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Este trabalho inicia-se com um descritivo básico das propriedades químicas e físicas dos
líquidos inflamáveis que influenciam na propagação do incêndio e no dimensionamento dos
sistemas que devem fazer a proteção contra incêndio. Características como densidade,
polaridade, viscosidade, pontos de fulgor e outras serão detalhadas para que o leitor tenha
uma base para o entendimento das etapas seguintes. Posteriormente, o trabalho dedica-se a
esclarecer as diversas possibilidades normativas de classificação dos líquidos inflamáveis,
bem como a detalhar a evolução histórica dessas normas até o momento presente, voltando-
se para a legislação nacional atual. No capítulo 8, o trabalho descreve as diversas
possibilidades de armazenamento previstas na legislação, esmiuçando as características das
embalagens permitidas e dos arranjos possíveis, destacando em especial os aspectos que
interferem no funcionamento do sistema de chuveiros automáticos nesses locais. Munido
dessa base de conhecimento, o leitor encontrará no capítulo 9 um resumo dos conceitos
básicos e componentes do sistema envolvidos em um sistema de chuveiros automáticos
(sprinklers) com água, de modo a capacitá-lo a entender os critérios de dimensionamento que
são detalhados no capítulo 10, o qual, por sua vez, descreve os processos matemáticos
envolvidos no cálculo de um sistema de chuveiros automáticos do tipo água-espuma. Por fim,
no capítulo 11, o trabalho abordará as peculiaridades de um sistema de chuveiros automáticos
do tipo água-espuma para armazenamento fracionado de líquidos inflamáveis e combustíveis,
elencando os pontos em que esse tipo de sistema diverge de um sistema convencional com
água.
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encontrará no capítulo 9 um resumo dos conceitos básicos e componentes do sistema
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capacitá-lo a entender os critérios de dimensionamento que são detalhados no capítulo 10, o
qual, por sua vez, descreve os processos matemáticos envolvidos no cálculo de um sistema
de chuveiros automáticos do tipo água-espuma. Por fim, no capítulo 11, o trabalho abordará
as peculiaridades de um sistema de chuveiros automáticos do tipo água-espuma para
armazenamento fracionado de líquidos inflamáveis e combustíveis, elencando os pontos em
que esse tipo de sistema diverge de um sistema convencional com água.Palavras-chave:
Chuveiros automáticos. Cálculo. Espuma. Armazenamento. Fracionado.AbstractThis work
begins with a basic description of the chemical and physical properties of the flammable
liquids, that will influence the propagation of the fire, and consequently in the design of the
systems that must make the protection against fire. Characteristics such as density, polarity,
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possibilities of classification for flammable liquids, as well as to detail the historical evolution of
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them, to understand the sizing criteria detailed in chapter 10, which describes the
mathematical processes involved in calculating a system of sprinkler system for flammable
liquids. Finally, in chapter 9, the work will address the peculiarities of a sprinkler system for this
type of foam water for fractional storage of flammable and combustible liquids, listing the points
in which this type of system diverges from a conventional system.Keywords: Sprinklers.
