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TEXTO SOBRE LAUDO TÉCNICO DE 
INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AÇÃO DE 

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS 
 

Este texto relata um trabalho de assistência técnica judicial sobre investigação e análise das 

condições de ocorrência de um incêndio com um caminhão para distribuição de asfalto quando estava 

em operação. A empresa proprietária do caminhão contratou o perito para produzir um laudo que foi 

juntado à peça inicial de uma ação de produção antecipada de provas com objetivo de ajuizar futura 

demanda para reparação por danos materiais contra o fornecedor do veículo.  

O veículo fez parte de um lote de 3 caminhões adquiridos por uma empresa especializada 

em construção e reparos de estradas para utilizá-los no suprimento de asfalto em pequenos e médios 

serviços de manutenção em pavimentos rodoviários e urbanos. O cliente adquiriu os chassis de um 

fabricante de caminhões e o fornecedor montou sobre os chassis os equipamentos necessários para 

funcionamento e operação do veículo. 

O objetivo do laudo foi identificar a origem, caracterizar as condições do incêndio e 

identificar as condições de conformidade com normas técnicas nacionais para manuseio de produtos 

combustíveis nos equipamentos que foram instalados no veículo.  

 

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO   
 

O veículo tecnicamente é chamado por Unidade Móvel de Conservação de Pavimento, 

consiste num conjunto de equipamentos instalados sobre um chassi veicular para armazenar, 

transportar e suprir massa asfáltica em pontos onde há necessidade de serviços de manutenção e reparo 

de pavimento asfáltico.  

Na descrição do veículo não serão utilizadas imagens que permitam sua identificação,  não 

existe a intenção de divulgar nomes de fabricantes, modelos, vantagens ou desvantagens nem 

comparações com outros modelos.    

As unidades idênticas adquiridas pelo cliente, uma das quais sofreu o incêndio, são 

fornecidas com os seguintes componentes: 
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a) Silo para armazenamento e transporte de massa asfáltica, construído em forma de "V" com 

isolamento térmico formado por mantas em lã de vidro, revestimento externo em aço 

inoxidável, sistema de aquecimento auxiliar indireto para troca de calor, sistema de 

homogeneização do produto armazenado através de eixo longitudinal com aletas inversoras, 

acionado por motor hidráulico instalado na parte dianteira do equipamento para operar nos dois 

sentidos, conjunto transportador para descarga de massa asfáltica composto por rosca sem fim 

instalada em calha inferior, com velocidades variáveis e bico distribuidor externo na parte 

traseira do equipamento do material no local desejado.  

O produto armazenado no silo é Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ, uma 

mistura preparada em usina de asfalto, composta de agregado mineral, material de enchimento 

(filler) e ligante betuminoso, misturados e comprimidos a quente para produzir o asfalto que 

será armazenado, transportado e manuseado pela unidade móvel para reparos nos pavimentos 

rodoviários e urbanos. 

 

b) Sistema de aquecimento do silo com circulação do fluído térmico. O aquecimento da massa 

asfáltica no silo se dá pela circulação de fluido térmico por meio de recirculação de óleo em 

serpentinas no fundo do silo movido por bomba de engrenagens acionada por motor hidráulico. 

O óleo térmico é aquecido por maçarico (tipo jatão) de GLP alimentado por um botijão de gás 

tipo P45. O conjunto de combustão do maçarico (queimador) possui acendimento através de 

sistema elétrico, conjunto de válvulas e registros, chaminé de exaustão dos gases de combustão 

e regulagem manual de pressão. 

 
c) Sistema hidráulico para controle e acionamento das operações da unidade, composto por 

bomba de engrenagem acoplada à tomada de força do caminhão, reservatório de óleo 

hidráulico, válvulas, controles, conexões e mangueiras de alta pressão.   

 
d) Reservatório de emulsão para acabamento dos reparos. Trata-se de um reservatório com 

isolamento térmico de lã de vidro em chapa de aço inoxidável, equipado com sistema de 

aquecimento direto com combustão de GLP para armazenagem de emulsão asfáltica - CAP, 

com chaminé para exaustão de gases e bomba de engrenagens para escoamento da emulsão 

que é aplicada manualmente com caneta para aplicação local da emulsão. O CAP - Cimento 

Asfáltico de Petróleo – é o produto utilizado no acabamento de reparos, possui limitações de 

desempenho, boa flexibilidade e razoável durabilidade para os acabamentos nos reparos de 
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pavimentação asfáltica. É matéria prima para a confecção de misturas asfálticas do tipo CBUQ 

(Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e PMQ (Pré-Misturado a Quente). 

 

e) Haste manual ou caneta utilizada para o acabamento de reparos, possui bico espargidor para 

aplicação de emulsão com ar pressurizado do tanque de diesel (item f) pelo sistema de ar 

comprimido do veículo. É interligada por mangueira flexível de borracha de longo alcance. 

