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1. FINALIDADE
Padronizar as ações de socorro e minimizar a ocorrência de desvios
na execução de tarefas fundamentais para o funcionamento correto do
processo de atendimento de ocorrências emergenciais do tipo
INCÊNDIO EM ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS INFLAMÁVIES E
COMBUSTÍVEIS.
2. CONSIDERANDO:
2.1. A crescente demanda de depósitos clandestinos ou não em diversas
áreas do Estado;
2.2. A estocagem cada vez maior desse tipo de produtos;
2.3. Que incêndios onde exista a presença de líquidos inflamáveis e
combustíveis possuem um potencial de risco muito elevado;
2.4. Que em várias partes do mundo existem históricos de incêndios em
armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis em que
houve inúmeras vítimas, entre elas bombeiros;
2.5. Que tal evento poderá trazer impactos ambientais graves.
3. PROCEDIMENTOS

3.1. A viatura deverá ser estacionada a uma distância inicial de 50m a
favor do vento, o que poderá variar de acordo com o vulto da
ocorrência e após a verificação do tipo de tanque, volume e produto
envolvido;
3.1.1. Estacionar evitando áreas
baixas em relação ao
acidente;
3.1.2. Estacionar na direção do
vento (vento pelas costas);
3.1.3. Estacionar a uma distância
segura do acidente, para
proceder à identificação do
produto com segurança.
Fonte:Manual ABIQUIM
3.2. Evacuar, isolar e sinalizar a área, inicialmente num raio de 50m,
delimitando em áreas ou zonas de risco em: Área quente; Área morna;
e Área fria:
3.2.1. Isolar a área em todas as direções (50m inicialmente);
3.2.2. Manter todas as pessoas estranhas ao serviço fora da área isolada;
3.2.3. É importante manter o vento pelas costas, tendo em vista que o
mesmo irá deslocar os gases/vapores;
3.2.4. O isolamento no sentido do vento deverá ter distância maior;
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3.2.5. Evacuar as residências vizinhas dentro do raio de isolamento, em
caso de comprometimento da segurança das mesmas;
3.2.6. Sinalizar a área com a utilização de cones, cordas e/ou fitas zebradas;
3.2.7. Delimitar áreas:
– Área quente: local onde está localizada a origem do acidente, tendo
somente acesso as equipes de intervenção;
– Área morna: local de ligação entre as áreas quente e fria, onde será
montado o corredor de
descontaminação, se
necessário;
– Área fria: local extremo
ao acidente, onde o
risco será mínimo ou
inexistente,
onde
ficarão as equipes de
apoio.
3.3. Ao chegar no local do evento deverá realizar o reconhecimento e
análise do cenário sem expor toda a guarnição, devendo ser feito pelo
Oficial de Operações e mais 01 BM de maior experiência e confiança;

3.4. Realizar aproximação utilizando vestimentas especiais de combate a
incêndio (roupa de aproximação, balaclava e capacete de combate a
incêndio tipo Gallet F1), emprego de proteção respiratória (caso
necessário):
A intervenção das guarnições deverá ser feita com vestimenta de combate a
incêndio e luvas; devemos lembrar que se trata de incêndio envolvendo
líquidos inflamáveis e combustíveis, em que sempre existirá risco de flash,
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explosão, intoxicação e outros mais; portanto, tais vestimentas oferecerão
proteção em caso dessas ocorrências.
O equipamento autônomo de proteção respiratória deverá ser utilizado
pelos seguintes aspectos (em casos de inalação):


Poderão existir gases e vapores asfixiantes;



Poderá haver deficiência de oxigênio;



Poderão existir gases e vapores tóxicos;



No caso de um flash, poderá haver queimadura de vias aéreas;



Cerca de 90% das intoxicações ocorrem pelas vias aéreas.