Calculation. Foam. Storage. Fractionated.Sumário1 _ Introdução2 _ Objetivos3 _ Entendendo
os Líquidos Inflamáveis4 _ BREVE HISTÓRICO DA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO PARA
LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS FRACIONADOS NO BRASIL5 _ LEGISLAÇÃO ATUALMENTE
APLICÁVEL À PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO PARA LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS
FRACIONADOS6 _ REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACONDICIONAMENTO DOS
LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS7 _ COMPONENTES E REQUISITOS DE UM
SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS PARA LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS8 _
DIMENSIONAMENTO DE UM SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS COM ÁGUA PARA
LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS9 _ COMPONENTES E REQUISITOS ESPECÍFICOS DE UM
SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS ÁGUA-ESPUMACONCLUSÃOREFERÊNCIAS1
_ IntroduçãoAs tecnologias de construção e de estocagem estão constantemente se
adaptando e evoluindo; os sistemas de proteção contra incêndio vêm acompanhando essa
mudança ao longo dos anos.Até alguns anos atrás seriam inimagináveis galpões com
estruturas porta-páletes de páletes com 20 metros de altura, mas este tipo de depósito já é
uma realidade, pois as necessidades econômicas impõem tais avanços. Assim, as normas de
referência para chuveiros automáticos vêm se alterando para buscar meios de proteger os
novos arranjos de armazenamento e as novas mercadorias.Os líquidos inflamáveis, por sua
peculiaridade, estão presentes cada vez mais nos diversos armazéns, quer na sua forma
líquida básica, quer na forma de aerossol, exigindo que as proteções sejam direcionadas para



tais riscos especiais, dado que as proteções adotadas para os materiais convencionais como
tecidos, algodão, madeiras e outros não se aplicam adequadamente aos líquidos
inflamáveis.Porém, o que ocorre no Brasil são projetos para sistemas de chuveiros
automáticos que em muitos casos ainda ignoram a presença destes riscos especiais no
armazenamento, levando à instalação de sistemas que por vezes não atenderão aos objetivos
desejados.Tais falhas em geral ocorrem por falta de conhecimento técnico de parte dos
profissionais atuantes no mercado brasileiro, visto que não há disponível ainda no Brasil uma
gama de trabalhos escritos com tais conhecimentos, bem como não há centros de ensino
para difusão desse tipo de conhecimento.Del Carlo, Almiron e Pereira (2008, p. 225) destacam
também a falta de laboratórios capacitados para a verificação do desempenho dos
dispositivos e equipamentos como um dos fatores que necessitam evoluir no tocante à
segurança contra incêndio como um todo, incluindo itens que serão discutidos aqui neste
trabalho.Assim, o presente texto vem contribuir para minimizar este problema, compilando
conceitos e os relacionando com a sua aplicação específica ao armazenamento de líquidos
inflamáveis fracionados.2 _ ObjetivosO uso do sistema de chuveiros automáticos no
armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis requer cuidados específicos em
relação ao armazenamento de produtos sólidos, sendo raros os trabalhos escritos sobre o
tema no Brasil. Logo, este estudo visa identificar os conceitos e requisitos normativos
peculiares ao sistema de chuveiros automáticos voltados aos incêndios em armazenamento
fracionado de líquidos inflamáveis e combustíveis, desde a sua concepção até o cálculo
hidráulico do sistema.O trabalho está pautado na definição das peculiaridades do
armazenamento de líquidos inflamáveis, os quais possuem característica de queima distinta
dos materiais sólidos e exigem cuidados específicos para proteção, desde a escolha
adequada do arranjo de armazenamento e da embalagem, passando pela contenção do
produto vazado durante o incêndio até a drenagem da água e dos resíduos oriundos da
