










Algumas empresas usam a cor no rótulo para sinalizar
a classe de incêndio para a qual o equipamento se aplica.



Pó Químico - Age principalmente por abafamento. 
Há várias composições de pós, o mais comum, 
do tipo BC é fabricado com 95% de bicarbonato de 
sódio e 5% de estearato de potássio, de magnésio e 
outros - para melhorar sua fluidez e torná-lo repelente
à umidade e ao empedramento. Como gás de 

pressurização recomenda-se o uso de nitrogênio.





Pó Químico 

Pó ABC (múltiplo uso, polivalente, para fogo em 
sólidos, líquidos inflamáveis e eletricidade).

Seu principal componente, o fosfato monoamônico,
é um produto muito utilizado na produção de
fertilizante agrícola. 



Monoammonium Phosphate 

Monoammonium Phosphate or "ABC" or "Multi-Purpose" Dry Chemical differs from
potassium bicarbonate or sodium bicarbonate in that it is acidic in nature.

In addition to similar effectiveness on class B and C fires when compared to
sodium bicarbonate, monoammonium phosphate has unique effectiveness on
class A fires.

When it contacts the burning surface of an ordinary combustible, a molten residue
(metaphosphoric acid) is formed. This residue coats the burning ember and
excludes oxygen.

Monoammonium phosphate will not saponify when used on hot cooking grease
and will cause corrosion if not thoroughly removed from most surfaces.

http://www.amerex-fire.com/system/document/file/92/Fire_and_Fire_Extinguishment.pdf



Note a presença do manômetro
e a ausência do disco de ruptura
no gatilho. 





Compostos Halogenados

Agem por abafamento.

Não danificam equipamentos eletrônicos sensíveis. 

ALTAMENTE EFICIÊNTES! Mais eficiente que o CO2. 

São aplicáveis para as classes de fogo A, B e C. 

Problemas ambientais. Uso restrito (ex: aeronaves).



Observação:
Agentes halogenados (Halon)

Nesta classificação são encontrados por exemplo o Halon 1211, o Halon 1301 e
a combinação dos dois:

- Halon 1211/1301. São gases liquefeitos, classificados como agentes limpos porque não
deixam resíduos após descarga. Extinguem o fogo interrompendo a reação da combustão.

Halon 1301- Bromotrifluorometano
Para espaços ocupados de aeronaves, onde não existe ventilação forçada, não há
disponibilidade de máscaras de oxigênio e não há um segundo piloto, o extintor de Halon
1301 é o escolhido e deve ter o mínimo de 8 segundos de tempo de descarga.

Halon 1211- Bromoclorodifluorometano
O extintor de Halon 1211, indicado para espaços ocupados em aeronaves, deve ter não
menos de 8 segundos de tempo de descarga e alcance mínimo de 3 metros. Em
pequenas aeronaves, certificadas para até quatro ocupantes, pode ser usado em lugar do
Halon 1301, que é o recomendado. Podem, também, serem usados os extintores que
combinam os agentes Halon 1211 e Halon 1301.

Fonte: ANAC Data: 10 abr. 2008
CI Nº: 20-003



Observação:
Agentes halogenados (Halon)

Halogenated agents have been used for fire fighting since the early 1900's. Of the ten
halogenated agents that have been used two have been the most common since the early
1970's - halon 1211 and halon 1301.

Each halogenated agent has unique physical properties such as vapor pressure, boiling
point, specific gravity and the like. All halogenated agents decompose when exposed to
flame or temperatures above 900 deg. F.

THEORY OF EXTINGUISHMENT:

Halogenated agents suppress fire by interrupting the chemical chain reaction in the
combustion process, working in the fire chemically instead of physically. Exactly how this
"chain breaking" process works is not completely understood. It is generally agreed that
bromine is released from the agent as it decomposes in the fire carrying away the "free
radicals" that cause the combustion and releasing more bromine to continue the "chain
breaking" process.

http://www.amerex-fire.com/system/document/file/92/Fire_and_Fire_Extinguishment.pdf



Many of these halogenated agents, halon 1301 and 1211 specifically, are identified as
ozone-depleting agents and are subject to control under the Montreal Protocol and
other Federal requirements. NFPA 10 and 12A have specific requirements for
reclaiming these agents and preventing their release into the atmosphere under non-
fire conditions. For more information on how to accomplish this consult the
manufacturer’s service, maintenance and recharge manual for the equipment and
agent involved.

The primary advantage of halogenated agents has been the lack of clean up required
after using the agent. In some environments (such as electronics, data processing, jet
engines and high tech optical equipment), discharging other extinguishing agents such
as dry chemical or water could cause more property damage than the fire itself. Pound
for pound, halogenated agents as used in hand portable extinguishers were never as
effective as more common agents on typical class B and class A fires.

http://www.amerex-fire.com/system/document/file/92/Fire_and_Fire_Extinguishment.pdf



Gás Carbônico (CO2) - Age por abafamento, e por resfriamento em ação 
secundária. É um gás sem cheiro, sem cor e não conduz eletricidade, sendo 
recomendado na extinção de fogo classes B e C. Quando usado em grandes
quantidades (sistemas fixos) é asfixiante.



Segure aqui!

Gatilho

Frio!!!