3.5. Desligar o fornecimento de energia da área sinistrada:
Desligar o fornecimento de energia da edificação sinistrada em local seguro;
normalmente tal procedimento poderá ser realizado no quadro de luz da
edificação; quando o mesmo estiver na área classificada, realizar o corte da
fiação em local mais afastado;
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3.6. Verificar a existência de vítimas, desencadear ações de resgate, e
orientar a retirada de pessoas da área afetada:
3.6.1. Vítima do lado externo da área quente: dar o suporte básico de
atendimento;
3.6.2. Vítima na área sinistrada: adentrar com uma linha direta de proteção e
retirar a vítima para atendimento básico do lado externo;
3.6.3. Deve-se evitar que as pessoas salvas retornem ao local (sinistro), sob
qualquer pretexto, assim como impedir que elemento não treinado penetre
na área a fim de auxiliar no salvamento, expondo-se a situações perigosas
para as quais não está preparado;
3.6.4. Deve-se estar atento para o fato de que se está lidando com
salvamento de vítimas em incêndio; portanto, o Bombeiro somente poderá
adentrar ao local da seguinte forma:
 Nunca adentrar sozinho no ambiente sinistrado;
 Ao entrar, deverá estar devidamente equipado com EPI e EPR;
 Utilizar o cabo guia e linha de proteção.

3.7. Observar as características do tanque sinistrado, verificando: o
respiro e o estado físico do costado (parede) e do teto dos tanques, em
relação ao risco de bleve no mesmo:
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3.8. Identifique os produtos envolvidos através do nº da ONU ou nome
do produto ou através do Diamante de Hommel - Norma NFPA 704 para
instalações fixas, cabendo ressaltar que este tipo de identificação não
é obrigatório pela legislação brasileira;
3.8.1. Consultar o manual da ABIQUIM para identificação do produto a partir
do número da ONU e em seguida consultar no respectivo GUIA os riscos
potenciais e as ações de emergência recomendados para o produto.
3.8.2. No caso de produtos não identificados, utilizar a GUIA 111.
3.8.3. Outras formas de identificar o produto são: pela ficha de emergência,
formato dos tanques e simbologia do Diamante de Hommel;

3.9. Verificar se o sistema preventivo da empresa funciona, caso positivo
acioná-lo;
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3.10. Buscar informações com funcionários da empresa, caso estejam
presentes;
3.11. Certifique-se de que existem rotas de fuga alternativas antes de
adentrar qualquer espaço sinistrado;
3.12.Realizar o combate sempre que possível a favor do vento;
3.13. Verificar a real da condição de combate as chamas sem colocar em
risco nossas guarnições e a comunidade circunvizinha, caso não seja
possível realizar o combate, utilize nossos BMs para a ação de
evacuação num raio de segurança a ser determinado;

3.14. Evacuar a população flutuante e das residências vizinhas ao sinistro;
3.15. Conforme as condições do incêndio ao tanque, realizar o aumento
da área isolada para um raio de até 800 metros em todas as direções
(considerando a necessidade de evacuação da área isolada);
3.16. Atentar para o isolamento no sentido do vento que deverá ter
distância maior;
3.17. Monitorar constantemente quanto à inflamabilidade e toxicidade da
área em geral através do uso do detector multigás;
O detector multigás poderá alertar sobre os limites e concentrações dos gases
e vapores existentes no local;
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3.18. Solicitar o apoio necessário através do COCB: a nível de viaturas de tipo
APM ou ABP / TR / ABT ou AT / AGE;
3.19. Acionar o socorro especializado do Grupamento de Operações com
produtos Perigosos (GOPP), através do COCB, em conformidade as
NORMAS DE ACIONAMENTO DA GUARNIÇÃO DE OPERAÇÕES COM
PRODUTOS PERIGOSOS - NOTA DC/CEMS 362/2010 do BOL SEDEC Nº
125 DE 15 DE JULHO DE 2010;
3.20. Acionar a Defesa Civil Municipal e/ou Estadual – para Coordenar as
ações de defesa civil junto com a comunidade local;
- DEFESA CIVIL ESTADUAL: Telefones: (21) 2333-7788 / 2333-7766 /
2333-7777.
3.21. Acionar o INEA - Instituto Estadual do Ambiente para avaliação dos
danos ambientais;
- INEA: Instituto Estadual do Ambiente
Telefones: (21) 2334-7910 / 7911 / 8596-8770 - Fax: (21) 2334-7912.
3.22. Acionar os responsáveis pela empresa e avaliar a necessidade de
outros auxílios externos;
3.23. Fazer o combate a uma distância segura, utilizando de sistema
preventivos fixos do próprio estabelecimento;
3.24. Instalar equipamentos tipo canhões portáteis para combate as
chamas, caso possua, ou o uso de canhões das viaturas tipo AT ou
ABT ou AGE visando a não exposição desnecessária dos BMs ao risco
até a chegada de recursos para combate aéreo como auto bomba
plataformas e/ou auto plataforma mecânica;

