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Conjunto de aproximação e combate a incêndio estrutural 
composto de blusão e calça: tecido (blusão e calça): 
 

1ª camada camada externa com filamento longo em para-aramida que tem a função de 

aumentar a resistência a ruptura do tecido, combinado com uma mistura de fios de para-

aramida e meta-aramida. Esta combinação deverá possibilitar resistência ao rasgo de acordo 

com a norma ASTM D 2261, não inferior a 44kgf para trama e urdume. Esta mistura de fibras 

deverá formar  tecido composto de 65% para-aramida e 35% meta-aramida admitida a variação 

de ± 10% para ambas as fibras, com gramatura não inferior a 190 g/m² conforme norma ASTM 

D 3776. O tecido não deverá ser em RIP STOP aumentando a mobilidade e agilidade da 

vestimenta. A combinação destas fibras deverá aumentar a solidez da cor a luz no tecido tendo 

índices minimos de escala 4 para cinza e 5/6 para azul de acordo com a ISO 105 B02. Deverá 

ter resistência à força de ruptura com média superior a 430kgf para trama e urdume de acordo 

com a norma ASTM D 11912. A camada externa deverá ser na cor Preta. 

 

2ª camada: camada intermediária com peso mínimo de 100g/m² conforme norma ASTM 

D3776, formada por filme de PTFE ignifugo. Esse filme de PTFE (politetrafluoretileno) deverá 

ser fixado a uma barreira térmica de não tecido formado por uma mistura de fibras aramidas. 

Deverá ter resistência à tração com força de ruptura não inferior a 30kgf em média no sentido 

do urdume (longitudinal) e 18kgf emmédia no sentido da trama (transversal) conforme NBR 

11912 ou ASTM D5035. Deverá ter resistência a pressão hidrostática de 100 cm/coluna 

d´água, não havendo vazamento conforme norma NBR12999/93;  

 

3ª e 4ª camadas: Barreira Térmica  A Barreira Térmica é formada por 1 ou 2 camadas de feltro 

de manta agulhada de fibras em meta-aramida combinado com para-aramida (se forem em 2 

camadas poderá ser em 100% meta-aramida). Deverá ser unida a um tecido calandrado 

(calendered) de forro para contato com o corpo do bombeiro, sendo que este forro deverá ser 

plano e composto de fibras de meta-aramida, ou para-aramida, com capacidade altamente 

deslizante, para facilitar maneabilidade. O peso total da Barreira Térmica não deverá ser 

superior a 7.6 oz/yd2 (257 g/m2). 
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Construção da Jaqueta de Proteção: 
 

Corpo da Estrutura Externa A estrutura externa deverá incorporar três painéis de corpo 

separados, sendo dois painéis frontais e um painel traseiro. Esses painéis de corpo deverão 

ser especificamente desenhados para proporcionar um caimento confortável. O corpo da 

estrutura externa deverá possuir sistemas de expansão tipo prega na parte do painel traseiro 

superior para melhorar a mobilidade do usuário, sendo certa a necessidade de todas as 

barreiras acompanharem esse caimento confortável (estrutura externa, barreira de umidade e 

barreira térmica). 

 

Construção das Mangas As mangas deverão tipo social, construção de dois painéis, desenho 

afunilado e expandido com regulagem com fechamento tipo ganchos e argolas no punho. 

Deverá ter comprimento e largura variando conforme o tamanho da jaqueta. Deverão ter 

reforço em formato oval do próprio tecido da camada externa na região dos cotovelos, parte 

externa de ambos os lados. As bainhas das mangas da jaqueta deverão possuir reforço do 

mesmo tecido da camada externa. 

 

Construção das Mangas Internas As mangas deverão ter um “poço d’água” para evitar que 

líquidos e outros materiais perigosos entrem nelas quando os braços estiverem elevados. Esse 

poço d’água deverá ser construído de barreira de umidade de (mesmo tecido) resistente à 

chama, com o lado do PTFE faceando para fora e deverá ser costurado à estrutura externa a 

aproximadamente 160 (cento e sessenta) mm da bainha da manga através de pesponto duplo, 

devendo continuar para baixo no interior da estrutura externa até a área da bainha. Botões de 

pressão fêmea de metal não ferroso serão fixados na parte interna de união do poço d’água da 

manga. Esses botões de pressão serão espaçados igualmente uns dos outros de modo a 

abotoar os correspondentes botões de pressão machos existentes na barreira térmica.. Punhos 

de malha de meta- aramida com duas camadas, medindo aproximadamente 177 mm (7 pol.) 

de comprimento, deverão ser costurados às extremidades dos poços d’água das mangas. 

