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EXTINTORES 



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. 



O Que é Extintor de Incêndio 

 

Os Extintores de Incêndios são 

equipamentos com pequena autonomia 

de ação que são destinados ao combate 

do foco do fogo ou princípio de incêndio. 

Possuem um manejo fácil e podem ser 

portáteis (pesando até 20 kg) ou sobre 

rodas (> 20 kg e até 250 kg). 

 



A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 

12693 

 

Define como um aparelho de acionamento manual constituído de 

um recipiente e por acessórios contendo agente extintor 

destinado a combater o princípio de incêndio. 

 

Já a National Fire Protection Association (NFPA), o define 

como um 

 

Dispositivo portátil o qual contém um agente extintor inibidor que 

manualmente pode ser expelido através de diferenças de 

pressão com o objetivo de remover ou extinguir um incêndio, 

podendo ser também sobre rodas. 



O extintor de incêndio é apresentado em diversos tamanhos, são 

basicamente formados por um recipiente cilíndrico contendo um tipo de 

agente extintor em seu interior. 

 

De uma forma geral, os extintores de incêndio são classificados de acordo 

com o seu agente extintor, os mais conhecidos são assim apresentados: 

 

• Água Pressurizada (AP) 

• Dióxido de Carbono (CO₂) 

• Espuma Mecânica 

• Pó Químico Seco (PQS) 

• Gás Halogenado 





Classes de Fogo: 

 

As classes de incêndio, ou classes de fogo, são abordados em algumas 

normas. Como padrão nacional devemos sempre usar como referência a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) com suas Normas 

Brasileiras Aprovadas (NBR). Nos EUA temos a National Fire Protection 

Association (NFPA) que por muitas vezes serve de base para nossas NBRs. 

Na Europa, a maior parte segue a ISO (International Organization 

Standartization). 

 

Com base na NBR 12693, nas ISO 7165 e ISO 3941, temos 5 classes de 

Incêndio: A, B, C, D e K  a ultima a entrar na classificação brasileira baseada 

na NFPA 10, em vigor desde 1998 nos EUA. 



Água Demineralizada 

AP 



Espuma Mecânica 
10L 

Espuma 
Mecânica 50L 

EM 



BC 
ABC 

PQS 



CO2 



Extintores de classe D são ideais para incêndios 

de metal combustível. Este extintor contém um 

agente extintor de pó seco à base de cloreto de 

sódio (NaCl). O calor do fogo faz com que o 

agente amoleça e forme uma crosta, excluindo 

o ar e dissipando o calor do metal 

queimado. Incêndios metálicos envolvendo ligas 

de magnésio, urânio e alumínio em pó podem 

ser controlados e extintos com este extintor 
exclusivo.  13.6 Kg de capacidade e 24Kg de 

peso. 

Equipamento sobre rodas com 
carga de 50 kg de agente 
extintor classe D. 



Este modelo contém um agente extintor de cobre especialmente 

desenvolvido pela Marinha dos EUA para o combate a incêndios em 

lítio e ligas de lítio. O composto de cobre sufoca o fogo e fornece um 

excelente dissipador de calor para reduzir o calor do fogo. É o único 

agente de combate a incêndio em lítio conhecido que se agrega a uma 

superfície vertical, tornando-o o agente preferido em incêndios 
tridimensionais e fluidos. 13.6 Kg de capacidade e 24Kg de peso. 

Baterias de Lítio-Ion 



Unidade extintora classe K, para combate a incêndios em 

cozinhas industriais. Agente extintor saponificante, 

desenvolvido para extinguir o fogo de gordura animal e 

vegetal quente, usado em equipamentos energizados de 

restaurantes, lojas de conveniência, hospitais, etc. 

 

Equipamento portátil com carga de 6 litros de agente 
extintor classe K. 

contêm uma mistura de acetato de  
potássio e citrato de potássio que 

são extremamente  eficazes na 
supressão de  incêndios de alta 

temperatura envolvendo   
óleos de cozinha e gorduras.  







 

 A IMPORTÂNCIA DA 

INSPEÇÃO DE EXTINTORES 

ANTES DE INICIAR UM 

TREINAMENTO DE COMBATE 

A INCÊNDIO. 

















