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Objetivo do projeto  
 

Realizar medições das taxas de vazamentos em extintores de 
incêndio portáteis, com qualidade metrológica, buscando a 
determinação de taxas de vazamento da ordem de 10-6 a 10-7 
mbar, pensando na avaliação de taxas de vazamento em 
exintores de incêndio com garantia de 5 anos ou mais. 

 
Desafio: não utilizar o gás de traço (Hélio) para detecção de vazamentos 
com leak detector.  

 
Nota: Hoje os detectores de vazamento do tipo espectrômetro de massa 
trabalham com detecção de gás Hélio, que é inserido juntamente com o gás 
propelente do extintor de incêndio (nitrogênio) antes do envase do extintor. 



Equipe do Projeto 
IPT / LSFEx 

Deives Junior de Paula, Mestre - Pesquisador 

Antonio Fernando Berto , Mestre – Pesquisador 

Luiz Fernando Batista, Mestre  – Assistente Pesquisa (a partir de julho/18) 

LTV (Laboratório de Tecnologia do Vácuo) – FATEC 

Francisco Tadeu Degasperi, Doutor – Professor LTV 

Mauricio Mattos – estudante do curso de Tecnologia do Vácuo na FATEC/SP 

Guilherme Getsch – estudante do curso de Tecnologia do Vácuo na FATEC/SP 

 

Projeto de Capacitação patrocinado pela FIPT (Fundação de Apoio ao IPT) 
com o Apoio do LTV (Laboratório de Tecnologia do Vácuo) – FATEC/SP 

 

 

 



Critérios normativos vigentes - ABNT NBR 15808:2013 
 

Para a fabricação do produto, exige-se no processo de certificação de extintores de 
incêndio o ensaio de vazamento.  
 
A citada norma de produto ABNT NBR 15808 (Extintores de incêndio portáteis – 
Requisitos e métodos de ensaio), no item 8.8.1 estabelece para o ensaio de 
vazamento: “Cada extintor de incêndio tipo pressurização direta, após ser 
submetido ao ensaio de C.8.1, não pode apresentar vazamento à taxa maior que 
a correspondente à perda de pressão em dois anos, da PNC (pressão normal de 
carregamento) à mínima pressão da faixa de operação”.  
 
O critério adotado nessa norma considera a perda de pressão em dois anos, não 
trazendo uma abordagem considerando extintores com 5 anos de garantia.  



Modelagem matemática dos vazamentos  

(conforme ABNT NBR 15808) 
 

𝑃𝑝 =
Δ𝑝

Δ𝑡
   

𝑚𝑏𝑎𝑟

𝑠
 

Pp : Perda de pressão admitida para o extintor de 2 anos 

PNC : Pressão normal de carregamento 

Pmin: Faixa mínima da pressão de operação (corresponde a 0,95% da 
PNC) 

Δ𝑝: Faixa de perda de pressão  

Δ𝑡:  Período de tempo 

Δ𝑝 = 𝑃𝑁𝐶 − 𝑃𝑚𝑖𝑛   𝑚𝑏𝑎𝑟  

Δ𝑡 = 63072000 s     (equivalente a 2 anos) 

Pmin 
PNC 



Modelagem matemática dos vazamentos (Throughput) 
utilizando a tecnologia do vácuo 
 

𝑄𝑉 = 𝑉.
Δ𝑝

Δ𝑡
   𝑚𝑏𝑎𝑟.

𝑙

𝑠
 

Qv:  Throughput  (vazamento) – mbar.l/s 

V:  volume disponível para o gás no interior 
da câmara, em litros. 

Δ𝑝: Perda de pressão, em mbar 

Δ𝑡:  Período de tempo em que foi avaliado o 
vazamento, em segundos 

Δ𝑝 = 𝑃𝑓 − 𝑃𝑖 𝑚𝑏𝑎𝑟  



Modelagem matemática das taxas de vazamento (Troughput) 
conforme as disposições da ABNT NBR 15808:2013 
 

Δ𝑝

Δ𝑡
=

498,75

63072000
 = 7,91 𝑥 10−6 𝑚𝑏𝑎𝑟/𝑠 

Δ𝑝 = 0,05 𝑀𝑃𝑎 = 498,75 𝑚𝑏𝑎𝑟 

Δ𝑡 = 63072000 segundos (2 anos) 

𝑃𝑁𝐶 = 1,0 𝑀𝑃𝑎 

𝑃𝑚𝑖𝑛 = 0,95 𝑀𝑃𝑎 (−5% 𝑑𝑎 𝑃𝑁𝐶) 

Δ𝑝

Δ𝑡
=

498,75

157680000
 = 3,16 𝑥 10−6 𝑚𝑏𝑎𝑟/𝑠 

Δ𝑝 = 0,05 𝑀𝑃𝑎 = 498,75 𝑚𝑏𝑎𝑟 

Δ𝑡 = 157680000 segundos (5 anos) 

𝑃𝑁𝐶 = 1,0 𝑀𝑃𝑎 

𝑃𝑚𝑖𝑛 = 0,95 𝑀𝑃𝑎 (−5% 𝑑𝑎 𝑃𝑁𝐶) 

Perda de pressão em 2 anos Perda de pressão em 5 anos 

Througput (Q) para extintor 
com 2 anos de validade 

Througput (Q) para extintor 
com 5 anos de validade 

𝑄𝑉 = 𝑉
 
.

