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RESUMO 

 

Os extintores de combate a incêndio são equipamentos importantes que auxiliam no 

combate ao fogo. No intuito de maximizar a prevenção e minimizar os impactos oriundos de 

possíveis sinistros, os extintores devem se encontrar com a recarga válida e não devem possuir 

nenhum tipo de avaria ou irregularidade que possa afetar seu desempenho durante o uso. 

Atualmente a maioria das indústrias, comércios, laboratórios e entre outros, não possuem um 

controle eficiente de todos os extintores de incêndio, pois ainda se utilizam como maneira de 

controle o auxílio de planilhas manuais. A partir de estudo realizado, foi caracterizada a 

necessidade de se criar um sistema que fosse capaz de gerenciar as manutenções dos extintores 

quanto a: vencimento das recargas, validade do teste hidrostático, irregularidades encontradas e 

que otimizasse o tempo de inspeção. O software S.G.I realiza o gerenciamento das manutenções 

dos extintores, utilizando-se de tecnologias Web e Mobile associadas a uma base de dados de 

geolocalização dos extintores. A programação da parte Web foi desenvolvida através da linguagem 

PHP, com uso do framework gratuito denominado CakePHP. Já para o desenvolvimento do 

aplicativo mobile, foi utilizado a linguagem HTML5, CSS3 e JavaScript em um ambiente de 

desenvolvimento híbrido, que permite a construção e utilização do aplicativo para multi-

plataformas, sem que haja perda de desempenho para o usuário. Para realizar o teste do sistema 

desenvolvido, foi escolhido o laboratório de produção de medicamentos NUPLAM localizado na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em virtude do grau de risco existente 

devido a manipulação de compostos inflamáveis. 
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ABSTRACT 

  

 Fire extinguishers are important equipment that help in the fight against fire. In order to 

maximize prevention and minimize impacts from possible accidents, extinguishers must meet valid 

recharge and must not have any type of malfunction or irregularity that may affect their 

performance during use. Currently most industries, shops, laboratories and others, do not have an 

efficient control of all fire extinguishers, as the use of manual spreadsheets is still used as a control. 

From the study carried out, it was characterized the need to create a system that could manage the 

maintenance of extinguishers as to: expiration of the recharges, validity of the hydrostatic test, 

irregularities found and that optimized the time of inspection. S.G.I software manages fire 

extinguisher maintenance, using Web and Mobile technologies associated with a geolocation 

database of fire extinguishers. The programming of the Web part was developed through the PHP 

language, using the free framework called CakePHP. As for the development of the mobile 

application, HTML5, CSS3 and JavaScript were used in a hybrid development environment, which 

allows the construction and use of the application for multi-platforms, without loss of performance 

for the user. To carry out the test of the developed system, the NUPLAM drug production 

laboratory located at the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) was chosen because 

of the degree of risk that exists due to the handling of flammable compounds. 
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1.INTRODUÇÃO 
  

Atualmente existem diversos fenômenos: furacões, terremotos, eclosões vulcânicas, secas, 

enchentes, desabamentos e incêndio que podem causar enormes prejuízos à sociedade. É possível 

dizer que o incêndio assola a todos, independem de condições econômicas, políticas ou geográficas, 

tendo na maioria das ocasiões efeitos devastadores, com perdas e danos irrecuperáveis (ONO, 

2004). 

 Incêndio pode ser descrito como sendo fogo de grande proporção, que destrói aquilo que 

não estava programado para ser queimado, pode ser classificado através da sua severidade, que é a 

medida dos efeitos do incêndio sobre as edificações, usuários e o meio ambiente (MACIEL, 2008). 

O alto poder de destruição do fogo leva os seres humanos a quererem evitar sua ignição 

descontrolada ou, simplesmente estarem prontos a combatê-los rapidamente. Os incêndios que não 

são capazes de serem controlados rapidamente acabam ocasionando danos que culmina na 

destruição de bens materiais e algumas vezes também a vida. 

Historicamente foram registrados incêndios de grande porte ocorridos no Brasil, tais como: 

Gran Circo Norte-Americano ocorrido em 17 de dezembro de 1961 em Niterói/RJ, resultando em 

mais de 250 pessoas mortas e 400 feridas, dos quais 70% desse total eram crianças (SEITO et al., 

2008). Edifício Andraus ocorrido em 24 de fevereiro de 1972, centro de São Paulo/SP, foram 

registrados 16 mortes e 336 pessoas feridas (SEITO et al., 2008). Edifício Joelma ocorrido em 01 

de fevereiro de 1974 em São Paulo/SP resultou na morte de 188 pessoas e mais de 300 feridas 

(SEITO et al., 2008). 

Recentemente o Brasil vivenciou mais um caso de tragédia relacionada a grandes incêndios, 

o caso ocorreu no interior na Boate Kiss em Santa Maria/RS, no dia 27 de janeiro de 2013 as 02:30 

da madrugada. A tragédia resultou na morte 242 pessoas (GRAGNANI et al., 2017). Laudo emitido 

pelo CREA-RS atestou que o extintor de combate a incêndio se encontrava inoperante (CREA, 

2013). 

 Os extintores de incêndio fazem parte do sistema de segurança, e tem como objetivo 

combater o princípio de incêndio. Esses equipamentos requerem manutenção periódica a cada 01 

ano para que seja realizada uma nova recarga, e a cada 05 anos para que seja validado o teste 
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hidrostático. Tradicionalmente o controle de manutenção é realizado com o auxílio de planilhas 

manuais, sendo raro o uso de sistemas computadorizado. 

 Depois de grandes tragédias ocorridas, principalmente as relacionadas com a falta de 

manutenção dos extintores de incêndio, houve um despertar, uma percepção de que a falta de 

manutenção nos extintores pode ocasionar grandes acidentes, como o ocorrido na Boate Kiss em 

Santa Maria/RS, onde havia extintor no ambiente, mas o mesmo se encontrava inoperante, devido 

à falta de manutenção, o que ocasionou diversas mortes e pessoas feridas. 

 Fatos como esse tem se tornado cada vez mais comum nas empresas, indústrias, órgãos 

públicos e instituições de ensino. Poucos realizam corretamente a manutenção e inspeção dos seus 

extintores de combate a incêndio. 

 No quesito de normas de padronização a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), foi a pioneira na emissão de selos de conformidade para extintores de combate a incêndio, 

contribuindo nos quesitos de políticas públicas, defesa do consumidor e a segurança da população.  

 Embasado nas leis vigentes sobre prevenção de incêndio por extintores, sob a colaboração 

do Prof. Eng. Marcel da Costa Amorim, Engenheiro de Segurança da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, notou-se a necessidade de criar um software que fosse capaz de realizar o 

gerenciamento das manutenções dos extintores de combate a incêndio dessa universidade, a fim de 

evitar que ocorram possíveis tragédias no futuro, tendo em vista que o atual meio de controle dos 

extintores de incêndio se faz através do uso de planilhas manuais, o que resulta em um processo 

lento e ineficaz. 

1.1. OBJETIVOS 
 

1.1.1 Objetivo Geral 
 

Desenvolver um Sistema de Gerenciamento de Manutenção de Extintores de Incêndio.  

1.1.2 Objetivos Específicos 
 

• Levantamento Bibliográfico, com o estudo das Normas Técnicas aplicáveis ao uso dos 

extintores no combate a incêndios. 
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• Aplicar a Metodologia adotada no desenvolvimento do Sistema, realizando entrevistas e 

coletando dados necessários a modelagem do sistema. 

• Modelar a base de dados e definir a plataforma de desenvolvimento do software 

• Desenvolvimento do ambiente WEB e o aplicativo Mobile utilizando tecnologia de 

geolocalização. 

• Realizar o teste de funcionalidade do aplicativo desenvolvido em um setor estabelecido na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 

• Analisar os dados coletados, gerar relatórios e recomendações. 

1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 

 O trabalho desenvolvido foi dividido em seis capítulos. No capítulo 1 é abordado a 

introdução, demonstrando a importância do tema e seus objetivos. No capítulo 2, é feito uma 

revisão bibliográfica fundamental para o desenvolvimento esse trabalho. O capítulo 3 apresenta as 

normas especificas aplicadas a extintores de combate a incêndio. No capítulo 4, é apresentada a 

arquitetura utilizada para o desenvolvimento do sistema. No capítulo 5, são feitos os testes de 

funcionalidade do aplicativo desenvolvido em um dos setores da UFRN e as discussões dos 

resultados referentes aos dados levantados. O capítulo 6, trata das conclusões obtidas com o 

desenvolvimento do sistema e as recomendações futuras.  
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2.REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Para uma melhor compreensão desse trabalho, faz se necessário a abordagem de alguns 

conceitos básicos. 

2.1 Fogo 
 

O fogo foi um elemento fundamental para que o homem pudesse iniciar sua caminhada 

rumo à civilização. Acredita-se que o primeiro contato do homem com o fogo se deu naturalmente, 

ao serem observados: árvores atingidas por raios, surgimentos de jazidas de petróleo ou atividades 

vulcânicas. 

Com o percorrer do tempo, o homem encontrou a utilidade do fogo a partir da luz que era 

produzida, e pelo seu calor que era transmitido ao corpo. Diante dos benefícios e utilidades, o fogo 

passou a ser motivo de disputa entre grupos. Essa disputa só foi cessada quando o homem aprendeu 

a produzir o fogo. 

O homem passou a gerar o fogo através do forte atrito entre pedras, ou entre a fricção entre 

pedaços de madeira no formato cilíndrico, rodeado de folhas e gravetos secos. Os incêndios só 

começaram a surgir a partir do início da vivência em comunidades, nas cabanas construídas a partir 

de galhos e folhas secas (MACIEL, 2008). 

O fogo é uma ocorrência imprevisível, que pode ocasionar danos materiais e perdas de 

vidas humanas. Para que haja uma eficiente prevenção e/ou combate aos incêndios, deve-se ter o 

conhecimento da mecânica do fogo em todos os seus aspectos: causas, formação e consequências 

(BRENTANO, 2007). 

 Segundo Brentano (2007), fogo é uma reação química denominada combustão, que é uma 

oxidação rápida entre o material combustível, sólido, líquido ou gasoso, e o oxigênio do ar, 

provocada por uma fonte de calor, que gera luz, calor e além de emissão de fumaça, gases e outros 

resíduos.  

As fumaças originadas a partir de incêndios possuem uma complexa e variável composição 

química. A composição química é influenciada pelo tipo de material que está em combustão e pelo 

nível de energia (calor) do processo, no anexo 1 está ilustrado alguns dos possíveis gases liberados 

durante a combustão. As presenças desses gases agem de forma prejudicial à vida humana. Sua 

presença pode ser atestada de forma visual ou através dos odores. Os efeitos do contato com a 

fumaça de incêndio são os mais variados possível, tais como: impedimento da visibilidade das rotas 
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de fuga, tosses e sufocamentos. O gás carbônico provoca palpitações, aceleramento cardíaco e 

debilitação dos sentidos das pessoas. 

 De acordo com Bayon (1978), os produtos originados a partir da combustão, podem 

ocasionar consequências, tais como: 

✓ As chamas são parte espetacular e visível do fogo, iluminam e atraem; 

✓ A fumaça impede a visibilidade, dificulta a saída e a aproximação para combate ao 

fogo; 

✓ O calor aquece o ar, atingindo altas temperaturas, ocasionando a combustão 

espontânea de alguns materiais e a deformação e perda de resistência de outros. 

O fogo pode ser representado a partir do diagrama denominado triângulo do fogo, conforme 

Figura 1, onde cada aresta representa um dos elementos necessários para existência do fogo. 

 

Figura 1. Triângulo do fogo 

 

 

Para que o fogo se mantenha, devem coexistir ligado os três elementos do triângulo. Com 

o passar dos anos e com o avanço da ciência foi comprovado que para existir fogo não era mais 

necessário apenas existir o triângulo do fogo, a nova teoria agora é baseada no tetraedro do fogo, 

conforme Figura 2. Cada uma das faces do tetraedro representa um elemento do fogo: combustível, 

comburente, calor e reação em cadeia e devem coexistir para que o fogo se mantenha. 