extinção.Por outro lado, este trabalho não se destina a descrever todos os componentes de
um sistema de chuveiros automáticos convencional para combate a incêndios das classes
abrangidas pela NBR 10897 e pela NFPA 13, sendo explanados apenas os pontos
necessários ao entendimento do trabalho, em especial aqueles nos quais a aplicação dos
chuveiros automáticos para os líquidos inflamáveis e combustíveis divergem da proteção das
demais classes de produtos.Para entender os requisitos específicos definidos nas normas,
primeiramente, é necessário descrever as características de um incêndio em líquidos
inflamáveis ou combustíveis, tais como o comportamento do fogo, a liberação de gases
inflamáveis e a dinâmica dos fluidos gerados pelo incêndio.Para atingir a finalidade do
trabalho, buscou-se embasamento em normas publicadas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e pela National Fire Protection Association (NFPA), bem como em
documentos técnicos emitidos pelos Corpos de Bombeiros dos diversos estados do Brasil,
indicando os requisitos comuns e as dificuldades que os profissionais de engenharia e
bombeiros militares podem encontrar no projeto, na instalação e na aprovação dos sistemas
de chuveiros automáticos para proteção dos líquidos inflamáveis.3 _ Entendendo os Líquidos
InflamáveisPara que se possa entender as razões que levam às diferenças entre a proteção
de chuveiros automáticos para líquidos inflamáveis do sistema de chuveiros automáticos
convencional, inicialmente, deve-se compreender o comportamento do fogo oriundo desse tipo
de material, suas peculiaridades e propriedades.Desta forma, este capítulo aborda as
principais características dos líquidos inflamáveis para que o leitor tenha um embasamento
teórico que lhe permita interpretar as legislações e conceitos que serão descritos nos
capítulos seguintes.3.1 Características de um incêndio Classe BInternacionalmente, classifica-



se o fogo conforme a natureza do material combustível que está queimando. Cada classe de
incêndio apresenta características próprias que exigirão técnicas de combate distintas para
sua extinção, sendo o fogo em líquidos inflamáveis enquadrado em uma categoria específica
denominada “classe B”.Segundo Del Carlo, Almiron e Pereira (2008, p. 225), o fogo classe A é
aquele que atinge “materiais combustíveis sólidos, tais como: madeira, tecidos, papéis,
borrachas, plásticos termoestáveis e outras fibras orgânicas, que queimam em superfície e
profundidade, deixando resíduos”. O aquecimento dos materiais sólidos provoca a pirólise dos
materiais com a consequente liberação de gases inflamáveis, os quais se incendeiam,
podendo o fogo penetrar pela porosidade do material e atingir partes internas. O combate a
esse tipo de incêndio é feito em geral com o uso de água ou espumas especiais para a classe.
Os sistemas de chuveiros automáticos em geral são dimensionados para controle e/ou
extinção desta classe de incêndio.Os incêndios em líquidos combustíveis e inflamáveis, por
sua vez, segundo Del Carlo, Almiron e Pereira (2008, p. 225) são classificados como incêndios
de classe B, cuja principal característica é a queima em superfície. Neste caso, os líquidos
inflamáveis, a determinadas temperaturas, liberam gases que ao se incendiarem promovem
fogo na área de contato do líquido com o ar (comburente).Para extinção deste tipo de
incêndio, temos que buscar a redução da liberação dos gases ou da disponibilidade do
oxigênio, atuando por abafamento com uso de espumas ou pós químicos que cubram a
superfície do líquido que está queimando. Uma outra técnica de combate é a nebulização de
água por um sistema denominado nas NFPA como water spray, termo o qual foi adaptado nas
normas nacionais como nebulização. A eliminação do comburente do local também pode ser
obtida pela substituição dele por outro gás inerte como o CO2, todavia esta técnica acaba se
restringindo a pequenos espaços onde o confinamento da área é mais simples.Os chuveiros
