

oxigênio das proximidades do combustível, sendo que a 

“eliminação” do oxigênio não precisa ser total, bastando diminuir sua 

porcentagem. Incêndios em substâncias líquidas e gasosas ficarão 

completamente extintos em conseqüência da diminuição da 

quantidade de comburente para porcentagens abaixo da necessária 

para ocorrência de chamas. Se o material estiver no estado sólido 

haverá a possibilidade de continuar queimando sem a presença de 

chamas, em uma combustão lenta, até que a concentração de 

oxigênio diminua e atinja proporção insuficiente para alimentar a 

combustão. Desse modo, a extinção por abafamento não pode ser 

realizada em compostos como o nitrato de celulose, pois este gera 

oxigênio como produto da reação, fornecendo comburente suficiente 

para suportar a autocombustão, mesmo em atmosferas com baixas 

quantidades de O2. 

 

 

 

EXPERIMENTAÇÃO 
 

 

Sugere-se ao professor a 

realização dos experimentos n° 5 e n° 

6, apresentados na seção 6 deste 

material, com o objetivo de expor aos 

alunos os princípios de 

funcionamento dos métodos de 

extinção de incêndios por 

abafamento e extinção química. 



 

 

4.4 Extinção química 

 

A extinção química é um método que visa interromper a reação em cadeia ocorrida durante a combustão através 

da aplicação de certos hidrocarbonetos halogenados e sais inorgânicos. Inicialmente a eficiência do pó químico seco, 

originalmente desenvolvido a base de bicarbonato de sódio, foi atribuída ao fato de que quando o agente extintor se 

aquecia, um de seus principais produtos era o dióxido de carbono (CO2) gerado, entretanto esta hipótese foi abandonada 

quando demonstrou-se que o pó químico seco era, aproximadamente, duas vezes mais eficiente que um volume igual de 

dióxido de carbono. Atualmente atribui-se a eficiência da extinção a reações químicas que interferem na cadeia de 

reações da combustão. 

 

5. Agentes Extintores  

 
Agentes extintores são produtos químicos usados na prevenção e extinção de incêndios e na prevenção ou 

supressão de explosões. Habitualmente são utilizados através de equipamentos especializados, móveis ou fixos, com a 

finalidade de projetar os mesmos contra o fogo ou no ambiente a fim de prevenir, combater ou suprimir incêndios ou 

explosões. Os agentes extinguem o fogo física ou quimicamente, podendo, às vezes combinar essas duas ações. São 

armazenados e utilizados nos estados líquido e gasoso, outros são aplicados líquidos, entretanto sua ação só é efetiva 

quando no estado gasoso, ou vaporizado. Os sólidos, mesmo atuando neste estado geralmente recebem tratamentos para 

que se comportem como fluídos, com a finalidade de serem empregados através dos equipamentos e instalações de 

combate ao fogo. Os agentes extintores mais conhecidos e utilizados para a prevenção, combate ou supressão de 

incêndio ou explosão, são Água; Espuma; Dióxido de carbono (CO2); Hidrocarbonetos Halogenados; e Pós químicos. 

 

5.1 A Água como agente extintor 

 

A água é o agente extintor de incêndio mais antigo e mais utilizado através dos tempos, sendo a substância mais 

difundida na natureza e de valor financeiro irrelevante em relação aos outros agentes existentes. Portanto é de grande 

importância a quem cabe prevenir, controlar e extinguir os incêndios; para tanto, é necessário conhecer suas 

propriedades para um bom emprego como principal ferramenta nos trabalhos de combate a incêndio.  

A água pode ser encontrada na natureza sob os três estados físicos fundamentais da matéria, ou seja, sólido, 

líquido ou gasoso. Seja qual for o seu estado físico, a sua constituição química é invariável, possuindo a mesma fórmula 

molecular: H2O. Em condições normais de temperatura e pressão, a água é liquida, solidificando-se a temperatura de 

0°C e vaporizando-se a 100°C. As temperaturas citadas variam de acordo com a pressão e esta em conformidade com a 

altitude. Nos três estados apresenta-se incolor, insípida e inodora. Em função de suas propriedades de volume específico 

nos estados líquido e vapor, tem-se a proporção de 1 litro de líquido para a produção de 1700 litros de vapor. A água é 

um dos principais solventes da natureza, possui uma excelente estabilidade química, porém pode ser decomposta em 

seus componentes pela ação da corrente elétrica, e por temperaturas acima de 1200°C, produzindo o gás combustível 

hidrogênio e o gás comburente oxigênio.  

A água pode ser aplicada no estado líquido através de jato compacto, de neblina, nebulizada ou pulverizada, e no 

estado gasoso na forma de vapor. No estado sólido a água pode causar transtorno para os equipamentos de combate a 

incêndio, destruindo-os ou impedindo o seu uso devido, pois há um aumento em cerca de 10% no seu volume inicial.  