         Figura 2. Tetraedro do fogo 
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Segundo Maciel (2008), Seito et al., (2008) e Brentano (2007), o fogo é uma reação físico-

química, e para que haja combustão deve-se ter presente quatro elementos:  

✓ Combustível: É uma matéria que pode ser queimada através de reações químicas, 

sendo encontrada em meios sólidos, líquidos e gasoso. Quase todos os tipos de 

combustíveis sólidos, seguem uma sequência que dá início a sua ignição. Primeiramente 

eles devem sofrer um aquecimento liberando os vapores combustíveis, que ao serem 

misturados com o ar, originam uma mistura inflamável. Uma faísca ou uma superfície 

aquecida, dá origem ao processo de combustão. Os combustíveis líquidos se vaporizam 

ao serem aquecidos, misturando-se com o oxigênio presente no ar, resultando em uma 

mistura inflamável. Já os combustíveis gasosos para entrarem em combustão, faz-se 

necessário a formação de uma mistura inflamável com o oxigênio do ar, cuja 

concentração deve estar em intervalo ideal.  

✓ Comburente (Oxigênio): É o que alimenta a reação, o agente comburente de maior 

contribuição, que ativa e conserva as combustões, é o próprio oxigênio do ar. 

✓ Calor: É um elemento que dá origem, mantém e incentiva a propagação do fogo. 

✓ Reação em Cadeia: A reação química é a transferência de calor que existe entre as 

moléculas do material em combustão, com a molécula vizinha, que depois do contato, 

entra também em combustão. Esse processo se repete até que todo o material esteja em 

completa combustão. 

 

A combustão é uma reação química em que o combustível reage com o oxidante, 

produzindo vários produtos, liberando energia e grande quantidade de fumo preto (CASAL, 2008). 

 O início da combustão deve levar em consideração a existência dos elementos do tetraedro 

do fogo, como também, segundo Casal (2008), deve-se ter o oxidante (oxigênio) e o combustível 

em quantidades suficientes, ou seja, o combustível deve estar pronto para inflamar (temperatura 

deve estar acima do mínimo) e a fonte de ignição com intensidade mínima. 

 Nos incêndios tem-se uma reação exotérmica, tendo em vista que há liberação térmica de 

energia, quando o combustível é queimado. Os gases resultantes dos incêndios são originados a 

partir das reações químicas de combustão, tendo como características serem: bastantes quentes e 

luminosos, a luminosidade é denominada chama (CASAL, 2008). 
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A quantidade e duração do fogo dependerão de algumas características do material 

combustível, tais como: fases (sólido, liquido, gás), massa especifica, calor especifico, ponto de 

fulgor, ponto de ignição, quantidade de calor, quantidade de oxigênio e etc. 

2.2 Incêndios 
 

Segundo Martin (2011), os incêndios podem ocorrer nos mais variados tipos de local e/ou 

objeto. Podendo ser classificados de acordo com a fase que se encontra (Sólida, Líquida e Gasosa). 

Abaixo será descrito os mecanismos de ignição dos materiais sólidos, líquidos e gasosos. 

• Combustível Sólido: Quando exposto a um nível de energia, apresenta 

decomposição térmica, que é denominada pirólise, dando origem a um produto 

gasoso (gás e vapor) que com a presença do oxigênio forma uma mistura inflamável. 

Essa mistura na presença de faíscas, chamas ou centelhas se inflama e gera o fogo 

conforme ilustra na Figura 3. Se a energia que incide sobre o combustível sólido for 

suficiente para manter a razão de pirólise, formando a mistura inflamável, haverá 

então a continuidade da combustão. Pós de material orgânico e de metais podem 

também sofrer a combustão instantânea quando em suspensão no ar, portanto seu 

mecanismo não é a pirólise (SEITO et al., 2008). Os materiais pirofóricos 

conhecidos são: magnésio (Mg), alumínio (Al), urânio (U), sódio (Na), potássio (K), 

lítio (Li), zircânio (Zr), cálcio (Ca) e titânio (Ti). 

 

Figura 3. Ignição de sólidos 

 

• Combustível Líquido: Os combustíveis líquidos quando são expostos a um 

determinado grau de calor, sofrem o fenômeno físico denominado evaporação, que 

é a liberação dos vapores, quando em contato com o oxigênio do ar, formam uma 

mistura explosiva. Essa mistura na presença de faíscas, chamas ou centelhas se 

inflama e gera o fogo, conforme ilustra a Figura 4. Na maior parte das vezes os 

combustíveis líquidos são derivados do petróleo. O combustível líquido tem taxa de 

evaporação diretamente proporcional ao seu aquecimento. Nos combustíveis essa 
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propriedade permite que seja determinado seu ponto de fulgor e o ponto de 

combustão (SEITO et al., 2008). 

 

Figura 4. Ignição dos líquidos 

          

 

• Combustível Gasoso: Esse combustível é apresentado em forma de gás ou vapor 

na temperatura ambiente. O combustível gasoso quando entra em contato com o 

oxigênio do ar, forma uma mistura explosiva. Essa mistura na presença de faíscas, 

chamas ou centelhas se inflama e gera o fogo, conforme ilustra Figura 5 (SEITO et 

al., 2008). Os combustíveis gasosos mais conhecidos são: hidrogênio, monóxido de 

carbono, amônia e dissulfeto de carbono. 

 Figura 5. Ignição de gases 

 

 

 De acordo com Gomes (1998) apud Maciel (2008), um incêndio pode se iniciar por 

inúmeros motivos. É importante saber que as causas podem ser duas: 

1) Causas naturais: O incêndio se origina por meio dos fenômenos da natureza, os quais agem 

por si só, não dependendo da vontade humana. 

2) Causas artificiais: Quando o incêndio ocorre pela ação humana, ou pela negligência ao 

tomar as devidas medidas de precaução: 

a) Acidental: Originado de descuido, sem ser intencional. 

b) Proposital: De origem criminosa, ou seja, de forma proposital. 

 

Diversos fatores influenciam os incêndios, Segundo Mitidieri (1998), as características dos 

materiais possuem influência significativa em relação a evolução de um incêndio. As 

características estão relacionadas com a facilidade que o material sofre ignição, capacidade de 
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sustentar a combustão, rapidez de propagação das chamas, quantidade, taxa de calor liberada e 

desprendimento de partículas em chama. 

 Martin e Peris (1982) apud Aquino (2015), usam como base as seguintes variáveis 

correlacionadas com o fogo: 

✓ Propagação Superficial: É o poder de que o fogo tem de se avançar sobre as superfícies 

dos materiais. 

✓ Combustibilidade: Definido como sendo a susceptibilidade do material se queimar ou não, 

contribuindo para o aumento do incêndio. 

✓ Inflamabilidade: Um material que possui alto grau de inflamabilidade, quando o mesmo 

libera gases durante sua queima, e esses gases possuem características que são capazes de 

se ignizar em chamas. 

✓ Poder Calorífico: Todo material ao ser queimado libera calor. Poder calorifico é a perda 

por unidade de peso que acarreta no material ao sofrer combustão. 

 Na maioria das vezes o incêndio se inicia de maneira rápida. O crescimento do fogo 

dependerá basicamente do item ignizado, das características dos materiais próximos ao fogo e da 

sua distribuição no ambiente, Seito (2008), lista os principais fatores que influenciam em um 

incêndio: 

a) Forma geométrica e dimensões da sala ou local; 

b) Superfície especifica dos materiais combustíveis envolvidos; 

c) Distribuição dos materiais combustível no local; 

d) Quantidade de material combustível incorporado ou temporário; 

e) Característica de queima dos materiais envolvidos; 

f) Local do início do incêndio no ambiente; 

g) Condições climáticas (temperatura e umidade relativa); 

h) Aberturas de ventilação no ambiente; 

i) Aberturas entre ambientes para a propagação do incêndio; 

j) Projeto arquitetônico do ambiente e ou edifício; 
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 As etapas de um incêndio podem ser divididas basicamente em quatro etapas, conforme 

ilustra a Figura 6, na qual mostra a evolução do incêndio celulósico na edificação. 

 

Figura 6. Etapas do incêndio 

 

Fonte: (SEITO et al., 2008). 

 

Na primeira etapa do gráfico tem-se um início de incêndio, de crescimento lento, com uma 

duração média entre cinco e vinte minutos até chegar no ponto de ignição. Caso a detecção e o 

combate a incêndio seja realizado nessa primeira etapa, haverá grande probabilidade de se apagar 

o incêndio. 

Na etapa seguinte inicia-se o crescimento acentuado das chamas e consequente o 

aquecimento do ambiente. Nessa fase haverá um ambiente cheio de gases e vapores decorrentes da 

pirólise dos combustíveis sólidos. Caso também haja no ambiente combustível líquido, ocorrerá a 

inflamação generalizada (flashover) e o ambiente será tomado por grandes labaredas. 

Na terceira fase ocorre a diminuição de forma gradual da temperatura e das chamas no 

ambiente, devido o material combustível ter sido exaurido. Na quarta e última fase, tem-se o 

fenômeno da extinção do fogo. 

De acordo com Brentano (2007), para que seja extinto o fogo, deve-se eliminar um dos três 

elementos, ou interromper a reação química em cadeia do incêndio. Os métodos para extinção são 

demonstrados a seguir: 
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• Extinção por isolamento: Esse método trata a extinção do incêndio, a partir da retirada do 

material combustível. Exemplo: em um incêndio envolvendo vazamento de gás, se for 

desligado a saída de gás, isso fará com que o incêndio se cesse. 

• Extinção por abafamento: Esse método trata a extinção do incêndio, a partir da retirada 

do comburente, ou seja, busca a retirada do oxigênio. Exemplo: Fechamento do ambiente, 

diminuindo a presença do gás no ambiente. 

• Extinção por resfriamento: Esse método trata a extinção do incêndio, através da retirada 

do calor pelo resfriamento do material em combustão. 

• Extinção Química (Quebra da reação): Esse último método consiste no lançamento junto 

ao fogo, de determinados agentes extintores. Os agentes extintores atuam no fogo 

interrompendo a reação química em cadeia, originando o cessamento do fogo. 

 

2.3 Extintores 
 

 O surgimento dos extintores de incêndio, teve início no século XV, sendo provido de uma 

espécie de seringa metálica, com cabo de madeira, tendo sua aparência muito semelhante ao de 

uma seringa de injeção, com suas dimensões exageradas e sem a agulha, conforme é ilustrado na 

Figura 7 (SEITO et al., 2008). 

 

 

Figura 7. Esquemático do extintor séc. XV 

 

Fonte: Viola, 2006 

 

No século XVI surgia um novo tipo de extintor de combate a incêndio. Desenvolvido por 

Jacob Besson, esse novo projeto de extintor era constituído de um grande recipiente de ferro, 
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montado sobre rodas, com um enorme gargalo curvo, que permitia o acesso em edifícios em 

chamas, como ilustra a Figura 8 (SEITO et al., 2008). 

 

Figura 8. Extintor do Século XVI. 

 

Fonte: Viola, 2006. 

 

 Em 1816, Capitão George Manby, apresentava um equipamento que foi considerado o 

precursor dos extintores de combate a incêndio moderno. Era disposto de um recipiente cilíndrico 

de cobre, com capacidade de 13,6 litros, com uma solução de carbonato de potássio (K2CO3) no 

seu interior, pressurizado com ar (VIOLA, 2006). 

 Na década de 90 já se usava um extintor portátil, com capacidade de 4 a 8 litros. Seu interior 

continha uma solução concentrada de bicarbonato de sódio (NaHCO3) na parte inferior do extintor. 

Na parte superior era instalado um dispositivo com ácido sulfúrico (H2SO4). O acionamento desse 

dispositivo, fazia com que houvesse a mistura do H2SO4 com o NaHCO3, formando o gás carbônico 

(CO2), conforme ilustrado a reação abaixo (VIOLA, 2006):  

 

Na Figura 9, é representado um esquemático do interior do extintor da década de 90. 
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Figura 9. Extintor da década de 90. 

 

                                                    Fonte: Viola, 2006. 

 

Os extintores de combate a incêndio são equipamentos de segurança, que tem a finalidade 

de prevenir perdas de vida e propriedade (LIU; KIM; CARPENTER, 2007). 

De acordo com a NBR 12693, extintor de incêndio é um equipamento de acionamento 

manual, contendo recipiente e acessórios, com algum dos tipos de agente extintor contido no seu 

interior. 