O esguicho tipo rabo de pavão é muito utilizado no Polo Industrial de
Duque de Caxias visando criar um cortina de água para proteção do
bombeiro militar.
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3.25. Realizar a montagem e/ou acionamento de canhões portáteis ou
fixos para resfriamento no costado dos tanques vizinhos,
equipamentos e áreas sujeitas à propagação da emergência;
Segue abaixo um exemplo de estratégica de combate em um tanque de
REDUC – BR, na qual monstra a aplicação de canhões para o devido
resfriamento no tanque próximo.
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3.26. Deverá ter uma prevenção constante para possíveis BLEVE ou BOIL
OVER;
BLEVE

BOIL OVER

Ebulição Turbilhonar (boil over): Acidente que pode ocorrer com certos
óleos em um tanque, originalmente sem teto ou que tenha perdido o teto
em função de explosão, quando, após um longo período de queima
serena, ocorre um súbito aumento na intensidade do fogo, associado à
expulsão do óleo no tanque em chamas.
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3.27. Determinar a convocação do Plano de Chamada da OBM e/ou
acionamento de outras guarnições via COCB / SsCO, caso necessário;
3.28. Montar o Posto de Comando da Operação;
3.29. Aplicar Líquido Gerador de Espuma (LGE) através dos canhões de
alta vazão, sendo excelente eficiência;
3.29.1. Combater incêndios em
líquidos inflamáveis e combustíveis
que estejam contidos em recipientes
ou
depósitos,
que
estejam
derramados;
3.29.2. Proteger de derrames de
líquidos inflamáveis e combustíveis
quer estejam ou não expostos a um
incêndio, prevenindo a sua ignição;
3.29.3. Proteger recipientes ou
depósitos abertos que, contendo líquidos inflamáveis e combustíveis,
estejam expostos a um incêndio, prevenindo a sua ignição;
3.29.4. Combater incêndios, por inundação total, em espaços confinados
onde existam combustíveis líquidos e/ou sólidos;
3.29.5. Proteger de exposições, revestindo superfícies verticais que
possam opor-se à propagação de um incêndio.

www.kidde.com.br

No caso de a espuma ser aplicada em locais compartimentados,
certifique-se de que exista ventilação no local que propicie a saída dos
gases e vapores do incêndio, pois os mesmos impedem o avanço da
espuma em direção ao incêndio;
3.30. Transferir o produto do tanque, caso possível, para outro ou
cancelar o recebimento.
3.31. Garantir a segurança das equipes de emergência e dos recursos,
orientando quanto ao correto posicionamento, de acordo com a direção
do vento;
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3.32. Garantir o gerenciamento do uso correto de água para o incêndio;
3.33. Ao ouvir ruídos ou sons de dispositivos de segurança / alívio ou
estufamento da parede (costado) e teto, afaste as guarnições e faça
uma nova avaliação e, se necessário, evacue o local;
Esses são sinais do aumento de pressão dentro de tubulações, cilindros,
tanques e outros. Nesse caso, o risco de explosão é muito grande;
procure um local seguro para se abrigar e realizar o combate; quando isso
não for possível, deverão ser armadas linhas com esguicho canhão e o
local deverá ser evacuado, retirando-se todos da área sinistrada;

Infobombeiros.blogspot.com

3.34. Durante os grandes eventos sempre deverá ter 01 (uma) guarnição
completa da viatura ASE Avançada, isto é com médico, de forma
preventiva para as equipes envolvidas;
3.35. Realize a contenção das águas do incêndio com líquidos
combustíveis e inflamáveis, não pode ser descartada de forma
irregular, e evitando contaminação do meio ambiente;
As águas de um incêndio envolvendo produtos perigosos estão repletas de
contaminantes. Essas águas devem ser tratadas como rejeito químico, e não
devem ser escoadas para rede de esgoto, para rede de águas pluviais ou
outras redes de água. Sempre que possível, crie barreiras que impeçam a
propagação dessas águas. Para tal, pode-se utilizar areia, formando barreiras
nas entradas do local sinistrado ou em torno de bocas de bueiros;
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A contenção poderá ser realizada com areia fazendo uma barreira física,
evitando o extravazamento dos produtos da caixa de contenção da
própria empresa para o meio ambiente.