As propriedades extintoras da água são resfriamento, abafamento, diluição e emulsificação. Estas propriedades 

estão relacionadas direta ou indiretamente com a forma como é empregada. A extinção somente é obtida quando o 

efeito do agente extintor alcança o ponto onde a combustão ocorre. Na extinção por resfriamento, o fogo é extinto, 

normalmente, quando a superfície de material em combustão e resfriada a fim de que sua temperatura caia abaixo do 

ponto de combustão. Por centenas de anos, o principal método de extinção limitava-se ao uso de jatos dirigidos a base 

do fogo e aplicados de uma distancia segura. Este mesmo método, com a utilização de jatos através de esguichos, 

continua ainda hoje como o mais convencional de extinção de incêndio, entretanto, moderadamente verificou-se a 

melhor eficiência da água na forma de neblina e adotaram-se esguichos combinados para os jatos compactos e neblina. 

Outros equipamentos têm sido descobertos para a aplicação da água em varias formas de neblina, chuveiros e sprays, os 

quais têm sido cada vez mais utilizados em aparelhos e instalações de combate a incêndios. 

O resfriamento superficial, em geral, não e eficiente na extinção de incêndios em gases e em líquidos 

inflamáveis, com ponto de fulgor abaixo da temperatura da água aplicada, portando, não e recomendada para líquidos 

inflamáveis com ponto de fulgor abaixo de 38°C. 

A tensão superficial da água é relativamente alta, causando a diminuição de sua capacidade de penetração nos 

combustíveis incendiados, impedindo que ela se espalhe no interior das embalagens, fardos ou materiais empilhados. A 

solução é empregar um aditivo que diminui a tensão superficial da água, fazendo-a penetrar na massa combustível 

facilitando a extinção. Essa mistura é conhecida como “água molhada e é de grande valor para o combate a incêndios 

em materiais da classe A, penetrando através da superfície porosa e, como também, permitindo que a solução alcance 



 

 

áreas ocultas dos materiais, que se encontram  fortemente prensados, como fardos de algodão, pilhas de capim, papel e 

madeira, evitando a reignição  de incêndios. Quando utilizada, propicia grande economia de água, inclusive em 

rescaldos, sendo indicada para o combate a incêndios florestais. Possui ação de penetração também em corpos que 

repelem a água como a lã virgem e outros materiais hidrófogos. 

Na extinção realizada pela água por meio do abafamento é necessário que a mesma se encontre vaporizada. 

Quando o vapor é gerado em quantidade suficiente, o ar pode ser deslocado ou mesmo excluído da zona de combustão. 

Incêndios de classe B podem ser extintos pela ação de abafamento, a qual é facilitada pelo confinamento do vapor 

gerado na zona de combustão. O processo de absorção de calor só terminara quando o vapor começar a condensar. Esta 

situação é evidenciada pela formação e nuvens de vapor de água (fumaça branca). A condensação ocorrendo acima da 

zona de combustão, não tem efeito de resfriamento no material que queima, entretanto, o vapor leva o calor para fora da 

referida zona, que é inofensivamente dissipado nas nuvens de vapor de água que se deslocam na área do fogo. Incêndios 

de Classe A, em materiais sólidos, são extintos normalmente por resfriamento da água e não por abafamento criado pela 

geração do vapor de água, embora este tenha ação de supressão das chamas, mas não a de combater completamente o 

fogo em profundidade destes materiais.  

A emulsificação ocorre toda a vez que líquidos imiscíveis são agitados juntos, e um dos líquidos se dispersa 

através do outro em forma de pequenas gotículas. Pode-se obter, pela aplicação da água, a extinção de incêndios em 

líquidos inflamáveis viscosos, pois o efeito de resfriamento que será proporcionado na superfície de tais líquidos 

impedirá a liberação dos vapores inflamáveis. Normalmente na emulsificação, gotas de infamáveis ficam envolvidas 

individualmente por gotas de água, ficando, no caso dos óleos, com aspecto leitoso. Em alguns líquidos viscosos, a 

emulsificação apresenta-se na forma de uma espumação que retarda a liberação dos vapores inflamáveis. São 

necessários cuidados redobrados na utilização deste método em líquidos com grandes profundidades, pois o efeito de 

espumação pode ser violento a ponto de derramar liquido para fora do recipiente que o contém. O efeito de 

emulsificação é obtido por meio de neblina de alta velocidade com partículas pesadas, devendo os jatos compactos ser 

evitados nos líquidos inflamáveis viscosos, pois podem provocar violenta efervescência com grande espumação 

(superebulição).  

A diluição pode ser utilizada, em alguns casos, para a extinção de incêndios em materiais solúveis em água. A 

porcentagem de diluição necessária à extinção varia de acordo com o volume de água e o tempo necessário a extinção. 

 

5.2 A Espuma como agente extintor 

 

Em termos de combate a incêndios, a espuma é definida como um sistema físico-químico constituído de três 

materiais fundamentais: água, ar ou CO2 e agente formador de espuma (por exemplo um detergente). A espuma 

formada por estes elementos possui densidade bem baixa, flutuando sobre líquidos inflamados, contornando obstáculos 

e, desta forma, formando um lençol compacto. O lençol formado impede a passagem de gases, isolando o combustível 

do contato com o ar. 