 Os extintores de combate a incêndio são equipamentos de fácil manuseio, resistentes e 

destinados a combaterem princípios de incêndio. Sua eficácia depende se o mesmo será utilizado 

de forma imediata no início do incêndio, se o mesmo estará em condições adequadas de uso e se 

for operado de forma correta. Eles são classificados de acordo com o tipo de agente extintor que o 

contem, podendo ser de: água, espuma mecânica, CO2, carga de pó e de compostos orgânicos 

halogenados. 

 Segundo Viola (2006), os extintores de combate a incêndio possuem diversos princípios de 

funcionamento, mas todos expulsam os agentes extintores do seu interior, através da pressão, que 

essa pode ser obtida a partir de uma reação química, um intermédio de um gás propelente, ou até 

mesmo pela descompressão do agente extintor. 

2.3.1 Fatores que Determinam a Eficiência dos Extintores 
 

 Seito et al., (2008), relata que existem alguns fatores que são de grande importância para 

que se tenha uma boa eficiência no uso dos extintores de combate a incêndio, tais como: 

 

• Agente Extintor: O uso adequado do agente extintor correspondente a classe de fogo, faz 

com que se obtenha uma maior eficiência no combate a determinado princípio de incêndio. 
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• Alcance: O alcance do jato do extintor, está relacionado com a pressão interna, e com a 

dimensão do orifício de saída do jato. 

• Duração de Descarga: A quantidade de agente extintor contida no interior dos cilindros, 

varia de acordo com a capacidade que cada extintor possui, devido a isso não se pode 

precisar o tempo de descarga. 

• Formas de Descarga: Os jatos de extinção podem ser descarregados de dois tipos 

diferentes: jato concentrado e jato em forma de névoa/nuvem. 

 

2.3.2 Tipos de Extintores 
 

 A eficiência dos diversos tipos de extintores está diretamente relacionada ao tipo de 

incêndio para qual o extintor foi desenvolvido. De acordo com a National Fire Protection 

Association NFPA (2002) apud Viola (2006), pode-se classificar os extintores de combate a 

incêndio em cinco diferentes tipos de classes, em função do material de origem do incêndio e do 

material combustível: 

• Classe A: É o tipo de incêndio que tem o envolvimento de materiais combustíveis sólidos, 

tais como: madeira, tecidos, papéis, borrachas, plásticos termoestáveis e outras fibras 

orgânicas. Podem ser queimados em superfície e profundidade, deixando resíduos após sua 

queima (cinzas). 

• Classe B: É o incêndio que ocorre quando envolve líquidos e/ou gases inflamáveis ou 

combustíveis, plásticos e graxas que se liquefazem por ação do calor e queimam somente 

em superfície. 

• Classe C: É o incêndio que ocorre em aparelhos elétricos energizados como, motores, 

televisores, rádios, computadores e outros similares. Caso seja retirado o agente energizado, 

pode-se combater esse tipo de incêndio com outra classe, normalmente é utilizado a Classe 

A. 

• Classe D: Incêndio em metais combustíveis, tais como: magnésio, titânio, alumínio, 

zircônio, sódio, potássio e lítio. 

• Classe K: Incêndios originados a partir de óleos e gorduras de cozinhas industriais. 

 

A ABNT ainda não normatizou a classe K em suas normas no Brasil. 
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Os tipos de extintores mais comuns são: água, pó químico, espuma mecânica e dióxido de 

carbono, capazes de promoverem a extinção de um ou dois tipos de fogo (LIU; KIM; 

CARPENTER, 2007). 

 Os agentes podem ser ejetados de três maneiras: auto-ejeção, que é quando se tem o agente 

extintor gasoso mantido sob pressão; Pressurização direta, são os que ficam sob pressurização 

permanente; Pressurização indireta, sofrem pressurização na ocasião do uso. 

 

Extintores de Água: São extintores de combate a incêndio utilizados em incêndios de classe A 

(papel, tecidos, madeiras e etc.). Segundo Brentano (2007), a água age nos incêndios por 

resfriamento e abafamento, dependendo do seu estado físico: 

 

• Líquido: Se for utilizada por jato compacto, agirá por abafamento no incêndio. Jato de 

neblina age por resfriamento e abafamento. Sempre que a água líquida for utilizada, agirá 

no fogo por resfriamento, absorvendo o calor e se aquecendo, até chegar no estado de vapor, 

onde passará a agir por abafamento, reduzindo a quantidade de oxigênio existente no 

ambiente do incêndio. 

• Gasoso: A água em vapor age por abafamento. 

 

A maioria dos extintores de água comercializados no Brasil, são convencionalmente 

chamados de extintores de água pressurizada (AP). Na Figura 10, tem-se uma ilustração do modelo. 

 
Figura 10. Extintor do Tipo AP 

 

Extintores de Dióxido de Carbono (CO2): Os extintores de CO2 são indicados para incêndios de 

classes B e C, ou seja, líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos. Segundo Brentano (2007), o 

dióxido de carbono age nos incêndios por abafamento, diminuindo a concentração de oxigênio 

existente no ar, consequentemente, reduz a geração de calor até a extinção total do fogo. 
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 A grande vantagem do extintor de CO2, é que por ele ser um gás, não terá resíduos após o 

seu uso, sendo indicado para ambientes sensíveis a poeiras. Os extintores de CO2 não possuem 

manômetros, devido à alta pressão presente no interior dos cilindros. Na Figura 11 abaixo tem um 

modelo de extintor do tipo CO2. 

 

Figura 11. Extintor do tipo CO2 

 

 

Extintor de Espuma Mecânica: São extintores que podem ser utilizados em incêndios de classes 

A e B. De acordo com Brentano (2007), a espuma é composta por bolhas de gás, formadas a partir 

de uma solução aquosa de um agente concentrado líquido especial formador de espuma (extrato). 

A sua formação se dá a partir da agitação de uma mistura de água com o extrato. 

 A extinção do fogo é feita por abafamento e resfriamento, como a espuma é mais leve que 

o líquido combustível, ela acaba flutuando sobre o mesmo. A Figura 12 ilustra um extintor de 

espuma mecânica. 

 
Figura 12. Extintor de espuma mecânica 

 

Extintores Pós Químicos Secos (PQS): São extintores utilizados nos incêndios de classes A, B, 

C e D. De acordo com Brentano (2007), esses pós tem como bases o bicarbonato de sódio, 

bicarbonato de potássio e o monofosfato de amônia. O fogo acaba sendo extinto por abafamento, 

resfriamento e rompimento da cadeia química. 



 

29 

 

 De acordo com NBR 9695 (2007), os pós contidos nos interiores dos cilindros, são 

formados por um ou mais inibidores. Os pós de extinção são identificados a partir das cores que 

eles possuem, conforme Tabela 1 abaixo: 

Tabela 1. Produto inibidor x cor 

Produto Inibidor Cor de identificação 

Bicarbonato de Sódio Branca 

Bicarbonato de Potássio Púrpura 

Fosfato de Monoamônia Amarela 

  

Os pós químicos possuem boa eficiência, não sendo dispersados na atmosfera como um 

gás, fazendo com que as chamas sejam extintas de maneira mais rápida e eficiente. Esse tipo de 

extintor possui a desvantagem de contaminar o ambiente após sua utilização. 

 

• Pó BC: É formado a partir da base de bicarbonato de sódio e bicarbonato de potássio. Deve 

ser utilizado em incêndios de classes B e C. 

• Pó ABC: É formado a partir da base de fosfato de monoamônia. Deve ser utilizado em 

incêndios de classes A, B e C. 

• Pó para classe D: São utilizados para conter incêndios de metais. A extinção se dá pela 

formação de camadas por abafamento. 

O extintor de pó químico seco (PQS) é o mais recomendado para incêndios de classes B e 

C, não tendo uma boa eficiência em fogo originado a partir da queima do óleo de cozinha, visto 

que possui baixo poder de resfriamento (LIU; KIM; CARPENTER, 2007). 

 

                                                                        Figura 13. Extintor PQS 
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2.4 Grandes Incêndios no Brasil 
 

 Os incêndios ocasionam na sociedade grandes consequências, como perdas sociais, 

econômicas e humanas, de acordo com Houck e Siegel (2015), são originados a partir das reações 

de combustão, onde ocorre uma reação violenta e instantânea entre o combustível e o oxigênio, 

liberando grande quantidade de energia. 

 Ao longo das décadas, o Brasil protagonizou incêndios de grandes proporções, dos quais 

alguns serão expostos a seguir: 

 

Gran Circo Norte-Americano: 17 de dezembro de 1961, Niterói-RJ, ficou registrado como maior 

incêndio da história, deixando mais de 250 pessoas mortas e 400 feridas, dos quais mais de 70% 

desse total eram crianças. No dia do espetáculo, o circo estava com mais de 3000 mil espectadores, 

e contava com apenas uma saída de emergência, que no momento do incêndio encontrava-se 

obstruída por grades de ferro. O fogo se alastrou de forma muito rápida através da lona de cobertura, 

feita de um material altamente inflamável. Esta lona continha uma camada de parafina, 

contribuindo ainda mais para aumentar o fogo, levando o derretimento total do teto sobre o público 

(SEITO et al., 2008). 

 

Figura 14.Escombros do Gran Circo 
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Edifício Andraus: 24 de fevereiro de 1972, centro de São Paulo-SP, teve início um incêndio de 

grande proporção no Edifício Comercial e de Serviços Andraus, com 31 andares em estrutura de 

concreto armado e acabamento de vidros. A provável causa do incêndio é de que o fogo tenha 

começado nos cartazes de publicidade, colocados sobre a marquise do prédio. Essa tragédia foi 

marcada por 16 mortes e 336 pessoas feridas. O desastre só não foi maior, pois o prédio possuía 

heliponto, possibilitando o resgate de mais de 500 pessoas (SEITO et al., 2008). 

 

 
Figura 15. Edifício Andraus depois do Incêndio 
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Edifício Joelma: 01 de fevereiro de 1974, ocorreu um grande incêndio no Edifício Joelma em São 

Paulo. A tragédia resultou em 188 pessoas mortas e mais de 300 feridas. O prédio possuía 23 

andares e foi tomado pelo fogo em sua totalidade. A origem do incêndio foi devido a um curto 

circuito originado pelo aparelho de ar condicionado. Um dos fatores que fez o fogo se espalhar de 

forma rápida para os demais andares, foi devido o edifício não possuir porta corta fogo entre os 

andares, tornando um duto de propagação de fogo e fumaça. A perícia posteriormente realizada, 

detectou que os extintores do pavimento onde o fogo teve início, não foram utilizados, demostrando 

como é importante ter uma brigada de incêndio. A grande tragédia deu origem a uma importante 

mudança na nossa legislação de segurança predial (SEITO et al., 2008). 

 

Figura 16.Edifício Joelma em Chamas 
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Boate Kiss: O grande acidente na boate Kiss em Santa Maria/RS, ocorreu no dia 27 de janeiro de 

2013 as 02:30 da madrugada. A boate possuía uma área de 615 m² de extensão, e capacidade para 

700 pessoas. No dia do acidente estima-se que o ambiente contava com a presença entre 1200-1300 

pessoas (GRAGNANI et al., 2017). 

O fogo iniciou na espuma de isolamento acústico, no teto da boate, logo após uma das 

bandas utilizar de efeitos pirotécnicos durante a apresentação. Relatos de sobreviventes informaram 

as autoridades que o vocalista da banda assim que percebeu o fogo no teto, tentou apagar o princípio 

de incêndio utilizando um dos extintores localizado ao lado do palco, mas o equipamento não 

funcionou. O laudo emitido pelo Instituto Geral de Perícias (IGP) confirmou que o extintor se 

encontrava inoperante. De acordo com o posicionamento do CREA-RS, a falha foi fundamental 

para a propagação do incêndio.  

O incêndio resultou na morte de 230 pessoas que vieram a falecer no local em virtude da 

inalação no monóxido de carbono, e 12 pessoas foram socorridas mas faleceram no hospital, 

totalizando 242 pessoas mortas (GRAGNANI et al., 2017). 

A tragédia na boate Kiss foi classificada como o segundo maior incêndio no Brasil, nos 

últimos 50 anos (GRAGNANI et al., 2017). 