3.36. Proibir o uso de telefones celulares ou outros aparelhos como tablet,
ou iPad e máquinas de retrato, sem que se tenha autorização na área
quente do Oficial de Segurança, responsável pela avaliação das áreas
classificadas para acesso com estes equipamentos;
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3.37. Entrega do local
1.37.1. O local deverá ser entregue ao seu proprietário / responsável,
acompanhado da autoridade ambiental e/ou Defesa Civil Municipal.
1.37.2. No caso de o proprietário / responsável não se encontrar no local,
acionar policiamento para o local.
4. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS
4.1. Definições:
Detector multigases – São equipamentos que operam com sensores
eletroquímicos e que são sensibilizados com a presença de gases e vapores.
Intoxicação – estado de desequilíbrio no organismo provocado por agente
tóxico que interage com qualquer órgão do corpo.
Espaço confinado – espaço não projetado para ocupação humana, com
entradas e saídas limitadas e com ventilação deficiente ou inesistente.
Ponto de fulgor – menor temperatura de um líquido ou sólido, na qual os
vapores misturados ao ar atmosférico, e na presença de uma fonte de
ignição, iniciam a reação de combustão. (definição NBR 17505).
Ponto de fulgor (Flash Point) – É a temperatura mínima, na qual o corpo
combustível começa a desprender vapores, que se incendeiam em contato
com uma chama ou centelha (agente ígneo), entretanto a chama não se
mantém devido à insuficiência da quantidade de vapores. (definição Manual
do CBMERJ).
Líquido combustível – Qualquer líquido que tenha ponto de fulgor, em vaso
fechado, igual ou superior a 37,8°C (ex: diesel = 38º C).
Líquido inflamável – Qualquer líquido que tenha ponto de fulgor, em vaso
fechado, abaixo de 37,8°C; ex:gasolina= -37,8º C \ álcool = 12,8º C.
Recipiente – Qualquer vaso com capacidade de até 450 L, usado para o
transporte ou armazenamento de líquidos.
Recipiente fechado – Recipiente selado de tal forma que não permita o
escapamento de líquidos ou vapores à temperatura ambiente.
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Recipiente intermediário para granéis (IBC) ou tanque portátil –
Embalagens portáteis rígidas ou flexíveis que têm as seguintes
características capacidade maior que 450 L e até 5 000 L.

Recipiente de segurança (latão de segurança) – Recipiente de segurança
para líquidos inflamáveis, com capacidade volumétrica até 250 L,
utilizados no transporte e estocagem de líquidos inflamáveis, dotados de
dispositivos de proteção contra o fogo, como corta-chamas, sistema de
alívio de pressão e tampas/vedações à prova de vazamentos.

Tanque de armazenamento – Qualquer vaso com uma capacidade líquida
superior a 450 L, destinado à instalação fixa e não utilizado no
processamento. Não se incluem nesta definição os tanques de consumo
(tanque diretamente ligado a motores ou equipamentos térmicos, visando
a alimentação destes).
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Tanque de teto flutuante – Tanque vertical projetado para operar à
pressão atmosférica, o teto flutua sobre a superfície do líquido,
movimentando-se de acordo com o esvaziamento ou enchiment; são
utilizados é por reduzirem as perdas do produto em consequência da
evaporação.

Classes dos líquidos inflamáveis – Intitulam-se líquidos inflamáveis
aqueles que possuem ponto de inflamação inferior a 37,8 °C e a pressão
de vapor é menor ou igual a 275,6 kPa. Denominados classe I, são
subdivididos em:
– classe IA – Líquidos com ponto de inflamação inferior a 22,8 °C e ponto
de ebulição inferior a 37,8 °C;
– classe IB – Líquidos com ponto de inflamação inferior a 22,8 °C e ponto
de ebulição igual ou superior a 37,8 °C;
– classe IC – Líquidos com ponto de inflamação igual ou superior a 22,8
°C e inferior a 37,8 °C.
Classes dos líquidos combustíveis – Designam-se líquidos combustíveis
os que possuem ponto de inflamação igual ou superior a 37,8°C, e são
subdivididos em:
– classe II – Líquidos com ponto de inflamação igual ou superior a 37,8 °C
e inferior a 60 °C;
– classe IIIA – Líquidos com ponto de inflamação igual ou superior a 60
°C e inferior a 93°C;
- classe IIIB: Líquidos com ponto de inflamação igual ou superior a 93 °C.

