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Instruções Gerais para a Prevenção e Combate a Incêndios 
nas Organizações. Militares do Exército (IG-10-15) 

NOTA 

Os usuários destas Instruções Gerais são solicitados a. apre
sentar sugestões que possam ampliar sua clareza e exatidão. As 
observações deverão referir-se à página, ao parágrafo e à linha do 
texto, correspondentes à modificação sugerida. 

A fim de assegurar compreensão e avaliação exatas, devem ser 
apresentadas justificativas sobre cada observação. 

As sugestões deverão ser enviadas ao Estado-Maior do Exército, 
de acordo com o art. 71, das IOPMEx. 

INSTRUÇOES GERAIS PARA A PREVENÇ.AO E COMBATE A 
INCtNDIOS NAS ORGANlZAÇOES MIUTARES 

DO EXtRCITO UG-10-15) 

TlTUOO I 

Introdução 

CAPíTULO I 

Generalidades 

Art. 1.0 - As presentes instruções regulam as medidas preven
tivas e as de combate a incêndios nas Organizações Mllttares do 
Exército. 

Art. 2.0 - Os objetivos dessas inBtruções são os seguintes: 

1) orientar as OM quanto à confecção e execução do Plano 
de Prevenção e Combate a Incêndios - PPCI; 

2) completar e reformular, no que for aplicável, as prescrições 
contidas nos documentos relativos à prevenção e ao combate a 
incêndios. 

CAP1TULO ll 

Conhecimentos Básicos 

Art. 3.0 - Os incêndios classificam-se ~}11- ·quatro categorias: 

1) classe "A": os causados pela combustão de materiais comuns, 
tais como: madeira, papel, tecidos,. lixos etc.; são fáceis de serem 
controlados e raramente se originam de combustão espontânea; 

2) classe ·"B": os causatios por fogo em líquidos lnflamá.vels, 
óleos, verni2es, álcool, gasolina, querosene e outros semelhantes; 

3) cla.SS-~., .• ;Ç";.·· ~ yerU1c~dos em equipamentos elétricos ener
gizados; _q\lando·.o equipamento for desligado, o 1nq_ênd1o passa a ser 
claaalflcado "A"; 
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4) classe "D": os verificados em metais; qualquer 
certas condições físicas, queimará.. 

A:rt. 4.0 - Combustão espontânea: 

f~Y 
me~hl. sob 

:e o processo pelo ctuaJ. determinadas substâncias se inflamam, 
~m auxílio de foge, faiscas ou calor norma:!. É gerada por reaç@es 
quumcas das prólilr1as substâncias. Em determinadas candições, 
verifica-se em matérias inpl'egnadas de terebintina, óleo de lffiha
ga, azeite de oliveira ou de amendoim, óleos não derivados do pe
tróleo ou gorduras a.nirnais e fósforo branco. 

Art. 5.0 - ·Para que haja incêndio, três elementos devem atuar: 
o oxigênio, o calor e o combustível. Eliminando-se um desses ele
mentos1 o fogo será extinto. 

Art. 6.0 
- Quan,to ao pertgo de incêndio, as áreas e instalaçõ~s 

se classificam em: 
classe :z;- pequeno risco - são residências, escritórl0s, escolas, 

1n81iaiaçães semê!l!lailtes; 
classe n - médio riSco ou normal - sã.a as oficinas, fábricas 

de móveis e instalações semelhantes; 
classe m -grande risco - são os postos de gasolina, depósitos 

de aomoustível, paióis de munição, reíl.aarias e instalações seme
lhantes. 

Art. 7.0 - Os risc0s mala eomuns de incêndio são os seguintes: 
1) acumW.ar lixo e/ou queimá-lo indevidamente; 
2) guardar ou deixar abandonado panos impregnados de ga

solina, óleos, cera ou outros inflamáveis; 
3) utilizar indevidamente líquidos inflamáveis; 
4) fazer forros ou divisões com papel ou papelão em depem

dênc~~ ou depósitos; 
5) jogar pontas de cigarros ou fósforos acesos em recipientes 

de lixo e em matas na época da estiagem; 
6) usar fogareiros a gasolina, principalmente quamdo defei-

tuosos; 
7) encerar depemdências com todas as portas e janelas :fechadas; 
·8) jogar líquidos inflamáveis em ralos; 
9) misturar gasolina com cera de assoalho; 
10) usar velas ou lamparinas para iluminar: quadros, estampas 

religiosas, barracas etc.; 
11) fumar em locais indevidos: cama, depósitos, reservas, etc.; 
12) guardar pólvora oa quaisquer materiais explosivos em locais 

não destinados a essa finalidade; 
13) 11eforçar fusíveis ou substituí-los por ligação direta; 
14) sobrecarregar instalaçoos elétricas com o uso de vários uten

sillos elétricos ao mesmo tempo; 
15) improvisar Instalações elétricas, não obedecendo aos prin

cipios técnicos; 
16) deixar material elétrico, principal,mente ferros de passar 

roupa, ligaàos desnecessariamente; 
17) armazenar munição sem obedecer ~0s preceitos de sega

rança, principalmen.te a fwnigema e a. incendiária. 
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CAPíTULO m 
· Orientação Geral 

Art. 8.0 - O efetivo da OM deve ter conhecimento do procedi
mento a adotar em caso de incêndio, bem como ser adestrado na 
execução de medidas preventivas; uma turma deverá receber ins
trução especializada. 

