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contra incêndios
O ensino de ciências e matemática
para o exercício das atividades
ÁDERSON GUIMARÃES PEREIRA*

Este trabalho está relacionado
à pesquisa do ensino de
ciências e matemática para
o exercício das atividades de
segurança contra incêndios.
Procura-se demonstrar a
relação e a importância
do conhecimento dos
princípios de química, física e
matemática nas atividades de
prevenção, proteção e combate
a incêndios, desenvolvida
por profissionais da área, em
especial, aos integrantes dos
Corpos de Bombeiros do Brasil.
O aperfeiçoamento contínuo
dos profissionais, com base
em princípios científicos,
contribuirá para a melhoria
da qualidade dos serviços
prestados à comunidade,
inclusive, com a possibilidade
de redução dos índices de
perda de vidas, agressões
ao meio ambiente e danos
patrimoniais
www.brasilengenharia.com.br
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preocupação do homem quanto aos
incêndios surge desde a pré-história,
quando o homem começa a controlar o fogo –
inicialmente obtido da natureza. Durante a sua
evolução, descobriu como obtê-lo e utilizou-se
de suas características para desenvolvimento de
inúmeras atividades, dentre elas: aquecimento,
preparo de alimentos, fundição, geração de vapor etc.
O fogo é uma força imensa que deve ser
controlada, porém, quando se perde o controle,
há a ocorrência de danos e perdas irreparáveis,
ou seja, os incêndios. Portanto, para garantia do
homem, do meio ambiente e dos seus bens, desde a antiguidade se buscou o controle do fogo
de maneira eficiente.
No exercício das atividades de segurança contra incêndios, nas fases de prevenção,
proteção e combate, são desenvolvidos procedimentos relacionados com: estudos sobre o
fogo e incêndios; elaboração de normas e leis
sobre edificações e áreas de risco; vistorias
em sistemas de proteção contra incêndios;
técnicas e táticas de combate a incêndios,
atendimento de emergências com produtos
perigosos etc.
A prevenção de incêndios deve ser preocupação dos órgãos públicos competentes e da
sociedade, pois a ocorrências destes provocará
prejuízo a todos.
No Brasil existem normas técnicas, instruções técnicas, legislações (decreto, decreto-lei,
portaria etc.) relacionadas à segurança contra
incêndios, sendo que grande parte das normas
utilizadas são originárias da National Fire Protection Association (NFPA) dos Estados Unidos – organismo de estudos e normatização de
assuntos relacionados a incêndios (prevenção,
proteção, combate, educação pública etc.) daquele país.
Tem-se como hipótese inicial que os estudos
relacionados à segurança contra incêndios devem ser fundamentados em princípios de química, física e matemática, tendo em vista a origem
do problema, ou seja, o fogo. E este poderá con-
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tribuir para o surgimento dos incêndios, sendo,
portanto, necessários estudos específicos sobre
medidas para prevenção, combate e extinção
destes sinistros.
OBJETIVO
O estudo sobre o tema tem como objetivo
verificar a importância do ensino de ciências
(física e química) e matemática para o exercício
das atividades de segurança contra incêndios.
Visa, ainda, a melhoria contínua das atividades
de prevenção, proteção e combate, com a redução das ocorrências de incêndios, mediante
divulgação deste conteúdo.
METODOLOGIA
Realizou-se, inicialmente, depois de estabelecido e delimitado o tema do trabalho e formulado o problema e a hipótese, o levantamento
de bibliografias e consultas aos integrantes dos
órgãos públicos responsáveis. As informações
foram armazenadas para, após, ser redigido o
presente texto.
DESENVOLVIMENTO
Incêndios
Os incêndios devem ser evitados na fase
de prevenção da segurança contra incêndios.
O termo “prevenção de incêndio” expressa
tanto a educação pública como as medidas
de proteção contra incêndio em edificações e
áreas de risco.
A importância do planejamento nesta área
é medida pelos sinistros evitados e não pelos
incêndios extintos. Neste setor, das ações preventivas, os engenheiros, arquitetos e projetistas
têm participação fundamental. Apesar do descrito, o desenvolvimento de projetos arquitetônicos e de outros projetos derivados, ainda são
elaborados à margem da ciência da prevenção
contra o fogo.
Mediante a ocorrência de incêndios caberá
sanções econômicas, jurídicas e atribuições de
responsabilidades. O poder público está fundamentado, por meio dos códigos de obras e outras legislações correlatas, para proteção da vida
humana, do meio ambiente e do patrimônio.
A importância das perdas de vidas humanas, econômicas e agressões ao meio ambiente,
envolvidas em incêndios, possibilitaram o aprofundamento em pesquisas e investigações nesta
área de conhecimento.
Descrevem Melhado e Souza (1988), Engenheiros Civis - da Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia da Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo, que:
www.brasilengenharia.com.br
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“[...] O incêndio pode ser considerado como um
dos grandes males da civilização; o homem tem
enfrentado, ao longo da história, grandes e famosas catástrofes ligadas a incêndios. Com o
passar do tempo veio o crescimento das cidades e a prosperidade industrial, intensificou-se
e concentrou-se muito o uso de fontes de energia, construiu-se cada vez mais alto e os riscos
consequentes para a segurança nem sempre
foram considerados. Hoje existem dados que
revelam a extensão dos prejuízos econômicos e
a perda de vidas humanas que anualmente vêm
se somar às estatísticas de incêndio, apontando
para a necessidade de se conhecer e controlar cada vez melhor o problema [...]” (Melhado;
Souza - 1988).
O Brasil (vide gráfico da figura 1) é o segundo país do mundo em número de vítimas de incêndios. É relevante destacar que os dados estão
quase na totalidade restritos às solicitações dos
Corpos de Bombeiros.
Os incêndios resultam em transtornos sociais significativos, por exemplo: 20% das organizações atingidas pelo fogo desaparecem
definitivamente, sendo a perda de mercado e o