automáticos para líquidos inflamáveis são um dos tipos de sistemas possíveis para o combate
a incêndio em líquidos inflamáveis e poderão utilizar água, espuma mecânica ou uma
sequência de ambos, visando ao resfriamento do líquido incendiado e dos recipientes
vizinhos, bem como ao abafamento do fogo pela nebulização de água ou cobertura com
espuma.3.2 Ponto de fulgorA NBR 17505-1 define ponto de fulgor como:Menor temperatura
corrigida para uma pressão barométrica de 101,3 kPa (760 mmHg), na qual a aplicação de
uma fonte de ignição faz com que os vapores da amostra se inflamem, porém, não mantendo
a combustão, sob condições específicas de ensaio. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2013)Em outras palavras, trata-se da temperatura a partir da qual a
quantidade de vapores liberada já seria suficiente para iniciar a queima, sendo um conceito
indispensável para definição da classificação do líquido inflamável e definição dos parâmetros
de proteção.Alguns líquidos apresentam ponto de fulgor inferior à temperatura média
ambiente e até mesmo abaixo de zero, sendo considerados muito inflamáveis, pois, se não
estiverem contidos em recipientes herméticos, podem liberar vapores que ao encontrar
qualquer fonte de calor podem gerar o início do incêndio.Outros líquidos, por sua vez,
possuem ponto de fulgor tão elevado que, mesmo que o recipiente seja aberto e exposto à
atmosfera, não liberará nenhum vapor, não havendo risco de incêndio, exceto se houver fonte
de calor suficiente para elevar a temperatura de todo o recipiente até o ponto de fulgor.Para
elaboração do projeto de segurança contra incêndio, pode ser consultada a Ficha de
Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), na qual, no item 8, sobre
propriedades químicas, deve constar o ponto de fulgor do produto químico.Esta temperatura é
definida por teste laboratorial. Existem diversas normas que tratam de metodologias para
determinação do ponto de fulgor de líquidos, podendo variar conforme o líquido armazenado e
a forma de armazenamento. Alguns exemplos destas legislações são:NBR 5842:



Determinação do ponto de fulgor em tintas, vernizes e resinas – Método do vaso fechado;NBR
11341: Derivados de petróleo – Determinação dos pontos de fulgor e de combustão em vaso
aberto Cleveland;NBR 15565: Cera de carnaúba – Determinação do ponto de fulgor e ponto
de combustão;NBR 5765: Asfaltos diluídos — Determinação do ponto de fulgor — Vaso aberto
Tag;NBR 14598: Produtos de petróleo — Determinação do ponto de fulgor pelo aparelho de
vaso fechado Pensky-Martens;NBR 7974: Produtos de petróleo – Determinação do ponto de
fulgor pelo vaso fechado Tag;ASTM D92: Standard Test Method for Flash and Fire Points by
Cleveland Open Cup Tester;ASTM D56: Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed
Cup Tester; eASTM D93: Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed
Cup Tester.3.3 Ponto de ebuliçãoO ponto de ebulição é a temperatura na qual um líquido
vence a pressão atmosférica, passando para o estado gasoso. Essa temperatura pode variar
conforme diversos fatores.A altitude é um dos fatores que interferem no ponto de ebulição;
quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica, portanto, menor é o ponto de
ebulição.A polaridade da substância também influencia no ponto de ebulição. Para
substâncias apolares, quanto maior o peso molecular, maior será o ponto de ebulição. Para
substâncias de peso molecular próximo, a ramificação abaixa o ponto de ebulição, sendo que,
a mais polar apresenta maior ponto de ebulição. Substâncias que estabelecem ligações de
hidrogênio (pontes de hidrogênio) têm ponto de ebulição extremamente elevado.3.4 Ponto de
igniçãoO ponto de ignição também é conhecido como temperatura de autoignição ou ponto de
autoignição, podendo ser conceituado como a temperatura mínima em que a combustão
ocorre sem a necessidade de uma chama ou faísca externa, bastando o contato do
comburente com os vapores do produto.3.5 PolaridadeA polaridade dos líquidos inflamáveis é