A espuma apaga o fogo primariamente por abafamento ou isolamento e, secundariamente, por resfriamento 

causado pela água resultante da decomposição da espuma. As espumas são especialmente indicadas para a extinção de 

incêndios em combustíveis ou líquidos inflamáveis, isto é, pertencentes à classe B, pois ao cobrir a superfície do liquido 

inflamado, o material é isolado do oxigênio, extinguindo a reação de combustão.  

As espumas também podem ser usadas para a extinção de incêndios em materiais de classe A, tais como 

madeira e tecido, pois, cobrindo estes materiais, os isolam do oxigênio, levando à extinção do incêndio, entretanto, será 

sempre necessário resfriá-los com água após a extinção, para que sua temperatura fique abaixo do seu ponto de ignição.  

Em ambientes onde há a presença humana para a aplicação do agente extintor, as espumas jamais deverão ser 

usadas na extinção de incêndios em materiais de classe C (equipamentos energizados), pois por conter água elas são 

condutoras de eletricidade, entretanto, a aplicação de espumas em incêndios de classe C pode ser realizada através de 

sistemas automáticos de alta expansão sem a presença humana. 

Existem algumas vantagens quanto a utilização da espuma em relação a outros agentes extintores, pois é o 

único agente extintor que flutua sobre os combustíveis inflamados e é o único que em ambiente aberto permanece 

isolando o combustível por períodos prolongados. Por estes motivos é o único agente extintor capaz de extinguir 

incêndios de classe B em grandes áreas abertas, como em casos de incêndios provenientes de derramamentos de 

líquidos combustíveis em mares. Quanto ao processo de formação, as espumas podem ser tipificadas em química e 

mecânica. 

As espumas mecânicas se baseiam em Líquidos Geradores de Espuma (LGE), tensoativos de origem proteínica 

ou sintética, contendo, no interior de suas bolhas, ar atmosférico ao invés de gás carbônico como na espuma química. O 

proporcionador de espuma é constituído de um tubo do tipo Venturi que aspira o líquido gerador de espuma, 

misturando-o com o fluxo de água. Pelo mesmo principio, no esguicho, o ar é arrastado misturando-se com a solução 

gerando a espuma mecânica. 

Espuma química em sua composição, assim com a mecânica, é formada a partir da reação química entre 

bicarbonato de sódio e sulfato de alumínio, obtendo-se uma proteína hidrolisada que funciona como agente 

estabilizador da espuma, e dióxido de carbono que permanece dentro das bolhas. Em extintores portáteis, a pressão para 



 

 

a expulsão da espuma (gás propelente) é gerada pela própria reação química. Durante muitos anos, utilizou-se a espuma 

química em larga escala, para o combate a incêndios em inflamáveis líquidos, mas atualmente encontra-se em desuso. 

 

5.3 O Gás Carbônico como agente extintor 

 

O dióxido de carbono (CO2) é um agente extintor de grande eficiência no combate a incêndios classe B e C, 

devendo ser armazenado em cilindros especiais de aço, liquefeito sob uma pressão de aproximadamente 60atm. Ao ser 

aliviado da compressão, ocorre uma rápida vaporização e expansão acompanhada de uma grande queda de temperatura, 

que pode chegar a cerca de -78°C, solidificando parte do gás em pequenas partículas e formando na superfície do 

combustível uma neve carbônica (gelo seco). O dióxido de carbono é um gás inerte, inodoro e incolor e apresenta 

densidade relativa 1,5 vezes maior que a do ar. A partir de uma concentração de 9%, o gás carbônico causa 

inconsciência até a morte por sufocação, não podendo, assim, ser considerado um gás tóxico sob o ponto de vista 

toxicológico. As propriedades extintoras do gás carbônico são o resfriamento e o abafamento. 

O efeito de resfriamento é obtido pela neve carbônica, que cobre a superfície do combustível com um calor 

latente de 117,92kJ/kg. Em virtude de apenas parte do gás carbônico se converter em neve (á 26,6°C apenas 25% é 

convertido em neve), seu poder de resfriamento é cerca de 10 vezes menor que o da água. 

A extinção por abafamento acontece quando, ao ser liberado de seu reservatório, o gás carbônico envolve o 

combustível incendiado e forma uma barreira, isto é, a concentração de oxigênio reduz a níveis que impedem a 

combustão.  

Apesar de ser efetivo na extinção das chamas por abafamento, o gás carbônico torna-se ineficiente para 

incêndios de Classe A, em função de sua falta de penetração e do pouso poder de resfriamento na superfície do 

combustível, permitindo sua reignição. Para contornar este problema, é necessária uma concentração de CO2 capaz de 

reduzir a concentração de O2 no ambiente para níveis abaixo de 6%, até o resfriamento total do combustível.  

Para incêndios classe B, em virtude do CO2 ser eficiente na ação de abafamento e ter razoável poder de 

resfriamento superficial, ele se transforma em um agente extintor eficaz. O único problema é cobrir a superfície do 

liquido combustível com gás em incêndios com grande área superficial e ambientes abertos.  