desemprego para muitas pessoas são efeitos derivados dos incêndios. Além disto, o tratamento
de queimados exige largos períodos de tempo.
E ainda, as consequências das queimaduras restringem a vida social das vítimas. Na área patrimonial, a destruição de um objeto histórico, um
marco moral ou espiritual para um país, é uma
perda irreparável (Brasil, 1995).
A ratificação do valor econômico dos bens
danificados em incêndios não é simples devido
a alguns fatores: mensuração com variações
dos valores de referência para indenização pelas
companhias seguradoras; cifras aparentes relativas; bens não assegurados que não constam na
estatística; surgimento de danos indiretos etc.
Há necessidade de investimentos nas diversas áreas para redução dos incêndios, sendo que o aprimoramento de profissionais é de
fundamental importância. Verificando estatísticas dos Estados Unidos da América nota-se
que as perdas com incêndios são significativas
( tabela 1).
Diante do exposto é notório que os incêndios têm significado social e econômico amplo,
ou seja, não está afeto apenas a constatação

Figura 1 - Número de mortos por incêndio (Fonte: Brasil, 1995)
www.brasilengenharia.com.br
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Tabela 1 - Perdas devido a incêndios –
estimativa anual, EUA (Fonte: Brasil, 1995)
Prejuízo

US$ BILHÕES

Danos Materiais

2,70

Corpo de Bombeiros

2,50

Tratamento de Feridos

1,00

Custo de Seguro

1,90

Perda de Produtividade

3,30

Total de Perdas Econômicas

11,40

de material queimado, portanto, geram prejuízos sociais de alto custo econômico e necessitam de ações preventivas para redução destes
sinistros. A elaboração de pesquisas no setor
(mediante aplicação de princípios de ciências e
matemática) é fundamental para o desenvolvimento de novas tecnologias na área de segurança contra incêndios.
Segurança contra incêndios
As metrópoles no Brasil (Rio de Janeiro e
São Paulo) abrigam edifícios altos e áreas de risco em sua malha, sendo que inúmeros casos de
incêndios já foram registrados (casos do Edifício
Andraus, em 1972, e do Edifício Joelma, em 1974,
ambos em São Paulo). Porém, o desenvolvimento da área de segurança contra incêndios tem
sido lento, com iniciativa de poucos pesquisadores. Essa situação é, possivelmente, resultado da
falta de uma estrutura apropriada de qualificação, de educação e de disseminação de pesquisas relacionadas à segurança contra incêndios.
Isso evidência a necessidade de aumentar o interesse de profissionais no estudo de ciências e
matemática para aplicação nas tecnologias de
segurança contra incêndios.
Segundo Junior (2004), tem-se: “[...] Em
todo o século 19 foram registrados 12 grandes
incêndios, que acarretaram 5 310 mortes. No
século 20, de janeiro de 1900 a abril de 1996, já
haviam sido registrados 118 grandes incêndios,
com 11 802 mortes, das quais 2 070 ocorreram
nos últimos dois anos. Nos primeiros 40 anos do
nosso século (1900 a 1939) houve 17 grandes
incêndios; nos 40 anos seguintes (1940 a 1979)
houve 69 grandes incêndios [...]” (Junior, 2004).
No Estado de São Paulo os incêndios ocorrem e vêm aumentando desde 1975 (8 682 ocorrências) a 2006 (50 528 ocorrências).
Estatísticas são apresentadas no gráfico da
figura 2, referentes aos incêndios ocorridos no
Estado de São Paulo, para análise contextual
(São Paulo, 2006).

