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CONJ. DE COMBATE A INCÊNDIO CERTIFICADO EN 
 

 

COMPOSIÇÃO DOS TECIDOS: 

 

Camada externa confeccionada em tecido RIP STOP 75% meta-aramida, 23% para-aramida e 

2% em fibra anti-estática, tecido na cor preta com gramatura de 195 gr/m² (variação de 10%). 

 

Possui barreira de umidade constituída de uma membrana impermeável e respirante, antichama, 

laminada numa base em feltro de fibras inerentemente antichama contendo aramida. Barreira 

com peso de 140 gr/m² (variação de 10%). 

 

A barreira térmica é confeccionada com feltro de 95% meta-aramida e 5% de para-aramida 

costurado em matelassê junto com um tecido de 50% viscose FR e 50% meta-aramida. A barreira 

térmica possuir gramatura de aproximadamente 205g/m² (variação de 10%). 

 

O conjunto principal de camadas deve possuir peso aproximado de 540g/m² e atender aos 

seguintes requisitos mínimos de desempenho térmico: 

 

HTI24≥20,5s e HTI24-12≥6s segundo EN367 

RHTI24≥19,5s e RHTI24-12≥6s segundo ISO 6942 

TTI≥1400kWs/m² segundo ISO 17492 

 

O punho é confeccionado em malha de 93% meta-aramida, 5% para-aramida e 2% em fibra 

antiestática, com gramatura de 465g/m² (variação de 10%). 

 

O tecido anti-capilaridade é constituído de uma membrana impermeável e respirante, antichama, 

laminada num tecido de aramida com viscose FR. O tecido anti-capiliaridade possui gramatura 

de aproximadamente 160g/m² (variação de 10%). A face do tecido possui um tratamento 

repelente a água em fluorocarbono. 
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CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO DE VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO: 

 

Casaco de proteção: 

 

O casaco do conjunto de proteção para combate a incêndio estrutural possui fechamento frontal 

por meio de zíper metálico n° 10 e dispositivo de salvamento por arrasto (drag rescue device - 

DRD), na região posterior, em local de fácil acesso mesmo com a utilização do EPR. 

 

O casaco atende aos ensaios de desempenho práticos do anexo D da EN 469:2005, sem o 

prejuízo dos ensaios ergonômicos requeridos na certificação. 

 

O casaco possui gola maleável, permitindo a dobra por sobre os ombros, com 90 mm de altura, 

quando medido do topo da gola para baixo e possui um sistema de fechamento e ajuste com 

fitas prendedoras de ganchos e argolas. A gola e o sistema de fechamento consiste de estrutura 

externa e barreira de umidade ou de um compósito que atenda às exigências de desempenho 

aplicáveis nas normas requeridas. Na gola tem fixada no centro uma alça do mesmo material da 

camada externa, costurada e travetada nas extremidades, com a função de suportar o peso, 

mesmo molhada em cabide fixo. 

  

O casaco possui na parte frontal do lado direito na altura do peito junto à aba de tempestade e 

com 140 mm abaixo da base do bolso de rádio, dois bolsos embutidos com largura de 200 mm 

e altura de 210 mm, medidos na parte interna, cujo bolso é fixado somente na parte superior, 

solto dentro da forração da jaqueta. Sua abertura para colocação das mãos possui 

aproximadamente 190 mm de comprimento e 10 mm de largura. Suas bordas são travetadas, 

possui do lado inverso a aba de tempestade, preso à costura da tampa e travetada na base uma 

fita dupla do mesmo material da primeira camada, medindo 120 mm por 20 mm com sistema de 

fechamento. O bolso possui uma aba dupla com o mesmo material da primeira camada medindo 

210 mm por 80 mm, e na aba do lado esquerdo, fixada com costura dupla e travetada, somente 

uma fita vertical medindo 60 mm de comprimento e 30 mm de largura. 

