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Combate ao Fogo

Conceitos:

Fogo - É uma reação química de oxidação exotérmica (combustão com

desprendimento de energia em forma de luz e calor).

Incêndio - É o fogo que foge ao controle do homem, com tendência de

se alastrar e destruir.



Elementos necessários para a eclosão do fogo

Combustível: é o que alimenta o fogo;

Líquido: álcool, éter, gasolina e etc.

Sólido: madeira, papel, tecido e etc.

Gasoso: butano, propano e etc.

Comburente: é o elemento ativador do fogo (O2);

Calor: energia que provoca o início do incêndio; e

Reação em cadeia: os três elementos sofrem uma reação química em

cadeia.



Tetraedro do Fogo



Triângulo do Fogo



Fases de desenvolvimento do fogo

Eclosão: é a causa imediata, o evento que, atuando sob as condições

existentes, é capaz de dar origem ao fogo;

Instalação: é o primeiro momento do fogo propriamente dito. É o instante

em que deixam de haver apenas condições, passando a existir uma forma

definida de combustão;

Propagação: é todo o desenvolvimento do fogo após a instalação. É quando

são determinadas as dimensões e a área de abrangência.



Formas de Propagação do Calor

Condução: é a transmissão do calor que se faz de molécula para molécula

por meio de um movimento vibratório;

Convecção: é a transmissão de calor que se faz através da circulação do

meio transmissor (líquidos e gasosos);

Irradiação: é uma forma de transmissão de calor por meio de ondas

caloríferas irradiadas do corpo em chama e que atravessam o ar.



Formas de Propagação do Calor
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Combustão

A combustão consiste na reação química entre dois ou mais reagentes

(combustíveis e comburentes) com liberação de energia na forma de calor.

A combustão ocorre na presença de três fatores: o combustível, o

comburente (O2) e o calor (ignição).

A combustão pode ser: completa (ou ativa); incompleta (ou lenta);

espontânea; e explosão.



Formas de Combustão

Combustão Completa (Ativa): é aquela em que a queima produz calor e

chamas. Acontece em ambiente rico em comburente (O2);

Combustão Incompleta (Lenta): é aquela em que a queima produz calor e

pouca chama e se processa em ambiente pobre em comburente (O2);

Combustão Espontânea: é aquela gerada de maneira natural, podendo ser

pela ação de bactérias que fermentam materiais orgânicos, produzindo calor e

liberando gases; e

Explosão: é uma combustão rápida que atinge altas temperaturas.



Fenômenos Geradores da Combustão

Naturais

São aquelas decorrentes de fenômenos da natureza como os vulcões,

terremotos, raios, meteoros, ou ainda, provocadas pelo calor gerado na

fermentação e na ação de fungos e bactérias.

Artificiais

As causas de incêndios artificiais são aquelas que não ocorrem por ação

natural, mas sim por meio de: Fenômenos causados por eletricidade; Atrito;

Origem química; e Falhas humanas.



Pontos da Combustão

Ponto de Fulgor: é a temperatura mínima na qual um corpo combustível

começa a desprender gases ou vapores que se queimam em contato com uma

fonte externa de calor, não apresentando contudo, constância na chama, por

não haver gases suficientes para tal (há clarão e logo se apaga);

Ponto de Combustão: é a temperatura mínima necessária para que um corpo

emita vapores em quantidade suficiente para que haja chama permanente,

quando em contato com o comburente e exposto a uma fonte externa da calor.



Pontos da Combustão

Ponto de Ignição: é a temperatura mínima necessária para que os gases

desprendidos por um corpo entrem em combustão sem o auxílio de fonte

externa de calor. Somente a presença do comburente é o suficiente à

combustão.
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Conceito de Incêndio

Incêndio é o fogo fora de controle com alto potencial para gerar danos.



Classificação dos Incêndios

Quanto à Proporção

Princípio de Incêndio – é o início de um foco de incêndio, também chamado

de incêndio incipiente devido às suas mínimas proporções, podendo ser extinto

por um ou mais aparelhos extintores;

Pequeno Incêndio – é um incêndio que exige pessoal e material especializado,

podendo ser extinto com facilidade, sem apresentar risco imediato de

propagação.