Deverá haver um furo para polegar com uma abertura aproximada de 50 mm (2 pol.) de 

diâmetro adequadamente posicionado de forma a se alinhar com o polegar do usuário (deverá 

possuir um acabamento perfeito para não desfiar o tecido). 

 

Gola A gola da jaqueta deverá consistir de um compósito de no mínimo 10 mm (3 pol.) de 

altura e deverá possuir um sistema de fechamento com fitas prendedoras de ganchos e 

argolas. A gola e o sistema de fechamento deverão consistir de estrutura externa e barreira de 

umidade. Uma alça para pendurar, feita de material da estrutura externa, deverá ser fornecida 

na montagem da gola e deverá ser capaz de suportar uma carga de não menos que 40 kg. 
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Construção da Barreira de Umidade/Forro Térmico A barreira de umidade deverá ser debruada 

ao forro térmico ao redor do perímetro do forro utilizando-se uma fita de debrum revestida com 

poliuretano resistente à chama. Todas as costuras da barreira de umidade deverão ser seladas 

para evitar a penetração de umidade de acordo com as especificações do fabricante da 

barreira de umidade. Para assegurar abrasão mínima da costura, as costuras da barreira de 

umidade deverão estar orientadas com os pontos de costura na direção do interior da barreira 

térmica. Se houver, durante a construção do forro, extremidades com ângulo menores que 100º 

(cem graus), estas deverão receber travetes (bartacks).  

 

Fixação da Montagem da Estrutura Externa/Forro A barreira térmica/barreira de umidade 

deverá ser destacável ao tecido externo, que deverá ser feita com fita de argolas e ganchos de 

20 a 25mm na parte superior da gola e botões de pressão nas laterais. 

 

Fechamento: Zíper ´´quick escape`` Interno, Fita Prendedora de Ganchos e Argolas Externa O 

fechamento frontal da jaqueta deverá consistir de um cursor zíper de metal para trabalho 

pesado nas frentes da jaqueta e fita prendedora de ganchos e argolas na aba de tempestade. 

As partes do zíper deverão ser traveteadas no topo e na base para melhorar a resistência. Este 

zíper deverá ser consituído de fita de aramida com sistema ´´quick escape`` que permite ao 

usuário a retirada da jaqueta com facilidade, de forma ágil.  A aba frontal deverá fechar sobre 

os painéis de corpo esquerdo e direito e ser presa por fita prendedora de ganchos e argolas 

com dimensões mínimas de 40 mm (1 ½ pol.) por 610 mm (24 pol.). O material da estrutura 

externa deverá fazer face ao corpo do usuário quando a jaqueta estiver na posição fechada.  

 

Aba de Fechamento Frontal Com Lapela Acoplada Uma aba de fechamento frontal retangular 

com lapela acoplada deverá ser centralizada sobre os painéis de corpo esquerdo e direito para 

assegurar que não haverá interrupção na proteção.  A aba e a lapela de fechamento frontal 

deverá ser de construção com três camadas, com uma camada de barreira de umidade 

sanduichada entre duas camadas de material da estrutura externa. A aba de tempestade 

deverá ser reforçada no topo e na base com travetes. Deverá possuir na lapela fechamento na 

gola através de fita prendedo de ganchos e argolas. 