uma das características que interferem no dimensionamento dos sistemas de proteção contra
incêndio. Uma substância é chamada polar quando, devido ao tipo de ligação molecular, as
suas moléculas possuem carga elétrica.A água é um exemplo de substância polar, pois a
eletronegatividade diferente entre os átomos de oxigênio e hidrogênio que compõem a ligação
covalente que forma este líquido faz com que as moléculas tenham cargas elétricas diferentes
nos seus polos.Figura 1. Polaridade da molécula de águaFonte: Site Alunos OnlineOs líquidos
inflamáveis polares, em geral, são miscíveis em água. Como a espuma mecânica é composta
de no mínimo 94% de água, os líquidos polares destroem-na. Para reduzir os efeitos da
degradação, a norma determina a adoção de taxas maiores de aplicação de espuma,
porcentagens maiores de concentrado, tempos maiores de aplicação de espuma e tipos de
concentrado diferenciado, os quais serão detalhados nos capítulos seguintes.3.6
ViscosidadeViscosidade é a propriedade física que caracteriza a resistência de um fluido ao
escoamento, a uma dada temperatura.Esta propriedade dos líquidos decorre de seu atrito
interno. Nos fluidos líquidos, este atrito interno origina-se das forças de atração entre
moléculas relativamente próximas. Com o aumento da temperatura, a energia cinética média
das moléculas torna-se maior e consequentemente o intervalo de tempo médio no qual as
moléculas passam próximas umas das outras torna-se menor. Assim, as forças
intermoleculares tornam-se menos efetivas, e a viscosidade diminui com o aumento da
temperatura. Por este motivo, um óleo lubrificante torna-se menos viscoso com o aumento da
temperatura.A NBR 17505, parte 4, dá tratamento especial aos líquidos considerados
viscosos, sendo que esta os define como:Líquido que se torne gelatinoso, espesso ou se
solidifique quando aquecido, ou cuja viscosidade à temperatura ambiente versus percentual
contido de líquidos de classe I, classe II ou classe III encontre-se na porção sombreada da
figura A.1 (vide figura 2 deste trabalho). (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2013)Figura 2. Gráfico de viscosidade dos líquidosFonte: Associação Brasileira de



Normas Técnicas (adaptada pelo autor).Segundo a NBR, os líquidos viscosos poderão ser
protegidos considerando os critérios para líquidos classe IIIB da própria NBR ou para plásticos
grupo A da NFPA 13.3.7 Densidade do líquido e dos vaporesA densidade de um líquido é
determinada pelo coeficiente de sua massa pelo seu volume. Trata-se de uma propriedade
importante para entender-se o comportamento dos líquidos inflamáveis e dos seus vapores
em um incêndio e na sua contenção.Os líquidos inflamáveis apolares, tais como a maioria dos
hidrocarbonetos, têm densidade inferior à da água. Por serem imiscíveis em água, estes
líquidos permanecem na parte superior em uma mistura. Por conseguinte, em eventual
transbordamento de um recipiente no qual estão contidos, o líquido inflamável deixará o
recipiente primeiro. Outro efeito desta característica é que a aplicação de água direta terá
pouco efeito sobre as chamas, devendo ser nebulizada sobre a área desejada.Por este
motivo, as espumas mecânicas, cuja densidade é ainda menor que a dos líquidos inflamáveis
e combustíveis, mostram-se mais eficientes na extinção de incêndios com líquidos inflamáveis,
espalhando-se pela superfície dos líquidos em chamas.3.8 Classificação dos líquidos
inflamáveis e combustíveisExistem diversas formas de classificar os líquidos inflamáveis e
combustíveis, sendo este um ponto de dúvida frequente entre os projetistas, pois muitos
acabam misturando conceitos de normas distintas ao executar tal tarefa.A proteção por
chuveiros automáticos para líquidos inflamáveis e combustíveis está baseada principalmente
na NBR 17505, parte 4, e NFPA 30, as quais adotam critério de classificação baseado no
ponto de fulgor e de ebulição dos líquidos, conforme demonstrado na tabela 1.Tabela 1.