 

Figura 17.Extintor que Falhou 
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Figura 18.Interior da Boate 

 
 

 Além do risco de um extintor falhar no momento de um incêndio por falta de recarga, 

podemos também listar alguns acidentes e falhas ocasionados pela falta de manutenção nos 

extintores: 

 

Caso 01: Nesse caso tivemos um acidente, onde o operador do extintor do tipo PQS, ao acionar o 

seu ativador foi golpeado pelo extintor na região do pescoço e do queixo. O acidente ocorreu devido 

a base do extintor apresentar avançado grau de oxidação, fazendo com que no momento do 

acionamento, a pressão arrancasse a base inferior, e consequentemente a parte superior atingiu o 

operador. As causas do acidente podem ser definidas pela: Corrosão na base do extintor e falta de 

inspeção de rotina. Como medida preventiva, devem-se realizar inspeções rotineiras, com intuito 

de verificar as condições do extintor de combate a incêndio.   

 

 
Figura 19.Extintor após o acidente 
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Caso 02: Investigadores ao inspecionar a área de um incêndio ocorrido em um navio descobriram 

que durante o combate a incêndio, um membro da tripulação tentou usar um extintor do tipo CO2, 

mas não obteve êxito, tendo em vista que o extintor não conseguiu descarregar corretamente, 

apenas pulverizando uma pequena porção do agente extintor. Os investigadores examinaram o 

extintor, e foi descoberto que o mesmo havia sofrido substituição da mangueira e do chifre de 

descarga. Essa mudança acabou interferindo nas extremidades por onde flui o CO2. O exame 

técnico concluiu que o extintor não possuía orifícios para que houvesse fluxo de CO2.  

 

Caso 03: Extintores de CO2 são de alta pressão interna, tornando-se equipamentos perigosos, se 

não forem realizadas manutenções periódicas necessárias. Nesse artigo é relatada uma explosão de 

um dos extintores de CO2 em uma fábrica de biscoitos. O extintor estava localizado em seu suporte 

na parede, perto do escritório de produção. A explosão repentina do extintor fez com que o mesmo 

quebrasse a parede do escritório, destruísse a janela, e indo parar no estacionamento. No momento 

da explosão, haviam duas pessoas no escritório, mas ambas não ficaram feridas. Perícia realizada 

no extintor revelou que a liberação súbita da pressão, foi ocasionada pela fratura da válvula. O 

extintor passou por uma análise metalúrgica completa, onde foi constatado, que a falha era 

decorrente de duas circunstâncias: aplicação de uma tensão de tração e da presença de um 

determinado agente corrosivo. A tensão de tração foi gerada pela própria pressão interna do gás. 

Já o agente corrosivo descoberto, foi o pó de bicarbonato de amônio, utilizado na fabricação de 

biscoitos. Os sacos contendo o bicarbonato de amônio, eram armazenados próximo do extintor que 

explodiu (DALTON, 2005). 

 

 O Brasil passou por diversos casos de incêndios que ocasionou na morte de muitas pessoas. 

De acordo com Rodrigues et al (2017), isso se evidenciou mais devido a modernização, 

complexidade das construções e verticalização da cidade. 

 Os acidentes citados anteriormente foram de fundamental importância para que fosse criada 

as normas e regulamentações demonstradas no capítulo 3. 

 O Brasil estabelece parâmetros gerais que devem ser adotados por Estados e Municípios. 

A legislação federal vigente sobre prevenção de incêndio e a âmbito de segurança pública, nos 

termos do artigo 144 da constituição Federal do Brasil, relata que é de responsabilidade de todos: 

União Federal, Estados e Munícipios, legislar sobre a prevenção de incêndio (GRAGNANI et 

al.,2017).  
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 As normas de segurança relacionadas a incêndios e a manutenção dos extintores, vem 

evoluindo de maneira satisfatória com o passar dos anos. Já foram alcançadas diversas mudanças 

nas regulamentações. 

 No entanto, apesar dos trabalhos já realizados na área, muito ainda deve ser estudado, 

pesquisado, planejado e introduzido em nossas regulamentações para que possamos alcançar um 

nível aceitável de segurança contra incêndio para toda população brasileira (SEITO et al., 2008). 
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3. NORMAS 
 

 No quesito segurança contra incêndio no Brasil, a certificação da conformidade de 

extintores de incêndio representa uma atividade pioneira da ABNT, tendo início em 1951, com a 

emissão dos primeiros selos nos extintores. A ABNT contribui para a implementação de políticas 

públicas, defesa dos consumidores e a segurança de todos os cidadãos. 

Nesse capítulo apresentaremos as normas: NBR 12692-Inspeção, manutenção e recarga em 

extintores de incêndio, NBR 12693-Sistema de proteção por extintores de incêndio, NBR 15808-

Extintores de incêndios portáteis e NBR 15809-Extintores de incêndios sobre rodas, que serviram 

de base para o desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento da Manutenção de Extintores de 

Incêndio. 

3.1 NBR 12692- Inspeção, Manutenção e Recarga em Extintores de Incêndio 
  

A NBR 12692 ressalta as condições mínimas exigíveis para inspeção, manutenção e recarga 

em extintores de incêndio. Os extintores devem passar por exames periódicos realizado por um 

profissional habilitado, com intuito de manter o extintor em condições de operação. 

 Deve-se realizar manutenção nos extintores de incêndio, sempre que utilizado, ou quando 

requerido por inspeção. As manutenções dividem-se em três níveis:  

Manutenção Primeiro Nível: Esse tipo de manutenção pode ser executado no local onde o extintor 

está instalado, não havendo necessidade de removê-lo para oficina especializada. Consiste em: 

a) Limpeza dos componentes aparentes; 

b) Reaperto de componentes roscados que não estejam submetidos a pressão; 

c) Colocação do quadro de instruções; 

d) Substituição ou colocação de componentes que não estejam submetidos a pressão por 

componentes originais; 

e) Conferência, por pesagem, da carga de cilindros carregados com dióxido de carbono. 

Manutenção Segundo Nível: Esse tipo de manutenção é necessário ser realizada com 

equipamentos e local apropriado, com profissional habilitado. Consiste em: 

a) Desmontagem completa do extintor; 

b) Verificação de Carga; 

c) Limpeza de todos os componentes; 



 

38 

 

d) Controle de rosca visual, sendo rejeitadas as que apresentarem crista danificada, falhas 

de filetes, francos desgastados. 

e) Verificação das partes internas e externas, quanto a existência de danos a corrosão; 

f) Substituição de componentes, quando necessária, por outros originais; 

g) Regulagem das válvulas de alivio e/ou reguladora de pressão, quando houver; 

h) Verificação do indicador de pressão, conforme 8.2 e 9.3 da NBR 9654/1986; 

i) Fixação dos componentes roscados (exceto roscas cônicas) com torque recomendado pelo 

fabricante, no mínimo para as válvulas de descarga, bujão de segurança e tampa; 

j) Pintura conforme o padrão estabelecido na NBR 7195 e colocação do quadro de 

instruções quando necessário; 

l) Verificação da existência de vazamento; 

m) Colocação do lacre, identificando o executor; 

n) Exame visual dos componentes de materiais plásticos, com auxílio de lupa com aumento 

de pelo menos 2,5 vezes, os quais não podem apresentar rachaduras ou fissuras. 

 

Manutenção Terceiro Nível: Esse tipo de manutenção requer revisão total do extintor, incluindo 

a execução de ensaios hidrostáticos. 

 Abaixo tem-se a Tabela 2 que orienta os níveis de manutenção, para algumas situações 

encontradas em inspeções:  

Tabela 2. Níveis de Manutenção 

Níveis Situações 

1 
Lacre violado ou vencido; 

Quadro de instruções ilegível ou inexistente. 

1 ou 2 
Inexistência de algum componente; 

Validade da carga de espuma química e líquida. 

1 ou 3 
Mangueira de descarga apresentando danos, deformação ou 

ressecamento. 

2 

Extintor parcial ou totalmente descarregado; 

Mangotinho, mangueira de descarga ou bocal de descarga, 

quando houver, apresentando entupimento que não seja 

possível reparar na inspeção; 

Defeito nos sistemas de rodagem, transporte ou 

acionamento. 

3 

Corrosão no recipiente e/ou em partes que possam ser 

submetidas a pressão permanente e/ou em partes externas 

contendo mecanismo ou sistema de acionamento mecânico; 
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Data do último ensaio hidrostático igual ou superior a cinco 

anos; 

Inexistência ou ilegibilidade das gravações originais de 

fabricação ou do último ensaio hidrostático. 

Fonte: NBR 12692. 

 

3.2 NBR 12693- Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio 
 

 Para que haja uma correta proteção contra incêndio por meio dos extintores, deve-se levar 

em consideração as análises expostas pela norma NBR 12693, que são as seguintes:  

 

As instalações dos extintores de incêndio devem observar as seguintes exigências: 

1. Se fixados em paredes ou colunas, os suportes devem resistir ao equivalente 03 

vezes a massa total do extintor; 

2. Não deve ser posicionado a uma altura superior a 1,60m do piso; 

3. A parte inferior do extintor deve possuir pelo menos uma distância de 0,20m do 

piso; 

4. Não deve ficar em contato direto com o piso. 

A NBR 12693 também traz parâmetros em relação a sinalização, que devem estar: 

• Locais bem sinalizados; 

• As paredes devem possuir indicadores vermelhos com borda amarelas, acima dos 

extintores; 

• A coluna deve ser sinalizada em todo o seu contorno, contendo círculos ou faixas vermelhas 

com bordas amarelas, possuindo também a letra “E” na cor branca em cada face da coluna. 

 Em áreas industriais e depósitos, uma área do piso é pintada de vermelho com bordas 

amarelas, a fim de evitar que seu acesso seja obstruído. As dimensões mínimas recomendadas são: 

0,70m x 0,70m com uma borda amarela de 0,15m de largura. 

 Quando no ambiente existir dificuldade de visualização das marcações de parede e colunas, 

deve-se utilizar também seta direcionais indicando o posicionamento do extintor. 
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3.3 NBR 15808 Extintores de Incêndio Portáteis 
 

 A NBR 15808 especifica os requisitos em relação à segurança, confiabilidade e 

desempenho dos extintores de incêndio do tipo portáteis recarregável e ou descartável. Os 

extintores de incêndio do tipo portátil podem ser transportados de forma manual, desde que não 

ultrapassem o peso de 20Kg. Os extintores pressurizados devem possuir na sua extremidade 

válvulas de descarga, não podendo ser feito de material ferroso. Todo extintor de incêndio de 

pressurização direta é obrigado a possuir indicador de pressão, no qual indicará de forma 

permanente a pressão interna do mesmo. O ponteiro do mostrador deve ser amarelo e ambos devem 

estar protegidos por uma cobertura transparente, para que seja evitado violação. O mostrador de 

pressão deve ter diâmetro de 20mm e possuir inscrições alfanuméricas. Nos extintores 

recarregáveis, o mostrador deve possuir cor de fundo vermelha e a região de operação deve ser 

pintada na cor verde. Na região anterior e posterior a faixa de operação, deve estar inscrita as 

seguintes expressões respectivamente: “DESPRESSURIZADO’’ e ‘’SOBREPRESSURIZADO”, 

como ilustra       Figura 20. 

 

      Figura 20.Mostrador de Extintor Recarregável                                Figura 21.Mostrador de Extintor Descartável 

                            

 

 Nos extintores do tipo descartável, o mostrador possui fundo branco, uma faixa de cor 

verde, contendo a expressão “CHEIO”, e uma faixa na cor vermelha contendo a inscrição 

“VAZIO”, conforme Figura 21. 
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Classe A- Ensaio de Fogo em Engradado de Madeira 

 

 O extintor de incêndio deverá apagar o fogo dos engradados de madeira, de acordo com sua 

capacidade extintora. Quando se diz que um extintor, por exemplo, tem capacidade extintora de 1-

A, significa que o extintor possui como agente extintor (Pó químico, ABC, água pressurizada ou 

espuma mecânica), em quantidade suficiente para apagar um fogo de classe A, em um arranjo 

montado em madeiras medindo 45mm (largura) x 45mm (espessura) x 500mm (comprimento), 

conforme é ilustrado na Figura 22 abaixo. 