 

Possui, fixado um suporte para lanterna, no lado direito altura do peito sendo com material da 

mesma camada externa medindo 120 mm de altura por 70 mm de largura, com tiras nas bordas 

verticais medindo 15 mm de largura por 120 mm de altura costuras em toda sua volta, fixada 

abaixo da fita refletiva superior. Possui uma tira dupla, fixada no casaco, confeccionada do 

mesmo material da primeira camada medindo 40 mm de largura por 250 mm de comprimento, e 

fixado no sistema de fechamento com fitas de ganchos e argolas. Do mesmo lado do casaco, 

acima da faixa refletiva, é fixada uma fita medindo 25 mm x 150 mm, para fixação da identificação 

do bombeiro militar. 
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Do lado esquerdo, a 170 mm da base da gola, possuir bolso para rádio HT medindo 190 mm x 

90 mm x 60 mm tipo envelope sanfonado com tampa em tecido duplo do mesmo material da 

camada externa medindo 110 mm x 50 mm, fixada na parte interna do bolso por costura reta. Na 

parte interna da tampa possuir fita que permita o fechamento do bolso. Na parte inferior o bolso 

possui fundo confeccionado com fita dupla do mesmo material da camada externa medindo 50 

mm x 50 mm deixando aberturas laterais para expulsão de líquido. 

 

No barramento possui janela de inspeção com fechamento tipo zíper ou fecho de ganchos e 

argolas com comprimento mínimo de 560 mm, a fim de inspecionar a barreira de umidade. 

 

Possui reforço na região dos  ombros  e  nos  cotovelos  em  tecido  de  para-aramida com 

revestimento de polímero (Stedshield, Arashield ou outros) medindo 200 mm no lado superior 

(ombro) e 170 mm na parte inferior (cotovelo), com comprimento de 150 mm nas bordas externas 

e 180 mm no centro, formando um conjunto ergonômico, sem que, ao dobrar o braço, a jaqueta 

atrapalhe ou limite os movimentos. 

 

O punho tem sistema de fechamento e ajuste e a parte interna possui bolsa para contenção de 

líquidos, com forração da mesma camada da barreira de vapor recoberto por fibra tipo tela. O 

punho possui fole interno, medindo 110 mm pelo interior, fixado a malha de, formando um punho 

interno para inibir à penetração de líquidos, chamas ou calor. A malha possui empunhadura de 

60 mm, recoberta com malha de tipo gola em toda volta, com costura dupla. 

 

O casaco possui aba de tempestade total, com camada externa do mesmo material, entretela 

fixada à quente, barreira de umidade e outras duas camadas do tecido externo em sistema de 

"sanduíche", com tela nas duas faces. O fechamento é com fecho de ganchos e argolas. 

 

Na região posterior superior das costas, sobre os ombros, possui sistema para aumentar a 

resistência ao calor condutivo e compressivo quando da utilização de equipamento de proteção 

respiratória autônoma. 

 

Deverá ser fixado no braço direito, no terço superior, a bandeira do Estado (…) e no outro braço 

o símbolo do respectivo Corpo de Bombeiros Militar.  

 

O conjunto é dotado de faixas refletivas, padrão amarelo-prata-amarelo, de no mínimo 50 mm 

de largura, devendo atender na íntegra os requisitos da norma EN 471:2003.  

 

O casaco de proteção deve possuir, no mínimo, uma  faixa refletiva ao redor do tórax, uma  ao 

redor da cintura pélvica, uma ao redor do braço e uma ao redor do antebraço, devendo as do 
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antebraço estarem alinhadas com as faixas que circundam a pelve e as do braço estarem 

alinhadas com as que circundam o tórax. 

 

Nas costas, pode ter impresso em faixa refletiva prata com, no mínimo, 480 Cd/(lx.m²), resistente 

à lavagens, estampada a quente com letras cheias, maiúsculas, com o dizer “BOMBEIROS 

MILITAR…”. 

 

Todas as medidas descritas para o casaco do conjunto de proteção para combate a incêndio 

estrutural, poderão variar em 10% para mais ou para menos. 

 

Calça de proteção: 

 

A calça de proteção para combate a incêndio estrutural é confeccionada com, no mínimo três 

camadas, dotada de suspensório e proteção para os joelhos. 

 

A calça do conjunto de proteção para combate a incêndio estrutural possui suspensório 

removível, tipo "Y", disposto ao longo dos ombros na região posterior. O suspensório  une suas 

duas extremidades na região escapular formando um “V”. 