Classificação dos Incêndios

Médio Incêndio – é aquele que necessita de um socorro básico de incêndio

para a sua extinção, além de apresentar grande perigo de propagação. Por

exemplo, um incêndio que atinge um paiol ou em um compartimento de carga.

Grande Incêndio – apresenta elevado risco de propagação e extensa área

atingida, exigindo mais de um socorro básico de incêndio para a sua extinção.

Incêndio Extraordinário - é aquele provocado por fenômenos da natureza ou

por ações deliberadas, como exemplo, fenômenos da natureza (terremotos,

vulcões, furacões), guerras ou terrorismo.



Classificação dos Incêndios

Quanto ao Combustível

Classe “A” - ocorrem com

combustíveis sólidos e fibrosos e que

queimam em razão do seu volume,

na superfície e em profundidade.

Deixam como resíduos, brasas e

cinzas.



Classificação dos Incêndios

Classe “B” - ocorrem com

combustíveis líquidos e

graxosos, queimam somente

na superfície e não deixam

resíduos.



Classificação dos Incêndios

Classe “C” - ocorrem em

equipamentos e instalações

elétricas e energizadas. Esse

incêndio pode ser mudado

para classe A se for

interrompido o fluxo elétrico.



Classificação dos Incêndios

Classe “D” - Classe de

incêndio, que tem como

combustível os metais

pirofóricos, como magnésio,

selênio, antimônio, lítio,

potássio, alumínio fragmentado,

zinco, titânio, sódio, urânio e

zircônio.



Classificação dos Incêndios

Classe “E” – ocorrem em material radioativo.



Classificação dos Incêndios

Classe “K” (Kitchen Oil Fire) - Classificação do fogo em óleo e gordura em

cozinhas.



Classificação dos Incêndios
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Métodos de Extinção do Fogo

Para extinguir o fogo, basta desfazer um dos lados do tetraedro do fogo;

portanto existem quatro possibilidades básicas para extinção de um incêndio,

sendo as três primeiras físicas e a última química:

Isolamento ou Retirada do Material (físico);

Resfriamento (físico);

Abafamento (físico); e

Quebra da Reação em Cadeia (químico).



Classificação dos Incêndios

Isolamento: Retirada do Combustível

CALOR



Classificação dos Incêndios

Resfriamento: Retirada do Calor

CALORX



Classificação dos Incêndios

Abafamento – Retirada do Comburente (Oxigênio)

CALOR



Métodos de Extinção do Fogo

Quebra da reação em cadeia - Interrupção do processo de realimentação da

combustão.

Consiste na interrupção da reação em cadeia através de substâncias cujas

moléculas se desassociam pela ação do calor e se unem com a mistura

inflamável, formando assim, uma mistura não inflamável.

As substâncias mais usadas são: pó químico (não há a bordo) e halogenated

hidrocarbon (Halon).



Agentes Extintores

São substâncias químicas, sólidas, líquidas ou gasosas, capazes de

interromper uma combustão, quer por resfriamento, abafamento ou

extinção química, quer pela utilização simultânea desses processos. São

utilizados geralmente dispostos em aparelhos portáteis de utilização

imediata (extintores), conjuntos hidráulicos (hidrantes) e dispositivos

especiais (sprinklers e sistemas fixos).



Agentes Extintores

Água: sua ação de extinção é o resfriamento, podendo ser empregada tanto

no estado líquido (resfriamento) como no gasoso (resfriamento e

abafamento).

Dióxido de Carbono (CO2): Por tratar-se de um gás inerte, é utilizado como

elemento de abafamento nos incêndios. É eficaz para fogos produzidos por

líquidos inflamáveis e nos fogos eléctricos, porque não é condutor de

eletricidade e não deixa resíduos.

Pó Químico Seco: Composto químico em pó atua por abafamento e

rompimento da reação em cadeia e não são condutores de eletricidade.