Cuidado!
Alta Pressão!



Note a ausência de manômetro
e a presença do disco de ruptura.





Disco de ruptura.



Fonte:
http://www.cieb.cbmerj.rj.gov.br/documentos/Material_downloads/Cap_3.pdf



Água - Age inicialmente por resfriamento. Sua ação por abafamento 
ocorre devido à sua capacidade de transformação em vapor, na razão de
1 litro de água para 1.500 litros de vapor. Específico para classe A.



Fonte:
http://www.cieb.cbmerj.rj.gov.br/documentos/Material_downloads/Cap_3.pdf



Rasgos 
laterais na rosca.





Espuma:

Mecânica - Age primeiro por abafamento e de forma secundária por resfriamento.
Quando a espuma é do tipo AFFF (aqueous film forming foams), o líquido drenado
forma um filme aquoso na superfície do combustível, dificultando a re-ignição. 
É ideal para extinguir fogo classe B. Também é eficiente na extinção de fogo 
classe A. Conduz eletricidade!





Espuma Química - A espuma química (formada por bolhas de CO2) é produzida 
juntando-se soluções aquosas de sulfato de alumínio e bicarbonato de sódio. Sua razão 
média de expansão é de 1:10. Fora de uso



A espuma mecânica (formada por bolhas de ar) é produzida pelo 
batimento mecânico de água com extrato proteínico, uma espécie de 
sabão líquido concentrado. Sua razão de expansão é de 1:6. A 
espuma mecânica de alta expansão chega a 1:1000. A espuma 
mecânica é um agente extintor empregado no combate a incêndio da 
classe "B" (líquidos inflamáveis). A espuma mecânica deve ser 
aplicada contra um anteparo, para que possa ir cobrindo lentamente a 
superfície da área incendiada.

Tanto a espuma química como a mecânica têm dupla ação. Agem por 
resfriamento, devido a água e por abafamento, devido a própria 
espuma. Portanto, são úteis nos incêndios de Classe A e B.

A espuma é condutora de eletricidade. Portanto, jatos plenos de 
espuma não devem ser aplicados em incêndios de equipamentos 
elétricos energizados, ou seja em incêndios de Classe C, porque 
contêm água. Também não é considerada agente adequado para 
incêndios que envolvam gases de petróleo.

Espuma:





Anel de Recarga



Anel de Recarga

Até 30/12/2012 AMARELO
De 01/01/2013 a 30/12/2013 VERDE
De 01/01/2014 a 30/12/2014 BRANCO
De 01/01/2015 a 30/12/2015 AZUL
De 01/01/2016 a 30/12/2016 PRETO
De 01/01/2017 a 30/12/2017 ALARANJADA

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001751.pdf



http://extintor-de-incendio.blogspot.com.br/2012/11/anel-de-identificacao-de-inspecao-do.html



Dicas de uso!



Identificar a classe do incêndio

Avaliar se é possível fazer alguma coisa com os 
equipamentos e conhecimento disponíveis

Localizar o extintor adequado
(identificar)



Verificar a integridade do 
equipamento

-mangueira conectada
-mangueira ressecada ou furos
-equipamento danificado  ou amassado
-faltam peças



CO2:
Fácil de identificar, mas cuidado com peças faltantes

PQS e Água:
Identifique pelo rótulo E pela mangueira E pelo som

Checar a identificação

Principalmente pelo som!!



Remover o lacre (por torção, não 
puxando)

Testar antes de prosseguir

Funcionou!Não funcionou!

Deite!



Levar até o local (carregando ou 
arrastando)

Segurar de forma apropriada
(cuidado especialmente com o CO2)

Disparar contra a base do fogo



Disparar contra a base do fogo

Mantenha contato visual com o fogo

Não dispare de forma contínua – observe!

Cuidado com líquidos em chamas, eles podem respingar quando atingidos pelo
agente extintor.

Deite o extintor vazio ou usado

Precisando de outro equipamento, saia 
observando o fogo.



Regras importantes

Não combata chamas mais altas que você

Em locais fechados não deixe a fumaça tomar o ambiente

Não deixe fogo entre você e a saída 















CO2

Água

Espuma

PQS

K
D

ABC



Equivalência de Extintores



Equivalência de Extintores



Equivalência de Extintores



Equivalência de Extintores

http://www.imaster-vencedor.com.br/capacidade.htm



“a quantidade de madeira, que após estar 
completamente envolta pelo fogo, será 

apagada por um único extintor de incêndio 
com capacidade extintora capaz de extinguir 

completamente as chamas em um 
determinado intervalo de tempo. Como 

referência temos um homem de 1,75m de 
altura.”

Equivalência de Extintores

Classe A

http://braatzprevencao.blogspot.com.br/2011/06/capacidade-extintora.html



Equivalência de Extintores
Classe A



Classe B Equivalência de Extintores



Classe B Equivalência de Extintores



Equivalência de Extintores



Equivalência de Extintores



Equivalência de Extintores

http://www.imaster-vencedor.com.br/capacidade.htm



Preços - Novos



Preços - Recargas



Garantia equipamentos novos



Garantia equipamentos novos



Linha de Extintores

http://www.kidde.com.br/Documents/data_geral_2011.pdf



Linha de Extintores



Linha de Extintores