Classificação dos líquidos inflamáveis e combustíveisLíquidosPonto de fulgor (PF)Ponto de
Ebulição (PE)InflamáveisClasse IPF < 37,8° e PV < 2068,6 mmHg-Classe I-APF < 22,8°CPE <
37,8°CClasse I-BPF < 22,8°CPE < 37,8°CClasse I-C22,8°C "d PF < 37,8°C-CombustíveisClasse
II37,8°C "d PF < 60°C-Classe III-A60°C "d PF < 93°C-Classe III-BPF "e 93°C-Nota: PV é a pressão
de vaporFonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas.Com base nesta classificação,
observa-se que os líquidos da classe IA apresentam ponto de fulgor inferior a 22,8 °C e ponto
de ebulição inferior a 37,8 °C, sendo, portanto, produtos com um risco alto em virtude da sua
elevada inflamabilidade, razão pela qual as normas de chuveiros automáticos a não são
aplicáveis a tal classe de incêndio.No caso de armazenamentos de líquidos classe IA, outros
sistemas de proteção distintos do sistema de chuveiros automáticos devem ser adotados, em
especial a compartimentação horizontal por paredes corta-fogo e segregação dos líquidos em
quantidades limitadas.Por sua vez, os líquidos de classe IIIB têm ponto de fulgor muito
elevado, sendo o risco de incêndio neste tipo de produto muito pequeno e, por isso, são
dispensados da maioria das proteções contra incêndio exigíveis para as demais classes de
líquidos. Cabe ressaltar, todavia, que tais produtos, quando armazenados com líquidos de
ponto de fulgor menores, podem configurar um fator complicador do combate ao
incêndio.Quando os líquidos classe IIIB se encontram em chamas, temos um líquido
queimando em temperatura superior ao ponto de ebulição da água. Neste caso a aplicação
direta de água ou espuma sobre o produto resultará no fenômeno conhecido como
espumação (sloop over), que é a evaporação instantânea da água ao tocar a superfície do
líquido em chamas. Tal fenômeno resultará em um grande volume de vapor que carregará
partículas do líquido em chamas para fora da área incendiada inicial, espalhando o incêndio e
trazendo grande risco às equipes que combatem as chamas.Para evitar tais efeitos, convém
segregar as classes de líquidos inflamáveis de modo que os produtos classe IIIB não sejam
armazenados junto a produtos com pontos de fulgor menores, bem como evitar que líquidos
de classe IA sejam armazenados com outras classes, inviabilizando a adoção de parâmetros
de proteção por chuveiros automáticos.Ainda quanto à classificação dos líquidos, os



fluxogramas das figuras A.2, A.3 e A.4 da NBR 17505, parte 4, equiparam os líquidos
inflamáveis às classes de produtos sólidos descritas em outras normas. Algumas
combinações de classe de produtos, tipos de recipientes, viscosidade dos líquidos e outros
podem resultar na equiparação dos líquidos com as classes I ou III para materiais sólidos
conforme NFPA 13, ou como plástico grupo A não expandido, conforme a mesma norma, o
que pode ser observado nas figuras 3, 4 e 5 abaixo.Figura 3. Trecho adaptado do fluxograma
da figura A.2 da NBR 17505, parte 4Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas.Figura
4. Trecho adaptado do fluxograma da figura A.3 da NBR 17505, parte 4Fonte: Associação
Brasileira de Normas Técnicas.Figura 5. Trecho adaptado do fluxograma da figura A.4 da NBR
17505, parte 4Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas.Contudo, especial cuidado
deve ser tomado ao se utilizar o fluxograma da figura A.4, pois há na NBR uma divergência
em relação a NFPA 30, de onde o fluxograma foi extraído, de modo que falta um trecho do
referido fluxograma, bem como há uma seta invertida, conforme pode ser observado
comparando as figuras 6 e 7 deste trabalho.Figura 6. Inconsistência do fluxograma da figura
A.4 da NBR 17505, parte 4Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas.Figura 7. Trecho
adaptado do fluxograma da figura 16.4.1(c) da NFPA 30Fonte: NFPA.Em consonância com as
tabelas descritas, a própria NFPA 13 na sua versão mais recente traz nas tabelas de
classificação de mercadorias alguns líquidos combustíveis e inflamáveis que serão protegidos
diretamente por esta e não pelos critérios da NFPA 30. Tais quesitos ainda não foram
contemplados na Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo nº
24 de 2011 (ITCB 24/2011); porém, a tabela 2, que segue, é um compilado de tais
classificações.Tabela 2. Resumo das classificações de líquidos inflamáveis e combustíveis
previstas na NFPA 13Líquidos inflamáveis e combustíveisAerossóis - Nível f�6Æ�76P IIIIsqueiros
de butano embalados com plástico bolha e acartonado.
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