Art. 9.0 - Cada OM deverá designar um Oficial de Segurança 
que disporá de um Adjunto e da denominada Turma Contra-Incên
dio- TCI. 

Art. 10 - A Turma Contra-Incêndio - TCI - é uma equipe 
selecionada e treinada especialmente para o combate inicial ao fogo. 
A composição da TCI é de 6 a 12 praças para cada 500 homens da 
efetivo, podendo incluir servidores civis nas Fábricas, Arsenais e 
outros Estabelecimentos. 

Art. 11 -Deve ser mantido estreito contato com a orgamzação 
do Corpo de Bombeiros mais próxima da OM, a fim de obter sua 
cooperação, :para o estudo e planejamento das medidas necessárias 
à prevenção e ao combate a incêndios. 

CAPíTULO IV 

Pessoal 

Art. 12 - o Oficial de Segurança nas OM será o oficial de 
Guerra Química; nas Fábricas e Arsenais será o Presidente da 
"Comissão Interna de Prevenção contra Acidentes - CIPA". 

Art. 13 - O Adjunto do Oficial de Segurança deverá ser um 
subteaente ou sargento possuidor do Curso de Combate a :Incêndios 
e Destruição de Minas e Munições Falhadas (CE-43) ou Curso de 
Guerra Química (CE-5). 

Art. 14 - Quando não houver, mo efetiva da OM, pessoal llabl
Utado com o Curso de Combate a Incêndios, as funções de Oficial 
de Segurança e de Adjunto do Oficial de Segurança serão exercidas 
por oficial e graduado designados em BI pelo Cmt da OM; ambos 
deverão realizar o Estágio de Combate a Incêndio logo que possível; 
na Guarnição do Rio de Janeiro será realizado no Centro de Ades
tramento Almirante Marques de Leão, da Marinha de Guerra, e, nas 
C:ie.m.ais Guarnições, no Corpo de Bombeiros mais próximo. 

CAPíTULO V 

Atribuições do Pessoal de Segurança 

Art. 15 - Compete ·ao Oficial de Segurança da OM: 

1) estudar as possíveis causas de incêndio e propor as neces
sárias medidas de segurança, que constarão do PPCI; 

2) instruir e treinar intensamente a TCI; 
3) verificar o PPCI da OM e o grau de preparo da TCI, através 

da realização periódica de exercícios de alerta; 
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4) inspecionar, constantemente, a manutenção e 
mento dos extintores portáteis; 

5) acionar o combate ao fogo quando lrrompido. 
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Art. 16 - Compete ao Adjunto do Oficial de Segurança o se
guinte: 

1) auxlllar e assessorar o Oflci.al de Segurança em suas atri
buições; 

2) realizar inspeções periódicas nos exti.ntoreS' e no equipamento 
de combate a incêndios, com a finalidade de verüicar o estado e as 
condições de seu uso; 

3) realizar a manutenção e o carregamento dos exti.ntores pol!
tá teis de espuma. 

TíTULO n 
M eàidas Preventivas 

CAPíTULO VI 

Instrução 

Art. 17 - o efetivo da OM será instruído quanto à Prevenção 
e Combate a Incêndios, ~onforme o prescrito no pp 21-2 - Período 
Básico. 

Art. 18- A turma contra-Incêndio - TCI- receberá i.nstrução 
especial, se possível, através do corpo de Bombeiros mais próxi
mo da OM. 

Art. 19 - Exercícios periódicos de prevenção e combate a i.ncên
dios deverão ser previstos e realizados nas OM visando a: 

1) familiarizar o efetivo da OM com os si.nais de alarme, a 
prática dos processos de combate ao :fogo e ao ma.nejo· dos equi
pamentos; 

2) treinar a evacuação, em boa ordem, das dependências d.a 
OM, visando a evitar o pânico; 

3) conscientizar os instrumentos quando à necessidade de evi
tar o pânico; 

Art. 20 - Recomenda-se a utilização, nas instruções e nos exer
eiclos, dos extintores com o temp0 de vida esgotad0 ou prestes 
a esgotar. 

CAPíTULO vn 
Imóveis e Instalações Diversas 

Art. 21 -Os Projetos de novas construções e instalações, a car
g0 da DOM, devem conter um mínimo de vulnerabilidade a incêndios. 