tência ao fogo da estrutura do edifício; (4)
dimensionamento de sistemas de detecção e
alarme de incêndio e/ou de sistemas de chuveiros automáticos de extinção de incêndio e/
ou equipamentos manuais para combate; (5)
dimensionamento das rotas de escape e dos
dispositivos para controle do movimento da
fumaça; (6) controle das fontes de ignição e
riscos de incêndio; (7) acesso para os equipamentos de combate a incêndio; (8) treinamento de pessoal habilitado a combater um
princípio de incêndio e coordenar o abandono
seguro da população de um edifício; (9) gerenciamento e manutenção dos sistemas de
proteção contra incêndio instalado; (10) controle dos danos ao meio ambiente decorrente
de um incêndio.
Proteção - As atividades que visam à proteção
contra incêndios dos edifícios podem ser agrupadas em (São Paulo, 2005b): (1) atividades
relacionadas com as exigências de medidas de
proteção contra incêndios nas diversas ocupações; (2) atividades relacionadas com a extinção,
perícia e coleta de dados dos incêndios pelos órgãos públicos, que visam aprimorar técnicas de
combate e melhorar a proteção contra incêndios
por meio da investigação, estudo dos casos reais
e estudo quantitativo dos incêndios no Estado
de São Paulo.
A proteção contra incêndios é definida como
medidas tomadas para a detecção e controle do
crescimento do incêndio e sua consequente contenção ou extinção.
Essas medidas dividem-se em (São Paulo, 2005b): (1) medidas ativas de proteção que
abrangem a detecção, alarme e extinção do fogo
(automática e/ou manual); (2) medidas passivas
que abrangem o controle dos materiais, meios de
escape, compartimentação e proteção da estrutura do edifício.
Combate - O combate a incêndios pode ser
considerado como o conjunto de ações táticas
destinadas a extinguir ou isolar o incêndio com o
uso de equipamentos manuais ou automáticos.
O combate a incêndio é uma das tarefas
mais arriscadas, pois a construção de edifícios
elevados e a concentração de grande número de
pessoas nos locais de trabalho dificultam ainda
mais sua realização. O combate a incêndio pode
ser comparado a uma batalha militar na qual se
enfrenta um inimigo – aqui, o incêndio. Nesta
operação devem-se considerar três fases: preparação, técnica e tática (Pereira, 2000).
Nas fases de combate é de fundamental
importância o conhecimento das características do fogo, para o melhor desempenho do

