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DEFINIÇÃO: É a energia térmica em trânsito motivada pela 

diferença de temperatura entre dois corpos, que passa de 

um corpo com maior temperatura para outro com menor 

temperatura.  



TRANSMISSÃO DO CALOR:  

 

Condução: Quando o calor passa de molécula a molécula 

do material; 

  

Convecção: Transferência de calor em um fluído que ocorre 

em virtude de um deslocamento de massa do próprio fluido; 

  

Radiação: Transmissão de calor por meio de ondas 

caloríficas ou também chamadas eletromagnéticas. 



Embora a caloria ( cal ) corresponda à unidade usualmente 

empregada, a unidade para a medida de calor no Sistema 

Internacional ( SI ) é o joule ( J ). Uma caloria corresponde a 

aproximadamente 4,18 joules. De uso não pouco comum é 

também a unidade imperial - BTU - British Termal Unit, em 

português, unidade térmica britânica. O BTU equivale à 

aproximadamente 252,2 calorias. 

  

Observação: Uma caloria é a quantidade de calor necessária 
para elevar a temperatura de 1 g de água em 1°C. 

CURIOSIDADE: Como a densidade da água 
é 1g/cm^3 ou seja, 1mL aproximadamente, 
isso dá que uma gota pesa 1g/20 = 0,05 g 
ou 50mg  



Fontes de calor: Todo elemento capaz de produzir aumento de 

temperatura em outro corpo é uma fonte de calor. Como 

exemplo, podemos citar a chama de um fogão, forno, lareira 

etc. 

  

Tipos de calor: Quando se fornece uma quantidade de calor 

capaz apenas de gerar variação de temperatura em um corpo,  
essa quantidade de energia é 

chamada de calor sensível. 

Quando a quantidade de calor 

transmitida gera mudança de 

estado físico, ela é denominada 

de calor latente. 



Aumento de Volume: 

 

Todos os corpos – sólidos, líquidos ou gasosos – se dilatam e 

se contraem conforme o aumento ou diminuição da 

temperatura. A atuação do calor não se faz de maneira igual 

sobre todos os materiais. Alguns problemas podem decorrer 

dessa diferença.  



Análise: do Aumento de Volume: 

 

Imaginemos, por exemplo, uma viga de concreto de 10m 

exposta a uma variação de temperatura de 700 ºC. A essa 

variação, o ferro, dentro da viga, aumentará seu comprimento 

cerca de 84mm, e o concreto,  42mm. 

Com isso, o ferro tende 

a deslocar-se no 

concreto, que perde a 

capacidade de 

sustentação, enquanto 

que a viga “empurra” 

toda a estrutura que 

sustenta em, pelo 
menos, 42mm. 



CONVECÇÃO 

  

É a transferência de calor pelo movimento ascendente de 

massas de gases ou de líquidos dentro de si próprios. É o 

movimento ascendente ou descendente de matéria em 

um fluido (líquidos, gases e rheids). Advecção é o termo 
empregado para o movimento horizontal, em particular para 
massas de ar. Ambos não 

podem ter lugar em sólidos uma 

vez que, por definição, nem 

correntes de massa nem taxas 

de difusão significativas podem 
ocorrer em sólidos. 
 



Regras 
de Flutuabilidade: 
 
 

menos denso 
ascende 

 
mais denso 
descende. 



CONDUÇÃO 

  

Condução é a transferência de calor através de um corpo sólido 

de molécula a molécula. Colocando-se, por exemplo, a 

extremidade de uma barra de ferro próxima a uma fonte de 

calor, as moléculas desta extremidade absorverão calor; elas 

vibrarão mais vigorosamente e se chocarão com as moléculas 

vizinhas, transferindo-lhes calor. 

 

O fluxo de calor sempre ocorre a partir de uma região de maior 

temperatura para uma região de baixa temperatura, e atua no 

sentido de equalizar as diferenças de 

temperatura. Genericamente, a propagação de calor por 

condução ocorre sem transporte da substância formadora do 

sistema. 





IRRADIAÇÃO 

  

É a transmissão de calor por ondas de energia calorífica que se 

deslocam através do espaço. As ondas de calor propagam-se 

em todas as direções, e a intensidade com que os corpos são 

atingidos aumenta ou diminui à medida que estão mais 

próximos ou mais afastados da fonte de calor. 

 

Um corpo mais aquecido emite ondas de energia calorífica para 

um outro mais frio até que ambos tenham a mesma 

temperatura. O bombeiro deve estar atento aos materiais ao 

redor de uma fonte que irradie calor para protegê-los, a fim de 

que não ocorram novos incêndios. 





PONTOS DE TEMPERATURA 

  

Os combustíveis são transformados pelo calor, e a partir desta 

transformação, é que combinam com o oxigênio, resultando a 

combustão. Essa transformação desenvolve-se em 

temperaturas diferentes, à medida que o material vai sendo 

aquecido. 