Necessita de limpeza interna com óleo diesel após o uso. 

 
f)  Reservatório de diesel. Reservatório metálico pressurizado para armazenamento de óleo diesel 

equipado com válvula de segurança e bloqueio, para limpeza interna (tubulações, registros, 

mangueiras, etc.) como também externa (acessórios, ferramentas, estrutura, etc.). É conectado 

por mangueira de longo alcance ao bico pulverizador. 

O perito elaborou um diagrama funcional do sistema de operação para facilitar a 

compreensão do conjunto de equipamentos e suas funções.  

 

 
Fluxograma simplificado e reduzido aos elementos vinculados ao início do fogo  
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LEGENDA DE IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
 

E1 Queimador de GLP do silo E5 Recipiente de diesel e ar comprimido  

E2 Queimador de GLP do reservatório de emulsão E6 Caneta para reparos 

E3 Queimador de GLP portátil manual E7 Botijão de GLP P45 

E4 Vaso de emulsão    

 

A investigação de incêndios em veículo deve seguir metodologia de investigação científica em 

conformidade com normas existentes.  

 

NORMAS 

Diversas normas internacionais baseadas em metodologia científica de investigação são usadas 

como referência para procedimentos na investigação de incêndio em veículos. A mais conhecida é o 

Guia da National Fire Protection Assotiation (NFPA - USA) denominado NFPA 921 - Guide for Fire 

& Explosion Investigations.  

No Brasil a tradução do NFPA 921 foi feita pelo Centro de Investigação e Prevenção de 

Incêndio da Diretoria de Serviços Técnicos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e 

recebeu a denominação de Guia Para Investigação de Incêndios e Explosões. O Guia fornece 

ferramentas para investigação de incêndios estruturais, florestais e em veículos automotores. O 

módulo III do Guia Para Investigação de Incêndios e Explosões do Corpo de Bombeiros do DF trata 

literalmente do capítulo 25 do NFPA 921 que aborda a Investigação de Incêndio em Veículos com 

Motor. 

Na investigação de incêndios pela NFPA 921 é importante o exame do cenário do incêndio 

logo após a ocorrência para a efetiva busca de evidências físicas das fontes de ignição e do modelo de 

propagação das chamas no incêndio. O perito realizou a inspeção do veículo com uma defasagem de 

tempo de cerca de 60 dias da data do acidente, por isso a análise do cenário do incêndio foi realizada 

com apoio em fotografias disponibilizadas pela empresa proprietária do veículo.    

 
ROTEIRO DE INVESTIGAÇÃO DE INCÊNDIO CONFORME NFPA 921 

O capítulo 25 da NFPA 921 considera todos os fatores que podem estar relacionados às 

causas de incêndio com veículos automotores, incluindo automóveis, caminhões, equipamentos 

pesados e veículos recreativos. A metodologia recomenda que se investigue e se identifique os padrões 

de combustão que ficaram gravados no exterior e interior do veículo, para localizar o ponto de origem 

do incêndio e na sequência, determinar a causa do incêndio.   
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Foram selecionados no capítulo 25 (Chapter 25 - Motor Vehicle Fires da NFPA 921) os 

itens aplicáveis ao caso que foi objeto do laudo técnico. Foram selecionados os seguintes itens 

aplicáveis para esta investigação: 

 Item 25.3-  Investigação de materiais inflamáveis presentes no veículo; 

 Item 25.4 – Fontes de ignição presentes 

o Item 25.4.1 – Chamas abertas  

 Item 25.5 – Identificação de sistemas com possibilidade de ocorrência de 

combustão 

 Item 25.7- Investigação do cenário do acidente  

 Item 25.8 – Exame externo do padrão de chamas no veículo 

 Item 25.13 – Veículos pesados  

 

O item 25.13 do Código NFPA 921 trata da investigação de incêndio em veículos com 

equipamentos pesados, utilizados para movimentação de terra, mineração, equipamentos agrícolas, 

pavimentação, aterro sanitário e outros. A agravante de risco para incêndio nesse tipo de veículo é que 

manuseiam materiais combustíveis não apenas para a sua função locomotiva. Trata-se de veículos  

normalmente acionados por motor diesel, mas possuem sistemas completares com outros produtos 

combustíveis e ficam mais suscetíveis a incêndios devido à possibilidade de ignição do material 

combustível adicional que é manipulado pelo veículo. Todos os sistemas que equipam esses veículos 

devem possuir sistema de prevenção, proteção e supressão de incêndio regulados por normas de 

segurança aplicáveis para cada sistema.  

O veículo cujo incêndio foi objeto da investigação armazena e manuseia asfalto, diesel para 

limpeza e combustão de GLP em três queimadores distintos. Para a investigação foi necessário 

considerar normas e padrões normativos de segurança para o manuseio de combustível e combustão 

de gases. 

VISTORIA FÍSICA  

O Código NFPA 921 recomenda que a cena do incêndio seja fotografada antes da remoção 

do veículo, mostrando os arredores, estruturas rodoviárias, vegetação, outros veículos, etc. Marcas 

deixadas pelo fogo no veículo e no local devem ser fotografados para ajudar na análise da origem do 

fogo.  

