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• Solução: Sistemas de Extinção por Gás  

• Texto descritivo 

Os sistemas de extinção por Gás têm sido desde há muitos anos a tecnologia por excelência de 

extinção em zonas técnicas. No entanto, quer pelos danos que provocam ao ambiente, quer às 

pessoas sujeitas aos mesmos, e apesar da sua eficiência, os mesmos têm vindo a ser ciclicamente 

retirados do mercado, sendo substituídos por novos agentes de extinção não tão agressivos para o 

ambiente. 

A Rivergarden providencia Soluções para Proteção Automática Contra Incêndio (SAEX) com recurso a 

agentes extintores gasosos, químicos (FM200, NOVEC) ou naturais (nitrogénio N2, árgon Ar, anidrido 

carbónico, argonite - N2+Ar, inergen - N2+Ar+CO2), armazenados sob pressão em 

contentores/garrafas e disponíveis para difusão nos volumes a proteger através de tubagem metálica 

de distribuição, nomeadamente. 

• Dióxido de Carbono CO2 

• Inergen (IG-541) 

• Argonite 

• FM200 (HFC-227ea)  

• IG 100 

• Novec 

• IG-55 (O IG-55 (Inerte Gás – 50% Nitrogénio e 50% Árgon) é um agente de extinção, 

assim designado e aprovado pela norma NFPA 2001 (Clean Agent Extinguishing Systems) 

para locais com ocupação humana. 

Os sistemas de extinção por Gás apesar de crescentes condicionantes à sua utilização devido à sua 

utilização são ainda bastante utilizados e têm de facto um excelente comportamento de combate ao 

fogo, devendo-se acautelar os efeitos colaterais no que diz respeito a ambiente, pessoas e 

equipamentos. 

Cuidados a ter: 

• Temos que ter sempre presente que para garantir a extinção de um incêndio num ambiente 

fechado, dado tratarem-se de gases, estes são dimensionados para o volume desse espaço, 

pelo que se deverá garantir a estanquidade da mesma, o que acarreta normalmente um 

custo acrescido. Por vezes em casos em que essa estanquidade não é garantida, opta-se por 

sobre dimensionar o volume de gás necessário para esse espaço, acabando por significar um 

sobredimensionamento do sistema e consequentemente um sobrecusto na proteção 

pretendida. 

 

• Deve ter-se também presente a necessidade de pelo menos, de 10 em 10 anos, se garantir a 

recarga das garrafas. 

 

• Dado o elevado custo de investimento inicial, é fundamental ter-se formação acrescida e 

cuidados adequados para garantir que, por exemplo, em ações de manutenção do sistema 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKyauxaVd4o
https://www.youtube.com/watch?v=45hzAzMNPpk
http://www.dailymotion.com/video/x3sdhgs
http://www.fike.com/products/fspro.asp
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não se provoque o disparo intempestivo do sistema, correndo num elevado custo de 

reposição do Gás utilizado nas baterias de garrafas. 
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