O CO2 é o mais eficiente agente extintor para incêndios da classe C, pois não é condutor de corrente elétrica e 

não deixa resíduos que danifiquem equipamentos elétricos e eletrônicos. Materiais combustíveis como nitrato de 

celulose e permanganato de potássio contém oxigênio em sua estrutura, e quando incendiados, geram seu próprio 

suprimento de comburente, de forma que não podem ser extintos por CO2. Os reagentes metálicos como sódio, potássio, 

magnésio, titânio, zircônio e hidretos metálico, têm a característica de decompor o dióxido de carbono, fazendo com 

que seu uso como agente extintor seja ineficaz. 

 

5.4 Hidrocarbonetos Halogenados como agentes extintores 

 

Os hidrocarbonetos halogenados são compostos resultantes de reações químicas de substituição entre 

hidrocarbonetos altamente inflamáveis, referencialmente o metano(CH4) ou o etano(C2H6), e os elementos químicos da 

família dos Halogênios, como o cloro(CI), o bromo(Br), o flúor (F) e o iodo(I).  

Apresenta como resultado uma família química denominada de Hidrocarbonetos Halogenados, mais conhecida 

como halon, abreviatura da denominação inglesa de “Halogenated Hydrocarbon”, e que possui excelentes qualidades 

extintoras de incêndios. Porém nem todo halon é um agente extintor, existindo a necessidade de investigação da 

capacidade extintora do halon criado. Os compostos que apresentam iodo não são utilizados em virtude de suas 

características tóxicas e de instabilidade. Os halons, devido ás características de suas ligações moleculares covalentes, 

não possuem tendência a se ionizar ou a tornar-se eletricamente condutivos, portanto, são recomendados para o uso em 

incêndios elétricos, visto sua baixa condutividade elétrica. 

O mecanismo pelo qual o halon extingue o fogo não é completamente conhecido, contudo, acredita-se que se 

trata de uma inibição físico-química da reação de combustão, ou seja, atribui-se as qualidades de um agente “quebra-

cadeia”, pois atua interrompendo a reação em cadeia do processo de combustão (extinção química). No ambiente em 

que for usado na forma de uma descarga para extinção de incêndio, o halon, como regra geral, pode criar um risco ás 

pessoas presentes, devido ao próprio gás e aos produtos de sua decomposição, resultantes de seu contato com o fogo e 

superfícies aquecidas. A exposição ao gás é, geralmente, de menor conseqüência que a exposição aos produtos de sua 

decomposição, devendo ambas ser evitadas.  

 

5.5 O Pó Químico Seco como agente extintor 

 

O pó químico seco (PQS) é um material finamente pulverizado, não condutor de eletricidade, com característica 

de fluido, tratado para ser repelente a água, resistente a aglomeração, resistente á vibração e com propriedades 

extintoras variadas de acordo com o tipo e a classificação. 



 

 

Embora conhecido desde antes da 1° Guerra Mundial, O PQS só passou a ser usado eficientemente na década de 

50, quando os equipamentos para sua utilização foram implementados. Antes disso, seu uso era manual, fato que 

dificultava o emprego. Os primeiros PQS foram a base de bórax (Tetraborato de Sódio Decahidratado) e bicarbonato de 

sódio, evoluindo, na década de 60, para os de fosfato de magnésio (ABC ou multiporpose), bicarbonato de potássio 

(Purple K), cloreto (Super K), e uréia-bicarbonato de potássio. 

O PQS pode ser composto por bicarbonato de sódio (NaHCO3), bicarbonato de potássio (KHCO3), cloreto de 

potássio (KCI), uréia-bicarbonato de potássio (KC2N2H3O3)  e fosfato de amônia (NH4H2PO4) misturados com aditivos 

(esteratos metálicos, triclorato de fosfato e polímero de silicone) que lhe dão as características necessárias para o 

acondicionamento e o emprego. O PQS é um produto estável a temperaturas de ate 60°C, acima desta margem dissocia-

se, exercendo sua função extintora. O PQS não é tóxico para o ser humano, porem em grandes quantidades e/ou áreas 

fechadas pode causar dificuldade respiratória momentânea e irritação nos olhos e na pele. O tamanho de suas partículas 

varia entre 10 a 75 micras, mostrando-se mais eficiente na ordem de 20 a 25 micra. Pode-se classificar de acordo com o 

combustível, em: 

a) Pó Químico Regular (Comum): empregado em incêndios de classe B e C; 

b) Pó Químico para Múltiplos Propósitos: empregado em incêndios classe A, B e C; e  

c) Pó Químico Especial: empregado em incêndios de metais combustíveis. 

