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Podemos nós estar melhor preparados?
A Comissão de Desencarceramento e Novas Tecnologias do tem vindo a trabalhar intensamente
durante os últimos anos dando especial atenção para os problemas decorrentes do aumento da
circulação de novos tipos de veículos. Muitos desses problemas estão relacionados com os
combustíveis e outro tipo de matérias perigosas. Portanto este trabalho tem vindo a ser feito em
conjunto com a Comissão de Matérias Perigosas. No último ano o CTIF galardoou dois Bombeiros
Franceses pela sua investigação e desenvolvimento de Procedimentos de
Melhores Práticas para acidentes com este tipo de veículos.
O Manual de Formação com os procedimentos de intervenção pode ser
descarregado no seguinte local:
http://www.ctif.org/training-and-tools “Emergency response on vehicles”
Também podem encontrar uma aplicação com as Fichas de Segurança de mais
de 1500 veículos.
O CTIF tem vindo a desenvolver de um modo muito activo um projecto da ISO que visa a
normalização da informação disponível para os Bombeiros e outras Forças de Socorro.
O projecto contempla a normalização, de pictogramas e marcações, do formato das Fichas de
Segurança e das Orientações de Resposta em Emergência (Emergency Response Guide). Se houver
alguém interessado no desenvolvimento do projecto ou que pretendam mais informação, não
hesitem em contactar-nos.
Informação detalhada em, http://www.ctif.org/commissions/extrication-new-technology
Explosão de um camião do lixo em Indianápolis a 27-01- 2015
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Joseph Krebsbach, 2º Cmdt, CORPO DE BOMBEIROS DE INDIANÁPOLIS
O primeiro veículo a chegar, recebeu a informação que o incêndio estava a atingir os cilindros de
gás comprimido, tendo solicitado meios adicionais às 05:45 horas.
Foi projectado um jacto de água de modo a arrefecer os reservatórios e conter o incêndio.
A explosão do reservatório ocorreu às 06:06 horas.
Os destroços resultantes da explosão estenderam-se ao longo 1200 metros a partir do local da
explosão e o reservatório de CNG (gás natural comprimido) afectado foi cair em frente de uma
escola nas proximidades.
Embora os Bombeiros envolvidos no combate ao incêndio tenham sido atingidos por alguns
destroços, o único ferimento registado, foi uma distensão muscular.
O veículo envolvido na explosão ficou severamente danificado, no entanto as estruturas próximas
sofreram danos menores.
Condições Meteorológicas, no momento em que aconteceu este acidente o tempo estava enevoado, a temperatura
era de -6º, existia um pouco de neve e o vento soprava a cerca de 8 Km/h (aragem) de NNE.

Conclusões, (extracto): Do ponto de vista táctico, se se verificar que o veículo está equipado com cilindros CNG e o
mesmo já se encontra numa fase adiantada do desenvolvimento do incêndio, os bombeiros devem manter-se num
perímetro seguro e não se aproximar do veículo, a menos que haja vítimas em perigo significativo de vida, caso
contrário deve-se deixar o veículo “arder”. Neste tipo de acidentes deve-se implementar um raio de evacuação mínimo
de 90 metros. Como se verificou neste acidente o reservatório que explodiu foi “projectado” a cerca de 1200 metros.
Não se deve aproximar do veículo pela frente nem pelos lados. Se necessário fazer a aproximação a um veículo CNG a
arder, a mesma deve ser efectuado num angulo de 45º.
Se os mecanismos de libertação de pressão, PRD’s (Pressure Release Device), forem activados não se deve aplicar água
sobre os mesmos, mas sim deixar que o gás libertado seja queimado.

Relatório completo no website do CTIF http://www.ctif.org/library-item/indianapolis-gascylinder-explosion
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Um veículo ligeiro movido a gás explodiu em Kramfors, Suécia em 16-11-2016.

A explosão projectou o tejadilho do veículo que caiu a aproximadamente um metro de um Bombeiro.