profissional que atuará no processo de isolamento e extinção.
Atividades de segurança contra incêndios
A segurança contra incêndios no Brasil é de
competência dos Corpos de Bombeiros, sendo
que estes possuem estatísticas de suas respectivas áreas de atuação, no que se refere às ocorrências de incêndios.
A ocorrência de grandes incêndios expõe os
cidadãos à condição insegura no exercício de
duas atividades, portanto, trata-se de questão
relacionada à segurança pública.
Embasamento legal - A Constituição do Brasil,
além do segundo nível de poder, o dos estados-membros, consagrou um terceiro nível de
poder político, o municipal, que coparticipa do
exercício de parte do núcleo fundamental do
poder estatal.
A Constituição determina que a segurança
pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Será exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio. Incolumidade,
como define o Dicionário Aurélio, é a qualidade ou estado de incólume. Incólume, de acordo
com o célebre dicionário, entende-se como “livre de perigo; são e salvo; intacto; ileso”. Antes
de tudo, com absoluta prioridade, sem qualquer
bem ou valor que se possa assemelhar a este, a
segurança pública deve preservar a incolumidade das pessoas.
O provimento da segurança pública inscreve-se dentro de um quadro de respeito à cidadania. A cidadania exige que se viva dentro de um
ambiente de segurança pública. Não pode haver
pleno usufruto da cidadania, se trabalhamos e
dormimos sob o signo do medo, do temor, da
ameaça de dano ou lesão a nossa individualidade ou à incolumidade de nossa família.
O “direito à segurança em geral” e o “direito à segurança pública” são “direitos humanos
fundamentais”. Não há qualquer oposição entre “direitos humanos” e “segurança pública”,
como certo discurso tendencioso pretende
sugerir. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. O poder público, com a participação da sociedade, há de
prover a segurança pública como caminho
para o exercício da cidadania. No provimento
da segurança pública, deverá o Estado estar
atento ao conjunto dos “direitos humanos” e
dos “direitos do cidadão”.
A busca da segurança pública e da cidadania deve constituir projeto solidário da gestão
pública nas cidades, sendo que englobe o poder
www.brasilengenharia.com.br
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A “segurança” pode ser considerada como
o compromisso acerca da relativa proteção da
exposição ao risco.
A “segurança contra incêndio” é definida
como o conjunto de ações e recursos, internos
e externos à edificação e áreas de risco, que
permitem controlar a situação de incêndio (São
Paulo, 2005a).
As ações estão relacionadas à prevenção,
proteção e combate a incêndios, porém, os Corpos de Bombeiros exercem outras atividades relacionadas ao exercício profissional: salvamento
(terrestre, altura e aquático), atendimento de
emergências com produtos perigosos, atendimento de emergências médicas etc.
Nesta pesquisa serão observadas as ações
relacionadas às atividades de prevenção, proteção e combate a incêndios, as quais serão descritas nos próximos itens.
Prevenção - Tem-se que um dos tópicos mais
importantes na avaliação e planejamento da
proteção de uma coletividade é a prevenção
contra incêndios. A implantação da prevenção
de incêndios se faz por meio de atividades que
visam a evitar o surgimento do sinistro, possibilitar a sua extinção e reduzir seus efeitos
antes da chegada do Corpo de Bombeiros (São
Paulo, 2005b).
As atividades relacionadas com a educação
consistem no preparo da população, por meio
da difusão de ideias que divulgam as medidas
de segurança, para prevenir o surgimento de
incêndios nas ocupações. Buscam, ainda, ensinar os procedimentos a serem adotados pelas
pessoas diante de um incêndio, os cuidados
a serem observados com a manipulação de
produtos perigosos e também os perigos das
práticas que geram riscos de incêndios (São
Paulo, 2005b).
Os objetivos da prevenção são (São Paulo,
2005b): (1) a garantia da segurança à vida das
pessoas que se encontrarem no interior de um
edifício, quando da ocorrência de um incêndio; (2) a prevenção da conflagração e propagação do incêndio, envolvendo todo o edifício;
(3) a proteção do conteúdo e a estrutura do
edifício; (4) minimizar os danos materiais de
um incêndio.
Esses objetivos são alcançados pelo (São
Paulo, 2005b): (1) controle da natureza e da
quantidade de materiais combustíveis constituintes e contidos no edifício; (2) dimensionamento da compartimentação interna, do
distanciamento entre edifícios e da resistência
ao fogo dos elementos de compartimentação;
(3) dimensionamento da proteção e de resis-
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público e a sociedade.
O provimento da segurança pública e o estabelecimento de condições para o florescimento e o exercício da cidadania cabem, antes de
tudo, à União e aos estados da Federação. No
desenho estabelecido pela Constituição Federal,
o município tem o dever de prestar os serviços
públicos de interesse local. A segurança pública,
em princípio, não se inscreve no rol dos “serviços
públicos de interesse local”. A defesa da cidadania também não se limita, em princípio, aos
horizontes municipais. Entretanto, nem por isso,
o município está descomprometido com a luta
pela segurança pública e pela cidadania. Cabe ao
município, portanto, suplementar a ação federal
e estadual para garantir à população local “segurança pública” e “cidadania”.
A Constituição Federal de 1988 prevê, em
seu artigo 144, a responsabilidade do Estado de
realizar a “segurança pública, exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio”.
Nos estados da Federação e no Distrito Federal o exercício da incolumidade das pessoas
e do patrimônio, cabe, inclusive, aos Corpos de
Bombeiros, dentre as várias atribuições, promoverem a prevenção de incêndios das edificações
e áreas de risco.
Exercício - A ocorrência de um incêndio caracteriza-se por um desprendimento violento
de calor, fumaça e gases tóxicos produzidos
a partir da queima de materiais. Para que se
possa previnir ou controlar esse fenômeno,
é necessário conhecer física e quimicamente
os seus mecanismos de desenvolvimento. Isto
significa, em outros termos, conhecer como
se processa a combustão: saber quanto calor
pode ser produzido pela queima de diversos
materiais; conhecer as formas pelas quais o
calor e os gases produzidos se propagam; e,
ao final, gerar um modelo representativo do
fenômeno, de forma a possuir instrumentos
que permitem prever o seu comportamento
(Melhado, Souza – 1988).
O conhecimento de princípios de física, química e matemática, portanto, são de fundamental importância para o exercício das atividades
de segurança contra incêndios, seja na fase de
prevenção, proteção ou combate.
Dentro deste enfoque alguns assuntos são
pertinentes para o estudo inicial (fase de prevenção), como: processos de transmissão de
calor, a combustão dos materiais, o comportamento do incêndio real e o modelo normalizado
e a interação com os materais combustíveis.
Segundo Melhado e Souza - 1998, cita que:
www.brasilengenharia.com.br
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“[...] A combustão é uma reação extremamente