 

Suas varias propriedades extintoras, devidamente combinadas, transformam o PQS em um eficiente agente 

extintor para quase todas as classes de incêndios. A extinção por abafamento ocorre devido ao fato de que quando 

aquecido, o bicarbonato libera dióxido de carbono e vapor de água, auxiliando na ação extintora do PQS (se 

completamente decomposto, o PQS produzirá apenas 26% de seu peso em CO2). Quando aquecido o pó apresenta a 

característica de criar um resíduo fundido e pegajoso formando uma camada selante na superfície do combustível, 

isolando-o do comburente. A principal e mais importante propriedade extintora do PQS é a sua capacidade de quebrar a 

cadeia de reação da combustão, impedindo as reações da propagação. A interferência do PQS interfere nos radicais 

livres (CH3, OH, O e H) produzidos no inicio da cadeia, impedindo as reações da propagação. A interferência do PQS 

nas reações dos radicais livres se faz de suas maneiras: 

a) Pela combinação dos radicais livres com as partículas de PQS, através da diminuição do seu tamanho médio e, 

conseqüentemente, o aumento de sua superfície ativa; 

b) Pela formação de espécies químicas capazes de reagir com os radicas livres. 

 

Os pós a base de bicarbonato de sódio são eficientes na extinção de incêndios classe B e C, especialmente em 

óleos e gorduras, pois ele reage formando uma espécie de sabão na superfície do combustível. Apesar de eficiente em 

classe C, o pó em maquinários pode provocar danos nos equipamentos devendo ser evitado o seu emprego. Para 

incêndios classe A possui ação eficiente nas chamas, mas o seu pouco poder de resfriamento o torna não recomendado. 

Os PQS à base de Sais de Potássio são utilizados em incêndios classe B, apesar de terem um fluxo 10% menor 

no esguicho, são duas vezes mais eficientes que os sais de sódio no combate a incêndios em líquidos inflamáveis, com 

exceção a óleos e gorduras. Para incêndios de classe A e C os sais de potássio apresentam as vantagens e as mesmas 

contra-indicações que os pós a base de bicarbonato de sódio. Sua composição pode ser à base de bicarbonato de 

potássio, cloreto de potássio ou uréia-bicarbonato de potássio.  

O PQS tipo ABC à base de monofosfato de amônia, conhecido por “multipurpose’’, age com as mesmas 

características do pó a base de sais de potássio em incêndios classe B e C, com as mesmas vantagens e contra-

indicações. Ao contrario dos outros, o pó ABC, apresenta considerável eficiência em incêndios de classe A, pois quando 

aquecido se transforma em um resíduo fundido, aderindo à superfície do combustível e isolando-o do comburente.  

Nos incêndio classe D, também conhecidos como incêndios em materiais pirofóricos ou metais combustíveis, 

não é recomendável a utilização dos pós químicos comuns usados nas classe A,B e C, mas sim os chamados pós 

químicos especiais. O pó químico especial é normalmente encontrado em instalações industriais, que utilizam estes 

tipos de metais ou em seus depósitos. Tendo em vista a peculiaridade dos diferentes materiais pirofóricos, agentes 

extintores específicos devem ser pesquisados para cada caso. 

 

 

6. Experimentos relacionados ao conteúdo programático 
 

6.1 Componentes da reação de combustão 

 

Objetivos: 

O objetivo principal deste experimento é que o aluno reconheça a necessidade da presença dos componentes 

fundamentais para que ocorra a reação de combustão. Como objetivo secundário o aluno deverá identificar um princípio 

de procedimento de segurança em casos de incêndios em edificações. 

 



 

 

Materiais necessários Procedimentos 

 Pote de vidro transparente;  

 02 velas de parafina; 

 01 prato de vidro; 

 Faca de cozinha; e  

 Caixa de fósforo. 

 

 Com a faca deve-se cortar uma das velas para que fique com 

aproximadamente 2 cm de altura abaixo do pavio; 

 Fixar as duas velas no prato com uma distância de 

aproximadamente 3 cm uma da outra; 

 Acender as duas velas e colocar o pote sobre elas (Figura 5); 

 Observar e anotar os resultados. 

 

 

Observações macroscópicas: 

Em poucos segundos observa-se que a vela maior se apaga, 

enquanto que a menor permanece acessa por mais tempo. 

 

Interpretação das observações: 

 Ao colocar iniciar a reação de combustão com o acendimento 

das velas, estão presentes os componentes fundamentais: comburente 

O2 presente no ar, calor fornecido pelo palito de fósforo em chamas, e 

como combustível a parafina. Quando se coloca o pote de vidro sobre 

as velas acessas, o fornecimento de comburente fica limitado ao O2 

encontrado no interior do pote. Sem esse componente fundamental não 

pode haver a reação de combustão e com seu gradual consumo as 

velas se apagam. 

Durante a reação de combustão, com a produção de gás monóxido de carbono (CO), o oxigênio (O2) que ainda 

não foi consumido passa a ocupar a parte inferior do recipiente. Isso ocorre porque o monóxido de carbono é um gás 

mais leve que o oxigênio. Dessa forma, ao ocupar o espaço do oxigênio na parte superior do recipiente a reação de 

combustão na região da chama da vela maior é interrompida, enquanto que na vela menor continua a ocorrer, pois essa 

vela ainda tem O2 disponível na região da chama. Com a continuidade do consumo de O2 e produção de CO, a vela 

menor se apaga com o decorrer do tempo. 

