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Barcos de Lazer



• No entanto, este rápido crescimento também gera 
preocupação, pois trará como conseqüência 
direta o aumento dos Riscos de Segurança da 
Navegação

– Instalação inadequada de acessórios

– Pouca evolução na segurança das embarcações

– Proprietários inexperientes

Segurança da Navegação



• Estatísticas da USCG (United States 
Coast Guard) mostram que 86% dos 
incêndios começam de forma 
“escondida” no compartimento de 
motores ...

• ...e, nestes casos, quando o fogo é 
percebido já está praticamente fora 
de controle e os prejuízos são muito 
grandes.

• Extintores portáteis são inúteis
nestes casos, pois só servem para
Princípios de Incêndio…

Motivos de preocupação...



Motivos de preocupação...

• Dados das seguradoras brasileiras:

– 1 em cada 310 barcos tem o risco de 
sofrer destruição parcial ou perda total
por causa do incêndio.

– No verão de 2014 somente no litoral
entre São Paulo e Rio de Janeiro, Santa 
Catarinaforam mais de 34 incêndios.

Nos automóveis a proporção é de 1/2000, ou seja, um barco tem 6 vezes 
mais chances de pegar fogo que um automóvel.   Por quê?

Obs: Automóveis são fabricados por robôs, já os barcos estão mais
sujeitos à Falha Humana (…)



Riscos de incêndio em um barco...

• Toda embarcação é um ambiente facilitador do incêndio, pois tem:

– Líquidos inflamáveis : 

• Diesel, gasolina, óleos lubrificantes e fluidos circulando por mangueiras ou 
armazenado em tanques.

– Sólidos inflamáveis: 

• Fibra de vidro, madeira, espumas, plásticos, borrachas e revestimentos.

– Instalações elétricas : 

• Cabos elétricos, baterias, painéis elétricos, máquinas e equipamentos eletro-
eletrônicos.

– Fontes de calor:

• Motor, turbinas, geradores, escapamento, fogões.

Qualquer defeito ou descuido poderá desencadear um 
Princípio de Incêndio



Quanto mais “Full” o barco sair do estaleiro, menor
será o risco de incêndio…

• Proprietários e/ou responsáveis, em geral, 
optam por pagar “mais barato” em tudo, depois
que compram o barco.

• Com isso, sujeitam-se a instalações mal feitas (ou
improvisadas) de acessórios e equipamentos;

• Este é motivo de vários incêndios em barcos.

Um incêndio que começa num boiler 
ou gerador, pode denegrir a imagem
do estaleiro.  
Ex: Ninguém diz que o “som Bosch” pegou fogo… 
Todos mencionam sim, o nome do estaleiro e 
modelo do barco…



Sistema Automático

contra incêndios



Tecnologia de proteção Náutica/Naval

IMPORTANTE: 

Não confunda um “Sistema
Automático de Incêndio” com 
aquele “extintorzinho” de 
posto de gasolina que todos
conhecem…

Seria como chamar o Freio
ABS  de “breque”



Quem aprova estas tecnologias?

(*) De acordo com o modelo e aplicação.

• Certificações e Aprovações*

Os equipamentos SEA FIRE e KIDDE MARINE são testados e aprovados
pelos mais respeitados organismos mundiais do setor naval.

http://www.fotw.net/images/d/de~gln.gif


Quem já usa estas tecnologias...



Sistemas Automáticos contra Incêndio

Proteção automática da embarcação
24hs por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano…



Kit básico de um sistema Sea Fire

Lógica de funcionamento:
• Automático: Quando o sensor de 
temperatura atinge 75°C, o mesmo se 

rompe e libera o gás de extinção.

• Manual: Quando o fogo é percebido
pela tripulação, o cabo pode ser acionado
permitindo a liberação do gás.

• Comutador à pressão: É o responsável
por acionar os alarmes sonoros e 
também o AESD.

• AESD: Módulo de desligamento dos 
motores/geradores, da ventilação 
forçada, fechamento de dampers
(quando houver), evitando o desperdício 
do gás extintor.

• Gás FM200/FE241: Fabricados pela Du 
Pont – EUA são altamente voláteis e não
deixam nenhum resíduo.

•O Método de Extinção é conhecido
como “Inundação total”, e o gás é 
totalmente liberado em até 15 
segundos.



Num mercado competitivo, só
sobrevivem as marcas que
demonstrarem:
- Evolução Tecnológica Constante
- Antecipação às Necessidades dos Consumidores
- Capacidade de agregar valor ao seu produto
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