
Teoria do Fogo

É uma reação química (reação de combustão).
Logo envolve reagentes e produtos.

É totalmente previsível, desde que você entenda o processo,
as variáveis envolvidas, etc...

O fogo é uma reação de combustão extremamente
rápida, formando um sistema auto-sustentado que libera

calor e luz.

A chama é a parte visual desta reação química.



Teoria do Fogo

É uma reação química. Logo envolve reagentes e produtos.

Por ser uma reação química, o fogo depende também das condições
físicas dos reagentes.

A interação das moléculas facilita a reação química:
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Modos de Combustão

Com chama

(reação de combustão
na fase gás)

Sem chama

(reação de combustão
na fase sólida)



Modos de Combustão

Com chama

(reação de combustão
na fase gás)

O combustível sólido ou líquido precisa ser aquecido
até gerar vapor suficiente para inflamar (LII). 

Esse vapor (fruto da decomposição
ou não do combustível), misturado com o oxigênio

do ar e diante de uma fonte de ignição, pode gerar chama.



Modos de Combustão
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Modos de Combustão
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Modos de Combustão

Vapor/Gás

Chama

Combustível gasoso:

Ok... Na verdade é um líquido (GLP) passando para gás...

Jet Fire



Modos de Combustão – Combustível Sólido
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Modos de Combustão – Combustível Sólido



Modos de Combustão – Combustível Sólido



Modos de Combustão – Combustível Sólido



Sólido:
Tendem a sofrer decomposição ou pirólise antes de vaporizar.
Poucos sólidos sublimam.
Outros, derretem e evaporam sem se decompor.

Líquidos:
Ponto de Ebulição < 250°C tendem a evaporar diretamente

>250°C tendem a se decompor e depois evaporar
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Temperaturas de um incêndio

300°C

600°C

900°C

Porém...



Polímeros

“idade da pedra” 

“idade do metal”

“idade dos plásticos”



Decomposição de Polímeros

End-Chain Scission: quebra dos monômeros no final da 
cadeia, reação inversa da formação. Praticamente não 

enfraquece a cadeia, não promove o derretimento.

Random-Chain Scission: quebra aleatória da cadeia. Causa 
rápido enfraquecimento da cadeia, torna o material flexível e 

promove o derretimento.

Chain Stripping: a cadeia permanece, mas alguns átomos são 
extraídos. Ex: liberação de ácido clorídrico na queima de 

alguns polímeros.



Decomposição de Polímeros

Random-Chain Scission: quebra aleatória da cadeia. Causa 
rápido enfraquecimento da cadeia, torna o material flexível e 

promove o derretimento.



Decomposição de Polímeros

Chain Stripping: a cadeia permanece, mas alguns átomos são 
extraídos. Ex: liberação de ácido clorídrico na queima de 

alguns polímeros: 



Exemplos:



http://gbhint.tripod.com/papers_5_13_02/359_acs_paper_aug_2000b.pdf



Decomposição de Polímeros

Alguns estudos mostram que o 
ácido clorídrico inibe a 

propagação da chama, porém 
aumenta a toxidez da fumaça.

Alguns dos compostos
liberados podem ser altamente

tóxicos.



Decomposição de Polímeros

Temperatura de decomposição



Decomposição de Polímeros

Temperatura na qual 50% da 
amostra se decompõe em 30min



Decomposição de Polímeros

Temperatura na qual 50% da 
amostra se decompõe em 30min



Temperaturas de um incêndio

300°C

600°C

900°C

Porém...



Modos de Combustão

Sem chama

(reação de combustão
na fase sólida)

nonflaming
ou

smoldering



Modos de Combustão

Sem chama

(reação de combustão
na fase sólida)

Ocorre a reação de combustão na superfície
do sólido. Especialmente aqueles muito 

porosos.

Ex: Incêndios em sólidos porosos como cigarro
e brasa de carvão.



Modos de Combustão

Alguns incêndios seguem essa dinâmica:



Reação de combustão inibida pela falta
de oxigênio na mistura combustível / ar.



Calor

O2



Calor

O2

Para evitar essa volta do incêndio é necessária
uma operação de rescaldo cuidadosa.
Princípio semelhante ao do backdraft.



Calor

O2

Para evitar essa volta do incêndio é necessária
uma operação de rescaldo cuidadosa.
Princípio semelhante ao do backdraft.



Triangulo do Fogo:

(Oxigênio)

Remova um dos lados e você não tem mais fogo.



Triangulo do Fogo:



Triangulo do Fogo:

?



Triangulo do Fogo:



Tetraedro do Fogo



INTERRUPT THE CHAIN REACTION 

Modern extinguishing agents, such as dry chemical and halons, have proven to be 
effective on various fires even though these agents do not remove heat, fuel, or 
oxygen. 

Dry chemical and halogenated agents are thought to suspend or bond with “free 
radicals” that are created in the combustion process and thus  prevent them from 
continuing the chain reaction.  A more detailed study of this phenomenon is available 
from the NFPA Fire Protection Handbook and various manufacturers of special fire 
extinguishing agents. 

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



A simples queima do Metano



Tóxicos!



Reação Química do Fogo

Diversos combustíveis
(madeira, tinta, plásticos,

papeis, borracha...)

Fornecimento limitado de
oxigênio.

Queima parcial



As chamas (reações químicas) buscam
os reagentes. E o oxigênio do ar é um

reagente.



Principais componentes da fumaça



Principais componentes da fumaça



Outros Componentes da Fumaça



Outros Componentes da Fumaça



Outros Componentes da Fumaça



Fonte de Ignição



Energia de Ignição

É a energia mínima requerida para iniciar um processo de combustão.

Todos os materiais inflamáveis tem uma energia mínima de ignição (MIE).

Muitas vezes essa energia é tão baixa que mesmo uma
faísca provocada por eletricidade estática é suficiente para

iniciar o processo.



Fontes de ignição mais comuns



Energia de Ignição

Eletricidade estática gerada ao andar sobre um tapete: 22 mJ



Auto Ignição (AIT)

É a temperatura na qual o vapor de uma determinada substância
entra em combustão espontaneamente, apenas pelo contato com
o ambiente naquela temperatura. 

http://youtu.be/lFIiTxqolZk
http://youtu.be/gmp39iIlLv0

Temperatura de Autoignição: é a temperatura acima da qual existe energia suficiente
no ambiente para servir de fonte de ignição.





Cuidado com as compressões adiabáticas!

Ao comprimir um gás de forma adiabática, este sofre elevação
na sua temperatura. Cuidado para que a temperatura de auto ignição
não seja atingida no interior do compressor:

Atenção quando lidar com processos a elevadas pressões!



Cuidado com as compressões adiabáticas!

Ao comprimir um gás de forma adiabática, este sofre elevação
na sua temperatura. Cuidado para que a temperatura de auto ignição
não seja atingida no interior do compressor:

Cuidado com vapores orgânicos que são aspirados
indevidamente por compressores de ar. A compressão

pode ser suficiente para promover a auto-ignição.

“bater pino”: o motor a gasolina fica funcionando mesmo
após ter sido desligado. Isso ocorre pela presença de

superfícies excessivamente quentes no interior da câmara
de combustão.



Auto Oxidação

Oxidação lenta que produz calor. Se a energia não é removida
do sistema, podemos atingir a autoignição. Mais comum em líquidos
pouco voláteis, incapazes de perder calor com a mudança de fase. 

Reações exotérmicas, quando não trocam calor,
podem atingir a AIT.