A partir dos resultados do experimento pode-se atestar a recomendação de segurança para que em casos de 

incêndios em ambientes fechados, os indivíduos que ali se encontram busquem posicionar-se o mais próximo possível 

do chão, conseguindo assim acessar o ar que ainda não foi contaminado pelo altamente tóxico gás monóxido de 

carbono. 

  

Representação química: 

A vela é uma mistura de diversos hidrocarbonetos sólidos, entretanto, de modo simplificado, supondo-se que 

sua composição é apenas por pentacosano a reação de combustão observada poderia ser assim descrita: 

 

 

 

 

 

 

6.2 Vaporização de combustíveis (Experimento de Faraday) 

 

 Objetivos: 

 Este experimento objetiva que o aluno reconheça que a reação de combustão ocorre a partir da queima de 

vapores ou gases inflamáveis liberados pela substância combustível. O aluno deverá compreender a importância do 

ponto de fulgor para o início da reação de combustão. 

 

Materiais necessários Procedimentos 

 Tubo de vidro curvo em 90° de 

aproximadamente 10 cm;  

 01 vela de parafina; 

 Pinça metálica; 

 Caixa de fósforo. 

 

 Acender a vela; 

 Segurar o tubo de vidro com a pinça metálica e posicioná-lo 

verticalmente sobre a base da chama (Figura 6); 

 Posicionar uma fonte de ignição junto à outra extremidade do tubo 

de vidro; 

 Observar e anotar os resultados. 

 

Figura 5 – Esquema do experimento sobre 

componentes da reação de combustão (Fonte: 

MELLO, 2011). 



 

 

Observações macroscópicas: 

É possível promover a combustão dos gases que saem pela 

extremidade do tubo de vidro enquanto se mantiver uma fonte de ignição 

nas proximidades do local de saída do combustível. 

 

Interpretação das observações: 

Ao ser aceso, o pavio fornece calor suficiente para liquefazer a 

parafina e esta, com o progressivo aumento de temperatura, atinge seu 

ponto de fulgor. Dessa forma, a parafina libera vapores inflamáveis que 

entram em combustão em contato com o O2 comburente e com o calor 

no pavio. Portanto o que entra em combustão não é a parafina sólida ou 

líquida, mas os vapores provenientes de seu aquecimento. O pavio não é 

consumido rapidamente porque é refrigerado pela parafina liquefeita que 

sobe por capilaridade antes de ser vaporizada e dar origem a chama. 

Aproximando-se o tubo de vidro à base da chama na vela, os gases provenientes da vaporização da parafina 

são captados e saem pela outra extremidade do tubo com temperatura suficiente para entrar em combustão após a 

ignição. O experimento demonstra de forma eficaz que a parafina entra em combustão após estar vaporizada e atingir 

seu ponto e fulgor. O ponto de fulgor ou ponto de inflamação é a menor temperatura na qual um combustível libera 

vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura (vapor-ar) inflamável por uma fonte externa de calor.  

  

6.3 Líquidos combustíveis queimam somente em superfície 

 

 Objetivos: 

 O aluno deverá ser capaz de observar que líquidos combustíveis queimam somente em sua superfície de contato 

com o ar, dessa forma se faz aplicar a especificidade na escolha de agentes extintores para combate a incêndios de 

classe B. 

 

Materiais necessários Procedimentos 

 Béquer de 250 mL ou vasilhame que 

comporte volume semelhante; 

 50 mL de álcool isopropílico; 

 50 mL de água destilada; 

 Pedaços de papel A4 cortados no 

tamanho 5 cm x 15 cm; 

 Pinça metálica; 

 Caixa de fósforo; 

 Misturar no béquer ou vasilhame, 50 mL de álcool isopropílico e 50 

mL de água destilada; 

 Utilizando a pinça metálica, mergulhar o pedaço de papel na solução; 

 Balançar o pedaço de papel para retirar o excesso de líquido; 

 Segurando com a pinça metálica, atear fogo no papel; 

 Observar e anotar os resultados. 

 

Observações macroscópicas: 

A reação de combustão ocorre somente na superfície do pedaço de papel. Após a queima do combustível e 

extinção da reação, o papel permanece húmido e seca naturalmente com a evaporação do líquido restante. 

 

Interpretação das observações: 

Na mistura composta por álcool isopropílico e água, ocorre a combustão do álcool, uma reação exotérmica, ou 

seja, é liberado calor. Durante a combustão do álcool, o calor liberado na reação é absorvido pela água presente na 

solução e nos produtos da reação, não existindo calor suficiente para que o papel se queime.  

A reação de combustão ocorreu apenas na superfície do papel, local onde estavam presentes os componentes 

fundamentais da reação de combustão: combustível, comburente e calor. 

 

Representação química: 

A reação de combustão do álcool isopropílico pode ser assim descrita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 C2H7OH (l) + 9 O2 (g)  6 CO2 (g) + 8 H2O (g) 

Figura 6 – Ilustração do experimento de Faraday 

(FARADAY, 2003, p. 45) 



 

 

6.4 Reações perigosas com a água 

 

Objetivos: 

Este experimento objetiva que o aluno reconheça e compreenda a necessidade do conhecimento químico para a 

escolha e dimensionamento de agentes extintores em função do combustível que caracteriza o risco de incêndio. 