complexa, a qual pode no entanto ser considerada preliminarmente como uma série de reações
de oxi-redução que, dentro de condições propícias, se processam de forma bastante violenta
[...]” (Melhado; Souza - 1998).
No exercício das atividades de segurança
contra incêndios o conhecimento do fenômeno da combustão é de fundamental importância, pois é por meio deste que serão desenvolvidas as pesquisas para estabelecimento de
normas técnicas, desenvolvimento de agentes
extintores, fabricação de equipamentos de
proteção, estabelecimento de táticas e tecnicas de combate etc.
Ensino de ciências e matemática
O ensino de ciências e da matemática tem
passado por grandes mudanças nos últimos
anos. Os instrutores têm que ter criatividade
quanto ao ensino de ciências (física e química) e
matemática aplicado às atividades de segurança
contra incêndios. É importante enfetizar a relação entre os princípios das matérias citadas e as
atividades de segurança contra incêndios.
Cita o Professor Dr. Del Carlo (2008a), que:
“[...] No Brasil, os engenheiros, arquitetos, técnicos e estudantes que complementaram o segundo grau têm conhecimento dos conceitos de
condução, radiação, convecção e de calor latente, entretanto dificilmente esses conceitos são
ligados à segurança contra incêndios [...]” (Del
Carlo, 2008a).
Nota-se a importância do conteúdo destas
matérias a partir da análise do programa de matérias de cursos específicos relacionados às atividades de segurança contra incêndios.
Na sequência o programa de disciplina do
Curso de Especialização: Gestão da Segurança
contra Incêndio e Explosões – Programa de Ensino Continuado de Engenharia/USP.
Disciplinas - Introdução à Engenharia de Segurança contra Incêndio e Explosões; Aspectos
Técnicos do Projeto Arquitetônico Visando à Segurança contra Incêndios; Análise de Risco de Incêndio e de Explosões; A Fumaça de Incêndio em
Edificações e a Estatística Aplicada ao Incêndio;
Prevenção e Proteção contra Explosão; Comportamento ao Fogo dos Elementos Construtivos e
dos Materiais Combustíveis Incorporados às Edificações; Segurança das Estruturas de Edifícios
em Situação de Incêndio; Aspectos Legais da
Segurança contra Incêndio: Normatização, Certificação, Homologação e Legislação; Projeto de
Sistemas de Proteção contra Incêndio; Projeto
de Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio;
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Planos de Ação de Emergência; Metodologia de
Projeto e de Pesquisa em Segurança contra Incêndio, Monografia.
O curso formação de Bombeiro Profissional
Civil deve atender a NBR 14276/99, onde o discente deverá obter conhecimentos sobre (principais) disciplinas: Agentes Extintores; Explosões;
Extintores; Fases de Combate a Incêndios; Produtos Perigosos; etc.
No manual de fundamentos do Corpo de
Bombeiros do Estado de São Paulo para formação de bombeiros profissionais estão previstos
as seguintes temas (principais): Comportamento
do Fogo; Extintores Portátéis; Determinação de
Causas de Incêndio; Ventilação; Técnica de Extinção de Incêndio; etc.
Descreve o Professor Dr. Del Carlo (2008b),
que: “[...] Em mais de 40 países existem cursos
de engenharia de proteção contra incêndio. E
em alguns deles são oferecidos cursos de pósgraduação tanto no nível de mestrado como de
doutorado [...]” (Del Carlo, 2008b).
Diante da análise dos assuntos contidos nos
programas de ensino para o exercício das atividades de segurança contra incêndios, é notório
que os princípios de física, química e matemática
são fundamentais para compreensão das matérias relativas a formação de profissionais que
irão atuar na segurança contra incêndios.
Nos sub-itens a seguir serão apresentados
exemplos de relações entre princípios de física,
química e matemática com as atividades de segurança contra incêndios.
Princípios de física aplicados às atividades
de segurança contra incêndios
As atividades de segurança contra incêndios
serão dividas nas três fases: prevenção, proteção
e combate.
Relacionada às atividades de segurança
contra incêndios tem-se a termofísica. A termofísica é a parte da física que estuda basicamente
o calor. Analisa e explica fenômenos como diferenças de temperatura, transmissão de calor,
dilatação térmica dentre outros.
Em cada fase serão apresentados exemplos
de aplicacação dos princípios da termofísica às
fases de prevenção, proteção e combate a incêndios:
Prevenção - Termofísica – Calorimetria - Transmissão de calor – condução, convecção e radiação. A calorimetria é o ramo da física que estuda
as trocas de energia entre os corpos e/ou sistemas, quando essas trocas se dão em forma de
calor. A transmissão de calor de um corpo mais
quente para um mais frio pode verificar-se por
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meio da condução, convecção ou radiação.
Tal conhecimento pode ser utilizado para
análise dos tipos de materiais a serem utilizados
nas edificações, pricipalmente, aqueles materiais
de acabamento e revestimento utilizados nos pisos , paredes e tetos, ou seja: madeira (material
combustível) facilita o processo de condução do
fogo. Portanto, materiais combustíveis não devem ser utilizados em saídas de emergência e/
ou rotas de fuga.
Proteção - Termofísica - Dilatação Térmica - dilatação térmica dos sólidos. A experiência mostra que a variação de temperaturas de um sólido
altera as sua dimensões. Em particular, se o sólido é aquecido, as suas dimensões aumentam.
A aplicação deste conhecimento deve ser
observado quando da elaboração do projeto e
construção de edificações, pois os elementos
de construção devem possuir tempo mínimo
resistência à exposição ao fogo, ou seja, devem possuir segurança estrutural. Comprometida esta resistência a edificação poderá
entrar em colapso.
Cita Silva (2001), Professor Dr. do Departamento de Engenharia de Estruturas e Fundações
da Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo: “[...] O aumento da temperatura nos elementos estruturais, em consequência da ação
térmica, causa redução da resistência, redução
da rigidez e o aparecimento de esforços solicitantes adicionais nas estruturas hiperestáticas.
Ação térmica é a ação na estrutura descrita
por meio do fluxo de calor, por radiação e por
convecção, provocada pela diferença de temperatura entre os gases quentes do ambiente
em chamas e os componentes da estrutura [...]”
(Silva, 2001).
A proteção contra incêndios para as estruturas da edificação deve estar amparada em
normas técnicas (NBR 14323) ou legislações
pertinentes, bem como fazer uso de materias
que protejam as estruturas (argamassas projetadas, tintas intumescentes, mantas, painéis
de materiais fibrosos, placas de gesso acartonado etc.).
Combate - Termofísica - Transmissão de calor
(condução, convecção e radiação) e dilatação
térmica (sólidos, líquidos e gases). Conhecer as
formas de transmissão de calor e de dilatação
térmica ajudará no estudo de técnicas e táticas
de combate a incêndio, como por exemplo: incêndios em edifícios, incêndios em tanques de
combustíveis etc.
Os conhecimentos princípios da física podem
auxiliar no processo de melhoria das atividades
de segurança contra incêndios, bem como faci-