Art. 22 - Nesses pr:ojetos deve ser considerado o seguinte: 
1) todo imóvel deverá ser dotado de equipamento para o 

combate inicial ao fogo 
2) o fácil acesso, por parte da TCI e do corpo de Bombeiros 

a qualquer local da OM; 
3) a saida rápida do pessoal de qualquer dependência da OM. 
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Art. 23 - Aplicam-se para as construções e lnstalaçóés antigas, 
dentro do possível, as disposições dos artigos anteriores. 

Art. 24 - A medida em que os recursos financeiros o permitam. 
deverão ser realizadas modificações nos imóveis, para colocá-los 
dentro dos padrões minimos de segurança; 

Art. 25 - Os depósitos, fábricas e arsenais deverão organizar 
normas 'específicas próprias, em complemento a estas IG. 

Art. 26 - Os paióis e depósitos de mamções deverã'o cumprir 
as normas constantes do T9-1903, Armazenamento, conservação, 
Transporte e Destruição de Munições, Explosivos e ArttrlClOI. 

Art. 27 - Os depósitos de material inflamável deV'erão ser 
mantidos, sempre, em perfeito estado de limpeza não se perinlt.lbdo 
o acúmulo de estopas sujas ou derrame de líquidos, óleos etc. 

Art. 28 - Os veículos que trafegam nas áreas de depósitos ou 
paióis deverão estar providos de retentor de fagulhas e dispositivo 
"terra". 

Art. 29 - A iluminação artificial, nes depósitos e paióis, será. 
exclusivamente a eletricidade, cujas instalaçtiies deverão obedecer 
aos seguintes requisitos: 

1) lâmpadas e supórte protegidos com globó'S de. vidro, hbnne
ticamênte fechados; 

2) chaves interruptoras colocadas fora do de:póslto ou prote
gidas por ca1xa blindada; 

3) utilizar somente motores elétricos blindados e à prov" de 
explosão; 

4) fios condutores embutidos em tubos rigldos de metal. 
Art. 30 - A P-NB-98, Armazenamento e Manuseio de Liquidas 

Inflamáveis e Combustíveis da Associação Brasileira de Normas Téc
nicas, erietlta quanto à armazenagem de material ftl.flamável. 

· Art. 31 - As instalações elétricas merecem cuidados especiais 
pois constituem provável origem de incêndio; os prinelpals cuida
dos são os seguintes: 

1) revisão trimestral com pessmal habilitado; 
2) ·realização de modificações somente com au.tortzaçãa da CRO; 
3) interrupção, na área atingida por incêndio, do suprimento 

de energia elétrica; 
4) independência entre as instalações elétricas de prédios vi

zinhos· das pertencentes a caixas d'água elevadas. 

CAP1TULO vm 
Limpeza e cuidados diversos 

Art. 32 - Constantes inspeções e serviços de limpeza, das á.reas 
e instalações da OM, constituem importante medida preventiva de 
iucêdios; recomendam-se, para isso, as seguintes provldêncras: 

1) acumular lixo em locaJis especialmente d.esign'àdOS para 
esse fim; 
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2) remover, dando destlml adequado, os pa])éis velho . ma
teriais combustíveis e outros similares, deixados nas dependências 
da OM; 

3) queimar o lixo em incineradores ou fornos enterrados, afas
tados da edificações; 

4) remover e queimar em local adequado a vegetação aparada 
ou cortada; essa medida deve se.r acentuada nos períodos secos. 

Art. 33 - A gasolina e 011tros inflamáveis não deverã0 ser uti
ttzados para. limpeza de peças e outros trabalhos simllares, no in
ter10r de dependências das OM. 

Art. 34 - As estopas sujas de óleo ou de outros combu.stívei 
deverão ser guardadas em recipientes fechados providos de um pou!
oo de água.. · 

Art. 35 - Nos loc!llts o:rade fumar acarreta perigo deverá selr 
colocado o avtso, em evtd.êncla: "É PJtOIBIDO FUMAR". 

Art. 36 - Nos locais onde 0 fumo for permitido, deverã0 ser 
colocados cinzeiros ou peque.nos caixotes com areia. 

CAPilTULQ IX 

Alarme 

Art. 37 - Uma relação de telefones úteis, para o caso d.e in
cên:<'Uo, de sinais de alarma e de providências a tomar, deverá per
manecer çom o Oficial de Dia, o Cmt da Guarda e o operador tele
fônico, na relação, constará o seguinte: 

H alerta imediato à. TCI e ao Corpo de Bombeiros; 
2) alerta às del!>endêncil:!-S da OM encarregadas do SUI!>rimento 

de água, luz e força; 
3) sinais de alarma - toques de corneta, campainha. siJiena, 

apitos e outros- e medidas decorrentes que deverão ser executadas 
:pelo efetivo da. OM. 