Elaborado por:
Ten Cel BM Morgado

Emissão:
16/09/2013

Revisão:

Aprovação:
/

/
Ch EMG

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ESTADO MAIOR GERAL
Assunto: Assunto: INCÊNDIO EM ARMAZENAMENTO DE
LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS

POP

Seção

Página

Versão

INCÊNDIO
16/18

Modelo

1ª

ANALÍTICO

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Respiro para alívio de emergência – Abertura, método de construção ou
dispositivo que libera automaticamente a pressão interna em excesso,
devido à exposição ao fogo.
Selo hidráulico – Dispositivo em forma de sifão que atua evitando a
propagação de chamas.
Parede (costado) do tanque – Estrutura externa de um tanque.
Bacia de contenção – Área constituída por uma depressão, pela
topografia do terreno ou ainda limitada por diques, destinada a conter
eventuais vazamentos de produtos.
Dique – Maciço de terra, concreto ou outro material quimicamente
compatível com os produtos armazenados nos tanques, formando uma
bacia de contenção.
Dique intermediário – Dique colocado no interior da bacia de contenção,
com a finalidade de conter pequenos vazamentos ou derrames.
Câmara de espuma – serve para proporcionar correta expansão e
aplicação de espuma no interior de tanques de teto fixo de armazenagem
de líquidos inflamáveis e/ou combustíveis.
Possui um selo de vidro, cuja função é evitar a liberação de vapores para
a atmosfera.
Produz espuma de baixa expansão, com aplicação direta na superfície do
produto através do defletor, que conduz a espuma pelo interior do
costado do tanque, reduzindo os efeitos de submersão e agitação do
combustível, garantindo a eficácia do sistema.
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Riscos envolvendo manuseio de produtos perigosos inflamáveis:
– Eletricidade estática – Como exemplo de cargas acumuladas nos
materiais, citamos a energia necessária para dar início ao processo de
decomposição do acetileno puro (1 atm e 21ºC), na ordem de 100 J;
– Faíscas – O impacto de uma ferramenta contra uma superfície sólida
pode gerar uma alta temperatura, em função do atrito, capaz de ionizar os
átomos presentes nas moléculas do ar, permitindo que a luz se torne
visível. Normalmente chamada de faísca, esta temperatura gerada é
estimada em torno de 700ºC;
– Brasa de cigarro – Pode alcançar temperaturas em torno de 1.000ºC;
– Chama direta – É a fonte de energia mais fácil de ser identificada.
Algumas chamas oxicombustíveis, por exemplo, podem atingir
temperaturas variando de 1.800ºC (hidrogênio ou GLP com oxigênio) a
3.100ºC (acetileno / oxigênio).
Vale ressaltar que, em todos os casos citados acima, as temperaturas
geradas são muito maiores que a temperatura de auto-ignição da maioria
das substâncias inflamáveis existentes, como, por exemplo: graxas
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comuns (500ºC), gasolina (400ºC), metanol (385ºC), etanol (380ºC) e
querosene (210ºC);
– Compressão adiabática – Toda vez que um gás ou vapor é comprimido
em um sistema fechado, ocorre um aquecimento natural. Quando esta
compressão acontece de forma muita rápida, (dependendo da diferença
entre a pressão inicial (P0) e final (P1), e o calor não sendo trocado
devidamente entre os sistemas envolvidos, ocorre o que chamamos
tecnicamente de compressão adiabática. Esta compressão pode gerar
picos de temperatura que podem chegar, dependendo da substância
envolvida, a mais de 1.000ºC. Isto pode acontecer, por exemplo, quando o
oxigênio puro é comprimido, rapidamente passando, de 1 atm para 200
atm, em uma tubulação ou outro sistema sem a presença de um
regulador de pressão.
4.2. Abreviaturas
ONU – Organização das Nações Unidas
GOPP – Grupamento de Operações com Produtos Perigosos
EPI – Equipamento de Proteção Individual
EPR – Equipamento de Proteção Respiratoria
ABIQUIM – Associação Brasileira das Indústrias Químicas
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