Cerca das 19:20 horas os Bombeiros de High Coast foram alertados para um incêndio num veículo
em Ry no Município de Kramfors
“O veículo começou a arder e pouco depois explodiu, o mesmo era
propulsionado a gás. Nós adoptamos uma posição defensiva e deixamos
que o mesmo ardesse por completo antes de terminar a intervenção. O
veículo estava parqueado numa zona isolada e não havia o risco do
incêndio se propagar. Nós tivemos sorte e felizmente ninguém se feriu
em consequência da explosão”, Mikael Lundberg, Oficial de Serviço do
Corpo de Bombeiros de High Coast.
Veículo pesado de passageiros movido a gás explodiu em Gotemburgo, Suécia em 12-07-2016.
Após passar um túnel em
Gotemburgo um autocarro
movido a gás incendiou-se.
Viajavam no mesmo 15
passageiros que conseguiram
sair sem quaisquer ferimentos.
Durante a intervenção dos
Bombeiros o veículo explodiu.
Dois
Bombeiros
sofreram
ferimentos ligeiros.
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Camião do lixo explodiu na Suécia em 22-09-2016.
Às 10 horas da noite um camião do lixo
dirigia-se para a garagem após ser
reabastecido com biogás, quando um dos
depósitos de gás explodiu. Viajavam na
cabine duas pessoas aquando da explosão,
mas nenhuma sofreu ferimentos.
O veículo acidentado foi rebocado na manhã
seguinte. Foto: Robin Persson/SVT
Camião do lixo explodiu em Nova Jersey, USA no dia 26-01-2016.

HAMILTON – Um camião do lixo explodiu após se ter incendiado numa rua de Hamilton,
provocando um buraco na fachada de uma casa, no
entanto não se registaram vítimas.
As Autoridades informaram que em consequência do
incêndio um dos quatro reservatórios de gás natural
explodiu e atingiu a frente da casa de Doris Pattley
situada na Rua Fitzrandolph com o final da Rua Lalor.
A Senhora Pattley estaria a ser retirada pelas traseiras
da sua casa, pelos bombeiros Leonard Pope e Steve
Lykes do Corpo de Bombeiros de Hamilton, quando
se deu a explosão do veículo.
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A explosão projectou alguns detritos que atingiram
uma segunda casa, provocando um buraco no seu
telhado.
Duas outras casas foram atingidas pelo calor do
incêndio e por destroços que lhes destruíram as
janelas.
No total, quatro casas foram afectadas pela explosão
que aconteceu às duas da manhã.

Acidente filmado em directo:
http://www.phillyfirenews.com/2016/01/26/14992/

Explosão de veículo CNG em posto de Abastecimento. Fortaleza, Brasil em 26-12-16.

Cerca das 16:30 horas um veiculo CNG que estava a abastecer num posto de combustíveis
explodiu. Embora o veículo tenha ficado completamente destruído pela explosão, não houve
mortes a lamentar e foram assistidas algumas pessoas devido á inalação de gás.
O condutor do veículo (táxi) estava na casa de banho do posto quando se deu a explosão, que
projectou o reservatório contra uma parede a alguns metros do local do acidente, no trajecto o
reservatório danificou a “coluna” que suporta o tecto do posto, uma vedação, destruiu um outro
veículo e ficou cravado a cerca de três metros de altura numa parede. O táxi era novo, tinha sido
adquirido apenas duas semanas.
Na resposta a este acidente os Bombeiros enviaram para o local 3 veículos de incêndio e uma
ambulância.
Noticia em,
http://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2016/12/vazamento-provoca-explosao-em-postode-gasolina-na-sargento-herminio.html

CTIF Extra News Dezembro 2016

CTI F

www.ctif.org

NEWS

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE & RESCUE

Extra follow‐up
O posto de combustíveis cumpria todas normas e regulamentos e o acidente encontra-se em
investigação para determinar as causas do mesmo.

Pode ver o videio do acidente em,
https://www.facebook.com/www.stivenillpolicia24horas.net/?fref=ts

O CTIF com estas acções pretende aumentar a consciência e o conhecimento dos riscos ”especiais”
decorrentes ao aumento do emprego de ”Novos veículos”.
Tore Eriksson, Presidente do CTIF