Art. 38 - Logo que se ma:nifeste um incêndle, deverá ser de-
~rm1na4Q 1tllediafia.me:l;lte: 

1) onde é a incêndio; 
2} qual o material que está queimando; 
3) quais os combustíveis 19róximos do mcêndda; 
4) quais u avarias; 
6) qual, 11- eltu~c;âQ d_~ rede d'água. contra lneêndto 
6) qual a. ~UlQl" téc:qi~ p;g~: -
~) evJt~ q ~~trl:j.:men:t~; 
b) extinguir o incêndio. 
Art. 39 =- Instruções relacionadas com as medidas de preven

ção e combate a incêndios deverão ser colocadas em evidência junto 
aos locais importantes, acompanhf1.das de telefone a. chamar, como 
por exemplo: 

- em caso de ln~êndio . . . . . . . . ligue para ....... . 
- TCI . . . . . . . . . . c:lilam.a ••••.••••.. 
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TíTULO m 
Combate a Incêndios 

CAPITULO X 

Extintores 

Art. 40 -Os extintores são utllizados para o combate imediato 
aos princípios de incêndios. Apresentam, quanto ao seu uso, o se· 
guinte: 

1) não substituem os equipamentos normais mas, se empre· 
gados com rapidez e eficiência, podem debelar incêndios de resul· 
tados imprevisíveis; 

2) o seu emprego para debelar princípios de incêndios não de· 
verá protelar o acionamento de recursos de maior vulto para com
batê-los. 

Art. 41 - Os principais tipos de extintores portáteis são: 
1) Extintor Portátil de C02 
a) Capacidade: 1, 2, 4, 6, 8, 25 e 50kg. 
b) Emprego: utilizados para o combate a incêndios de classe 

"B", "C" e "A" (pequenos). 
c) Restrições: 
(1) não deverá ser utilizado em incêndio classe "D"; 
(2) cuidado em utilizá-lo em recinto fechado, já que o coa 

reduz a percentagem de oxigênio no meio ambiente; 
(3) a baixa temperatura do jato poderá causar lesões na. pele 

ou nos olhos. 
d) Características: 
(1) consiste num cilindro de aço sem costura, no qual é com

primido o 002 a uma pressão de 850 lb/pol2 e à temperatura de 
20° C; . 

(2) possui um tubo sifão, conjunto de válvulas de descarga e 
carregamento, punho de transporte, alavanca de abertura da vál· 
vula e mangueira acompanhada de um dlfusor: 

(3) alcance do jàto: de 1,5 a 2,5 metros. 
e) Utlllzação: 
(1) retirando-se o grampo de segurança. (ou equivalente), pres

siona-se a. alavanca. que comandará a válvula. de descarga.; o jato 
de em deve ser dirigido para a base das chamas; · 

(2) o agente será expelido enquanto houver pres:5A.o sobre a 
alavanca; 

(3) a;pós a extinção do fogo, manter ainda, por algum tempo, 
o jato continuo, para prevenir possivel reavivamento das chamas; 

(4) quando o incêndio envolver equipamento elétrico, o jato 
deverá ser dirigido para a origem das chamas; 

(5) em incêndios em recipientes abertos de liquidas inflamá..veis, 
dirige-se o jato para as paredes .do recipiente; . 
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(6) em incêndios em líquidos inflamáveis derramados, arrer 
com o jato as chamas próximas da superfície incendiada e dirtgi-lo 
em torno do fogo. 

f) Manutenção: 

(1) recarregamento: rewldzá-lo após a utiliZação; 
(2) inspecioná-los, no mínimo, semestralmente, verificando a 

quebra do selo ou defeitos mecânicos; 
(3) nas inspeções, verificar o peso do extintor; caso apresente 

perda de 10% ou mais, deverá ser recarregado; 
( 4) quando for mantido em local de temperatura superior 1a 

40° O. a carga deverá ser de 90% de sua carga normal; 
(5) o teste hidrostático deverá ser feito a cada cinco anos. I 

2) Extintor de espuma 

a) Capacidade: 10, 50 e 75 litros. 
b) Emprego: utiiizadoS' somente para o combate a incêndios de 

classes "A" e "B". É adequado para os incêndios em gasolina, óleos, 
tintas e graxas, especialmente quando acondicionadas em recipientes 
abertes. 

c) Restrições: 

(1) não deverá ser utllizado em incêndios de classe "C" e "D"; 
(2) não são recomendados para emprego em incêndios em álcool, 

éter, acetona, ésteres, dissulfito de carbono, vernizes ou gases em 
escapamento sob pressão; 

d) Características: 