Figura 2 - Ocorrências de incêndio desde 1975 no Estado de São Paulo (Fonte: São Paulo, 2006)
litar todas as medidas a serem adotadas na fase
de prevenção, proteção e combate a incêndios.
Princípios de química aplicados às atividades
de segurança contra incêndios
O fogo é o principal elemento a ser estudado para o exercício das atividades de segurança
contra incêndios, porém, apesar dos avanços da
ciência do fogo, ainda não há consenso mundial
para definir o fogo. Tal afirmação poderá ser ratificada mediante a verificação das definições
usadas nas normas de vários países. Exemplos:
1) Brasil – NBR 13860 – o fogo é o processo
de combustão caracterizado pela emissão de
calor e luz;
2) Estados Unidos (National Fire Protection Association – NFPA) – fogo é a oxidação rápida autosuficiente acompanhada de evolução variada
da intensidade de calor e de luz.
3) Internacional (International Organization for
Standardization – ISO 8421-1) – o fogo é o processo de combustão caracterizado pela emissão
de calor acompanhado de fumaça, chama ou
ambos. A combustão – reação exotérmica de
uma substância combustível com um oxidante usualmente acompanhada por chamas e ou
abrasamento e ou emissão de fumaça.
4) Inglaterra (British Standard – BS 4422: Part 1)
– fogo é o processo de combustão caracterizado
pela emissão de calor acompanhado por fumaça,
chama ou ambos.
Verifica-se, porém, que o fogo trata-se de
uma reação química de combustão. A combustão é uma reação extremamente complexa, a
qual pode, no entanto, ser considerada preli-