Como o fato ocorreu há mais de 60 dias da perícia e o veículo se encontra atualmente em 

depósito da empresa proprietária, a análise do incêndio teve que se valer de fotografias que foram 



[6] 
 

tiradas por terceiros presentes ao local do acidente e de fotografias que foram obtidas pelo próprio 

perito durante a vistoria do veículo no estado em que se encontra no depósito para o qual foi removido.  

 

RELATO DA INVESTIGAÇÃO DO INCÊNDIO   
 

CENÁRIO DO ACIDENTE (Item 25.7 do NFPA 921)  

Constatou-se que o veículo não sofreu acidente de trânsito, estava parado, estacionado e 

posicionado para o trabalho. A Fotografia 1 mostra o veículo estacionado próximo à calçada em 

posição próxima ao ponto de reparo na rua. A Fotografia 2 mostra em detalhe ampliado o rebaixo 

preparado para reparo do pavimento.  

A origem do fogo ocorreu em algum sistema do próprio veículo. Não há sinais de foco de 

incêndio externo ao veículo, outras fotografias do laudo, não anexadas a este texto mostram que ao 

lado direito a calçada e muro estão intactos, o lado esquerdo está desimpedido sem a presença de 

outros veículos na rua, outras fotografias mostram que não há qualquer outro elemento que indique 

ocorrência de algum acidente de trânsito envolvendo o caminhão, postes e fios elétricos do local estão 

intactos. A origem do incêndio não pode ser atribuída à nenhuma causa externa.  

 

 
Fotografia 1 – Veículo parado e posicionado para trabalho 
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Fotografia 2 - Detalhe ampliado do rebaixo no pavimento asfáltico a ser recuperado 
 

 

PADRÃO DE CHAMA EXTERIOR DO VEÍCULO (Item 25.8 do NFPA 921)  

O exame de fotografias revelou que no lado esquerdo do veículo as chamas se propagaram 

de um ponto localizado atrás da cabine do motorista para a traseira do veículo, conforme mostra a 

Fotografia 3. Percebe-se que a região traseira lateral foi pouco atingida, mostrando intactas a caneta 

de aspersão de CAP e as mangueiras.  

A Fotografia 4 mostra a cabine totalmente queimada comprovando que ocorreu propagação 

de chama de um ponto localizado na lateral esquerda do veículo, logo atrás da cabine, para a frente do 

veículo. Percebe-se na imagem que a lateral direita do veículo foi menos atingida pelo fogo, não 

apresenta sinais de exposição direta à chama.  

A inspeção realizada pelo perito no depósito onde se encontra recolhido, cujas fotos não 

foram trazidas a este texto, comprovou que o incêndio teve início na lateral direita do veículo, atrás da 

cabine e se propagou para a traseira e para a dianteira do caminhão.  
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 Fotografia 3 - Vista lateral esquerda, a seta larga indica o sentido da propagação da chama e a seta fina 
mostra as marcas de propagação da chama da frente para a traseira do veículo. 

 

Indício da propagação da chama  
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 Fotografia 4 - Vista mostra a cabine totalmente destruída pelo fogo e lateral direita sem sinais de 

exposição de chama direta .   
 

MATERIAIS INFLAMÁVEIS NO VEÍCULO (item 25.3 do NFPA)  

A unidade móvel de conservação de pavimento é produzida a partir da instalação de um 

conjunto de equipamentos e sistemas para manuseio de asfalto sobre um chassi convencional de 

caminhão. Além do asfalto, outros combustíveis são manuseados pelos equipamentos instalados na 

unidade.  

Combustível é qualquer substância que pode sofrer combustão. A maior parte dos 

combustíveis é de natureza orgânica, ou seja, são constituídos à base de carbono. No chassi do 

caminhão já existem materiais sólidos ou fluídos que são combustíveis e podem dar início ao fogo. 

São fluídos como o óleo diesel do motor, óleo de transmissão, líquido de freio, lubrificantes e sólidos 

na forma de componentes plásticos instalados no compartimento do motor e no interior da cabine do 

veículo.  
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Os combustíveis líquidos são aqueles que estão normalmente associados ao início do fogo 

pelo contato do fluído com um ponto de elevada temperatura, deflagrando a reação química que 

provoca a ignição do líquido inflamável. 

Os combustíveis sólidos normalmente não são responsáveis pelo início do incêndio, 

entretanto alimentam fortemente a combustão quando na presença de calor liberam vapores que 

também entram em ignição devido à alta temperatura provocada pelas chamas.  

Os componentes e sistemas existentes num chassi de caminhão são resultado de 

desenvolvimento tecnológico aperfeiçoado por soluções adequadas às falhas decorrentes do uso. Os 

fabricantes de veículos automotores já incorporaram aos seus produtos as características e 

funcionalidades que atendem aos requisitos das normas para operação com segurança. O sistema 

montado pelo fornecedor da unidade de conservação de pavimento agregou ao chassi original, um 

conjunto de equipamentos que manipulam combustíveis que não estavam presentes no chassi original 

do caminhão. Esses combustíveis que passaram a fazer parte da operação normal do veículo equipado 

para o trabalho com asfalto são: 

 

 Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ armazenado aquecido no silo 

e descarregado por parafuso helicoidal e calha distribuidora para os reparos nos pavimentos.   