Foi publicada em dezembro de 2016, a nova ABNT 

NBR 12962 inspeção e manutenção de extintores 

de incêndio, a mesma define novos critérios a 

respeito da qualidade dos extintores de incêndio, e 

estabelece os requisitos para conferência periódica 

e os serviços de inspeção e manutenção de 

extintores de incêndio portáteis e sobre rodas 



Inspeção e Manutenção de Extintores 

de Incêndio 

INSPEÇÃO 

MANUTENÇÃO 



INSPEÇÃO 

Exame Periódico: Efetuado por pessoal habilitado, 

que se realiza no extintor de incêndio, com a 

finalidade de verificar se este permanece em 

condições originais de operação 



MANUTENÇÃO 

Serviço: Efetuado no  extintor de incêndio, com a 

finalidade de manter suas condições originais de 

operação, após sua utilização ou quando requerido 

por uma inspeção 



PROFISSIONAL CAPACITADO 

Qualquer pessoa: Habilitada para realizar 

inspeção e manutenção através de empresa 

devidamente registrada no âmbito do Sistema 

Brasileiro de Avaliação da Conformidade – (SBAC) 



VERIFICAÇÃO MENSAL 

Deve ser feita pelo proprietário ou responsável 

do extintor de incêndio com a finalidade de 

constatar se este permanece em condições de 

operação no tocante aos seus aspectos externos e 

instalação adequada. Esta verificação deve ocorrer 

em intervalos mais frequentes quando as 

circunstâncias exigirem. 



CONFERÊNCIA  PERIÓDICA 1 

Deve verificar se o extintor está instalado 

adequadamente quanto à sua localização, classe e 

risco de fogo, sinalização, faixa de temperatura de 

operação, fixação ou apoio em suporte, 

desobstrução e fácil visualização. 



CONFERÊNCIA  PERIÓDICA 2 

- O aspecto externo quanto a dano e corrosão; 

 

- Condições de lacração, de modo a evidenciar a 

inviolabilidade do extintor de incêndio; 

 

- Prazos limites descritos para execução dos 

próximos serviços de inspeção e manutenção; 



CONFERÊNCIA  PERIÓDICA 3 

- Quadro de instruções legível e adequado ao tipo e 

modelo do extintor de incêndio; as condições de uso do 

conjunto de rodagem e transporte; 

 

- Adequação e condições aparentes da mangueira de 

descarga, válvula, punho, difusor e cilindro para o gás 

expelente (ampola), quando for o caso; 



CONFERÊNCIA  PERIÓDICA 4 

- Posição e condição do 

ponteiro do indicador de 

pressão na faixa de 

operação; 

 

- Desobstrução do orifício 

de descarga. 



INSPEÇÃO 1 

Deve se verificar condições do ambiente a que está 

exposto o extintor de incêndio, quando aplicável e 

Identificação do fabricante do extintor de incêndio, 

gravada de forma indelével no recipiente ou cilindro. 



INSPEÇÃO 2 

- Condições de lacração, de modo a evidenciar a 

inviolabilidade do extintor de incêndio, verificando se o 

lacre tem possibilidade de ruptura quando da utilização; 

 

- Data da última manutenção e do último ensaio 

hidrostático, os prazos-limites para execução dos 

próximos serviços, a validade destes e se são mantidas 

as condições que preservem a garantia dada aos 

serviços; 



INSPEÇÃO 3 

- Quadro de instruções, legível e adequado ao tipo e 

modelo do extintor de incêndio, e à faixa de temperatura de 

operação indicada; fixação dos componentes roscados; 

 

- Integridade e funcionalidade do conjunto de rodagem e 

transporte; as condições aparentes da mangueira de 

descarga, punho e difusor, quanto a rachaduras, trincas, 

ressecamentos, entre outros danos, quando for o caso; 



INSPEÇÃO 4 

- Recipiente ou cilindro do extintor de incêndio e seus 

componentes aparentes, quanto à presença de sinais de 

corrosão e outros danos; 

 

- Ponteiro do indicador de pressão na faixa de operação, 

ou seja, área verde do indicador de pressão; a existência 

de todos os componentes aparentes necessários para seu 

transporte e funcionamento; a desobstrução do orifício de 

descarga; 



Observação 

A manutenção de primeiro nível, por consistir em 

procedimento de caráter corretivo, envolvendo 

componentes não sujeitos à pressão permanente, pode 

ser executada, sempre que for requerida por uma 

inspeção, no local onde o extintor de incêndio se 

encontra instalado, desde que não haja justificativa 

para a remoção do extintor de incêndio para a empresa 

registrada prestadora de serviço. 



Manutenção em 1º Nível 

- Limpeza dos componentes aparentes; 

 

- Reaperto de componentes roscados que não estejam submetidos à 

pressão; 

 

- Colocação do quadro de instruções, quando necessário, conforme 

Anexo C; 

 

- A substituição ou colocação de componentes que não sejam 

submetidos à pressão, conforme Anexo B. 