 

Figura 22.Teste de Capacidade Extintora A 
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Tabela 3. Dimensão do engradado de madeira 

Grau/ Classe 

Quantidade de 

Elementos de 

madeira 

Dimensões dos elementos de 

madeira (mm) 

Arranjo dos 

elementos de 

madeira 

1-A 50 45 X 45 500 
10 camadas de 

5 

2-A 78 45 X 45 600 
13 camadas de 

6 

3-A 98 45 X 45 750 
14 camadas de 

7 

4-A 120 45 X 45 850 
15 camadas de 

8 

6-A 153 45 X 45 1000 
17 camadas de 

9 

10-A 209 45 X 45 1220 
19 camadas de 

11 

20-A 160 45 X 90 1500 

10 camadas de 

15 e 1 camada 

superior de 10 

Fonte: NBR 15808,2010 
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• Classe B- Ensaio de Fogo em Líquido Inflamável 

 Quando se possui um extintor de incêndio com capacidade extintora 20B, significa que se 

tem um agente extintor (Pó químico, ABC, BC ou espuma mecânica), em quantidade suficiente 

para cessar um incêndio de um recipiente de metal, medindo 2,16cm x 2,16cm, com área de 4,65m², 

contendo aproximadamente 245 litros de líquido inflamável, conforme é ilustrado pela Figura 23. 

 

Figura 23.Teste de Capacidade Extintora B 
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Classe C- Ensaio de Condutividade Elétrica 

 

Nesse tipo de teste, os extintores de incêndio não podem permitir a condutividade elétrica 

durante a descarga do agente extintor. De acordo com a NBR 15809, o ensaio deve ser realizado 

sem que haja exposição dos ocupantes a qualquer tipo de risco elétrico. Deve possuir sistema de 

exaustão e insuflamento de ar, para que possa ser realizada a limpeza do ambiente logo após a 

descarga do extintor de combate a incêndio. Para início de teste deve-se posicionar o extintor 

conforme ilustra Figura 24. A montagem consiste em 4 placas de vidros isolantes, com dimensões 

de 700mm x 750mm, separadas por isoladores de resina. O extintor deve ser acionado a partir de 

uma haste de material isolante, por controle remoto, sem que haja contato manual com o extintor. 

Deve-se fazer a conexão do extintor ao terminal de alta tensão do transformador. O punho do 

difusor deve ser envolvido por folha metálica, fazendo contato elétrico com a válvula do extintor, 

e com o fio nu de cobre de 10mm². É necessário construir um alvo para que possa ser feito a 

descarga do extintor. Para realização do teste faz-se necessário o uso de um miliamperímetro para 

medir a corrente entre o extintor e o alvo. Durante o teste de descarga não pode haver aumento da 

condutibilidade no miliamperímetro. 

Figura 24. Esquemático Classe C 

 

 

Fonte: NBR 15809, 2010 
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4. ARQUITETURA DO SISTEMA 
 

 Este capítulo descreve a metodologia aplicada na concepção da arquitetura do sistema 

desenvolvido neste trabalho. As fases são fundamentadas em uma estrutura de abordagem proposta 

por Prince (2006) e reforçada por Pressman (2006) para o desenvolvimento de sistemas de 

informações.  

4.1 Metodologia 
 

A união de software, hardware, pessoas e das rotinas de trabalho empregadas visando 

atender uma finalidade específica compõem um sistema de informações. Neste trabalho foi 

utilizada a metodologia que envolve o processo de análise e projeto estruturado de sistemas 

seguindo uma disciplina de desenvolvimento top-down, ou seja, do geral para o particular, 

iniciando-se com o projeto lógico e progredindo gradativamente para o projeto físico. Esta 

metodologia é proposta por Prince (1975) para o desenvolvimento de sistemas de informações e 

reforçada por Pressman (2006) que afirma que o processo de engenharia de um sistema geralmente 

começa com uma “visão de mundo”, ou seja, todo o domínio do negócio ou do produto é examinado 

para garantir que o contexto adequado do negócio ou da tecnologia possa ser estabelecido. Então 

esta visão de mundo é refinada para focar em um domínio de interesse específico. Neste domínio 

as necessidades do público-alvo (hardware, software e pessoas) são analisadas e então se dá início 

a análise, o projeto e a construção de um sistema. A representação da metodologia utilizada é 

ilustrada na Figura 25. 

As atividades realizadas no gerenciamento da manutenção dos extintores de incêndio 

envolvem pessoas, materiais, equipamentos e procedimentos que necessitam estar bem 

organizados para garantir um melhor desempenho. Abaixo explicitamos cada fase da metodologia 

empregada.  

Primeiramente deve ser realizado o levantamento dos requisitos, identificando-se os anseios 

dos usuários do sistema proposto. Através de entrevistas deve-se buscar identificar as regras de 

negócio, assim como as rotinas implementadas por eles no exercício de suas funções, conhecendo 

formulários e documentos utilizados no processo de gerenciamento da manutenção dos extintores 

de incêndio. Com estas informações em mãos passa-se para o início da concepção do software, 

onde são definidos quais procedimentos são capazes de se adotar; quais são as funcionalidades 

necessárias para se programar através de uma solução informatizada. 
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Na etapa seguinte deve ser feito um estudo de viabilidade técnica e econômica, onde se 

busca ferramentas que possam dar suporte ao sistema. Deve-se adotar como preferência o 

desenvolvimento utilizando softwares livres (de desempenho aceitável e isento de custos com 

licenças). Na elaboração do projeto lógico devem-se identificar os procedimentos que fazem parte 

do fluxo normal de trabalho, definindo o escopo do sistema, ou seja, qual a abrangência que o 

sistema terá e quais operações serão incluídas no sistema. Este modelo teórico abrange os 

relacionamentos entre os diferentes atores do processo e os fluxos das informações relevantes, 

gerando um conjunto de procedimentos para que o sistema apresente um melhor desempenho na 

realização das rotinas existentes. Na fase do projeto físico faz-se a escolha dos softwares e da 

plataforma de desenvolvimento do sistema. Neste momento deve ser elaborada a especificação de 

como será implementado e realizados os processos identificados na fase do projeto lógico, além da 

modelagem física da base de dados, sua implementação, e, na sequência, a codificação e os testes. 

Após a conclusão do projeto físico inicia-se a implantação do sistema, fase onde o mesmo 

deve ser disponibilizado para o funcionamento em situações reais. Nesta fase o feedback dos 

usuários se torna vital para implementação de mudanças, ajustes e correções necessárias. 

 

 

Figura 25. Diagrama de blocos da metodologia utilizada 
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4.2 Levantamento de Requisitos e Concepção do Software 
 

Nesta fase da metodologia foram identificados os processos envolvidos nas atividades 

realizadas no gerenciamento da manutenção dos extintores de incêndio. A investigação ocorreu em 

três níveis: operacional, gerencial e estratégico.  

O nível operacional é composto pelas atividades do dia a dia da organização. Além de 

rotineiras, geralmente as operações são volumosas e trabalhosas.  

 As atividades de inspeção dos extintores de combate a incêndio são realizadas com auxílio 

de planilhas manuais, onde o profissional técnico qualificado realiza inspeção dos mesmos, 

registrando as principais características, tais como: validade e possíveis irregularidades 

encontradas. 

O método de inspeção anteriormente utilizado se demonstrou ineficaz devido ao grande 

volume de informações que devem ser manipuladas e controladas durante o gerenciamento e 

execução da manutenção dos extintores, contribuindo para o acumulo de erros, que podem 

provocar potenciais riscos de acidentes.  

No nível gerencial foram analisadas como as diferentes partes do processo de 

gerenciamento da manutenção dos extintores de incêndio estão interligadas e de que maneira esta 

comunicação é feita.  

Analisando as ferramentas anteriores utilizadas e em decorrência da ineficácia apresentada, 

foi proposto ao departamento o desenvolvimento de um sistema computadorizado de 

gerenciamento das manutenções corretivas e preventivas dos extintores. Este sistema é dividido 

em duas plataformas, a operacional e a gerencial. A operacional desenvolvida para ambiente 

mobile tem a finalidade de proporcionar a coleta de dados cadastrais do extintor, assim como dados 

relativos à sua manutenção. Neste momento também será registrada a sua geolocalização e 

fotografado e seu estado atual junto ao relatório de não conformidade. Na plataforma gerencial 

disponibilizada em ambiente WEB, será possível visualizar e gerenciar todo o universo de 

extintores de incêndio cadastrados através de gráficos e relatórios.  

No nível estratégico o enfoque ocorreu nas informações que podem servir de subsidio aos 

gestores na tomada de decisão em diferentes aspectos, como a capacitação dos funcionários e 

adoção de novas tecnologias. Neste momento também foi definido o escopo do sistema, com o 

intuito de desenvolver uma nova arquitetura que permitisse aumento na produtividade, tornando os 

processos de inspeção e manutenção dos extintores de combate a incêndio mais ágeis. 
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4.3 Estudo da Viabilidade e Projeto Lógico 
 

Com todas as informações levantadas na etapa anterior iniciou-se um processo de busca e 

análise de ferramentas disponíveis no mercado que pudessem dar suporte a arquitetura a ser 

desenvolvida. Foi feita uma busca por softwares livres que pudessem ser utilizados em conjunto 

para permitir uma comunicação mais eficaz entre os envolvidos no processo, através de uma 

interface simples e amigável, tornando a realização dos processos mais eficiente. A concepção do 

projeto lógico tinha como objetivo criar uma estrutura capaz de armazenar as informações julgadas 

como relevantes na etapa anterior da metodologia, permitindo que as mesmas fossem organizadas 

e estruturadas para serem utilizadas de uma maneira eficiente pelas ferramentas escolhidas para 

compor o sistema 

4.4 Projeto Físico 
 

Na implementação do projeto optou-se pelo desenvolvimento em ambientes 

multiplataforma. Tendo como arquitetura básica para a implantação do sistema o esquema 

apresentado abaixo:  

 

               Figura 26. Arquitetura básica 

 

Toda a estrutura de WEB Server e Database foram implementadas em ambiente LINUX, 

utilizando a tecnologia LAMP, que é uma combinação de softwares livres e de código aberto. 

O acrônimo LAMP refere-se as primeiras letras de: 

Linux (sistema operacional), 

Apache (servidor web), 

MariaDB ou MySQL (software de banco de dados) e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_aberto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B4nimo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linux
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_operacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server
https://pt.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
https://pt.wikipedia.org/wiki/MariaDB
https://pt.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_de_dados
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PHP (linguagens de programação) ou Python, que são os componentes principais para 

viabilizar o desenvolvimento de aplicações web de propósito geral, de alta disponibilidade e 

de alto desempenho. 

No desenvolvimento WEB Client, optou-se por utilizar as modernas tecnologias de 

desenvolvimento utilizando HTML 5, CSS3 e a Linguagem de Programação JavaScript. 

Na implementação de nossa Base de Dados foi utilizado a tecnologia de Banco de Dados 

Relacional presente no Gerenciador de Banco de Dados MySQL. 

Para o desenvolvimento Mobile, foi realizado o uso da tecnologia hibrida acessando a um 

WEB Server - RESTfull. 

4.4.1 Modelagem da Base de Dados 
 

Como resultado da aplicação das fases anteriores da metodologia, apresenta-se abaixo o 

diagrama entidade-relacionamento simplificado que foi implementado no MySQL. 

 

Figura 27. Modelagem do banco de dados 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/PHP
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagens_de_programa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Python
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aplica%C3%A7%C3%B5es_web
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alta_disponibilidade
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Alto_desempenho&action=edit&redlink=1
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4.4.2 Programação WEB 
 

A arquitetura de um sistema tem diversos elementos como: elementos utilitários, elementos 

de interação, elementos que fazem parte do domínio do problema, elementos de conexão, 

elementos de persistência, etc. Alguns padrões arquiteturais já foram pensados para resolver 

problemas corriqueiros. Entre as arquiteturas existentes temos: Cliente-servidor, P2P - Peer to 

Peer, Dados compartilhados, Máquina virtual, Camadas, MVC e muitos outros (DOOLEY, 2011). 

A arquitetura escolhida para o desenvolvimento do sistema foi a MVC.  O MVC (Model-

View-Controller), é uma arquitetura que foi criada para aumentar a modularidade dos softwares, a 

ideia central é de separar todo o desenvolvimento nessas três aplicações: 

• Model (modelo): Onde ocorre o gerenciamento dos dados da aplicação; 

• View (visualização): Onde ocorrem as saídas de interfaces gráficas aos usuários; 

• Controller (controlador): Ocorre a interpretação das entradas dos mouses e teclados do 

usuário, controlando a visão e o modelo. 