(t) consiste num aparelho com duas câmaras; 
(2) o clllndro maior (Câmara "A") comtém solução de água, · 

bicarbonato de sódio e alcaçuz; 
(3) o recipiente de vidro ou plástico <Câmara "B") contém so

lução de água e sulfato de alumínio; 
(4~ ao inverter-se a posição do extintor, as soluções entram 

em contato, resultando o C02 que atua com propelente; 
(5) a espuma formada tem efeito de ABAFAMENTO e, secun

.dariamente, de RESFRIAMENTO; 
(6) alcance do jato: de 9 a 12 metros. 

e) Utlllzaçã.o: 

- o jato deve ser dlrlgido da seguinte maneira: 

(1) incêndio classe "A": para a base das chamas; 
(2) incêndio classe "B": de líquidos derramados: jatos curvos 

para evitar o espalhamento do líquido; 
(3) incêndio classe "B" em recipientes abertos: para as pat:edes 

do recipiente, a fim de cobrir a superfície líquida inflamada. 
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f) Manutenção: 

(1) recarregamento: 

-após sua utllização ou 
-uma vez por ano, por firma especlallzada. 

(2) inspeções: 

- realizadas periodicamente para verificar o estado externo do 
cilindro, obstruções e defeitos mecânicos no mangote e esguicho. 

(3) cuidados especiais: 

- na impossibilidade de recarregamento imediato, deve ser la
vado internamente, para evitar a corrosão causada pelo sulfato de 
alumínio; 

(4} o teste hidrostático deverá ser feito a cada qlnco anos. 

3) Extintor portátil de água pressurlzada 

a) Capacidade: 10, 50 e 75 litros. 
b) Emprego: utmzado somente em incêndios de classe "A". 

Substitui com vantagem os extintores de soda-ácido. 

c) Restrições: 

(1) não deverá ser utlllzado em incêndios de classe "B", "C" 
e "D"; 

(2) a carga congela em regiões de ba.lxa. temperatura; por isso 
usa-se nessa situação uma solução anticongelante, o álcool, adicto
nado à carga à razão de 1 por 10. 

d) Caracteristlcas: 
' (1) consiste num aparelho que dlsppe ~e uma ampola externa 

de co:~ e de um cilindro com água; 
(2) aberta a válvula da ampola, o co,z nela contido expulsará 

a água através do mafigote; 
(3) a extinção do fogo éfe1ta por RESFRIAMENTO; 
(4) o extintor pode ser descarregado em lato continuo ou lato 

in terminen te; · ' ~ · 
(5) alcance do jato: 9 a 12 me.~. 

e) . Utilização: 
(1) nos extintores com válvula de desea.rga, abre-se, 1n1clal

mente, a válvula da ampola de C02 e depois dirlge-~ o 111-to para 
a base das chamas, pressionando-se a descarga; · 

(2) não possuindo' válvula de descarg~ orlent~ Q ma.ngote para 
a base das chamas, abrindo-se, depoiS,' a vãlvula da ampola de C02. 

f) Manutenção: 
(1) recarregamento: 
- após sua utilização ou após co~plEttar um ano sem ~; 
- a ampola de co~ d~v~r4 •er l;?~~a aem~atral~ente. 
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(2) Inspeções: 

- realizadas perlodlca.mente para verificar o estado 4o e~jnor 
e possíveis defeitos; 

- após o recarregamento, o extintor deve ser QbljervadQ por 24 
horas, com vistas a possíveis vazamentos. 

(3) cuidadas especiais: 

- trocar a ãgua. após o uso ou quando completar um ano sem 
uso; 

- antes do recarregamento deve ser felta. uma. lavagem no ex-
~; I 

(4) o teste hidrostático será feito a cada cinco ano11 ou quQ.ndo 
for anotado qua.lquel.' defeito. 

4) Extintor de pó quimlco 

a.) Capacidade: 1, 2, 4, 6, 8, 25, 50 e 100 lltros. 
b) Emprego: em incêndios de classe "A", "B" e "C". 
c> Restrições: quando utullzado em ~ea. não veBtllacia, o pó 

reduz a visibilidade. 

d) Ca.ra.cteristlcas: 

(1) o agente extintor é o bicarbonato de sódlo que, lo~ado 
sobre as chamas, produz C02; 

(2) como propelente, usa-se o C02, que pode ser mlstqrado ao 
pó no próprio c111ndro ou através de uma. ampola externa; 

(3) a extinção do fogo é feita. por ABAFAMENTO; 
(4) alcance do jato: 1, 5 a. 6 Il\etros. 

e> Utllizaç.ão:. 