Manutenção em 2º Nível 

a) - Extintores fabricados anteriormente à NBR 

15808 e NBR 15809: após término da garantia do 

fabricante ou uso: até 12 meses; extintores 

fabricados em conformidade com a NBR 15808/10 

ou NBR 15809/17: durante a garantia do fabricante: 

conforme manual de manutenção do fabricante; 



Manutenção em 2º Nível 

b) - Após término da garantia do fabricante ou uso: 

se especificados processo, procedimento e 

periodicidade da manutenção, bem como 

componentes a serem substituídos no manual de 

manutenção: até o determinado no manual de 

manutenção do fabricante; 



Manutenção em 2º Nível 

c) - Na ausência dessas especificações, até 12 

meses; caso a inspeção determine, a frequência da 

manutenção pode ser reduzida; para extintores com 

carga de dióxido de carbono, fica a critério da 

empresa que realizou a manutenção de 2º nível ou 

3º nível determinar o prazo máximo da manutenção 

de 2º nível, respeitando como data limite a 

realização da manutenção de 3º nível. 



Manutenção em 3º Nível 

A manutenção de terceiro nível tem 

caráter preventivo e corretivo, e visa 

verificar a resistência e as condições de 

operação do extintor de incêndio e seus 

componentes. 



Manutenção em 3º Nível 

a) - Os extintores devem ser submetidos a este nível de 

manutenção em um intervalo máximo de cinco anos, 

contados a partir de sua data de fabricação ou da 

realização do último ensaio hidrostático. 



Manutenção em 3º Nível 

Independentemente da data de realização do último ensaio hidrostático, os 

recipientes e cilindros devem ser submetidos imediatamente a este ensaio, 

quando não for possível identificar quando se deu o último ensaio 

hidrostático ou, ainda, quando apresentarem qualquer uma das situações 

previstas a seguir: corrosão maior que grau Ri1, definido na ABNT NBR ISO 

4628-3, no recipiente, cilindro ou nas partes que possam ser submetidas à 

pressão momentânea ou que estejam submetidas à pressão permanente, 

ou nas partes externas contendo mecanismo ou sistemas de acionamento 

mecânico; defeito na alça de transporte ou gatilho de acionamento, desde 

que estes constituam parte integrante de componentes sujeitos à pressão 

permanente ou momentânea; submetidos a danos térmicos ou mecânicos. 



Ensaio Hidrostático 

Ensaio executado nos componentes do extintor de 

incêndio, que são submetidos à uma pressão 

momentânea superior à pressão de serviço ou à 

pressão normal de carregamento, utilizando-se 

normalmente água como fluído, e que tem como 

principal objetivo avaliar a resistência do 

componente a pressões superiores às utilizadas no 

extintor carregado. 



Todos os extintores de incêndio devem ostentar o 
selo de identificação da conformidade do Inmetro. 





Normas Relacionadas ao Tema: 

ABNT NBR 12962 – Extintores de incêndio – Inspeção e manutenção 

ABNT NBR 12274 – Inspeção em cilindros de aço, sem costura, para gases 

ABNT NBR 14105-1 – Medidores de pressão – Parte 1: Medidores analógicos 

de pressão com sensor de elemento elástico – Requisitos de fabricação, 

classificação, ensaios e utilização 

ABNT NBR 15808 – Extintores de incêndio portáteis 

ABNT NBR 15809 – Extintores de incêndio sobre rodas 

ABNT NBR 5426 – Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por 

atributos 

ABNT NBR 9695 – Pó para extinção de incêndio 



Instrução Técnica do CBMESP 

Instrução Técnica nº 21 

Portarias do Inmetro 

206/2011 

05/2011 

486/2010 

500/2011 

412/2011 



PRAZOS 1 

A primeira manutenção (extintores novos) de 2º Nível, 

desde que o extintor não tenha sido utilizado e não 

esteja submetido a condições adversas ou severas, 

deverá ser executada após 12 meses da data de sua 

fabricação, ou ao final da garantia dada pelo fabricante, 

o que for maior.  



PRAZOS 2 

Para os extintores usados a manutenção de 2º Nível 

deverá ocorrer a cada 12 meses, contados a partir da 

última manutenção. Este intervalo poderá ser reduzido 

se estiver submetido a condições severas ou adversas, 

ou ainda se for indicado por uma inspeção técnica. 



PRAZOS 3 

Para extintores de Dióxido de 

Carbono – CO2 e para cilindros 

para o gás expelente – ampola, 

a inspeção técnica deverá ser 

realizada de 6 em 6 meses.  



ANÉIS PLÁSTICOS 

O extintor de incêndio que passou por manutenção apresenta 

um anel de plástico entre a válvula e o cilindro, com 

identificação da empresa que realizou a manutenção, e o ano 

em que o serviço foi realizado.  

 

A cor do anel de plástico é definida pela Portaria 412/11 do 

Inmetro, assim definida para os períodos: 
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