 Fluído térmico, óleo hidráulico que é aquecido pela combustão de GLP em 

maçarico alimentado por botijão P45, que circula no interior do silo para manter aquecido o 

CBUQ. 

 Óleo hidráulico do sistema hidráulico instalado para comandar as operações da 

unidade.  

 Emulsão asfáltica CAP mantida aquecida em reservatório com sistema de 

aquecimento direto pela combustão de GLP, situado atrás da cabine do caminhão.  

 Diesel mantido sob pressão em reservatório de ar e diesel situado atrás da cabine 

do caminhão, localizado próximo e embaixo do reservatório de emulsão asfáltica CAP.   

 GLP armazenado em botijão P45 a partir do qual é distribuído em rede de linha 

metálica para alimentar os maçaricos de GLP existentes na unidade. No queimador portátil 

manual o GLP é alimentado por mangueira flexível não metálica, para uso móvel pelo operador 

até o limite permitido pelo comprimento da mangueira (7m).  

 Fibra de vidro, combustível sólido, utilizado na confecção da cabine para 

condução de pessoas localizada atrás da cabine do motorista do caminhão. Essa cabine não é 

fornecimento original do fabricante do caminhão, cujo chassi é equipado com cabine metálica.  
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FONTES DE IGNIÇÃO (Item 25.4 do NFPA 921 e item 25.4.1 – chama aberta)  

 
As fontes tradicionais de ignição em incêndios de veículos automotores convencionais já 

foram bastante estudadas e se localizam nos componentes que operam em alta temperatura e provocam 

ignição do combustível se ocorrer o contato direto. As fontes de ignição tradicionais são o conversor 

catalítico, o turbo compressor, o coletor, o sistema de escapamento de gases de combustão, arcos de 

curto circuito, fiação sobrecarregada e cigarros acesos. 

A instalação de equipamentos para manipulação de asfalto sobre um chassi de caminhão 

agregou ao conjunto, além de combustíveis manuseados, novas fontes de ignição, principalmente os 

três maçaricos queimadores de GLP que operam com chama aberta. 

 1 maçarico para o silo; 

 1 para o tanque de emulsão;  

 1 portátil de operação manual. 

 

ANÁLISES CONCLUSIVAS    
 

CENÁRIO DO INCÊNDIO  

Foi comprovado que o veículo estava prestando serviços sob contrato, parado, motor em 

operação, e posicionado diante de um local preparado para reparo do pavimento. Não se constatou 

fonte de incêndio externa, o veículo não sofreu acidente de trânsito e o ponto de início das chamas 

ocorreu em sistema do próprio veículo.  

 
DINÂMICA DO INCÊNDIO  

O incêndio teve foco inicial na lateral esquerda do veículo em região situada entre a cabine 

e o reservatório de CAP. As chamas se propagaram para a dianteira e para a traseira do veículo. Ao se 

propagar para frente, a combustão foi intensificada fortemente pela queima de cabine plástica de 

passageiros instalada pela empresa montadora do veículo. Ao se propagar para a parte traseira, as 

chamas destruíram o tanque de combustível do caminhão, localizado na parte inferior esquerda do 

chassi. Fotografias do laudo original não estão anexadas a este texto.  
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FONTE DE IGNIÇÃO  

Após identificação da região onde ocorreu o início do incêndio, prosseguiu-se para 

investigar a existência de fonte de ignição nas imediações do foco inicial, inicialmente com a análise 

de todos queimadores de GLP que equipavam o veículo.  

a) Queimador instalado no silo para aquecimento do Concreto Betuminoso Usinado à 

Quente – CBUQ, instalado na parte traseira do veículo: permaneceu intacto, não foi atingido 

pelas chamas. Este equipamento não foi o responsável pela fonte de ignição do incêndio.  

b) Queimador instalado no tanque de emulsão para aquecimento do CAP, instalado na 

parte lateral esquerda do veículo, muito próximo da região de origem das chamas. A fotografia da 

Imagem 5 obtida na inspeção do veículo no depósito atual, mostra que o queimador permanece no 

local de operação original, em condições normais. No local houve passagem de chama que 

consumiu o cabo elétrico de alimentação da vela da partida automática, o tubo de alimentação de 

GLP que entra no centro do queimador está intacto, a haste de fixação do queimador está no local 

e o próprio corpo do queimador não mostra danos. Este equipamento não foi a fonte de ignição do 

incêndio. Na Fotografia 5 o queimador é apontado por uma seta vermelha, a peça que aparece à 

sua frente é o cilindro hidráulico de abertura da tampa superior do silo, colocada no local após o 

incêndio.  

