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1. 
Combustível

2. 
Comburente

3. Calor

4. Reação em 
Cadeia

 

 

 

 

 

 

TEMA nº2: Teoria do Fogo 

RESPONSÁVEL: Wanderson Monteiro 

   

O FOGO 

O fogo é um processo químico de transformação, também 

chamado combustão, de materiais combustíveis e 

inflamáveis, que, se forem sólidos ou líquidos, serão 

primeiramente transformados em gases para se combinarem 

com o comburente (Geralmente o oxigênio), e, ativados por 

uma fonte de calor e desenvolvendo uma reação em cadeia. 

O produto dessa transformação, além do calor, é a luz. 

 

Nessa definição, diz-se que os gases provenientes da 

combustão combinam-se com o comburente, geralmente o 

oxigênio, porque existem combustíveis que queimam sem a 

presença dele, como o antimônio em atmosfera de cloro. 

NUMA DEFINIÇÃO MAIS SIMPLES: 

FOGO é uma reação química que produz luz e calor. 

ELEMENTOS QUE COMPÕEM O FOGO 

Os elementos que compõem o fogo são 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse quarto elemento, também denominado 

transformação em cadeia, forma o quadrado ou 

tetraedro do fogo, substituindo o antigo triângulo do 

fogo. 

COMBUSTÍVEL 

 

✓Elemento que alimenta o fogo e que serve como 

campo para sua propagação. 

Onde houver o combustível, o fogo caminhará por ele, 

aumentando ou diminuindo sua faixa de ação. 

 

Os combustíveis podem ser: 

 

✓Sólidos, Líquidos ou Gasosos, e é necessário que os 

sólidos e líquidos sejam principalmente transformados 

em gases pela ação do calor, para que, combinado com 

o comburente, formem uma substância inflamável. 

COMBURENTE 

 

✓Elemento ativador do fogo, o comburente dá vida às 

chamas. O fogo, em ambiente rico em comburente 

(oxigênio), terá suas chamas aumentadas, desprenderá 

mais luz e gerará maior quantidade de calor. 

O comburente mais comum é o oxigênio, contido no ar 

atmosférico numa porcentagem de 21%; portanto é o 

elemento que está contido em quase todos os 

ambientes. 

CALOR 

 

✓ Elemento que dá início ao fogo; é ele que faz o 

fogo se propagar pelo combustível. Como já foi dito 

anteriormente, os materiais necessitam, 

principalmente, de aquecimento para produzirem gases 

que, combinados com o Comburente (Oxigênio), 

formam uma mistura inflamável. 

REAÇÃO EM CADEIA 

 

✓Os combustíveis, após iniciarem a combustão, 

geram mais calor. Esse calor provocará o 

desprendimento de mais gases ou vapores 

combustíveis, desenvolvendo uma transformação em 

cadeia ou reação em cadeia, que, em resumo, é o 

produto de uma transformação gerando outra 

transformação. Nesse sentido, a reação em cadeia é 

uma sequência de reações que ocorre durante o 

fogo, produzindo sua própria energia de ativação (O 

calor) enquanto há comburente e combustível para 

queimar. 