Agentes Extintores

Espuma química: Agente extintor cuja principal ação de extinção é de

abafamento e, secundariamente, de resfriamento; por utilizar razoável

quantidade de água na sua formação, conduz corrente elétrica.

Substitutos dos Halons:

Os gases chamados Halons são CFC (clorofluorocarbonetos) e por conseguinte

agridem a camada de Ozônio, fato que os baniu da utilização na aviação e

proporcionou sua substituição. Os Substitutos são agentes extintores que

atuam na quebra da reação em cadeia e são eficazes contra fogos elétricos e

aceitáveis para fogos da classe "A" e "B".



Aula #5

Aparelhos Extintores

FORMAÇÃO DE AERONAUTAS 

Combate ao Fogo



Aparelhos Extintores

Conceito:

São os equipamentos utilizados para armazenamento, transporte e

utilização dos agentes extintores. São fundamentais no estágio inicial de

combate ao fogo e sua eficácia depende de aplicação correta e

manutenção periódica.

Normalmente, estes aparelhos extintores são chamados pelo nome do

agente que contém, e apresentam características para cada tipo, apesar

de possuírem detalhes de acordo com cada fabricante.



O gás propelente está acondicionado

junto com a carga extintora,

mantendo o aparelho pressurizado

permanentemente.

Extintor Portátil de Água-Pressurizada 



Identifique o Extintor através de sua aparência externa e etiqueta presa ao

mesmo, observando no manômetro se está carregado;

Retire o Extintor do suporte preso a parede ou outro lugar em que esteja

acondicionado;

Retire o lacre e o pino de segurança;

Empunhe a mangueira para baixo e aperte o gatilho rapidamente, a fim de

confirmar o agente extintor;

Transporte o Extintor até próximo do local do incêndio; e

Aperte o gatilho e direcione o jato para a base do fogo em varredura.

Técnicas de Utilização 



O gás propelente é o próprio CO2

resultante da reação química dentro

do aparelho no momento de sua

utilização.

Extintor Portátil de Espuma Química 



Identifique o Extintor através de sua aparência externa e etiqueta presa ao

mesmo;

Retire o Extintor do suporte preso à parede ou outro lugar em que esteja

condicionado;

Transporte o Extintor até próximo do local do fogo;

Vire o extintor de "cabeça para baixo“ (mistura das soluções); e

Direcione o jato para a base do fogo e procure formar uma camada de

espuma cobrindo toda a superfície em chamas, caso a espuma não seja

expelida, verificar se há obstrução no esguicho, persistindo o entupimento,

afaste o aparelho, pois existirá risco de explosão mecânica.

Técnicas de Utilização 



Extintor de Gás Carbônico



Identifique o Extintor através de sua aparência externa e etiqueta presa ao

mesmo;

Retire o Extintor do suporte preso à parede ou outro lugar em que esteja

acondicionado;

Retire o lacre e o pino de segurança;

Empunhe o punho, aponte o difusor para baixo e aperte o gatilho

rapidamente para confirmar o agente extintor;

Transporte o Extintor até próximo do local do fogo; e

Direcione o jato para a base do fogo e movimente-o em forma de

"ziguezague" horizontal, a favor do vento.

Técnicas de Utilização 



Extintor de Pó Químico Seco Pressurizado PQS



Identifique o Extintor através de sua aparência externa e etiqueta presa ao

mesmo, observando no manômetro se está carregado;

Retire o Extintor do suporte preso a parede ou outro lugar em que esteja

acondicionado;

Retire o lacre e o pino de segurança;

Empunhe a mangueira para baixo e aperte o gatilho rapidamente a fim de

confirmar o agente extintor;

Transporte o Extintor até próximo do local do fogo; e

Aperte o gatilho e direcione o jato para a base do fogo e movimente-o em

forma de "ziguezague" horizontal, a favor do vento.