 

O suspensório é removível de modo a permitir a lavagem do equipamento e possui ajuste na 

parte frontal, sendo esse ajuste permanente, utilizado pelo usuário para vestir de forma rápida. 

Possui largura de 50 mm, com fixação na calça em material não metálico. A fixação na parte das 

costas é paralela com distância entre as tiras de no máximo 20 mm. O sistema de fixação 

removível é feita com tira de 50 mm de largura do mesmo material da camada externa e fechos 

de ganchos e argolas. 

 

A calça possui dois bolsos, lateralmente à coxa, posicionados de maneira que o centro do bolso 

fique na costura lateral da perna da calça. As dimensões mínimas dos bolsos são de 210 mm x 

170 mm e expansor de no mínimo 50 mm, travetados em três pontos, fazendo com que o 

expansor retorne a posição de descanso quando o bolso é esvaziado. Possui tampa em tecido 

duplo da do mesmo material da primeira camada, fixada na parte superior do bolso medindo 180 

mm x 70 mm. Possuir sistema de fechamento do tipo ganchos e argolas. 

 

A calça possui na região dos joelhos proteção confeccionada em tecido de para-aramida 

revestida com polímero (Stedshield, Arashield ou outros). A estrutura de tecido e proteções 

existentes na região dos joelhos não deve “agarrar” ou “puxar” tecidos adjacentes de modo a não 

diminuir a camada de ar formada quando da flexão do quadril e dos joelhos simultaneamente. 

Possui joelheira interna confeccionada em espuma de silicone impermeável de 10 mm de 
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espessura recoberta com materia resistente a chama, dividida de modo a propiciar a flexão e 

extensão livre da articulação do joelho. Essa espuma deverá ser removível do lado interno da 

calça de forma que possa ser higienizada ou substituída. 

 

A calça possui uma faixa refletiva, padrão amarelo-prata-amarelo, com largura mínima 75 mm, 

atendendo na íntegra os requisitos da norma EN 471:2003, ao  redor da perna,  abaixo da 

articulação do joelho e acima da do tornozelo, com distância aproximada do barramento de 170 

mm. 

 

VERIFICAÇÃO ERGONÔMICA DO CONJUNTO DE PROTEÇÃO, ANEXO D DA EN 469:2005+ 

A1:2006 

 

O vestuário não deve possuir superfícies afiadas ou duras, rugosas que causem danos ou 

restrinjam o movimento do utilizador do equipamento. O conjunto de proteção deve ser vestido 

com facilidade, sem a necessidade de auxílio de terceiros. A vestimenta de proteção não deve 

restringir o fluxo sanguíneo. A roupa deve permitir a perspiração da pele. Ademais os fechos de 

zíper e fecho de ganchos e argolas devem ser facilmente acessíveis e visíveis, não necessitando 

de ajuda de terceiros para a sua abertura ou fechamento rápidos. 

 

PROTEÇÃO ELÉTRICA 

 

Todo o conjunto deverá ser certificado pela norma EN 1149-5:2008. 

 

DOS TAMANHOS DOS CONJUNTOS DE PROTEÇÃO 

 

Deverá apresentar a grade de tamanho dos conjuntos de proteção considerando os tamanhos 

P, M, G, XG, XXG e XXXG. 

 

Indicação das Normas, ano da última atualização e níveis de desempenho que o conjunto foi 

Certificado, ao lado do pictograma, sendo obrigatório a indicação das normas e ano de sua 

atualização. 

 

CERTIFICAÇÃO EXIGIDA 

 

Todo o conjunto de roupa de proteção de combate a incêndio estrutural, composto de casaco e 

calça, é certificado nas normas  EN  469:2005+A1: 2006  e  desempenho Xf2,  Xr2,  Y2, Z2 assim 

como as propriedades eletrostáticas, devendo ser certificado pela norma EN 1149-5:2008. 

laboratorio ILAC. 
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DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

 

A empresa apresenta na entrega da amostra os seguintes documentos: Certificado emitido por 

laboratório independente, de que o conjunto casaco e calça é certificado nas normas EN 

469:2005+A1:2006 (Anexo B) com desempenho Xf2, Xr2, Y2, Z2 assim como as propriedades 

eletrostáticas conforme norma EN 1149-5:2008. 

 

 