 

Bolsos da Jaqueta (pocket) Um bolso tipo caixa, medindo no mínimo 200 mm X 200 mm e 

deverá ser costurado em cada lado frontal da jaqueta. Cada bolso deverá ter abas medindo no 

mínimo 110 mm X 220 mm e deverão fechar os bolsos através de dois pedaços de fitas 

prendedoras de ganchos e argolas de no mínimo 50 mm X 50 mm. Cada bolso deverá ter dois 

ilhoses de drenagem localizados na base do bolso para a drenagem de água. Na parte superior 

centralizado no lado direito da jaqueta deverá possuir um bolso assimétrico com fechamento 

em ziper. 
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Bolso e Tira de Tecido para Rádio Transceptor e Microfone Cada jaqueta deverá ter um bolso 

desenhado para alojar um rádio transceptor portátil e deverá medir aproximadamente 60 mm 

de profundidade X 80 mm de largura X 150 mm de altura. Esse bolso deverá ser protegido pela 

aba com vão para passagem da antena do rádio dos dois lados. Acima do bolso, a uma 

distância aproximada de 50 mm da aba, deverá ser instalada uma tira de tecido  de material da 

estrutura externa, medindo aproximadamente 15 mm de largura por 60mm de comprimento, 

traveteada (bartacked) somente nas extremidades, que servirá para prender o clipe do 

microfone do rádio. 

 

Faixa Fluorescente Retrorrefletiva Cada jaqueta deverá ter uma quantidade adequada de 

atavios costurados com pesponto simples. Uma tira de 75 mm  ao redor da área do tórax, uma 

tira de 75 mm ao redor da bainha, uma tira de 75 mm ao redor dos braços, logo acima dos 

cotovelos e uma tira de 75 mm ao redor de cada extremidade de manga. A faixa retrorrefletiva 

a ser utilizado deverá ser em tecido retardante a chamas, microprismático, metalizado, com 

largura total de 75mm na cor amarelo limão com uma tarja no centro na cor amarela, devendo 

apresentar no mínimo 900 cd/lux/m² de refletividade inicial sob ângulo de incidência de - 4 

graus e ângulo de observação de 0,2 graus. Nas costas acima da faixa refletiva deverá possuir 

adesivo ignífugo na cor prata com no mínimo 130 candelas/m² os dizeres BOMBEIROS 

MILITAR (  ............) centralizados em relação às costas, em letra tipo ARIAL, negrito, 

maiúscula com 80mm de altura; 

 

DRD (Dispositivo de Resgate por Arrasto) O dispositivo de salvamento por arrasto deve ser 

localizado entre o forro e a estrutura externa de cada jaqueta. O DSA deve ser feito com uma 

tira construída com fio inerentemente resistente a chama. A trama de para-aramida deve ser 

afixada de modo a criar uma alça a partir da saída do meio das costas por cima do topo do 

ombro direito, embaixo do braço direito, e através do meio das costas. O dispositivo deve então 

passar debaixo do braço esquerdo, na frente do ombro esquerdo e sobre o ombro esquerdo, e 

sair novamente no meio das costas. Duas fendas de uma polegada devem ser cortadas 

horizontalmente no painel traseiro superior da estrutura externa da jaqueta a aproximadamente 

3 polegadas da gola, e separadas por aproximadamente 1 (uma) polegada. A área ao redor 

das fendas deve ser reforçada com uma camada de material da estrutura externa. A trama de 

para-aramida deve então ser enfiada através das fendas e costurada com fio de para-aramida 

de alta resistência, criando uma grande alça. Uma aba de material da estrutura externa e atavio 

refletivo devem ser costurados sobre a parte externa da alça e sobre as aberturas das fendas.  
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CONSTRUÇÃO DA CALÇA DE PROTEÇÃO 
 

Corpo da Estrutura Externa e Sistema de Joelho Expansivo O corpo da estrutura externa da 

calça deverá ser construído de quatro painéis de corpo separados, consistindo de dois painéis 

frontais e dois painéis traseiros. A área do gancho (crotch) deverá ter uma nesga (gusset) para 

expansão, incluída para melhorar a mobilidade e a liberdade de movimento, devendo estar 

presente em todas as três camadas do compósito. Os painéis de corpo deverão ter formato 

para melhorar o movimento do corpo, tendo um caimento sob medida, e deverão ser 

costurados juntos por meio de pesponto duplo. (A altura na frente da calça deverá ter no 

mínimo 300 mm (12 pol.) a partir do topo do cós até a base das costuras do gancho e variando 

conforme o tamanho). 

 

Expansão nos Joelhos e abertura de expansão na barra. As calças deverão possuir, na área 

dos joelhos um sistema expansivo que melhore a mobilidade do usuário, principalmente nas 

ações de subir escadas, ajoelhar, e engatinhar. Esse sistema expansivo deverá existir em 

todas as três camadas da calça de proteção. 