(1) o jato dev.e ser dlrlgldo pa_ra a 'Qase das ch&mu; 
(2) no incêndio qe líquidos inflw;návels, os segulptes cuidados 

devem ser observados: 

-manter uma distância qe ~ a 2,5 metros ~Q togQ; 
-manter um jato cont1nuo, mesmo após a. extJ,n~ 4o f~(), 

wa. lm_ped.4' o apa.r~c~~~to qe nev~ -ç_h;~. 
;: . . 

f Ma.nutençl.o: 

1) recarregamento; 

- a.pós sua utUtzã.Ção; 
-a ampola de C02 e o pó devem ser pesados semes~~~nte; 
- deverá sel' feito em ~Irma especializada. 

t2> inspeções; 

- realizadas perlodlcame:r'lte e no minlmo uma vez por ano, 
para verlflcar def~ltQ~ D:.J.ecâni~os, ~ntqplmentoll~ ob~inlliQ D.Q.S. ~
~Uel!u e folp.s nu uniões. 
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5) Extintor portátil de soda-ácido 

a) Emprego: em incêndios de classe "A". 

b) Restrições: 

(1) não pode ser usado em incêndios de classe "B", "C" ou "D"; 
(2) seu manuseio é perigoso, recomendando-se sua troca por 

extintor de água pressurlzada.. 

c) Caracterlsticas: 

(1) utlliza duas soluções: bicarbonato de sódio e ãcldo sult6-
~1co, que, em contato, formam o C02; 

(2) extingue o incêndio por RESFRIAMENTO; 
(3) sua periculosidade é resultante do ácido sulfúrico que, em 

contato com a pele, ocasiona queimaduras profundas. 

d Manutenção: 

a cargo de firmas especializadas. 

Art. 42 - A localização e quantidade dos extintores portáteis 
deverá obedecer às seguintes prescrições: 

1) Quanto à localização: 

a> planta detalhada sobre a localização dos extintores portá
teis deverá constar do "Plano de Prevenção e Combate a Incêndios" 
(PPCI> da OM. 

b) Os extintores devem ser colocados onde: 
- haja menos possibllidades d~ fogo bloquear o seu acesso; 
- sejam visíveis; 
...:_ protegidos contra danos e manuseio indevido; 
- não fiquem cobertos por pllhas de materiais. 

c) Devem ter sua parte superior a mais de 1,80m acima do piso. 
d) O livre acesso a qualquer ponto da OM deve ser considerado 

pa:ra a utlliza<ção dos extintores sobre rodas. 
e> Os locais destinados aos extintores devem ser assinaladas com 

um círculo vermelho ou por uma seta larga vermelha. com bordos 
amerelos .. 

f) A área do piso, em balxo do extintor, deve ser lll&D.tlda. de
simpedida; para isso, demarcá-la. em vermelho. 

2) Quanto à quantidade: 
a) um extintor para cada. 500m3 em locais como e.lola.mentos e 

ranchos; 
b) um extintor para cada 250m2 em locais como almoxarifados 

e depósitos; 
c) um extlntor para cada 150m2 em locais onde se trabalha com 

madeiras, pinturas, ceras, materiais de fácU combuatio, oficmaa e 
depósitos de explosivos e munições. 



DE 3 DE FEVEREIRO DE 19'18 27 

Art. 43 - A aquisição de extintores portáteis deverá s r feita 
de acordo com o que prescreve o BA 5-102, da Diretoria de Material 
de Engenharia. 

Art. 44 - O recarregamento de extintores portáteis deverá ser 
feito segundo as n0rmas determinadas pelo Cmt da RM a que estiver 
subordinada a OM. 

CAPITULO XI 

Utilizaç& da água e outres metas 

Art. 45 - As recomendações quanto ao uso da água no eombate 
aos incêndios são as seg~intes: 

1) empregada na extinção dos incêndios de classe "A": 
2) nas OM deverá haver um aprovisionamento conveniente de 

água sob pressão; quando esta não puder ser obtida da rede de dis
tribuição pública, deverá ser captada em outros locais, tais como cis
ternas, tanques ou caixas elevadas, riachos, rios etc.; 

3) a água não deverá ser empregada: 

a) em ambientes carregados de pó de alumínio, magnésio, car
bureto de cálcio ou de substância suscetível de desprender gases infla
máveis ou nocivos; 

b) nos incêndios de classe ''B", salvo quando pulverizadas em 
partículas finíssimas (neblina de baixa velocidade); 

c) nos incêndios de classe "C" ou quando o foge atingir apa
relhos elétricos sob tensão; 

4J a pressão mínima da rede para extinguir incêndio com água 
é de 60 Lbs/Pol2. 

At:1;. 46 - ~ara uso de baldes e ferramentas de tneêndlos, reco-
menda-se: · · 

1) • os baldes podem ser usados como extintor, ficando ddstrl
bt,idos em duas sitacões: em loeafs anropr1ados, cheios de areia, água, 
talco ou serragem mlst.urada com bicarbonato de sódio ou vazios, Junto 
a depósitos dessas substâncias; 

2) os baldes utilizados deverão ter capacidade de 10 a 12 litros; 
3) caixas de- ferramentas de incêndlo, pintadas em vermelho e 

. marcadas externamP.nte com a palavra "Incêndio". dever~o ser lns
ta:1adas eom· intervalos de 400 metros em Ioea1s adJacentes a pa.!óis, 
depósitos, almoxarifados etc.; 

4:) taill ealxa.s . deved.o eo~ter maeh&do de bombeiro, l'A.. pc§-de
eabra, três balde~ e extintor de Incêndio de capa.cldade média. 

