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COMPORTAMENTOS 
EXTREMOS 
DO FOGO



Eles acontecem com carga de incêndio comum, como uma 

sala ou um quarto, não necessitando de agentes aceleradores 

como álcool, gasolina e outras matérias combustíveis. Ocorre 

em espaço limitados, confinados ou compartimentados que 

geralmente delimitados pelos lados e tetos, que servirão para 

acumular a fumaça em caso de incêndios principalmente se as 

portas e janelas estiverem fechadas, geralmente com pouco 

período de queima em qualquer estrutura construtiva, 

alvenaria, madeiras, metal e etc.

Em 1986 os bombeiros da Suécia começaram a observar que alguns incêndios em ambientes 
fechados como salas de escritórios, apartamentos e outros, apresentavam um comportamento 
meio agressivo de propagação e intensidade.

- Comportamento do fogo.

Q - quente, porque a combustão emite calor para outras áreas que ainda não foram atingidas.

O - opaca, porque seus produtos como a fuligem, permanecem suspensas na massa gasosa dificultando     

      a visibilidade.

M - móvel, porque é um fluido que está movimentando constantemente para qualquer espaço possível.

 I  - inflamável, por possuir íons provenientes da reação em cadeia da combustão em seu interior capazes 

    de reagir com o oxigênio.

T - tóxico, por seus produtos serem asfixiantes e irritantes prejudicando a respiração dos bombeiros e 

     das vítimas.

Antes classificava-se a fumaça como produto da combustão por ser 
opaca, por atrapalhar a visibilidade e por ser tóxica a ponto de se 
tornar perigosa. A preocupação era desenvolver meios de orientação 
feita por cabos guias e o uso de EPR- Equipamento de proteção 
respiratória, para resolver as ações de salvamento no combate ao 
incêndio com segurança. Mas hoje sabemos que ela exerce grande 
influência na dinâmica de um incêndio. Quanto as características da 
fumaça, nos lembramos do Q-O-M-I-T.

- Características da fumaça.

- Os principais tipos de comportamentos 
   extremos do fogo são:

џ Generalização do incêndio - Flashover

џ Explosão da fumaça - Backdraft
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Já o , é a deflagração rápida da fumaça aquecida e acumulada em ambiente pobre em Backdraft
oxigênio, as condições para que ele ocorra são suprimento de ar restrito, a concentração 
decrescente de oxigênio, o aumento de temperatura de a diminuição de chamas, Quando 
ocorre uma entrada de ar ocorre uma reação explosiva.

- Todos os fenômenos extremos podem 
   ocorrer durante as fases do fogo que são:

Esses tipos de comportamentos extremos vão depender da 
transferência do calor, condução, convecção e radiação que 
quando o fogo chega no seu desenvolvimento completo 
acontece o , que tem características de chamas Flashover
nas camadas de fumaça rolando pelo teto, línguas de fogo 
seguindo para as aberturas, fumaças densas, temperaturas 
altas e crescentes forçando os bombeiros a permanecerem 
abaixados e resíduos de fumaças depositados nas 
superfícies.

- Ignição da fumaça.

• Fase de ignição ou inicial.
• Fase de desenvolvimento, onde pode ocorrer o Backdraft.
• Fase de desenvolvimento súbita generalizada, onde pode ocorrer o Flashover. 
• Fase súbita generalizada completa.
• Fase de final ou diminuição, onde também pode ocorrer o Backdraft. 

Considerando essas fases enquanto o  é induzido Flashover
pelo calor atingido durante as fases mais quentes. 

O é induzido pelo ar (oxigênio). Backdraft 

O  é potencialmente perigoso no inicio e no fim do incêndio pela baixa concentração Backdraft
de ar em decorrência do ambiente ser limitado ou da combustão ter sida processada.
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