Técnicas de Utilização 
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Equipamentos de Prevenção ao Fogo

Detector de fumaça (Smoke Detector): Os

equipamentos detectores de fumaça são

compostos de sensor e alarme e estão

fixados nos tetos das toaletes das

aeronaves. O Detector é ativado pela

presença de fumaça e indica à tripulação,

através de alarmes sonoros e visuais, a

necessidade de ação.



Equipamentos de Prevenção ao Fogo

Placar indicador de temperatura: No ambiente próximo às lixeiras dos

lavatórios há um placar, de formato retangular, indicativo de temperatura

com quatro pontos claros. Abaixo de cada ponto está determinado o grau

de temperatura (180º F, 200º F, 230º F, 245º F). Caso o ambiente tenha

sofrido um aquecimento por algum motivo, os respectivos pontos do placar

vão escurecendo, indicando o valor da temperatura atingida.



Equipamentos de Prevenção ao Fogo

Placar indicador de temperatura:



Equipamentos de Combate ao Fogo

Equipamentos Portáteis:

extintores de Halon e Água;

Equipamentos Fixos:

Extintores para os motores - nos alojamento dos trens principais;

Extintores para APU – cone da cauda;

Extintores para toaletes – sob os lavatórios;

Equipamentos Auxiliares:

Capuz anti-fumaça;

Luvas de Kevlar;

Machadinha;



Equipamentos Portáteis

Extintor de Halon

Halon é o nome genérico dado a um composto de hidrocarbonetos

halogenados e tem sido utilizado com sucesso no combate a incêndios a

bordo de aeronaves em função de não deixar resíduos e de ser três vezes

mais eficiente que um extintor de CO2 de mesma capacidade.

O halon contém elementos químicos como o bromo, flúor, iodo e cloro atua

sobre o processo de combustão realizando a quebra da reação em cadeia.



Extintor de Halon

Características do Extintor de Halon:

Formato cilíndrico;

Cor vermelha;

Contém 900 g de composto halogenado e 100g de nitrogênio;

Duração média de 8 segundos e;

Alcance médio de 2 metros.



O agente extintor é um liquido que se vaporiza rapidamente,

atinge locais de difícil acesso, não deixam resíduos e o vapor

não diminui a visibilidade durante a descarga.

Como não é condutor de corrente elétrica, o extintor de halon

é indicado para o combate a um fogo Classe C e tolerável em A

e B.

Extintor de Halon



Ação:

puxar o pino/argola para romper o lacre;

manter o extintor na posição vertical;

acionar o gatilho, dirigindo o jato do agente para a base das

chamas em forma de varredura.

No Cheque Pré-voo, verificar se:

Os extintores estão em seus devidos lugares e com as presilhas

seguras;

Os extintores estão lacrados e dentro do prazo de validade e;

O ponteiro do manômetro está na faixa verde.

Extintor de Halon



Equipamentos Portáteis

Extintor de Água

atua sobre o fogo provocando o resfriamento.

Características:

Formato cilíndrico;

Cor acinzentada;

Conteúdo: 1,5 litros de água / glicol;

Duração média de 30 segundos e;

Alcance médio de 6 metros.



Equipamentos de Água

Agente Extintor: Contém uma solução pressurizada

de água e Glicol e é o extintor específico para o

combate a um fogo classe A, no qual a extinção por

resfriamento é mais adequada. É contraindicado

para os tipos B e C, em função da água ser

condutora de corrente elétrica.



Ação:

Girar o punho no sentido horário para romper o lacre;

Liberar o gatilho e perfurar a cápsula com ar

comprimido, pressurizando o cilindro;

Manter o extintor na posição vertical e;

Dirigir o jato d’água para a base das chamas em forma de

varredura.

Equipamentos de Água



Equipamentos de Água



Precauções:

Não dirigir o jato para os olhos, devido ao glicol provocar

reações alérgicas e irritação.

No Cheque Pré-voo, verificar se:

Os extintores estão em seus devidos lugares;

As presilhas estão seguras e;

Os extintores estão lacrados e dentro do prazo de

validade.