 
Imagem 5- Imagem do queimador para aquecimento do reservatório de emulsão asfáltica no caminhão 

incendiado  
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Para localizar o queimador manual do veículo realizou-se uma investigação detalhada das 

fotografias do veículo ainda no local do incêndio logo após a ocorrência. O queimador foi 

localizado no piso em frente à região onde teve origem o incêndio, sem a mangueira flexível de 

borracha que foi totalmente consumida pelo fogo. A Fotografia 6 mostra com clareza que a haste 

metálica e a ponteira do queimador portátil jogada ao chão em frente ao local onde se originou o 

fogo. Separado da haste é possível ver a empunhadura do queimador com a válvula de bloqueio e 

a conexão que prendia a mangueira flexível de borracha, esta não aparece porque foi inteiramente 

consumida pelo fogo. A Fotografia 7 é uma vista em detalhe ampliado do que restou do queimador 

portátil. A Fotografia 8 foi obtida de um caminhão similar ao incendiado, adquirido pela mesma 

empresa do mesmo fornecedor, mostra o queimador manual, com válvula, empunhadura e 

mangueira. A fonte de ignição que provocou o incêndio foi a chama do queimador manual portátil. 

 
Fotografia 6 – Haste e ponteira do queimador manual separada do cabo de empunhadura.  

 
 

Fotografia 7 - A seta mostra o que restou do cabo de empunhadura, válvula de bloqueio e conexão com a 
mangueira   
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Fotografia 8 - Detalhe do queimador manual original com o cabo de empunhadura, válvula de bloqueio e 

mangueira de borracha de GLP, imagem obtida de outro caminhão idêntico, do mesmo proprietário   
 
 
ANÁLISES DEDUTIVAS COM FLUXOGRAMA OPERACIONAL      
  

Para ocorrer combustão é necessário que se forme o conhecido “ triângulo do fogo”, 

representado pelos três elementos que são necessários para que ocorra a combustão: o combustível, 

que fornece energia para a queima; o comburente, normalmente o oxigênio presente no ar, que é a 

substância que reage quimicamente com o combustível; e o calor, necessário para iniciar a reação 

entre combustível e comburente. 

Dois dos elementos do triângulo do fogo são conhecidos: oxigênio e a fonte de ignição.  

Para identificação do terceiro elemento, o combustível, que alimentou o início do incêndio, 

o perito valeu-se do fluxograma simplificado das instalações funcionais do caminhão, reduzido aos 

componentes diretamente relacionados com a investigação que foi apresentado no capítulo 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO VEÍCULO à pg. 3/26 deste texto.  

 

Foram encontrados indícios de duas fontes de liberação de combustível, com vestígios 

evidentes que houve vazamento com forte contribuição para o início e para propagação do fogo em 

dois locais. Os dois pontos encontrados são muito próximos e liberaram combustíveis distintos:  

1. Esvaziamento total do botijão de GLP E7 pela destruição da mangueira flexível 

de borracha M1 ligada ao queimador manual.     

2. Esvaziamento total do óleo diesel existente no reservatório de diesel, através da 

mangueira flexível não metálica M2, que interligava o tanque de diesel  E5 com o tubo rígido 

de aço que sai do reservatório de emulsão asfáltica CAP para alimentar a caneta de reparos.  
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Qualquer dos dois combustíveis, mesmo que não tenha sido o que deu origem à chama 

inicial, devido à pequena distância entre os pontos, influenciaria de forma direta e imediata no 

vazamento do outro. A combustão dos dois combustíveis contribuiu de forma decisiva para a 

propagação inicial de chama e da forte intensidade do incêndio no caminhão, independente da ordem 

que tenha ocorrido o vazamento inicial. 

A análise da lógica operacional do sistema mostra que: 

 Quando a caneta de reparos é utilizada é necessário abrir a válvula V4 e manter V5 

fechada, alinhando a emulsão asfáltica do reservatório de CAP E4 para a caneta E6.  

 As válvulas V7 e V8 só são abertas para eventual necessidade de enchimento de latas 

com emulsão. Quando a emulsão asfáltica está alinhada para a caneta E6 pela 

mangueira flexível M3, a válvula V5 deve estar fechada para evitar a entrada de 

diesel na caneta.  

 Só quando a operação com a caneta for concluída é que ela deve ser limpa com diesel 

pressurizado, para não permanecer emulsão asfáltica residual no seu interior, pois o 

produto endurece depois de resfriado.  

 Para a operação de limpeza é necessário fechar a válvula V4 e abrir a válvula V5. 

 Como a válvula V6 normalmente está aberta, a mangueira flexível M2 de borracha 

está sempre pressurizada com diesel.  

 A investigação constatou que a linha flexível M2 que interliga o reservatório de diesel 

pressurizado E5 à linha metálica que sai do reservatório E4 foi totalmente consumida 

pelo fogo e isso provocou liberação total do volume de diesel contido no 

reservatório. 

 

A Fotografia 9 mostra o tubo de aço que sai de E4 e recebe a linha flexível de óleo diesel 

M2 que vem de E5, localizado embaixo do reservatório E4. As setas apontam para a linha flexível não 

metálica de diesel M2 e as válvulas V4 e V5. A fotografia foi obtida em um caminhão similar, da 

mesma marca e modelo do veículo incendiado e de propriedade da mesma empresa.  

