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FLASHOVER 
 
 
O fenómeno denominado de forma geral como “flashover” é uma das principais causas de 
morte entre os bombeiros, de acordo com os registros estatísticos dos países que levam uma 
contabilidade correcta de suas operações.  
 
 
Flashover (Combustão súbita generalizada) – o pior pesadelo para os bombeiros 
Nos países que tem estatísticas bem estruturas e detalhadas das causas que provocam a 
morte dos bombeiros combatendo incêndio dentro das estruturas, é citado o fenómeno do 
flashover como uma das principais. Inclusive quando se registram mortes pelo desabamento 
do edifício ou do teto, em muitos casos, antes ocorreu um flashover.  
 
 
Definição de flashover 
Quando há fogo em um espaço confinado existe uma etapa onde a radiação térmica total gera 
nos combustíveis ali existentes a pirólisis, onde os gases se tornam quentes e há partículas 
em suspensão. Caso tenha uma fonte de ignição, pode ocorrer uma súbita transição de um 
incêndio progressivo em um incêndio generalizado. A causa desta mudança de estado é 
chamada de fashover. 
 

A foto ilustra a intervenção dos bombeiros de Nova York combatendo o fogo, em 3 de Janeiro  
de 2003, em uma fábrica de móveis do Brooklin. Sete bombeiros e um civil foram feridos.  
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Essa transição para um incêndio generalizado depende de variáveis tais como a influência 
térmica da radiação e a convecção, que são forças responsáveis por este processo. Além disso, 
as condições de ventilação, a divisão física, o volume, a geometria do espaço incendiado e a 
combinação dos gases quentes presentes são responsáveis pelo flashover. 
Se você quiser definir o flashover com aspectos físicos possíveis de visualizar ou medir, imagine as 
chamas, após a adição de oxigénio ao local, através da abertura de uma porta ou janela, gases 
com temperaturas de 600ºc à altura do teto e correntes de ar quentes ao nível do piso   
alcançando 20 kW/m2. Vale ressaltar a presença, poucos segundos antes de ocorrer um 
flashover, de uma nuvem de gases movendo-se no local na forma de um redemoinho. 
De maneira geral, o término do flashover é utilizado por muitos bombeiros para descrever uma 
história de sucesso que culmina em uma rápida escalada do fogo ou ainda em uma explosão 
acompanhada por uma onda de pressão que rompe as janelas e derruba as paredes. Um fogo 
confinado que se expande fora de seus limites iniciais. Um fogo que avança perigosamente em 
uma grande velocidade, através do teto e que, geralmente, suporta o processo. Não é comum 
a explosão, ainda que possa ocorrer se a onda de pressão e a combustão entrarem em 
contacto como o oxigénio. O ponto onde ocorre a quebra da estabilidade é quando a 
ventilação causa maior energia que pode se dissipar pelo local incendiado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bombeiros resgatando um menino em um dormitório no  
segundo andar, enquanto o fogo envolve o resto da casa.  
East Patchogue, NY, 8 de Fevereiro de 2003. 

 
Essa transição para um incêndio generalizado depende de variáveis tais como a influência 
térmica da radiação e a convecção, que são forças responsáveis por este processo. Além 
disso, as condições de ventilação, a divisão física, o volume, a geometria do espaço 
incendiado e a combinação dos gases quentes presentes são responsáveis pelo flashover. 
Se você quiser definir o flashover com aspectos físicos possíveis de visualizar ou medir, 
imagine as chamas, após a adição de oxigénio ao local, através da abertura de uma porta ou 
janela, gases com temperaturas de 600ºc à altura do teto e correntes de ar quentes ao nível 
do piso alcançando 20 kW/m2. Vale ressaltar a presença, poucos segundos antes de ocorrer 
um flashover, de uma nuvem de gases movendo-se no local na forma de um redemoinho. 
De maneira geral, o término do flashover é utilizado por muitos bombeiros para descrever 
uma história de sucesso que culmina em uma rápida escalada do fogo ou ainda em uma 
explosão acompanhada por uma onda de pressão que rompe as janelas e derruba as paredes. 
Um fogo confinado que se expande fora de seus limites iniciais. Um fogo que avança 
perigosamente em uma grande velocidade, através do teto e que, geralmente, suporta o 
processo. Não é comum a explosão, ainda que possa ocorrer se a onda de pressão e a 
combustão entrarem em contacto como o oxigénio. O ponto onde ocorre a quebra da 
estabilidade é quando a ventilação causa maior energia que pode se dissipar pelo local 
incendiado. 
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