Segundo Minetto (2007), as requisições realizadas pelos usuários, são enviadas ao 

controller. O controller realiza a manipulação dos dados através do model, e invoca o view. 

O principal benefício do MVC é a separação entre as camadas de modelos e controladores 

da camada de visão, pois facilita o desenvolvimento das interfaces do usuário, visto que o código 

PHP com métodos mais complexos se torna presente apenas nos controladores e modelos. Já os 

arquivos contendo as visões possuem menos código PHP, deixando-o mais limpos e objetivo. 

Possibilitando que desenvolvedores com conhecimentos mais específicos em PHP construam a 

base de códigos do lado do servidor e os colaboradores com mais conhecimento em linguagens do 

lado do cliente foquem na sua linguagem e possam alterar seu código sem grandes riscos para o 

desenvolvimento da aplicação. 

 

Figura 28. Diagrama MVC 

 

Fonte: Adaptado de http://file.allitebooks.com/20150429/Pro%20PHP%20MVC.pdf 
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O PHP é uma linguagem usada para o desenvolvimento Web, e tem como significado 

Hypertext Preprocessor. Segundo Converse (2003), PHP é uma linguagem para criação de scripts 

para Web, ela permite que seja incorporada fragmentos de códigos de HTML. O uso do PHP faz 

com o que programador conte com um código fonte aberto, repleto de recursos, compatível com 

diversas plataformas, estável, rápido e de boa interatividade. 

 O PHP é o módulo oficial do servidor HTTP, podendo ser desenvolvido no próprio servidor 

Web, tornando a manipulação mais rápida. Ele possui interatividade com multiplataformas, ou seja, 

executa nativamente em: Windows, Mac e entre outras. 

 A origem dessa ferramenta deu início em 1994, quando seu criador, Rasmus Lerdorf, 

engenheiro de software, desenvolveu o PHP para monitorar os acessos ao seu site pessoal. Em 

meados de 1998 o PHP teve um crescimento explosivo, com mais de 100.000 domínios ativos, já 

no início dos anos 2000, atingiu a marca de um milhão de domínios (CONVERSE, 2003). 

O PHP inicialmente foi criado baseado em linguagem de script estruturado, mas com o 

decorrer dos anos foi se aprimorando e novos recursos foram adicionados, com intenção de 

transformá-lo em uma linguagem orientada a objetos (MINETTO, 2007). 

Hoje diversos frameworks foram desenvolvidos com o objetivo de facilitar o 

desenvolvimento de novos softwares. De acordo com Minetto (2007), framework é uma coleção 

de códigos-fontes, classes, funções, técnicas e metodologias de desenvolvimento que possui a 

função de acelerar processos de desenvolvimento de uma aplicação, mantendo-a segura e seguindo 

alguns padrões de desenvolvimento que facilitam a manutenção da mesma. Para nossa aplicação 

escolhemos o framework CakePHP. 

O CakePHP é um framework open-source gratuito fundado por Larry Masters, voltado para 

aplicações em PHP conhecido pela sua alta produtividade no desenvolvimento, simplicidade e 

robustez. O CakePHP é o 4º melhor framework para PHP do primeiro trimestre de 2017. 
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Figura 29. Ranking de Frameworks 

 

Fonte: o https://hotframeworks.com/languages/php 

 

A concepção dos elementos dentro de uma aplicação no CakePHP segue o padrão OOP ou 

POO (Programação Orientada ao Objeto).  De acordo com os autores do livro CAKE PHP: 

A programação orientada ao objeto pode ser descrita como um método de implementação 

em que cada parte do programa é organizada como uma coleção de objetos, cada um 

representando uma instância de uma classe, e cujas classes fazem parte de uma hierarquia 

de classes interligados por uma herança de relacionamentos (CHAN; MILLER; 

OMOKORE, 2009, pg.3). 

 

De acordo com a pesquisa de Almeida (2007), a programação orientada a objeto traz uma 

série de benefícios para a aplicação como codificação estrutural e procedural intuitiva, maior 

facilidade para representar entidades complexas, APIs (Application Programming Interface) para 

diversos tipos de linguagens e aplicações e padronização, reuso e extensibilidade. 

Através dessa estrutura, o CakePHP reduz o tempo de desenvolvimento na codificação 

devido ao reuso dos elementos comuns a uma série de classes. Como, por exemplo, as conexões 

entre modelos e o banco de dados, o reuso dos métodos de CRUD (Creat- Read-Update-Delete) 
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de para cada modelo, assim como a possibilidade de serem renderizados vários conteúdos distintos 

em um único layout, reaproveitando esse layout quantas vezes forem necessárias, seguindo a 

metodologia de desenvolvimento DRY (Don’t Repeat Yourself).  

 

4.4.3 Programação Mobile 
 

Os dispositivos móveis estão cada vez mais presentes em nossos cotidianos, segundo 

pesquisa realizada pelo instituto Ipsos, 40% da população brasileira utilizam o smartphone todos 

os dias, 27% optam pelo smartphone ao invés da televisão, 73% não saem de casa sem seus 

aparelhos (IPSOS, 2013). 

Os smartphones são dispositivos que possibilitam aos usuários realizarem diversos tipos de 

tarefas em um único dispositivo. Devido à crescente demanda por informações e agilidade, 

originou-se o desenvolvimento de aplicativos para dispositivos portáteis.  

Os aplicativos móveis (App’s) são softwares projetados para serem executados em 

dispositivos móveis, como smartphones e tablets. 

Os dispositivos móveis são de diferentes fabricantes, no qual possuem diversas plataformas 

de programação, sistemas operacionais, software e hardwares. Os aplicativos são disponibilizados 

para downloads através das lojas virtuais, como: Apple Store-loja da Apple, Play Store-loja da 

google para android, Windows Phone Store- loja da Microsoft para Windows Phone. 

De acordo com Martins et al., (2013), um dos grandes desafios é que devido a existência 

de múltiplas plataformas, permite que cada aplicativo só seja executado sob sua arquitetura 

especifica, ou seja, um aplicativo desenvolvido para Android não funcionará nas demais 

plataformas. 

Ao iniciar um projeto é necessário realizar uma pesquisa minuciosa e estratégica sobre a 

plataforma, sistemas, produtos e arquiteturas a serem utilizadas. Os principais tipos de aplicativos 

móveis a serem considerados em um projeto são: Web App’s, Aplicativos Móveis Nativos e 

Aplicativos Híbridos. 
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• Aplicativos Nativos: É um software desenvolvido para executar em uma plataforma específica. 

Com esse tipo de aplicação é possível que haja manipulação de dados de maneira off-line, ou 

seja, os dados são armazenados no próprio dispositivo móvel, permitindo que o software nativo 

funcione mesmo que não haja conexão com a internet. As vantagens de se utilizar essas 

aplicações são: os hardwares são melhores utilizados e exploraram os recursos mais avançados 

ao usuário.  

• Web Apps: É acessado através da rede de internet e desenvolvido por linguagens das quais os 

navegadores suportam, tais como: HTML, CSS, Java Script e etc. Quando comparado com os 

aplicativos nativos, ele se destaca, pois como os smartphones possuem internet, não é 

necessário nenhum tipo de instalação adicional de aplicativo para atualiza-lo, o que acaba 

facilitando as suas atualizações de maneira automática (TOLEDO, 2012). Web App são 

basicamente sites da web projetados para telefones móveis (GOK, 2013). Esse tipo de aplicação 

é indicado para projetos onde se tem custos e tempo reduzidos, devido sua aplicação ser 

interpretada pelo navegador do dispositivo, possibilitando ser visualizada em diferentes 

sistemas operacionais (SILVA, et al., 2015). 

Uma das vantagens em adotar tecnologias Web em aplicativos é a facilidade de aprendizado 

em relação aos recursos disponíveis, tanto para a equipe de desenvolvimento, quanto para os 

usuários. Classificada como uma vantagem, o fato dessas tecnologias seguirem um padrão 

internacional, permitindo sua execução de forma consistente e independente de plataforma 

(ZEMEL, 2012) 

 

• App híbrido: Na maioria dos aplicativos que trazem a aplicação híbrida, tem-se um aplicativo 

desenvolvido para multi-plataformas, sem que haja perda de desempenho para o usuário. O uso 

desse tipo de aplicação vem crescendo de forma acelerada, pois permite que o desenvolvedor 

aprenda apenas o básico de cada plataforma, tendo em vista que a parte principal será 

desenvolvida através de tecnologia Web (SILVA, et al., 2015). 
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Na Tabela 4, está demonstrado um comparativo entre as aplicações nativo, web e híbrido, 

juntamente com as principais vantagens e desvantagens de cada. 

 

Tabela 4 Comparativo entre tecnologias 

 VANTAGENS DESVANTAGENS 

WebApps 

-É executado pelo browser; 

-Atualização rápida; 

-Não precisa ser baixado ou 

atualizado; 

-Acesso imediato pelo 

Smartphone 

-Mais lento; 

-Dependem da conexão com a 

internet; 

-Interação usuário e aplicativo menos 

rica em funcionalidade. 

Nativo 

- Interação usuário e aplicativo 

mais rica em funcionalidades; 

-Velocidade na execução; 

-Não depende da internet. 

 

-Uma nova aplicação escrita para cada 

plataforma diferente; 

 

Híbrido 

-Compartilha o código entre 

plataformas; 

-Pode ser distribuído nas lojas 

on-line: (Apple store, Google 

play). 

 

-Performance; 

-Limitação de design 

 

 

 No desenvolvimento do sistema Mobile, foi escolhido a plataforma híbrida, na qual é 

permitido que seja feito a programação de um único código compartilhado entre as diversas 

plataformas. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Este capítulo apresenta o sistema de gerenciamento da manutenção corretiva / preventiva 

dos extintores de incêndio, utilizando tecnologias web e mobile associadas a uma base de dados de 

geolocalização dos extintores. Como requisitos para desenvolvimento do software buscou-se 

aplicar as recomendações das normas técnicas vigentes, assim como o uso de boas práticas 

relacionadas à segurança e manutenção dos extintores. A Figura 30 representa uma arquitetura 

básica do funcionamento da aplicação. 

 

 

 

• O ambiente Mobile:  

 

O ambiente mobile (operacional) é a parte do sistema desenvolvida, na qual o usuário irá 

realizar inspeções dos extintores de combate a incêndio, enviado todas as informações coletadas 

para o ambiente gerencial na web. 

A partir do dispositivo móvel o operador poderá realizar a tarefa de registro e inspeção dos 

extintores de combate a incêndio. O aplicativo desenvolvido possui interface simples e de fácil 

manuseio, onde poderá ser registrado as informações referente as irregularidades, validade da 

recarga e do teste hidrostático, fotografar as irregularidades encontradas, coletar sua posição 

Figura 30. Arquitetura do sistema 
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através do GPS incorporado nos aparelhos celulares e fazer requisição de extintores a um 

determinado setor.     

Na Figura 31, é ilustrada no lado esquerdo o formulário inicial ao abrir o aplicativo no 

celular do operador. O lado direito demonstra que é permitido ao usuário informar o tipo de extintor 

no qual ele pretende cadastrar (Água pressurizada, CO2, PQS e Espuma Mecânica), juntamente 

com a capacidade do mesmo, o número de série, sua localização e as datas que foram realizadas as 

últimas recargas e testes hidrostáticos, assim como fotografar o estado físico atual do mesmo. 

 

Figura 31. Formulários do aplicativo: a) tela inicial; b) cadastro extintor 

 

Na Figura 32 a esquerda é permitida ao usuário realizar uma inspeção visual do extintor, 

tomando como base as irregularidades não permitidas por normas vigentes, ao todo são 23 itens 

que devem ser observados na inspeção. O usuário deve marcar os ícones que se encontram em não 

conformidades durante sua rotina de coleta de informações sobre os extintores. Vale ressaltar que 

os itens de inspeção estão todos baseados nas normas vigentes no âmbito de prevenção de incêndio 

por extintores, e com base nos dados utilizados nas planilhas manuais de inspeção da UFRN. 