 



[16] 
 

 
 Fotografia 9 - Detalhe da saída da linha rígida metálica do reservatório de CAP e interligação com linha 

flexível de óleo diesel que vem do tanque de diesel localizado embaixo. A fotografia foi obtida em 
caminhão similar ao incendiado.  

 

 

A Fotografia 10 obtida do caminhão incendiado mostra a mesma interligação de borracha 

M2 totalmente consumida pelo fogo, fato que provocou esguicho de diesel pressurizado em direção à 

cabine de passageiros situada ao lado. As válvulas V4 e V5 permaneceram no local após incêndio. 

 

 

Válvula V4 do fluxograma  

Válvula V5 do fluxograma  Mangueira M2 do fluxograma  
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 Fotografia 10 -  Mostra que a interligação de tubo flexível não metálico foi consumida pelo fogo.  

 

A Fotografia 11 mostra a saída da linha flexível M2 que sai do tanque de diesel, situado 

embaixo do reservatório E4. A linha flexível é conectada ao tanque de diesel através de uma válvula 

V6 do fluxograma. A fotografia foi obtida em caminhão similar, da mesma marca e modelo do 

incendiado.  

 
 Fotografia 11 -  Detalhe da saída da linha flexível do tanque de diesel depois da válvula de bloqueio.  

Válvula V4 do fluxograma  

Válvula V5 do fluxograma  

Válvula V6 do fluxograma  

Mangueira M2 do fluxograma  
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A Fotografia 12 mostra o detalhe do mesmo local, onde existia a linha flexível M2, 

totalmente consumida pelo fogo no incêndio, restando apenas a válvula de bloqueio V6 do 

fluxograma.    

 

 
Fotografia 12 – Linha flexível foi totalmente consumida pelo fogo, restando apenas a válvula de bloqueio    

 
 
 
 

DEPOIMENTO PESSOAL       
 

O perito realizou entrevista pessoal com o funcionário da empresa proprietária do caminhão, 

os principais pontos do depoimento estão registrados abaixo.   

 Era funcionário da empresa há 3 anos; 

 É motorista profissional e passou por treinamento para operar o caminhão; 

 Participou de treinamento ministrado durante a entrega técnica do veículo pela empresa 

fornecedora; 

 Informou que acendeu o queimador manual com isqueiro porque iria aquecer a ponteira da 

caneta para diluir produto que estivesse no seu interior e prepará-la para operação; 

o As fotografias de números 13 e 14 corroboram o depoimento, pois comprovam que a 

caneta E6 está na posição de transporte na lateral do caminhão incendiado, sem ter sido 

utilizada.   

 Com o queimador aceso percebeu forte calor e chama muito próxima de sua pessoa; 

Válvula V6 do fluxograma  
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 Saiu em correria largando o queimador no chão; 

 Imediatamente foi conduzido para atendimento em hospital, apresentava queimaduras na 

região de trás da cabeça, perdeu todos os cabelos.  

 

 
 Fotografia 13 - Seta indica caneta não utilizada no caminhão incendiado.  

 

 
Fotografia 14 - Detalhe ampliado da caneta E6 não utilizada e mangueira intacta  
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VULNERABILIDADE CONSTATADA NAS INSTALAÇÕES  

É possível concluir que o vazamento inicial tenha ocorrido na mangueira M1 de GLP do 

queimador portátil, provocado a chama inicial que destruiu a mangueira M1, com liberação plena de 

GLP, atingindo as mangueiras flexíveis não metálicas M2 de diesel pressurizado porque a válvula V6 

estava aberta, provocando vazamento com esguicho e combustão imediata do diesel, e consequente 

incêndio da cabine plástica de passageiros.  

Esta sequência é uma dedução lógica dos indícios constatados na investigação, entretanto 

mais significativo que a sequência exata dos fatos é a constatação de vulnerabilidade da instalação 

realizada pela empresa fornecedora da unidade montada sobre o chassi original, que proporcionou a 

quase simultaneidade de ignição de dois combustíveis (GLP e diesel) por uma fonte de ignição 

presente em equipamento para operação manual (queimador 3) com chama aberta. A vulnerabilidade 

se deve ao fato do queimador portátil estar destinado a uso na proximidade de equipamentos que 

manuseiam combustíveis, dispor de acendimento manual e ser alimentado por mangueiras flexíveis 

não metálicas suscetíveis à combustão.  

A constatação de vulnerabilidades no uso de equipamentos que manipulam produtos 

perigosos representa exposição ao risco, provavelmente por não cumprimento de normas técnicas e de 

segurança. 

 
 

CONFORMIDADE COM NORMAS E REGULAMENTAÇÕES    

 
A vulnerabilidade do sistema implementado pela fornecedora da unidade móvel de 

conservação de pavimento mostra a necessidade de auditar não conformidades do sistema com normas 

da ABNT sobre instalações e manuseio de combustíveis e regulamentações da ANTT sobre o 

transporte de produtos perigosos.    