 

Materiais necessários Procedimentos 

 Pedra de carbureto de cálcio 

(CaC2) com massa aproximada de 

20 gramas; 

 Conta-gotas; 

 Água; 

 Caixa de fósforos; 

 Ficha de Informações de Segurança 

do Carbureto de Cálcio. 

 Adotar os procedimentos de segurança e equipamentos de proteção 

individual recomendados na Ficha de Informações de Segurança do 

Carbureto de Cálcio.  

 Umedecer a pedra de carbureto de cálcio com água; 

 Aproximar a chama com um palito de fósforo; 

 Gotejar água lentamente sobre o material em combustão; 

 Observar e anotar os resultados. 

 

Observações macroscópicas: 

O resultado observado é que com a adição de água ocorre o aumento da chama.  

 

Interpretação das observações: 

O carbureto de cálcio (CaC2) é um composto não encontrado na natureza que resulta da junção de cal e 

carbono, levados a um forno de alta temperatura. A pedra de carbureto de cálcio, cujo nome oficial é carbeto de cálcio, 

é um sólido branco acinzentado que em contato com a água reage produzindo gás acetileno (nome usual para o etino) e 

hidróxido de cálcio. O gás acetileno produzido é altamente inflamável e em contato com o oxigênio incendeia-se 

facilmente.  

Depreende-se que em caso de incêndio tendo como combustível o carbeto de cálcio, não se deve utilizar a água 

como agente extintor, sendo recomendado o uso do pó químico para extinção do fogo. Ao futuro profissional em 

segurança do trabalho fica claro que o conhecimento químico acerca do potencial combustível é imprescindível para 

que situações de sinistro sejam eficazmente controladas. 

 

Representação química: 

A formação do carbeto de cálcio, a reação entre o carbeto de cálcio e a água e a combustão do acetileno são 

respectivamente representadas como se segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Extinção de incêndio por abafamento 

 

Objetivos: 

Através de um experimento de fácil execução, fazer o aluno reconhecer e compreender o método de extinção 

de incêndio por abafamento ou retirada do comburente. 

 

Materiais necessários Procedimentos 

 Copo de vidro transparente de borda alta; 

 04 comprimidos de antiácido efervescente; 

 01 vela de parafina; 

 Água; 

 Caixa de fósforo. 

 Acender a vela e fixa-la no fundo do copo; 

 Adicionar água no copo até aproximadamente 01 cm da 

borda; 

 Adicionar os comprimidos de antiácido na água; 

 Observar e anotar os resultados. 

 

 

CaO (s) + 3 C (s)   CaC2 (s) + CO (g) 

CaC2 (s) + 2 H2O (l)   Ca(OH)2 (l) + C2H2 (g) 

C2H2 (g) + 5/2 O2 (g)   2 CO2 (g) + H2O (g) 



 

 

Observações macroscópicas: 

Após a adição dos comprimidos efervescentes observa-se que a reação de combustão é interrompida em pouco 

tempo. 

 

Interpretação das observações: 

Em contato com a água presente no copo, os comprimidos efervescentes liberam gás carbônico (CO2) durante 

sua dissolução. Este gás atua como uma barreira, afastando o comburente oxigênio (O2) das proximidades da chama. 

Como princípio aplicável em extinção de incêndios, ao se retirar um dos componentes fundamentais da reação de 

combustão, promove-se sua interrupção.  

 

6.6 Tratamento anti-chama em produtos têxteis  

 

Objetivos: 

O aluno deverá reconhecer o princípio de funcionamento de vestimentas anti-chama, utilizadas como 

equipamentos de proteção individual para trabalhadores expostos a riscos de incêndios.  

 

Materiais necessários Procedimentos 

 02 pedaços de barbante com 

aproximadamente 60 cm cada; 

 Solução de alúmen de potássio 

KAl(SO4)2·12(H2O); 

 Caixa de fósforo. 

 Pegar um dos pedaços de barbante e banhar em solução de 

alúmen de potássio; 

 Deixar o material secar naturalmente ou em estufa; 

 Segurando na posição vertical, atear fogo na ponta de cada 

um dos pedaços de barbante; 

 Observar e anotar os resultados. 

 

Observações macroscópicas: 

O barbante tratado com alúmen de potássio possui um processo de combustão visivelmente mais lento que o 

outro pedaço de barbante. O pedaço de barbante sem tratamento químico é consumido rapidamente. 

 

Interpretação das observações: 

Quando em contato com a solução de alúmen de potássio, o barbante absorve este material e após a secagem, 

cristais ficam armazenados junto aos espaços vazios do barbante. Por se tratar de um composto com cristais hidratados, 

durante a combustão, parte do calor liberado na reação em cadeia é absorvido pela água armazenada na estrutura 

cristalina do alúmen de potássio, que evapora. Isto promove o resfriamento do sistema, não fornecendo energia 

suficiente para combustão. Em alguns casos o consumo de energia por um processo semelhante leva inclusive à 

interrupção do processo de queima do material. 