O lado direito demonstra que quando o usuário clica na aba superior esquerda, é exibido 

um menu com as seguintes opções (Extintores, Inspeção de extintores e requisições de extintores), 

conforme Figura 32 abaixo: 
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Figura 32. Formulários do aplicativo: a) inspeção; b) listar extintor 

 
 

 

 Caso o usuário clique na opção inspeção de extintores, será apresentada a tela com todos 

os extintores que já foram cadastrados, conforme Figura 33 a esquerda, e nela será possível a partir 

dos extintores cadastrados gerar rotinas de inspeção e manutenção, possibilitando ainda através da 

plataforma Mobile o registro das irregularidades observadas, assim como o relatório de não 

conformidade. 

Se durante uma inspeção de rotina para verificar o estado de conservação dos extintores, o 

usuário observar que um determinado setor ou ambiente esteja faltando algum extintor, deve-se 

fazer uma requisição do mesmo, informando a localização e uma breve descrição com o tipo e a 

capacidade onde o mesmo deve ser reposto, conforme ilustração no canto direito da Figura 33. 
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Figura 33. Formulários do aplicativo: a) extintores para inspeção; b) requisição de extintor 

 

• O ambiente Web: 

 

O ambiente na web (gerencial) apresenta uma visão geral das manutenções corretivas e 

preventivas feitas e a fazer dos extintores de combate a incêndio. 

Segundo Kardec e Nascif (2009), a atividade de manutenção precisa se tornar mais eficaz, 

não bastando apenas realizar o reparo o mais rápido possível, mas sim manter sempre a função do 

equipamento disponível para operação, evitando falhas durante o uso. 

Slack et. al, (2002), define que na manutenção corretiva os equipamentos operam até 

quebrarem, sendo feitas as manutenções apenas após a quebra do equipamento. 

Já a manutenção preventiva é definida por Slack et. al, (2002), como sendo uma tarefa que 

visa eliminar ou reduzir as probabilidade de falhas por manutenção (limpeza, lubrificação, 

substituição e verificação) em intervalos de tempo pré planejados. Na tarefa de inspeção dos 

extintores de combate a incêndio, o corpo de bombeiros recomenda que seja feito inspeção mensal 

nos extintores, a fim de verificar alguma anormalidade. 

Para ilustrar o software desenvolvido (web), serão apresentadas as telas dos programas 

desenvolvidos, de acordo com a entrada no sistema.  
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A Figura 34 demonstra a etapa de autenticação no sistema a partir da web site desenvolvido 

para essa aplicação, localizando-se no domínio provisório www.sgiufrn.com.br. 

 

Figura 34. Tela de abertura Web 

 

 

Na Figura 35, tem-se a tela posterior ao ser realizado o login com senha. Ao ser aberta 

aparecerá o registro de localização de todos os extintores de combate a incêndio cadastrados no 

sistema. Nessa tela também é possível realizar os cadastros (Usuários web, usuário mobile, setores 

e tipos de extintores), analisar os extintores pelo mapa, listar todos os extintores registrados e 

visualizar todas as requisições solicitadas pelo operador durante a tarefa de inspeção. 

 

Figura 35. Tela inicial de entrada Web 
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• Aplicação do Software: 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) é uma instituição de ensino 

superior localizada na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte (RN). Foi fundada em 

1958 e atualmente possui 05 campi (Natal, Caicó, Currais Novos, Macaíba e Santa Cruz). A UFRN 

está construída sobre uma área de 123 hectares, onde é dividida em 89 setores/departamentos, além 

dos laboratórios e bibliotecas, o campus central de Natal ainda disponibiliza um Centro de 

Convivência com restaurante, agências bancárias, livrarias, galeria de arte e agência dos correios. 

Atualmente a UFRN oferta 84 cursos de graduação presencial, 9 cursos de graduação a distância e 

86 cursos de pós-graduação. A UFRN é composta por mais de 37.000 estudantes, 3.146 servidores 

técnico-administrativo e 2.000 docentes efetivos, além dos professores substitutos e visitantes. 

Atualmente a UFRN possui aproximadamente 2000 extintores de combate a incêndio distribuídos 

em seus 89 setores, departamentos, laboratórios e bibliotecas. 

Para ser realizado o teste do aplicativo, foi escolhido o Núcleo de Pesquisa em Alimentos 

e Medicamentos (NUPLAM), devido possuir um grande risco de incêndio em virtude da 

inflamabilidade dos compostos manipulados. 

 Originário do Laboratório Farmacêutico de Produção Industrial (LAFAPI), o Núcleo 

Industrial Químico Farmacêutico (NIQUIFAR) foi criado em 1972 como Unidade suplementar da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sempre integrou o sistema de Laboratórios Oficiais 

do Brasil produtores de medicamentos para o Ministério da Saúde. Através da Resolução n° 49/77 

CONSUNI, de 1° de novembro de 1977, o NIQUIFAR tornou-se fundação, passando a se chamar 

Fundação Universitária do Alimento e do Medicamento (FUNAM). Com a Portaria n° 567/91-R, 

de 30 de abril de 1991, foi extinta a FUNAM e criado o Núcleo de Pesquisa em Alimentos e 

Medicamentos (NUPLAM), que passou a integrar a estrutura orgânica da UFRN como órgão 

suplementar vinculado à Reitoria. Localizado no Campus Universitário da UFRN, em área 

aproximada de 27.000 m2, o NUPLAM desenvolve atividades de produção de medicamentos para 

apoio ao Sistema Único de Saúde, e constitui campo de estágios supervisionados específicos e 

relativos a diferentes cursos de graduação. Desde 1999 o NUPLAM disponibiliza a sua linha 

própria de medicamentos básicos para órgãos públicos de assistência farmacêutica vinculada ao 

Sistema Único de Saúde de todos os estados do Brasil. A partir de 2003, o NUPLAM e diversos 

cursos da UFRN como Farmácia, Engenharia de Produção, Química, etc., reiniciam sua parceria 

estabelecendo projetos inovadores em que o ensino, a pesquisa e a extensão estejam indissociados. 
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Assim, o NUPLAM transforma-se em espaço acadêmico privilegiado, onde o conhecimento seja 

produzido e difundido em função e através das atividades de fabricação e distribuição de 

medicamentos.  

 

Figura 36. Entrada principal do Nuplam 

 

 

Atualmente o NUPLAM possui 109 extintores de combate a incêndio, divido entre seus 27 

ambientes, conforme ilustrado no anexo 2. 

 A coleta de dados dos extintores com o uso do aplicativo desenvolvido, se iniciou dia 20 

de maio de 2017 as 08:00 horas e finalizou as 09:00 horas do mesmo dia. Se analisado o tempo 

médio gasto por coleta de informações dos extintores, obterá um valor aproximado de 01 extintor 

coletado a cada 30 segundos. Antes do desenvolvimento desse aplicativo, o técnico em segurança 

do trabalho responsável pelo NUPLAM, realizou essa mesma tarefa de coleta de informações dos 

extintores de combate a incêndio, só que dessa vez com o método antigo, o de planilha manual, 

totalizando um tempo total de 2 horas, resultando em um valor aproximado de 01 extintor a cada 

01 minuto. Se comparado os valores de tempo médio obtido pelo aplicativo em relação as planilhas 

manuais, tem-se que o aplicativo é mais eficiente e eficaz se comparado com as planilhas. 
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Analisando a Figura 37, é possível observar a distribuição dos extintores ao longo de toda 

área do NUPLAM, a partir do registro dos extintores de combate a incêndio utilizando o aplicativo, 

que usa o sistema de GPS do dispositivo móvel para salvar a localização do extintor no ambiente. 

 

Figura 37. Mapeamento dos extintores do Nuplam 
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 O gráfico da Figura 38, ilustra os tipos de extintores de combate a incêndio registrados 

durante a coleta de dados. No total foram 42 extintores do tipo água pressurizada (AP) de 

capacidade 10 litros, 28 extintores do tipo CO2 com capacidade 6 quilos, 1 extintor do tipo CO2 

com capacidade 10 quilos, 35 extintores do tipo pó químico seco (PQS) com capacidade de 4 

quilos, 2 extintores do tipo PQS com capacidade de 08 quilos e 01 extintor do tipo PQS com 

capacidade 12 quilos. 

 

Figura 38. Gráfico tipos de extintores 

 

 

 No gráfico da Figura 39, está ilustrado uma relação comparativa entre os meses que irão 

vencer os extintores de combate a incêndio no ano 2018. Analisando o gráfico, pode-se observar 

que tem-se aproximadamente uma relação igualitária, se comparado os meses de abril/2018 e 

maio/2018. Essa diferença de 01 mês de vencimento entre as cargas dos extintores, pode ser 

explicada a partir de uma prática muito comum entre as empresas, na qual elas acabam dividindo 

em duas remessas os extintores para manutenção, para que não fiquem 100% desprotegida até o 

retorno dos mesmos. Embora esse ato seja praticado pela maioria das empresas, ele vai contra as 

normas vigentes, tendo em vista que não se pode deixar um ambiente desprotegido por extintores 

de combate a incêndio. 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

PQS-12KG CO2-10KG PQS-08KG CO2-06KG PQS-04KG AP-10L

1 1 2

28

35

42

Tipos de Extintores-NUPLAM



 

65 

 

Figura 39. Gráfico de extintores a vencer 

 

 

 A partir dos dados obtidos do gerenciamento web, foi possível obter uma relação de 

vencimento dos testes hidrostático dos extintores, no intervalo dos anos 2018-2022, conforme 

gráfico da Figura 40. Com essa prática, é possível realizar um melhor planejamento dos extintores 

para manutenção. 

 

Figura 40. Gráfico teste hidrostático x ano 
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 A Figura 41 demonstra a situação atual dos extintores de incêndio coletados no NUPLAM. 

Tem-se um percentual de 92,00% dos extintores coletados na situação regular para uso, e apenas 

8,00% em situação irregular. Dos extintores irregulares, 4 estavam localizados no almoxarifado de 

insumos, 01 no setor de embalagens, 02 gerador/lavanderia, 01 na passarela 06 e 01 na queijeira. 

 

Figura 41. Gráfico Extintores Regulares x Irregulares 

 
 

 Na Figura 42 é possível observar através do gráfico, quais são os tipos de extintores que se 

encontram irregulares. Tem-se 01 de CO2 de 10kg, 02 PQS-04KG, 03 AP-10L e 03 CO2-06KG. 

 

Figura 42. Tipos de extintores irregulares 
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 De acordo com as normas vigentes praticadas no âmbito de prevenção de incêndio, e com 

base nos dados das planilhas manuais de inspeção dos extintores da UFRN, será demonstrado 

abaixo, os tipos de irregularidades que foram encontradas durante a tarefa de inspeção do 

NUPLAM, juntamente com as capturas de imagens das irregularidades, coletadas pelo aplicativo. 

 

Almoxarifado de Insumos: 

Tabela 5. Almoxarifado de insumos 

ALMOXARIFADO DE INSUMOS 

Tipo de Extintor N° de Série Irregularidade (s) 

AP-10l 547 Sinalização 

AP-10l 126 Pressão Alta 

CO2-06KG 2196 Sinalização 

PQS-04KG 24254 Sinalização 

  

Na Figura 43 a esquerda tem-se a captura de imagem do software, demonstrando a 

irregularidade do extintor do tipo PQS-04KG. Na direita está ilustrado o extintor de PQS com a 

irregularidade de falta de placa de sinalização. 

 

Figura 43.Irregularidade 1 almoxarifado de insumos: a) print web; b) extintor irregular 
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Na Figura 44 tem-se a captura de imagem do software, demonstrando a irregularidade do 

extintor do tipo AP-10L. Na figura a esquerda é ilustrada o extintor de AP com a irregularidade de 

pressão alta. 

Figura 44. Irregularidade 2 almoxarifado de insumos: a) print web; b) extintor irregular 

 

Na Figura 45 tem-se a captura de imagem do software, demonstrando a irregularidade do 

extintor do tipo CO2-06KG. Na parte b da figura é ilustrado o extintor de CO2 com a irregularidade 

de falta de sinalização. 

 

Figura 45. Irregularidade 3 almoxarifado de insumos: a) print web; b) extintor irregular 
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Na Figura 46 tem-se a captura de imagem do software, demonstrando a irregularidade do 

extintor do tipo AP-10l. No canto direito da imagem é ilustrado o extintor de AP com a 

irregularidade de falta de sinalização. 

