
Incêndio Classe A
Ocorre com materiais sólidos (madeira,
plástico, papel, tecido), use extintor à
base de água ou espuma.

Incêndio Classe B
Ocorre com líquidos inflamáveis (álcool,
gasolina, tintas, solventes e outros), use
extintor com carga de pó químico ou gás
carbônico.

Incêndio Classe C
Ocorre com instalações elétricas ou
equipamentos energizados (televisões,
transformadores, fios, apare-lhos), use
extintor com carga de pó químico ou
gáscarbônico.

Aprenda a reconher as classes de
incêndios e o tipo de extintor

apropriado.

Segurança de
Incêndio.

Incêndio Classe D
Incêndio que se propaga através de uma
reação em cadeia durante a combustão.
Esta classe possui como principais
combustíveis os metais pirofóricos: magnésio,
selênio, lítio, potássio, alumínio fragmentado,
zinco, titânio, sódio e urânio, que podem
entrar em combustão quando se encontram
na forma de partículas finas, sem que haja
uma fonte clara de ignição.

Incêndio Classe K
Incêndio envolvendo meios utilizados para
cozinhar, como óleo, gordura e banha, e que
geralmente ocorre em equipamentos como
fritadeiras, grelhas, assadeiras e frigideiras.
Neste caso, os combustíveis (líquidos ou
sólidos) contém um certo nível de gordura
saturada, e devem ser combatidos com um
agente extintor de base alcalina.



COMO USAR O
EXTINTOR?

Fique atento

e seguro!

Primeiro passo:

Rompa o lacre de plástico, retire o pino de segurança e

faça um teste pressionando o gatilho ou abrindo a válvula,

antes de chegar próximo do incêndio. Segure o extintor na

posição vertical e posicione-se a uma distância segura do

foco.

Segundo passo:

Se estiver ventando, posicione-se com o vento em direção

as suas costas, impedindo que o fogo lhe alcance ou que

os produtos da com-bustão (fumaça) venham em sua

direção.

Terceiro passo:

Para o incêndio Classe A direcione o jato para a base das

chamas. Nos incêndios do tipo “B”, “BC” e “ABC”

direcione o jato de forma a envolver as chamas (por cima),

nunca direcionando o jato para a base do fogo.

Quarto passo:

Pressione o gatilho para liberar o agente extintor

fazendo movimentos de um lado para o outro,

como se você estivesse varrendo o fogo,

mantendo o gatilho pressionado até que o fogo

apague ou até o fim do agente extintor.

Obs. : deve-se evitar a utilização de

extintores sobre pessoas e animais.



QUANDO E COMO
ACIONAR O CORPO
DE BOMBEIROS
MILITAR?

Corpo de Bombeiros
O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) é o órgão do
Sistema Estadual de Segurança e Defesa Social
competente para atuar em várias situações.

Quando acionar?
Nos casos de: prevenção, perícia e combate a
incêndios; fiscalizações das condições de segurança
contra incêndio, explosão e pânico nas edificações;
busca, resgate e salvamento de pessoas e animais;
atendimento pré-hospitalar; mergulho de busca e
resgate de bens e pessoas; ações humanitárias e de
defesa civil. 

Como acionar? 

O tipo da emergência/evento (afogamento,
acidente, incêndio);
O Local exato da ocorrência (endereço e ponto
de referencia);
A quantidade e situação da(s)vítima(s)no local;
As principais características do evento (tipo de
veículo envolvido no acidente, tipo de edificação
incendiada, etc.);

É importantíssimo saber como acionar os Bombeiros
Militares. Para nos chamar, ligue 193 e repasse para
nossa equipe na Central de Operações as seguintes
informações:

Aguarde a confirmação dos dados pelos nossos
atendentes e siga suas instruções até a chegada do
socorro.

Permaneça atento ao telefone, pois a equipe poderá retornar a ligação para
obter mais informações. Fazendo isso, você estará

ajudando a prestar o socorro da maneira mais segura e eficiente.