. Art. 47 - Os hidrantes devem esta;r com suas proximidades d·eso
bstrufdas para. permitir um manuseio rápida e eficiente, quando neces
sário, pelos bombeiros. 

Art. 48 - o fogo contra fogo é um método largamente empregado 
nas áreas rurais; consiste em atacar o incêndio nas matas, quei
mando. áreas próximas; com isso o fogo encontra clareiras abertas 
e é detido. 
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TíTULO IV 

Plano de Prevenção e Combate a Incêndios (PPCI) 

CAPlTULO XII 

ElaõQraçliQ do PPCI 

Art. 49 - O Plano de Prevenção e Combate ~, Incêndio (PPCI) _ ê 
u.m documento que deve existir em toda. e qualquer orgamlza.çao 
Milita.T e que conterá. d eforma. objetiva e sucinta, todM as orien
tações e normas gerais e particulares relativas ao assunto. 

1) O remonsável pela ela.boracão do PPCl sel'á. o Subeoman
dante, Subdiret.or ou SubchPfe da OM, 

2) Na elabaracão do PPCI deverão ser observadas as normas 
constantes do T91903 (Armazenamento. conservação, transporte e 
destruicão de munieões. explosivos e artlficios), aprovado em Por
taria n.o 107-EMEI, de 20 de outubro de 1970. 

3) O Plano de Prevenção Contra !llcêndios deverá conter as 
seguintes itens: 

a) ol;>jetlvo ....., esnecUicar os ob1et1VC!IS. a ser~ll\ &.tlngi,do.s qolll 0 
Plano e as normas nele estab.elecidas; 

b) características da área- exnlanação geral (ias condicões da 
área e dos meios dlsponivels em matel;'lal e pessoal para o CO!l\'bate 
a. incêndio: 

e) med'das preventivas - anresentacão das mP.dldas a ser~m 
ado+adll,s, obietlvando a reducão de riscos de lncênd'os taJs c0mo: 
proiblcão de fumo Pm dPtermtnadas áreas. armazenam"!nto adequado 
de material de fácil combustão, carta?:P.S de alP.rt.a. cuidados a serPm 
tomados com redes e equipa.mentos elétricos, divisão da área. da OM 
~Pl ~bá:reas pa:rÇt fins de fa.JÇ!na,, atu~,ção, etc; 

d) inspecões - determinacão das áreas suscetivels de ln~
ções, bem c0mo os responsáveis pelas mesmas; 

e) disfiribuicão dos extintores pe'l.a área - a dlstribulcão dos 
extlntore& e o estp,belecimento dos locais de flxa.eão dos mesm<3§ é 
efetuada neste item, em funcão das áreas classificadas quanto ao 
maior ou menor risco de irrup~ão de incP.ndio; tais locais deverão 
estar assinalados, também, na Planta da CM; 

f) manutencãa do material - neste item serã determtna.do o 
e~earregado da ma:atitenção e reeap~a dos extintores, que fa.râ l~s .. 
peeõe~ pe:rlódlcas visando a. uerifica.r o estado da.q:aeles e a sua neees .. 
sidade de recarga e reteste; ' 

g) medidas de combate ao tof!o .,.. constal!'le neste item. á:lém 
de um resumo de~t eonhec'mentel'l b4.sl~f!s ll'ldiSl:lensáveis à prt"venello 
P. ~oml:)ate ::~o fogo, prf'v1sf:ns no C-21---40 ~ Defesa contra es Ataques 
Quim._ico. Biológi~o ~ Radiológico -, proviàênQ!a.s Imcia).s eJR caso 
de incêndio, tais como: · 

(1) evacuar os locais e áreas atingidas; 
(2) atacar ô incêndio com os meios dlspon!veis, o mais râpido 

possivel; 
(3) alertar a Turma de Combate a Incêndio (TCI') e o Col'I'O tte 

Bombeiros; 
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( 4) desligar a chave de eletricidade dos lacais atingi s pelo 
fogo, tendo o cul.dado de verificar se não existem pessoas presas em 
elevadores; 

(5) desligar instalações de gás, porventura existentes; · 
(6) exerc1cios da TCI - estabelecer a freqüência de realização 

desses exercícios, bem como as particularidades que deverão ser leva
das em consideração; 

(7) anexos - def"etãó ser ane~ados, no miniiho, os .seguintes 
documentos: 