 

Figura 46. Irregularidade 4 almoxarifado de insumos: a) print web; b) extintor irregular
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Embalagens: 

 

Tabela 6. Embalagens 

EMBALAGENS 

Tipo de Extintor N° de Série Irregularidade (s) 

PQS-04KG 21882 Suporte para extintor 

 

Na Figura 47 tem-se a captura de imagem do software, demonstrando a irregularidade do 

extintor do tipo PQS-04KG. Na figura da direita é ilustrado o extintor de PQS com a irregularidade 

de falta de suporte para extintor. 

 

Figura 47. Irregularidade 1 embalagens: a) print web; b) extintor irregular 
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Gerador: 

 

Tabela 7. Gerador 

GERADOR 

Tipo de Extintor N° de Série Irregularidade (s) 

CO2-06KG 1795 Sinalização 

CO2-10KG 21527 Sinalização 

 

Na Figura 48 tem-se a captura de imagem do software, demonstrando a irregularidade do 

extintor do tipo CO2-06KG.  Na figura da direita é ilustrado o extintor de CO2 com a irregularidade 

de falta da placa de sinalização. 

 

Figura 48. Irregularidade 1 gerador: a) print web; b) extintor irregular 
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Na Figura 49 tem-se a captura de imagem do software, demonstrando a irregularidade do 

extintor do tipo CO2-10KG. Na figura da direita é ilustrado o extintor de CO2 com a irregularidade 

de falta da placa de sinalização. 

 

Figura 49. Irregularidade 2 gerador: a) print web; b) extintor irregular 
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Passarela 06: 

 

Tabela 8. Passarela 06 

PASSARELA 06 

Tipo de Extintor N° de Série Irregularidade (s) 

AP-10l 35707 Sinalização 

 

Na Figura 50 tem-se a captura de imagem do software, demonstrando a irregularidade do 

extintor do tipo CO2-06KG. Na figura da direita é ilustrado o extintor de AP com a irregularidade 

de falta da placa de sinalização. 

 

Figura 50. Irregularidade 1 passarela 06: a) print web; b) extintor irregular 
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Queijeira: 

 

Tabela 9. Queijeira 

Queijeira 

Tipo de Extintor N° de Série Irregularidade (s) 

CO2-06kg 22210 Sinalização e Obstruído 

 

Na Figura 51 tem-se a captura de imagem do software, demonstrando a irregularidade do 

extintor do tipo CO2-06KG. Na figura da direita é ilustrado o extintor de CO2 com a irregularidade 

de falta da placa de sinalização e obstruído. 

 

Figura 51. Irregularidade 1 queijeira: a) print web; b) extintor irregular 
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Ao realizar uma análise mais crítica da inspeção dos extintores de combate a incêndio do 

NUPLAM, partindo do pressuposto das normas de combate a incêndio por extintores vigentes, 

encontraram-se algumas irregularidades durante a inspeção. Dentre os 27 setores vistoriados, o 

setor que apresentou maior índice de irregularidade, foi o almoxarifado de insumos, no qual se teve 

04 extintores com irregularidades, de um total de 08 extintores disponíveis. Dos tipos de 

irregularidades encontradas nos setores, 70% foi por falta de placa de sinalização dos extintores, 

10% com pressão alta, 10% obstruído e 10% com falta de suporte para o extintor. 

 

6. CONCLUSÕES  
 

 O desenvolvimento do sistema foi satisfatório e útil para o projeto em questão. Além de 

poder analisar na prática a sua utilização em um laboratório da UFRN com elevado grau de risco.     

 A coleta dos dados na UFRN no laboratório NUPLAM evidenciou a atual situação, 

demonstrando que existem irregularidades no sistema de prevenção e combate a incêndio.  

 No NUPLAM haviam 9 extintores irregulares, cerca de 8% do total, e em possíveis 

situações de incêndio os mesmos podem ser de fundamental importância para a extinção do 

princípio de incêndio e também das chamas caso não haja a cessação no início. 

A aplicação do sistema se mostrou eficiente, pois com o mesmo foi possível se obter uma 

maior agilidade na obtenção dos dados referentes aos extintores de combate a incêndio, 

transformando a tarefa de inspeção mais rápida e segura. 
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6.1 Recomendações Futuras 
 

 Embora o desenvolvimento do sistema tenha atendido de maneira satisfatória o objetivo do 

presente trabalho, vislumbra-se novas possibilidades de melhoria do sistema desenvolvido: 

• Implementar para que possa ser realizado toda a inspeção referente a segurança contra incêndio, 

tais como: hidrantes, saídas de emergências, sinalizações de emergência, alarme de incêndio e 

iluminação de emergência. 

• Implementar para que seja possível gerar rota de manutenção, apontando quais extintores deve 

ser coletado primeiro, a partir da localização do técnico. 

• Implementar para que seja gerado gráficos. 

• Recomenda-se que seja realizado o mapeamento da UFRN em toda a sua totalidade. 

• Realizar uma integração do software desenvolvido com o principal sistema utilizado na UFRN, 

o SIGAA (Sistema integrado de gestão de atividades acadêmicas). 
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9. ANEXOS 
 

Anexo 1- Gases liberados durante a queima 
 

a) Monóxido de Carbono (CO): Esse gás está presente em praticamente todos os incêndios, 

e é resultante da combustão incompleta dos materiais a base de carbono, como, madeira, 

tecidos, plásticos, líquidos inflamáveis e gases combustíveis. O monóxido de carbono é um 

gás que causa asfixia nas pessoas, pois ele substitui o oxigênio do processo de oxigenação 

do cérebro. Caso haja contato desse gás com pessoas, é fundamental que elas recebam muito 

oxigênio e fiquem de repouso, para que elas possam reverter o estado de asfixia. Após 

moderado grau de exposição, somente em torno de 50% de CO inalado chega a ser 

eliminado na primeira hora. A concentração máxima que um ser humano pode se expor 

sem que venha a sentir os efeitos colaterais, como: dor de cabeça, fadiga e tonturas é de no 

máximo 50ppm ou 0,005% em volume no ar. 

b) Gás Carbônico (CO2): Esse gás é encontrado em todos os incêndios e é resultante da 

combustão completa dos materiais a base de carbono. Os efeitos que esse gás causa nas 

pessoas é a dilatação dos pulmões e o aumento da aceleração cardíaca. O limite tolerável é 

em torno de 5000ppm ou 0,5% em volume no ar. 

c) Gás Cianídrico (HCN): Esse gás é produzido quando existem materiais que contem 

nitrogênio em sua estrutura molecular. Os materiais mais comuns que produzem o HCN 

são: Seda, náilon, poliuretano, uréia e estireno. O HCN bloqueia a atividade de todas as 

formas dos seres vivos, inibindo a oxigenação das células vivas do corpo. 

d) Gás Clorídrico (HCl): É muito comum ser encontrado em estruturas de diversos materiais 

de construção, que são feitos de PVC. O HCl causa lesões na mucosa do aparelho 

respiratório, causando irritação quando em baixa concentração, tosse e ânsia de vomito em 

concentrações maiores. 

e) Óxidos de Nitrogênio (NOx): As formas mais comuns encontradas em incêndios são: 

dinitrogênio (N2O), óxido de nitrogênio (NO), dióxido de nitrogênio (NO2) e tetróxido de 

nitrogênio (N2O4). Esses componentes são bastante irritantes inicialmente; em seguida 

tornam-se anestésicos e atacam o sistema respiratório. 
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f) Gás Sulfídrico: É um gás comum em incêndios, é produzido a partir da queima de 

madeiras. Alimentos, gorduras e outros produtos derivados do enxofre. Esse gás ocasiona 

a paralisação do sistema respiratório e danos ao sistema nervoso. 

g) Gás Oxigênio (O2): Nos incêndios ocorre o elevado consumo de oxigênio devido a 

combustão dos materiais, isso torna o ambiente um fator de risco a vida das pessoas. 

 

Anexo 2- Distribuição dos extintores por setor 
 

SETOR EXTINTOR 

Administração AP-10L 

Administração CO2-6KG 

Administração PQS-4KG 

Administração AP-10L 

 

Almoxarifado de Materiais AP-10L 

Almoxarifado de Materiais PQS-4KG 

 

Passarela 01 PQS-4KG 

Passarela 01 AP-10L 

Passarela 01 PQS-4KG 

Passarela 01 AP-10L 

 

Controle de Qualidade PQS-4KG 

Controle de Qualidade AP-10L 

Controle de Qualidade AP-10L 

Controle de Qualidade PQS-4KG 

Controle de Qualidade AP-10L 

Controle de Qualidade PQS-4KG 

Controle de Qualidade CO2-6KG 

 

Passarela 06 AP-10L 

Passarela 06 PQS-4KG 

 

WC Masculino AP-10L 

WC Masculino PQS-4KG 

 

WC Feminino AP-10L 

WC Feminino PQS-4KG 

 

LAZER AP-10L 

LAZER PQS-4KG 

LAZER CO2-6KG 
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DPF CO2-6KG 

DPF AP-10L 

DPF PQS-4KG 

 

Saída PML AP-10L 

Saída PML CO2-6KG 

Saída PML PQS-4KG 

Saída PML AP-10L 

Saída PML CO2-6KG 

Saída PML PQS-4KG 

 

Almox. Insumos CO2-4KG 

Almox. Insumos AP-10L 

Almox. Insumos PQS-4KG 

Almox. Insumos AP-10L 

Almox. Insumos AP-10L 

Almox. Insumos PQS-4KG 

Almox. Insumos CO2-6KG 

Almox. Insumos AP-10L 

 

Desenvolvimento PQS-4KG 

Desenvolvimento CO2-6KG 

Desenvolvimento AP-10L 

Desenvolvimento PQS-4KG 

Desenvolvimento COS-6KG 

Desenvolvimento AP-10L 

Desenvolvimento AP-10L 

Desenvolvimento CO2-6KG 

Desenvolvimento PQS-4KG 

 

Estação de Tratamento Água CO2-6KG 

Estação de Tratamento Água AP-10L 

 

Anexo Almox. II PQS-8KG 

Anexo Almox. II AP-10L 

Anexo Almox. II CO2-6KG 

 

Almoxarifado II PQS-8KG 

Almoxarifado II AP-10L 

Almoxarifado II CO2-6KG 

 

Almoxarifado I AP-10L 

Almoxarifado I PQS-12KG 
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Almoxarifado I PQS-4KG 

Almoxarifado I AP-10L 

Almoxarifado I CO2-6KG 

Almoxarifado I PQS-4KG 

 

Embalagens AP-10L 

Embalagens PQS-4KG 

Embalagens CO2-6KG 

Embalagens AP-10L 

Embalagens PQS-4KG 

 

PMS PQS-4KG 

PMS AP-10L 

PMS PQS-4KG 

PMS AP-10L 

PMS AP-10L 

PMS PQS-4KG 

PMS AP-10L 

PMS PQS-4KG 

 

Passarela 02 AP-10L 

Passarela 02 PQS-8KG 

Passarela 02 CO2-6KG 

 

Bloco 03 AP-10L 

Bloco 03 PQS-4KG 

 

Manutenção ENM CO2-6KG 

 

Almox.Inflamáveis PQS-4KG 

Almox.Inflamáveis AP-10L 

Almox.Inflamáveis CO2-6KG 

Almox.Inflamáveis AP-10L 

 

Abrigo de Resíduos AP-10L 

Abrigo de Resíduos PQS-4KG 

Abrigo de Resíduos AP-10L 

Abrigo de Resíduos PQS-4KG 

 

Lavanderia PQS-4KG 

Lavanderia AP-10L 

Lavanderia CO2-10KG 

 

Gerador PQS-4KG 
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Gerador CO2-6KG 

 

Casa do Ar-Condicionado CO2-6KG 

Casa do Ar-Condicionado CO2-6KG 

Casa do Ar-Condicionado CO2-6KG 

Casa do Ar-Condicionado CO2-6KG 

Casa do Ar-Condicionado CO2-6KG 

Casa do Ar-Condicionado CO2-6KG 

Casa do Ar-Condicionado CO2-6KG 

Queijeira CO2-6KG 

Queijeira AP-10L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