PONTOS DE TEMPERATURA 

  

Com o aquecimento, chega-se a uma temperatura em que o 

material começa a liberar vapores, que se incendeiam se houver 

uma fonte externa de calor. Neste ponto, chamado de "Ponto de 

Fulgor", as chamas não se mantêm devido à pequena 

quantidade de vapores. Prosseguindo no aquecimento, atinge-

se uma temperatura em que os gases desprendidos do material, 

ao entrarem em contato com uma fonte externa de calor, iniciam 

a combustão, e continuam a queimar sem o auxílio daquela 

fonte. Esse ponto é chamado de “Ponto de Combustão”. 

Continuando o aquecimento, atinge-se um ponto no qual o 

combustível, exposto ao ar, entra em combustão sem que haja 

fonte externa de calor. Esse ponto é chamado de “Ponto de 

Ignição”.  



Líquido combustível: todo aquele que possua ponto de fulgor igual 

ou superior a 70 °C e inferior a 93,3 ° 

 

Líquido inflamável: todo aquele que possua ponto de fulgor inferior 

a 70 °C e pressão de vapor que não exceda 2,8 kg/cm2 absoluta a 

37,7 °C . 



PONTOS DE FULGOR 



PONTOS DE COMBUSTÃO 



PONTOS DE IGNIÇÃO 



COMBUSTÍVEIS 
INFLAMÁVEIS 



COMBUSTÍVEL 

  

É toda a substância capaz de queimar e alimentar a combustão. É 

o elemento que serve de campo de propagação ao fogo. 

  

Os combustíveis podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, e a 

grande maioria precisa passar pelo estado gasoso para, então,  

combinar com o oxigênio. A velocidade da queima de um 

combustível depende de sua capacidade de combinar com 

oxigênio sob a ação do calor e da sua fragmentação (área de 

contato com o oxigênio). 





COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS 

  

A maioria dos combustíveis sólidos transformam-se em vapores e, 

então, reagem com o oxigênio. Outros sólidos (ferro, parafina, 

cobre, bronze) primeiro transformam-se em líquidos, e 

posteriormente em gases, para então se queimarem.  

  

Quanto maior a superfície exposta, mais rápido será o 

aquecimento do material e, consequentemente, o processo de 

combustão. Como exemplo: uma barra de aço exigirá muito calor 

para queimar, mas, se transformada em palha de aço, queimará 

com facilidade. Assim sendo, quanto maior a fragmentação do 

material, maior será a velocidade da combustão. 



COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS 



COMBUSTÍVEIS LIQUIDOS 

  

Os líquidos inflamáveis têm algumas propriedades físicas que 

dificultam a extinção do calor,  aumentando o perigo para os 

bombeiros. 

Os líquidos assumem a forma do recipiente que os contem. Se 

derramados, os líquidos tomam a forma do piso, fluem e se 

acumulam nas partes mais baixas. Tomando como base o peso 

da água, cujo litro pesa 1 quilograma, classificamos os demais 

líquidos como mais leves ou mais pesados. É importante notar 

que a maioria dos líquidos inflamáveis são mais leves que água e, 

portanto, flutuam sobre esta. 

Outra propriedade a ser considerada é a solubilidade do líquido, 

ou seja, sua capacidade de misturar-se à água. 



COMBUSTÍVEIS LIQUIDOS 



COMBUSTÍVEIS GASOSOS 

  

 Os gases não têm volume definido, tendendo, 

rapidamente,  a ocupar todo o recipiente em que estão contidos. 

   

 Se o peso do gás é menor que o do ar, o gás tende a subir 

e dissipar-se. Mas, se o peso do gás é maior que o do ar, o gás 

permanece próximo ao solo e caminha na direção do vento, 

obedecendo os contornos do terreno. 

 

 Para o gás queimar, há necessidade de que esteja em 

uma mistura ideal com o ar atmosférico, e, portanto, se estiver 

numa concentração fora de determinados limites, não queimará. 



COMBUSTÍVEIS GASOSOS 



COMBUSTÃO: 

  

  As combustões podem ser classificadas conforme a sua 

velocidade em: completa, incompleta, espontânea e explosão. 

 

 Dois elementos são preponderantes na velocidade da 

combustão: o comburente e o combustível; o calor entra no 

processo para decompor o combustível. A velocidade da 

combustão variará de acordo com a porcentagem do oxigênio no 

ambiente e as características físicas e químicas do combustível. 



COMBUSTÃO COMPLETA: 

  

  É aquela em que a queima produz calor e chamas e se 

processa em ambiente rico em oxigênio.  



COMBUSTÃO INCOMPLETA: 

  

  É aquela em que a queima produz calor e pouca ou 

nenhuma chama, e se processa em ambiente pobre em oxigênio.   



COMBUSTÃO EXPONTÂNEA: 

  

  É A que ocorre, por exemplo, quando do armazenamento 

de certos vegetais ou grãos que, pela ação de bactérias, 

fermentam. 

  

 A fermentação produz calor e libera gases que podem 

incendiar. Alguns materiais entram em combustão sem fonte 

externa de calor (materiais com baixo ponto de ignição); outros 

entram em combustão à temperatura ambiente (20ºC), como o 

fósforo branco. Ocorre também na mistura de determinadas 

substâncias químicas, quando a combinação gera calor e libera 

gases em quantidade suficiente para iniciar combustão. Por 

exemplo, água + sódio.   