minarmente como uma série de reações de oxiredução que, dentro de condições propícias, se
processam de forma bastante violenta.
O incêndio pode ser caracterizado pela combustão de diversos materiais, por meio de reações de oxiredução em cadeia, processando-se
de maneira extremamente rápida e produzindo
calor e luz.
O estudo de princípios de química é fundamental para a compreensão do fogo e dos incêndios.
Prevenção - Na prevenção estudos relativos à:
formas de propagação do fogo (termodinâmica
química e processos de condução, convecção e
radiação); métodos de extinção do fogo (abafamento, isolamento, resfriamento e reação química – reações de oxi-redução, endotérmicas e
exotérmicas); características de sólidos, gases
e líquidos (ponto de fulgor, combustão, ignição
etc.); comportamento dos materiais combustíveis em combustão (limites de inflamabilidade);
fases do incêndio; agentes extintores (naturais
– água, terra e areia; químicos – bicarbonato de
sódio, bicarbonato de potássio, sulfato de alumínio, pó de grafite, gás carbônico, nitrogênio,
argônio etc. – Propriedades Periódicas - estudo
de elementos químicos, tabela periódica, soluções, ácidos, bases e sais etc.). O estudo irá propiciar a melhoria no desenvolvimento de normas e especificações técnicas sobre o assunto,
facilitar a compreensão de medidas preventivas
no interior de edificações e áreas de risco, desenvolvimento de produtos e equipamentos,
elaboração de análise de risco, elaboração de
planos de emergência etc.
www.brasilengenharia.com.br
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Proteção - Nas atividades de proteção contra
incêndios o campo de atuação é amplo, ou seja,
mediante conhecimento das características do
fogo e do incêndio (propriedade dos gases, propriedade dos sólidos, líquidos e soluções, termodinâmica química e reações químicas propriedades periódicas etc.), pode-se adotar medidas
efetivas para evitar o surgimento do incêndio,
como por exemplo: manutenção de afastamentos (distância) entre tanques de combustíveis;
controle de materiais de acabamento e revestimento em edificações; previsão de sistemas fixos e móveis (sistema de hidrantes, nebulizadores, linhas de resfriamento etc.), para proteção
de esfera de gases e tanques de combustíveis;
previsão de proteção passiva em edificações
(compartimentação vertical, compartimentação
horizontal, proteção de estruturas etc.).
Combate - No combate a incêndios o conhecimento sobre reações químicas é fundamental,
pois os materiais em combustão podem ser de
diversos tipos e a utilização de produtos químicos ou naturais (para o processo de extinção),
deve ser apropriada ao material em combustão.
A água, agente extintor universal, é ideal para
materiais, como: papel, madeira e borracha. Porém, não pode ser utilizada em metais pirofóricos (potássio, alumínio, zinco e titânio – elementos químicos).
Existem diversos tipos de agentes extintores, mas o importante é conhecer sua composição química e saber corretamente onde devem
ser aplicados. Exemplos:
1) Inergen é um gás inerte, não corrosivo, não
combustível e não reagente com a maioria das
substâncias. Contêm apenas gases de ocorrência natural na atmosfera e não contribui para o
aquecimento da atmosfera (efeito estufa) e não
representa risco para a Camada de Ozônio. Obtido pela mistura de três gases; nitrogênio (52%),
argônio (40%) e dióxido de carbono (8%), o
agente extintor Inergen extingue o fogo reduzindo o nível de oxigênio, no ambiente, abaixo
do ponto de sustentação da combustão. Quando
Inergen é descarregado em uma sala, introduz
uma mistura apropriada de gases de modo a
permitir a respiração em uma atmosfera com
baixo nível de oxigênio, estimulando a capacidade do corpo humano de assimilar oxigênio. A
atmosfera normal de uma sala contém 21% de
oxigênio e menos de 1% de dióxido de carbono.
Se a quantidade do primeiro for reduzida abaixo
de 15%, a maioria dos combustíveis não mais
queimará. O Inergen irá reduzir o nível de oxigênio do ambiente para 12,5% enquanto eleva
a concentração de dióxido de carbono para 4%.
www.brasilengenharia.com.br
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O aumento da quantidade de dióxido de carbono
aumenta a taxa respiratória e a capacidade de
absorção de oxigênio do organismo. Em síntese,
o corpo humano é estimulado, pelo dióxido de
carbono, a respirar mais rápida e profundamente, para compensar a redução de oxigênio na
atmosfera (Gifel, 2009);
2) FM-200 (Quimicamente o HFC227ea) é o
heptafluoropropano (CF 3CHFCF 3 ) que, em condições normais, é um gás incolor, inodoro, não
condutor de eletricidade e que por não deixar
resíduos e não danificar a camada de ozônio é
considerado um agente “limpo”. A extinção do
fogo se dá por uma ação químico-física, atuando sobre a chama, não alterando significativamente a concentração de oxigênio do ambiente. Portanto, o HFC227ea (FM-200), tem um
nível de toxidade aceitável, podendo ser usado
em ambientes ocupados por pessoas, dentro
das especificações da EPA. Embora o HFC227ea
(FM-200) seja considerado não tóxico para seres humanos na concentração necessária para
extinção do fogo, deve-se evitar a exposição
desnecessária ao gás, pois no momento do
combate pode haver a liberação de produtos
decompostos resultantes do contato do agente
com o fogo ou outros combustíveis. Normalmente, como o HFC227ea (FM-200) é descarregado em 10 segundos ou menos, causando uma
rápida extinção das chamas, a quantidade de
produtos formados é mínima. O HFC227ea (FM200) é efetivo na extinção de diversos tipos
de riscos, como: líquidos inflamáveis; equipamentos elétricos tais como: transformadores,
geradores elétricos, disjuntores etc.; fitotecas;
equipamentos eletrônicos de controle e processamento; combustíveis sólidos como: papel,
madeira e tecidos (Ramaal, 2009).
Os princípios de químicas estão inclusos nas
atividades de segurança contra incêndios, nas
mais diversas situações, como: emergências em
caldeiras, atendimento de emergências com produtos perigosos, incêndios em tanques de combustíveis, vazamento de gases etc. O estudo referente à química e compreender seus princípios
é de fundamental importância para o exercício
profissional das atividades de segurança contra
incêndios.
Princípios de matemática aplicado às atividades de segurança contra incêndios
O exercício da matemática está presente na
maioria das atividades de segurança contra incêndios. A matemática é uma disciplina com características muito próprias, sendo utilizada praticamente em todas as áreas do conhecimento
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científico, no cotidinao da sociedade e, inclusive,
no exercício das atividades de segurança contra
incêndio.
Prevenção - Na elaboração de normas e legislações pertinentes, há a necessidade de desenvolvimento de raciocínio e aplicação de princípios
matemáticos, exemplo: o dimensionamento de
reservatórios de água (cálculo de volumes); dimensionamento de áreas construídas (cálculo de
superfícies planas), causas de incêndio e número
de ocorências atendidas (estatística e probabilidade), modelagem matemática do incêndio (logarítmos) etc.
Proteção - Durante a proteção de incêndios
poderão ser utilizadas aplicações, como: Instalação de detectores de incêndio e iluminação de
emergência (teoria do triângulo retângulo para
definição de altura e área de cobertura do equipamento); área e volume de tinta intumescente
a ser aplicado em estruturas metálicas (cálculo
de áreas e volumes); quantidade de extintores
a serem instalados em uma edificação (cálculo
de áreas); construção de reservatórios de água
para o sistema de hidrantes e/ou chuveiros automáticos (cálculo de volume); cumprimento
de corrimão a ser instalado em escadas (cálculo
linear – perímetro); distância entre paredes/
afastamentos – edificações (relações trigonométricas no triângulo retângulo, conceitos
de seno, co-seno e tangente). A aplicação de
princípio e conceitos matemáticos na área de
segurança contra incêndio é amplo, porém, de
suma importância para o desenvolvimento das
atividades descritas.
Combate - Algumas aplicações da matemáticas
podem ser efetuadas durante o combate a incêndio, como: dimensionamento do volume de
espuma química para extinção de incêndio em
tanques de combustíveis (cálculo de volume);
área de resfriamento de um tanque de combustível (cálculo de área); volume de água a ser
aplicado durante um certo tempo na área de resfriamento do tanque de combustível – proteção
(cálculo de área e volume); ângulo de inclinação
do esguicho para atingir determinada distância
com o jato d’água (relações trigonométricas no
triângulo retângulo, conceitos de seno, co-seno
e tangente); distância segura de um determinado
obstáculo em risco (teoria do triângulo retângulo). Cálculos matemáticos são fundamentais nas
diversas áreas da segurança contra incêndios,
como: dimensionamento de controle de fumaça
em edificações, cálculo de sistemas hidráulicos
para combate a incêndios, dimensionamento de
carga de incêndio, dimensionamento de proteção de estruturas metálicas, dimensionamento