Equipamentos de Água



Equipamentos Extintores
EXTINTORES Água Pó-Químico Halon CO2

Características

Conteúdo 1,5 litros de água 900g de NaHCO3 900g Halon CO2 a 900 psi

Duração 30 s 25 s 8 s 25 s

Alcance 6 m 2 m 2 m 1,5 m

Cor Cinza Vermelha Vermelha Vermelha

Apresenta Capsula de CO2 Base Convexa Base Côncava Tubo difusor

Classes

A X X * X * X *

B X X X

C X X X

* Pode ser utilizado, respeitando-se suas características e restrições. 
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Equipamentos Fixos

Extintores para os motores - nos alojamento dos trens principais (duas

garrafas).

Extintores para APU – cone da cauda

APU – Auxiliary/Aircraft Power Unit
Painel dos Extintores dos Motores e APU no Cockpit



Equipamentos Fixos

Extintores fixos para lixeira dos toaletes (Halon ou Freon) – Se houver

aumento de temperatura, o gás será liberado automaticamente, através de

dois ejetores. Estes ejetores, quando expostos a temperatura de 174 graus

fahrenheit (77ºC), liberam o gás diretamente sobre a lixeira e sobre o

aquecedor de água.

Extintores nos Toaletes e nas Lixeiras



Equipamentos Auxiliares de Combate ao Fogo

CAF – Capuz Antifumaça

Também chamado PBE – Protective Breathing Equipment ou Smoke Hood,

destina-se a proteger os olhos e o sistema respiratório do usuário contra a

fumaça e gases tóxicos.

Utilização:

Combate ao fogo;

Pouso em emergência com fumaça densa na cabine;

Evacuação da aeronave com fumaça densa na cabine e;

Despressurização da cabine;



Capuz Antifumaça - CAF

Autonomia: O volume de oxigênio do CAF é de 40 litros

a sua autonomia é de 15 minutos.

Acondicionamento: o CAF vem acondicionado à vácuo

numa embalagem aluminizada e armazenada no interior

de uma maleta plástica lacrada.



Operação:

Destravar o fecho da maleta plástica;

Abrir a tampa da maleta e romper o lacre;

Puxar a embalagem de alumínio do interior da maleta;

Retirar o capuz da embalagem;

Dilatar o diafragma de neoprene com os polegares

(quando houver) e;

Vestir o Capuz;

Dependendo do modelo de CAF, deve-se acionar e

vestir ou vestir e acionar.

Capuz Antifumaça - CAF



Cheque Pré-voo:

Fixação – verifique se o CAF está no lugar e devidamente fixado;

Lacre – verificar a integridade e;

Visor de Integridade – verificar se o visor está na cor verde.

Capuz Antifumaça - CAF



Luvas de Kevlar

Material resistente e isolante térmico.

Protegem contra cortes, abrasão e calor;

Utilização: Proteção contra altas

temperaturas (até 250ºC) e proteção contra

objetos cortantes;

Cheque pré-voo: presença e quantidade dos

pares a bordo.



Machadinha

Características: Possui um lado cortante e outro perfurante

e seu cabo é revestido de borracha isolante, resistente até

20 mil volts;

Utilização: pode ser utilizada para cortar fios energizados,

romper e remover painéis e facilitar a remoção de objetos

com altas temperaturas. Cada avião deve ser equipado

com uma machadinha;

Localização: A machadinha fica localizada na cabine de

pilotos; e

Cheque pré-voo: Posicionamento e integridade.



Óculos Contra Fumaça

Descrição: Visor de plástico rígido, antiembaçante.

Adequação: Proteção dos olhos contra fumaça e gases tóxicos.

Cheque Pré-Voo: Presença a bordo.