(a.) planta. da. OM, na qual conste a distribuição dos agentes 
extintores; a tama.Bho e a forma desse documento deverá permitfr 
..seu fácil entendJ.mento por todos os militares que dele ti·verem de 
fazer uso; 

(b~ relação des agentes extintos - nesta constarão o ti!pO 
de agentes extintores, suas capacidades, localização e <!llstribuição em 
carga; sugere-se a enumeração desses agentes, a fim de que, ao 
serem recolhidas para recarga ou reteste, possam ser devolvidos aos 
locais origmais sem dMiculdades; abaixo, um exemplo da relação: 

RELAÇAO DOS AeiÉNTES EXTINTORES DO (OM) 

htrn~r i ., Cap'actdàde l \ ti·.• '1'tiio LoeàlftaÇlo car~ do"(a) 
I 

Ol. I Pó Qüfin I 4 Kc 
.I 

Gab do Comando I secretariá 

02 I Espuma I 10 Xg I Reserva de Armt 
J 

Cia G 

'OS I ~O' .I ~·4~ - I SéC ae Eletricidade I S/4 

~ ' 
04 I Agua I 10 Htros 

/ 
Reserva do Sub Ten .\ Cia C 

05 I Soda-AC I 10 llfros I Almoxarifado 
r 

A1mbxarllado 

Art. 50 .._ A Turm~ de Gombatê a Incêndios deverá receber ins
trução específica, teórica e prática, sobre prevenção e combate a 
fncêndios, bem como re-alizar, pelo menos duas vezes ao ano, ellierci

. cios de éombate ao fogo. 
1) A instrução d'evetá ser miniStrad'a pelo Ofihtal de Ségufal1ç·a. 

da OM e abrangerá as seguintes assuntos-: 
a) combll3tão.; . 
b) métodos de transmissão do calor; , 
c) classificação de áreas (fuanto ao r~seo de incêndios; 
d) classes de incêDdio; 
e) agentes extmtores; 
f) redução dos riscos de incênd1éá: 
g) noções sobre utilizaçã;o de hidr'antes, rnangüeil"as, es~mchas 

e regfátro de áillf'J; 
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h) primeiros socorros; incluindo: 

(1) queimaduras; 
(2) respiração artiflclal; 
(3) imobllização; 

1) inspeções em dependências da OM; 
j) exercícios da Turma de Combate a Incêndios. 

Art. 51 - Em horas fora do expediente, quando, normalmente, 
a Turma de Combate a Incêndios não se encontra na OM, é essencial 
que o Oficial de Dia conheça bem o Plano de Prevenção e Combat-e 
a Incêndiost revendo-o com o Cmt da Guarda, o Sgt AdjuntO' e os 
Sgt de Dia as Subunidades. 

("Diário Oficial" de 30 Dez '77.) 

DIVERSOS 

AGREGAÇOES 

O Exmo. Sr. Ministro do Exército, no uso das atribuições que lhe 
confere o Decreto n.0 61.464, de 4 Out 67, resolve, mandar agregar 
ao respectivo Quadro: 

A con,tar de 12 Dez 77,- de acordo com o § 1.o letra "a" do art. 86 
da Lei n.0 5. 774, de 23 Dez 71 (Estatuto dos Militares), o Cel Cav 
QEMA José Antonio Barbosa de Moraes. 

(Port. Min. n.0 2. 451, de 23 Dez '77 - "DO" de 30 Dez 77. ) 

A contar de 25 Dez 77, de acordo com o § 1.0, letra "c", do art. 86 
da Lei n.0 5. '774, de 23 Dez 71 (Estatuto dos Militares), os seguintes 
oficiais: 

- Cel Art Hernanl D' Aguiar; 
- Cel T Alto Monteiro Salgado Lima; 
- Cel QEM Walter Marques; e 
- Cel T Lincoln Eduardo de Souza Blttencourt. 
(Port. Mln. n.0 2.475, de ~6 Dez 77- "DO" de 3 Ja.n 78.) 

A contar de 30 de novembro de 1977, de acordo com o § 1.0 letra 
"d" item X do art. 86 da Lei n.0 5. 774, de 23 de dezembro de 197~ 
<Estatuto dos Militares), o 2.o Ten QOA Juarez Pereira do Nascimento. 

(Port. Min. n.o 2.482, de 28 Dez '77 - "DO" de 3 Jan '78). 

A contar de 25 de dezembro de 1977, de acordo com o I 1.0, 
letra "c" do art. 86 da Lel n.o 5. 774, de 23 de dezembro de 1971 
<Estatuto dos Mllltares), os seguintes oficiais: 

Cap QOE Alvaro Ramos do Nascimento 
Cap QOE Jose Ramos 
Cap QOA José Paixão Filho e 
Cap QOA Jura.ndyr da Costa Fonseca. 
<Port. Min. n.o 2.536, de 30 Dez 77 - "DO" de 6 Jan '78.) 
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