 

Representação química: 

  

 

 

 

7. Vídeos relacionados ao conteúdo programático 

 

7.1 Incêndio no Edifício Joelma 

 

 Fonte: FJAOKIDA. Vídeo Incêndio Joelma wmv. Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=VLwL4jJrrEw&feature=related>. Acesso em: 06 de julho de 2011.  

 

 Sinopse:  

 O vídeo retrata o incêndio ocorrido em 01/02/1974 no Ed. Joelma, na cidade de São Paulo. Um curto-circuito foi 

identificado como causa provável do incêndio de grande proporção no edifício de 25 andares. Por não dispor de 

sistemas eficazes de identificação e combate a incêndio, a consequência foi uma das maiores tragédias da história do 

país, culminando em 189 mortos e aproximadamente 320 feridos. Com cenas fortes e marcantes que incluem imagens 

de vítimas saltando do prédio em chamas e ações desesperadas de salvamento pelos bombeiros, o vídeo traz diversos 

conceitos básicos de segurança em caso de incêndios em edificações. Esta tragédia foi marcante para que ocorressem 

mudanças no obsoleto código de obras que determinava o grau de segurança exigido quanto a identificação e o combate 

a incêndios em edificações. O vídeo é um registro histórico que permite sensibilizar sobre a importância de se 

Al2(SO4)3
 . K2SO4 

. 24 H2O (s) + energia   2 Al2(SO4)3
 . K2SO4 (s) + 24 H2O (g) 



 

 

dimensionar corretamente os sistemas de combate a incêndio a fim de se prevenir sinistros, inclusive com perda de 

vidas humanas e extensos danos materiais. Duração: 10min.  

 

7.2 Vestimentas resistentes ao fogo 

 

 Fonte: TRAILBLAZER84. Roupas anti-chama. Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=PynYpEik4mc>. Acesso em: 06 de julho de 2011.  

  

Sinopse: 

 O desenvolvimento e teste de vestimentas resistentes ao fogo como equipamento de proteção individual ao 

trabalhador é o tema desse vídeo que mostra o trabalho realizado pela KEMA, empresa multinacional de consultoria, 

testes e certificação nas áreas de gás, eletricidade e calor. O teste das vestimentas é realizado a partir da simulação de 

condições similares às que ocorrem durante uma situação real de exposição do trabalhador a situações de incêndios e 

explosões, sendo mostrado que em função dos riscos a que o trabalhador possa estar exposto durante a atividade laboral, 

determinados materiais não devem ser utilizados na confecção dos uniformes de trabalho. Duração: 5min.  

 

7.3 Propagação do fogo 

 

 Fonte: MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES. Channel 4 Learning. Inglaterra, 1997. DVD, NTSC, sonoro, 

colorido. Episódio da série MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES que mostra, por meio de experiências do dia-a-

dia, os perigos do fogo e suas características físico-químicas. 

 

 Sinopse: 

 A evolução de um incêndio iniciado em um sofá dentro de um recinto que simula uma sala de estar residencial é 

o ponto inicial desse vídeo que tem como tema: o fogo e suas propriedades. Em uma narrativa que relaciona o tempo 

decorrido do início do incêndio e sua propagação fica claro que bastam poucos minutos para que todo o ambiente seja 

tomado pelas chamas e gases tóxicos. O trabalho de um grupo de bombeiros do Reino Unido e números estatísticos 

sobre a ocorrência de incêndios são usados para introduzir e expor conceitos sobre os componentes fundamentais de 

uma reação de combustão. São demonstradas as principais técnicas de extinção de incêndios e os agentes extintores 

apropriados para cada classe de incêndio em ambientes domésticos ou em áreas abertas.  

 A utilização da combustão em processos controlados é demonstrada através de imagens do corte de chapas em 

ambiente submerso e através de uma animação mostrando o funcionamento de um motor de combustão interna. Após 

uma demonstração de como os líquidos combustíveis devem se vaporizar para entrar em combustão, é exposto a 

diferença entre os produtos de uma combustão completa e de uma combustão incompleta. Essa demonstração ocorre 

através da análise dos gases gerados após a queima de gasolina por dois carros, sendo a diferença entre eles o ano de 

produção e a presença de catalisador de gases eficiente no escapamento. O vídeo explicita que tanto o monóxido de 

carbono gerado na combustão incompleta, quanto o dióxido de carbono gerado na combustão completa podem ser 

prejudiciais à natureza e apresenta uma rápida conclusão mencionando a necessidade de se buscar energias limpas e 

renováveis. 

 É importante destacar que diversos temas relacionado à proteção e combate a incêndios podem ser trabalhados, 

como por exemplo, as relações presentes no “triângulo do fogo”, efeitos do ponto de fulgor para uma explosão, 

propagação do calor em um incêndio, princípios de combate à incêndios, estado físico dos reagentes no início da reação 

de combustão, entre outros. Duração: 18min. 
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