    
 

 ABNT NBR 12313  
 

A norma ABNT NBR 12313, Sistema de combustão - Controle e segurança para 

utilização de gases combustíveis em processos de baixa e alta temperatura, fixa os requisitos 

mínimos para sistemas de combustão, no que diz respeito à segurança para as condições de partida, 

operação e parada de equipamentos que utilizam gás. 
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No item 1.2 a norma especifica os gases que são considerados:  

 a) gás natural; 

 b) gás manufaturado reformado; 

 c) gás de refinaria; 

 d) gás liquefeito de petróleo (GLP); 

 e) mistura GLP/ar: definida como um gás proveniente da mistura de gás liquefeito 

  de petróleo com ar atmosférico e com pressão definida. 

No Anexo C para equipamentos de baixa temperatura com queimador único é mostrado 

fluxograma típico com a observação:  "Quando empregado o tubo flexível (Sugestão II), este deverá 

ser constituído por uma estrutura interna continua com ou sem costura, podendo ser revestido com 

camada de diversos materiais, porém o material em contato com o gás deve necessariamente ser 

metálico. As conexões poderão ser roscadas até o limite 2’’ ou flangeadas." 

PARECER CONCLUSIVO: O queimador de GLP instalado no silo de armazenamento de 

massa asfáltica (equipamento 1) e o queimador de GLP instalado no reservatório de emulsão asfáltica 

(equipamento 2) possuem tubos rígidos metálicos para alimentação de GLP. O queimador portátil 

manual (equipamento 3) tem a alimentação de GLP provida por mangueira flexível não metálica. 

Trata-se de uma não conformidade a norma ABNT NBR 12313 do sistema de combustão do maçarico 

manual instalado no sistema pela empresa fornecedora.    

 

ABNT NBR 13419 
 

A norma ABNT NBR 13419, Mangueira de borracha para condução de gases 

GLP/GN/GNf, apresenta os seguintes objetivos: 

 Item 1.1: Fixa as condições exigíveis quanto ao uso, aplicações e ensaios de 

mangueiras de borracha para condução de gás liquefeito de petróleo, gás natural e gás de nafta 

(GLP, GN e GNf); 

 Item 1.2: É aplicável às mangueiras destinadas ao uso a vista em ambientes 

ventilados, nos pontos de interligação de utilização de GLP, GN e GNf. 

 

PARECER CONCLUSIVO: A norma condiciona o uso de mangueiras de borracha para 

condução de GLP nos pontos de interligação de utilização de GLP em ambientes ventilados. A 

interpretação desta norma também conduz à conclusão de não conformidade da instalação, pelas 

seguintes razões: 
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 O uso é aceito em ambientes ventilados, ou seja, sem a presença e proximidade 

de vapores, gases e líquidos combustíveis como é o ambiente do caminhão acidentado, onde 

são manuseados produtos combustíveis em temperaturas e pressões elevadas. 

 É aceitável pela norma o uso de mangueiras de borracha em pontos de 

interligação de utilização de GLP, não em pontos de combustão de GLP. Prevalece a aplicação 

da NB 12313 que fixa condições de controle e segurança específicas para sistemas de 

combustão de gases e recomenda que quando for usado tubo flexível seja metálico.  

o Para exemplificar a interpretação da norma, utilizemos a alimentação de 

GLP para fogão doméstico: o ponto de consumo de GLP é o fogão, o sistema de 

combustão é o bico do fogão; entre o botijão e o fogão é aceitável o uso de mangueira 

flexível de borracha, entretanto a ligação do ponto de entrada no fogão até o bico 

queimador deve ser metálica.  

  

ABNT NBR 17505-3 
 

A norma ABNT NBR 1705 tem como objetivo geral fixar os requisites exigíveis para os 

projetos de instalações de armazenamento, manuseio e uso de líquidos inflamáveis e combustíveis. A 

ABNT NBR 17505 é dividida em 7 partes: 

 Parte 1: Disposições gerais; 

 Parte 2: Armazenamento em tanques e em vasos; 

 Parte 3: Sistemas de tubulações; 

 Parte 4: Armazenamento em recipientes e em tanques portáteis; 

 Parte 5: Operações; 

 Parte 6: lnstalações  e equipamentos elétricos; 

 Parte 7: Proteção contra incêndio para parques de armazenamento com tanques 

estacionários. 

A Parte 3 se aplica ao projeto, instalação, ensaios, operação e manutenção de sistema de 

tubulação para líquidos inflamáveis e combustíveis. A norma não se aplica a tubulações internas a 

veículos, aviões, embarcações ou tubulações que sejam parte integrante de uma máquina estacionária.  

O item 5.4 da NBR 1705 Parte 3 faz referência ao uso de materiais que amolecem quando 

expostos ao fogo: 

"5.4 Materiais com baixo ponto de fusão 

Os materiais metálicos com baixo ponto de fusão (como o alumínio, o cobre e o latão), 

materiais que amoleçam quando expostos ao fogo (como plásticos), ou materiais não maleáveis 
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(como o ferro fundido) podem ser utilizados em instalações subterrâneas, dentro das limitações de 

pressão e temperatura especificadas pelo ASME B 31."  