EXPLOSÃO: 

  

  É a queima de gases (ou partículas sólidas), em altíssima 

velocidade, em locais confinados, com grande liberação de 

energia e deslocamento de ar. Combustíveis líquidos, acima da 

temperatura de fulgor, liberam gases que podem explodir (num 

ambiente fechado) na presença de uma fonte de calor. 



CLASSIFICAÇÃO DE INCÊNDIOS 
  

E 



INCÊNDIO CLASSE A: 

  

Incêndios envolvendo combustíveis 

sólidos comuns, como papel, madeira, 

pano, borracha É caracterizado pelas 

cinzas e brasas que deixam como 

resíduos e por queimar em razão do 

seu volume, isto é, a queima se dá na 

superfície e em profundidade. 



MÉTODO DE EXTINÇÃO – Classe A 

 

Necessita de resfriamento para a sua extinção, isto é, do uso de 

água ou soluções que a contenham em grande porcentagem, a 

fim de reduzir a temperatura do material em combustão, abaixo do 

seu ponto de ignição. 

  

O emprego de pós químicos irá apenas retardar a combustão, não 

agindo na queima em profundidade. 



INCÊNDIO CLASSE B: 

  

Incêndio envolvendo líquidos 

inflamáveis, graxas e gases 

combustíveis. É caracterizado por não 

deixar resíduos e queimar apenas na 

superfície exposta e não em 

profundidade. 



MÉTODO DE EXTINÇÃO – Classe B 

 

Necessita para a sua extinção do abafamento ou da interrupção 

(quebra) da reação em cadeia. No caso de líquidos muito 

aquecidos (ponto da ignição), é necessário resfriamento.  



INCÊNDIO CLASSE C: 

  

Incêndio envolvendo equipamentos 

energizados. É caracterizado pelo risco 

de vida que oferece ao bombeiro. 

 

A extinção só pode ser realizada com 

agente extintor não condutor de 

eletricidade, nunca com extintores de 

água ou espuma. 



MÉTODO DE EXTINÇÃO – Classe C 

 

Para a sua extinção necessita de agente extintor que não 

conduza a corrente elétrica e utilize o princípio de abafamento ou 

da interrupção (quebra) da reação em cadeia. 

  

Esta classe de incêndio pode ser mudada para “A”,  se for 

interrompido o fluxo elétrico. Deve-se ter cuidado com 

equipamentos (televisores, por exemplo) que acumulam energia 

elétrica, pois estes continuam energizados  mesmo após a 

interrupção da corrente elétrica. 

 

O primeiro passo num incêndio de Classe C, é desligar o quadro 

de força, pois assim ele se tornará um incêndio de Classe A  





INCÊNDIO  CLASSE D: 

  

Incêndio envolvendo metais 

combustíveis pirofóricos (magnésio, 

selênio, antimônio, lítio, potássio, 

alumínio fragmentado, zinco, titânio, 

sódio, zircônio). É caracterizado pela 

queima em altas temperaturas e por 

reagir com agentes extintores comuns 

(principalmente os que contenham 

água).  



MÉTODO DE EXTINÇÃO – Classe D 

 

 Para a sua extinção, necessita de agentes extintores 

especiais que se fundam em contato com o metal combustível, 

formando uma espécie de capa que o isola do ar atmosférico, 

interrompendo a combustão pelo princípio de abafamento. 

  

 Os pós especiais são compostos dos seguintes materiais: 

cloreto de sódio, cloreto de bário, monofosfato de amônia, grafite 

seco  

  

 O princípio da retirada do material também é aplicável com 

sucesso nesta classe de incêndio. 

  





INCÊNDIO  CLASSE E: 

  

Esta é uma classificação usada na 

Europa e Oceania, para definir a classe 

que contém incêndios em materiais 

radioativos. 

 

São incêndios que ocorrem em 

laboratórios especiais e usinas 

nucleares. 

 

Caracterizam-se por Emissão de 

Partículas, Fissão e Fusão Nuclear. 



MÉTODO DE EXTINÇÃO – Classe E 

 

 Para se combater está classe de incêndio, deve-se adotar 

as orientações contidas nas normas emitidas pela Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN). As orientações para o 

combate preveem a utilização de água, porém devem existir os 

mecanismos e estruturas capazes de confinar este resíduo. 



INCÊNDIO  CLASSE K: 

  

Esta classificação nova no Brasil, inclui 

óleos e gorduras de cozinha nesta 

classe de incêndio. A letra K utilizada 

faz menção à cozinha em inglês 

“Kitchen”. 

 

O objetivo desta classificação é 

enfatizar os riscos e a necessidade da 

prevenção de incêndios deste tipo. 



MÉTODO DE EXTINÇÃO – Classe K 

 

 O Combate se faz da mesma forma que os Incêndios de 

Classe B, ou seja por abafamento. 

 

 A solução para combate a incêndios Classe K se faz com 

extintores especiais de solução aquosa de Acetato de Potássio. 

Fabricado em aço inoxidável. 
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