Check Pré-voo

EQUIPAMENTO CHECK (VERIFICAR)

Extintor de Água Lacre e Fixação

Extintor de Halon Lacre, Fixação e Manômetro na faixa verde

Cilindro de Oxigênio Terapêutico Fixação, Manômetro e Máscara Oronasal

Machadinha Fixação

Luvas de Amianto Presença a bordo

Megafone Fixação, Pilhas e Botão liga/desliga

Chave da Porta do Cockpit Presença a bordo

Rádio Farol de Emergência (TLE/ELT) Presença a bordo e Fixação

Escape Slide (Escorregadeiras) Manômetro

Kit de Sobrevivência na Selva Presença a bordo

Kit de Primeiros Socorros (Farmácia) Presença a bordo e quantidade requerida
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Procedimentos Imediatos e Simultâneos

Localizar a fonte do fogo e chamar outros tripulantes para prestarem auxílio;

Desconectar disjuntores elétricos da área afetada (quando aplicável);

Avaliar a área (aberta ou confinada);

Combater o fogo usando o extintor e a técnica adequados;

Colocar se necessário, o capuz Antifumaça e o par de luvas de kevlar;

Comunicar-se com a cabine de comando e demais comissários de forma

precisa, mantendo-os constantemente informados;

Providenciar mais extintores e outros equipamentos necessários no local e;

Quando no solo, iniciar evacuação, caso necessário.



Procedimentos Subsequentes

Relocar os passageiros da área afetada e controlar o pânico;

Remover cilindros de oxigênio medicinal e materiais inflamáveis da área

afetada;

Efetuar rescaldo, se necessário;

Monitorar a fonte do fogo e áreas adjacentes a fim de atuar prontamente em

caso de reinício do fogo;

Consultar o checklist de procedimentos de emergência, caso exista, para

complementar procedimentos.



Fogo na Parte Externa da Aeronave

Durante o Voo: 
Informar à cabine de comando e a toda tripulação;

Controlar o pânico;

Aguardar instruções da cabine de comando;

Preparar a cabine de passageiros para pouso em emergência e posterior 
evacuação, se necessário.

No solo: 
Informar à cabine de comando e a toda tripulação;

Controlar o pânico;

Aguardar instruções da cabine de comando e;

Caso a evacuação seja necessária, comandá-la.



Em caso de inalação, aplicar oxigênio terapêutico e não é aconselhável a

ingestão de água;

A composição e a toxicidade da fumaça podem mudar drasticamente

quando diferentes materiais estão presentes na combustão;

Deve-se orientar os ocupantes da aeronave a se abaixarem e procurar

improvisar filtros para tentar minimizar os efeitos da fumaça e dos vapores

tóxicos gerados pela combustão;

Procedimentos a serem executados pelos comissários de voo no caso da

presença de fumaça e/ou vapores tóxicos a bordo: improvisar filtros e

ordenar aos passageiros que se abaixem.

Fumaça e Vapores Tóxicos



Procedimentos de Prevenção ao Fogo

Efetuar cheque pré-voo dos equipamentos;

Manter desobstruído o acesso aos equipamentos de combate ao fogo;

Efetuar ronda, periodicamente, na cabine de passageiros, nas galleys e nos

lavatórios;

Umedecer os papéis das lixeiras dos lavatórios, durante as rondas;

Cumprir e fazer cumprir as normas vigentes relativas ao fumo a bordo e;

Consultar periodicamente o chek-list de procedimentos de emergência,

caso exista.
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Técnicas de Combate ao Fogo a Bordo

Área Confinada

São todos os locais “fechados” na cabine: lavatórios, fornos, bins, 
porta casacos, lixeiras.

Área Aberta:

É considerada a cabine como um todo.



Combate ao Fogo em Área Confinada

Testar a temperatura do compartimento com o dorso da mão;

Munir-se de um extintor de halon;

Retirar o lacre, testar o extintor e dirigir-se até o local do fogo;

Manter-se atrás da porta do compartimento/local do fogo;



Combate ao Fogo em Área Confinada

Manter o fogo confinado, para redução do nível de oxigênio no local do fogo;

Abrir uma fresta no compartimento e descarregar todo o conteúdo do

extintor de halon, fechando imediatamente o local;

Aguardar e checar a temperatura e, quando reduzida, localizar a fonte do

fogo e efetuar o combate direto ou o rescaldo e;

Monitorar constantemente a área afetada.



