Convecção: O calor é transmitido por meio de
massas de ar quente.
- Consiste na formação de correntes ascendentes
e descendentes.
- Para entender: Imagine um prédio pegando
fogo. Agora responda: Como o fogo que se
iniciou na parte térrea da edificação atinge os
andares superiores de forma tão rápida? Nesse
caso, a transmissão de calor foi feita por meio de
deslocamento de massa de ar quente.
- Por ser mais denso, a porção mais fria (oxigênio)
tende a ocupar os lugares mais próximos da
fonte calorífica, antes ocupados por porções
mais quentes que subiram formando as
correntes de convecção.
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Convecção:

Fonte: https://www.clubedoarrais.com/fogo-e-combustao-metodos-de-transmissao-de-calor/
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Irradiação: O calor se transmite por ondas
caloríficas através do espaço, sem utilizar
qualquer meio material.
- Transmissão de calor que se processa
sem a necessidade de continuidade
molecular entre a fonte calorífica e o
corpo que recebe calor.
- É a transmissão de calor que
acompanha geralmente a emissão de
luz. Ondas de calor atingem os objetos,
aquecendo-os, o calor do Sol é um caso
típico de CALOR RADIANTE.

O incêndio que começou no prédio A, alastrou-se
para o prédio B, mesmo não tendo nenhuma
ligação física. Isso deveu-se à IRRADIAÇÃO.
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PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS
Métodos de extinção do fogo

✓ Extinção significa decadência ou fim. Os métodos que veremos a seguir
permitem que a extinção do fogo seja feita de forma precisa e objetiva. Quando
o assunto é fogo, a palavra de ordem é: Tempo!
✓ Um dos métodos mais usados é o abafamento. Na cozinha, é normal nos
processos de fritura a gordura pegar fogo na panela. Uma situação simples que
muitas vezes descontrola quem está no comando.
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Extinção por retirada
do material

Extinção por
abafamento

 Consiste em duas técnicas:
- retirada do material que está queimando
- retirada do material que está próximo ao fogo

 Consiste na diminuição ou impedimento do contato de
oxigênio com o combustível.
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Extinção por
resfriamento

 Consiste na diminuição da temperatura e eliminação do calor,
até que o combustível não gere mais gases ou vapores e se
apague.
 Não poderá ser utilizado quando houver fogo em instalações
elétricas ou equipamentos energizados, porque o resfriamento
é feito com água e, esta é condutora elétrica o que causaria
um efeito ainda pior.
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Extinção química

Ocorre quando interrompemos a reação em cadeia. Este método consiste
no seguinte: o combustível, sob ação do calor, gera gases ou vapores que,
ao se combinarem com o comburente, formam uma mistura inflamável.
Quando lançamos determinados agentes extintores ao fogo, suas
moléculas se dissociam pela ação do calor e se combinam com a mistura
inflamável (gás ou vapor mais comburente), formando outra mistura nãoinflamável.
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 Segundo Filho (2008), o ciclo característico de um incêndio compreende três fases:
- a fase inicial
- a fase intermediária
- a extinção.
 De acordo com o autor, a fase inicial é composta por dois estágios, sendo a eclosão
e a incubação.
 O foco inicial ocorre na eclosão, quando atingido o ponto de inflamação ou de
ignição de um combustível presente.
 Na incubação, ocorre a propagação do calor, quando ocorre a inflamação
generalizada e toma todo o ambiente.
 E por fim, a extinção, a decadência do fogo até o seu completo desaparecimento.
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CLASSIFICAÇÃO DOS INCÊNDIOS

Os incêndios são classificados em classes.

As classes estão relacionadas ao tipo de material envolvido no processo.
Ou seja, de acordo com as características dos seus combustíveis.
Somente com o conhecimento da natureza do material que está se
queimando, pode-se descobrir o melhor método para uma extinção
rápida e segura.
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CLASSIFICAÇÃO DOS INCÊNDIOS

Classe A:
- Materiais sólidos inflamáveis.( Exemplos: Madeira,
papel, etc.).
- Os combustíveis da classe “A” são identificados por um
triângulo verde com a letra “A” no centro. O método de
extinção mais indicado é o resfriamento.
• Queimam em superfície e profundidade;
• Após a queima deixam resíduos, brasas e cinzas;
• Esse tipo de incêndio é extinto principalmente pelo método
de resfriamento, e as vezes por abafamento através de jato
pulverizado.
11