OBSERVAÇÕES GERAIS
A ocorrência de um incêndio, seja no interior
de um edifício ou em área de risco, caracteriza-se
pela liberação violenta de calor, fumaça e gases
tóxicos produzidos a partir da queima de materiais. Ocorre, portanto, o fenômeno da combustão.
A combustão trata-se de reação química, sendo
viável para sua prevenção o conhecimento de
física, química e matemática, para entender este
fenômeno complexo e para o desenvolvimento de
atividades de segurança contra incêndios.
Do descrito, dentro da realidade de países
mais desenvolvidos a preocupação com a segu-

rança contra incêndios é já bastante antiga, com
uma estrutura integrada à própria sociedade e
permanentemente mobilizada para a prevenção
e combate dos problemas ligados ao incêndio.
No Brasil os estudiosos, pesquisadores e
profissionais estão caminhando neste sentido,
porém, há necessidade de adequação de normas
e legislações voltadas para o assunto, incentivo
à educação pública de prevenção de incêndios,
aprimoramento do ensino profissional, ampliação de laboratórios de estudo do fogo etc. Mas
já é verificada a estruturação de cursos voltados
à área de segurança contra incêndios e a preocupação de tratar este assunto de forma científica,
aplicando princípios da ciência e matemática.
CONCLUSÃO
Ao final deste trabalho verifica-se que
é de fundamental importância a relação en-

tre o ensino das ciências (física e química) e
matemática com as atividades de segurança
contra incêndios para se prevenir quanto ao
surgimento de incêndios. O incêndio tem significado social e econômico, sendo que, caso
ocorra, as medidas preventivas, de proteção
e combate devem minimizar possíveis danos
e perdas.
Nota
Fonte: Disponível: <http://www.lmc.ep.usp.br/
People/Valdir/especializacao/divulgacao_novo_
curso.htm>. Acesso em 6 de abril de 2009.
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de pressurização de escadas de segruança etc. A
matemática pode ser considerada como matéria
básica para as demais ciências, portanto, de relevante importância para o desenvolvimento das
atividades de segurança contra incêndios.