 

Sistema de reforço no joelho tipo PAD / Polimero. Cada calça deverá contar com um reforço 

externo constituído de PVC resistente a chama com formato retangular de 160mm x 95mm 

costurado com linha de aramida que protege o joelho do usuário em atividades que exijam 

ajoelhar-se, engatinhar etc. Opcionalmente poderá ser fornecido tecido de para-aramida com 

revestimento de polímero (Ex: arashield, stedshield, etc), para cada joelho, costurado com 

pesponto duplo somente nas bordas. O tamanho do reforço para o joelho deverá ter dimensões 

mínimas de 228 mm de largura X 250 mm de altura (9 pol. X 10 pol.), em formato retangular. 

 

Método de Fixação da barreira térmica/Barreira de Umidade A barreira térmica/barreira de 

umidade deverá ser destacável  da estrutura externa da mesma forma do blus 

 

Fechamento da Braguilha e Debruns Cada calça deverá ter uma aba de braguilha externa 

construída. A aba da braguilha deverá ser uma parte contínua do painel de corpo frontal 

esquerdo, começando na cintura e estendendo-se para baixo, na direção do gancho (crotch). A 

aba deverá ser parte do sistema de fechamento da calça. 

 

Bolsos Sanfonados Dois bolsos sanfonados, medindo no mínimo 50 mm (2 pol.) de 

profundidade X no mínimo 228 mm (9 pol.) de largura X no mínimo 228 mm (9 pol.) de altura, 

deverão ser costurados com pesponto duplo, um em cada lateral. As abas dos bolsos deverão 

ser fechadas por meio de fita prendedora de ganchos e argolas. 
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Faixa Fluorescente Retrorrefletiva Cada calça deverá ter uma quantidade adequada de atavios 

costurados ao lado de fora da estrutura externa. O padrão da faixa deverá ser em tecido 

retardante a chamas, microprismático, metalizado, com largura total de 75mm na cor amarelo 

limão com uma tarja no centro na cor amarela, devendo apresentar no mínimo 900 cd/lux/m² de 

refletividade inicial sob ângulo de incidência de - 4 graus e ângulo de observação de 0,2 graus. 

 

Suspensórios Junto com cada calça deverão ser fornecidos suspensórios com espaldar em 

formato X. Deverá possuir 4 engates rápido para total remoção quando necessário.. A cor dos 

suspensórios deverá ser na cor preta. 

Sistema Cadeirinha 
 

Deverá possuir suporte tipo cadeirinha confeccionado em cadarço de material inerentemente 

resistente a chamas em cadarço 100% para-aramida com costura contrastante e resistência 

mínima de ruptura de 22 KN, posicionado entre a camada externa e a barreira de umidade 

transpassado pelas pernas e alças com saída pela parte frontal. Deve ter sistema de 

fechamento na cintura através de fivelas em aço inoxidável. Cada calça deverá acompanhar 

um conector classe B tipo oval dupla trava rosqueável em aço galvanizado com abertura 

aproximada de 20mm. 

 

CERTIFICADOS 

CÓPIAS AUTENTICADAS DAS CERTIFICAÇÕES, LAUDOS e TRADUÇÃO JURAMENTADA 

DAS CÓPIAS EM LINGUA ESTRANGEIRA: 

 

 Laudo de ensaio da fita refletiva com Retrorrefletância, igual ou superior a 900 

cd.Ix¹. m². 

 Ensaio de flamabilidade dos reforços em PVC do joelho de acordo com a norma 

ASTM D 6413 ou NFPA 1971:2007 do reforço em polímero 

 Certificado da faixa refletiva onde comprove o atendimento às Normas NFPA 

1971-2007 ou mais recente; 

 Certificado das 4 camadas onde comprove o atendimento  às Normas NFPA 1971-

2007 ou mais recente; 

 

Caso a construção da roupa de proteção (calças de proteção e jaqueta de proteção) seja 

certificada por Organismo de Certificação de Produtos de Terceira Parte como em 

conformidade com a Norma NFPA 1971 – Conjuntos de Proteção para Combate a Incêndio 
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Estrutural e Combate a Incêndio por Aproximação – Edição de 2013, não será necessária a 

apresentação da certificação dos componentes, somente da montagem da roupa. 

 