Combate ao Fogo em Área Confinada

Lavatórios

Compartimento de Bagagem

Galley



Combater o fogo diretamente, utilizando o extintor adequado direcionado

para a base das chamas, em movimento de varredura;

Aproximar-se do foco de incêndio progressiva e cautelosamente;

Atentar para a chama do fogo. Caso ela suba, procurar jogar o agente

extintor encobrindo-a, protegendo-se do chamado refluxo de chama.

Combate ao Fogo em Área Aberta



No caso de o combustível ser líquido, evitar uma pressão muito forte na sua

superfície impedindo o alargamento da área afetada;

Não avançar senão quando estiver seguro de que o fogo não o envolverá;

Atuar sempre no sentido do vento e;

Dar por terminada a sua atuação, apenas depois de se assegurar de que o

incêndio não se reacenderá.

Combate ao Fogo em Área Aberta
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Fogo em Hotéis

Ao registra-se em um hotel, alguns procedimentos de prevenção
podem ser tomados, visando a segurança do aeronauta e da tripulação
em caso de incêndio;

Verificar o andar, o corredor e o quarto e observar todas as saídas e
rotas de emergência em caso de incêndio;

O controle do Pânico será fundamental para a sobrevivência, este
entretanto, advém de procedimentos e condutas de prevenção
descritas a seguir.



Verificação das Saídas e Rotas de Escape

Realizar reconhecimento do local, procurando conhecer a exata
localização dos extintores;

Caminhar pelo corredor do andar e verificar quantas saídas de
emergência existem;

Em caso de incêndio não utilizar os elevadores;

Verificar se as saídas de emergência estão em condições de uso.

Verificar se as portas abrem;

Verificar se as escadas estão desimpedidas;

Contar as portas entre o quarto e a saída de emergência;



Verificação das Saídas e Rotas de Escape

Verificar se algum objeto no corredor pode servir como referência;

Mentalizar o caminho até a saída mais próxima;

Localizar o acionamento do sistema de alarme de fogo;

Compreender o funcionamento do mecanismo de acionamento do
sistema de alarme de fogo.



Verificação do Quarto

Guardar a chave do quarto sempre no mesmo lugar;

Levar a chave ao deixar o quarto durante o incêndio, pois pode-se
precisar retornar;

Abrir e fechar as janelas e escolher uma como rota de fuga, se
possível;

Observar através da janela para ver o que há do lado de fora.

Verificar o uso do telefone para comunicar o incêndio;

Combater as chamas com os recursos disponíveis;

Fechar sempre a porta ao sair, impedindo que as chamas adentrem ao
quarto.



Condutas de Segurança

Proteger o corpo, não tirar a roupa e se possível acrescentar peças
húmidas;

Improvisar filtros de gases, protegendo nariz e boca;

Manter-se próximo ao chão, onde há ar respirável;

Antes de abrir uma porta, testar a temperatura com o dorso da mão.

NÃO ABRIR a porta, se a maçaneta ou a própria porta estiverem
quentes;

Verificar o corredor e se for possível, dirigir-se à saída de emergência
mais próxima;

Em caso de fumaça no corredor, caminhar abaixado junto as paredes;

Utilizar o corrimão da escada como referência e proteção; e

Descer sempre, procurar descer até o andar térreo. Caso não seja
possível, procurar acessar o topo do prédio.



Atitudes de Proteção

A alta temperatura da porta ou da maçaneta indica que há fogo no
corredor. Não abrir a porta e permanecer no quarto;

Molhar toalhas e lençóis e vedar as frestas da porta para evitar que a
fumaça entre no quarto;

Resfriar o local molhando as paredes, piso e janelas;

Encher a banheira de água;

Caso haja fumaça no quarto, abrir as janelas;

Utilizar um cobertor, preferencialmente molhado como abrigo e
colocar a cabeça para fora da janela;

Procurar chamar atenção das equipes de resgate;

Caso a permanência se torne impossível, avaliar a melhor opção de
fuga.
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