Em 5.4.1 a norma aborda a limitação do uso de materiais em instalações de superfície: 

" 5.4.1. Limitações de uso 

Esses materiais podem ser utilizados em áreas externas em sistemas de tubulações de 

superfície, ou no interior de edificações, desde que atendam a uma das seguintes condições: 

a)  sejam resistentes a danos causados pelo fogo; 

b)  estejam localizados de tal forma que um vazamento resultante de falhas não chegue a 

expor indevidamente pessoas, edificações importantes ou estruturas; 

c)  estejam localizados onde um vazamento possa ser prontamente controlado por uma 

ou mais válvulas acessíveis ou com acionamento remoto."   

PARECER CONCLUSIVO: A ligação não metálica (M2) que foi totalmente consumida  

pelas chamas,  tem a função de conduzir diesel para lavagem da caneta é de material inadequado para 

as condições de segurança da instalação, não está em conformidade com o item 5.4, só poderia ser 

utilizada em instalações subterrâneas. Em instalações de superfície, como é o caso da ligação em 

análise, o item 5.4.1 limita a aplicação para materiais que sejam resistentes a danos causados pelo 

fogo.  A instalação de mangueira de borracha não está em conformidade com a Norma ABNT NBR 

1705-3.  

 
RESOLUÇÕES ANTTT  

 
A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, segue o modelo de regulamentação 

para o transporte nacional de produtos perigosos em rodovias e ferrovias pelo Regulamento Modelo 

da ONU, o Orange Book. A Resolução nº 5232, de 14 de dezembro de 2016 aprovou Instruções 

Complementares em 7 partes. 

Na Instrução Complementar Parte 3 são relacionados os produtos perigosos Na lista 

publicada na Instrução, são encontrados três produtos manipulados pelos equipamentos instalados no 

veículo incendiado. São classificados como produtos perigosos para transporte rodoviário pela ANTT, 

os seguintes produtos que são transportados e manuseados no caminhão acidentado:  

a) Asfalto 

No ONU: 1999 

Nome e descrição: ALCATRÕES LÍQUIDOS, inclusive asfalto, óleos, betumes e 

cut backs rodoviários 

Classe de risco: 3  

 



[24] 
 

b) Diesel  

No ONU: 1202 

Nome e descrição: GASÓLEO ou ÓLEO DIESEL ou ÓLEO PARA 

AQUECIMENTO, LEVE  

Classe de risco: 3  

 

c) GLP  

No ONU: 1075 

Nome e descrição: GÁS(ES) DE PETRÓLEO, LIQUEFEITO(S) ou GAS(ES) 

LIQUEFEITO(S) DE PETRÓLEO ou GLP  

Classe de risco: 2.1 

 

A Instrução Complementar Parte 7 - PRESCRIÇÕES RELATIVAS ÀS OPERAÇÕES DE 

TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS, anexa à Resolução nº 5232, se aplica para o 

transporte rodoviário a veículos de carga e veículos-tanque, que não é o caso do veículo produzido 

pela LDA, para o qual não há regulamentação específica.  

É possível interpretar as premissas que orientaram a formulação das prescrições relativas ao 

transporte rodoviário em veículos de carga e veículos-tanque e identificar conceitos aplicáveis ao 

transporte de produtos perigosos pelo veículo incendiado, já que esse tipo de veículo não se enquadra 

como veículo de carga ou veículo-tanque, mas transporta combustíveis.        

Seguindo essa lógica destaca-se da Parte 7 - PRESCRIÇÕES RELATIVAS ÀS 

OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS: 

 

"Item 7.1.6:  Prescrições de serviço aplicáveis ao transporte terrestre…. 

Subitem 7.1.6.2:  É proibido carregar qualquer produto sobre uma embalagem frágil e 

não se deve empregar materiais facilmente inflamáveis na estiva das embalagens…. 

Subitem 7.1.6.4: É proibido fumar, durante o manuseio, perto das embalagens, dos 

veículos, vagões e contêineres parados, ou dentro desses…. 

Subitem 7.1.6.5: É proibido entrar num veículo e numa unidade de transporte com 

aparelhos de iluminação a chama. Além disso, não devem ser utilizados aparelhos e equipamentos 

capazes de provocar ignição dos produtos ou de seus gases ou vapores".... 

 

PARECER CONCLUSIVO: Embora não aplicável diretamente ao veículo incendiado as 

premissas das prescrições da ANTT para transporte rodoviário de produtos perigosos indicam que: 
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 O material combustível com o qual foi fabricado a cabine para transporte de 

pessoas instalado no veículo é inadequado para equipar veículos que transportam produtos 

perigosos (subitem 7.1.6.2); 

 O queimador portátil manual, móvel e com chama aberta, contraria as premissas 

adotadas para os subitens 7.1.6.4 e 7.1.6.5. O queimador portátil manual é equipamento 

inadequado para uso no veículo ou nas proximidades do veículo.  

  
 
 