Δ𝑝

Δ𝑡
= 3 .

498,75

63072000
 = 

  
𝑄𝑉 

=  2,37 𝑥 10−5 𝑚𝑏𝑎𝑟. 𝑙/𝑠 

𝑄𝑉 = 𝑉
 
.

Δ𝑝

Δ𝑡
= 3 .

498,75

157680000
 = 

  
𝑄𝑉 

=  9,49 𝑥 10−6 𝑚𝑏𝑎𝑟. 𝑙/𝑠 



Experimentos realizados no LTV/FATEC e IPT 
 

Câmara utilizada no ensaio – validação do modelo matemático 

Medidor de 
pressão com 
membrana 
capacitiva 

Bomba de vácuo 
com palhetas / 
turbomolecular 



Medição do troughput (vazamento) - 3 dias corridos 
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Gráfico Vazamento da câmara dos 3 Dias 

Pressão [mbar] Temperatura



Características das medições realizadas 

Os valores de pressão no gráfico 𝑝𝐶𝑉 𝑡  × 𝑡 representados em conjunto de pontos 
dispostos em trechos horizontais, de 0 a 400 min, e posteriormente de 400 a 680 min, 
sucessivamente até o término do experimento, reproduz uma característica do sensor de 
pressão, o qual não é suficientemente sensível para medir e acompanhar o aumento de 

pressão na câmara de vácuo com taxa de 
∆𝑃𝐶𝑉

∆𝑡
=  6,3 × 10−6  

𝑚𝑏𝑎𝑟

𝑠
.  

 
Durante todo o experimento a medição de pressão foi realizada continuamente.   
 
As medições de pressão realizadas apenas em instantes pré-definidos ou randomicamente 
resultariam em registro falho dos valores de pressão, com pontos experimentais que não 

capturariam o fato de o sensor de pressão não ser sensível o bastante para o valor de 
∆𝑃𝐶𝑉

∆𝑡
. 



Experimentos realizados no LTV/FATEC e IPT 
 

 Pressão atmosférica inicial: 939 mbar 

 Realizado o vácuo da ordem de 10-1 mbar no início do experimento.  

 Valor da perda de pressão medida (Δp/Δt) é compatível com o que temos que 
medir nos vazamentos provenientes do extintor. Relação é linear. 

 Valor do troughput  (Q) a ser obtido é em função do volume disponível no 
interior da câmara descontado do volume ocupado pelo extintor. 

Período t [s] P [mbar] T [ °C]

09/jun 0 0,13 20,1

11/jun 234000 1,6 21,1

Q[mbar.l/s] Δt [s] ΔP/Δt  [mbar/s] V [l]

4,52E-04 234000 6,28205E-06 72



Experimentos realizados no LTV/FATEC e IPT 
 

• Uma das variáveis inicialmente consideradas foi a duração do 
ensaio, para estabilização do vazamento em determinado 
periodo de avaliação.  

• Os experimentos foram conduzidos com duração de 3 a 4 
dias. 

Periodo t [s] P [mbar] T [ °C]

11/jun 234000 1,6 20,3

15/jun 565200 3,06 21,1

Q[mbar.l/s] Δt [s] ΔP/Δt  [mbar/s] V [l]

3,17E-04 331200 4,40821E-06 72



Arranjo experimental adotado para a determinação das taxas 
de vazamento pelo método de aumento de pressão em função 
do tempo 



Projeto de câmara desenvolvida entre LTV/FATEC e IPT   

Avaliação de vazamentos em extintores de incêndio de  1, 2 e 4 kg 
de pó químico ABC 
 



Validação das câmaras de vácuo concebidas para o 
projeto com Leak detector (espectrômetro de massa) 



Arranjo experimental com duas câmaras em vácuo 

CV1 e CV2 – para avaliação de extintores de 1 a 2 kg 

CV2 CV1 



Corpos de prova A1, A2 e A3: Extintores de incêndio de 1 kg ABC 
 

Valores de Troughput 
Obtidos  

 
5,37x10-5 mbar.l/s 

a  
8,6x10-4 mbar.l/s  

ΔP/Δt  [mbar/s] V [l] Q (mbar.l/s)

1,54E-05 3,491325 5,37E-05

Vazamento Total [2 dias] - CP A2 na CV1

ΔP/Δt  [mbar/s] V [l] Q (mbar.l/s)

8,69E-05 3,491325 3,03E-04

Vazamento Total [2 dias] - CP A3 na CV1

ΔP/Δt  [mbar/s] V [l] Q (mbar.l/s)

2,46E-04 3,491325 8,60E-04

Vazamento Total [6 horas] - CP A1 na CV1



Cdc – Corpo de controle (referência) 

ΔP/Δt  [mbar/s] V [l] Q (mbar.l/s)

2,88E-05 3,546325 1,02E-04

Vazamento Total [2 dias] - CP CdC na CV1

ΔP/Δt  [mbar/s] V [l] Q (mbar.l/s)

1,80E-05 3,546325 6,39E-05

Vazamento Total [2 dias] - CP CdC na CV2



Particularidades encontradas para garantia dos resultados 

 Limpeza das câmaras de vácuo e seus acessórios (o-rings, flanges) e dos 
corpos de prova para ensaio – requer tempo de preparação e rigor de 
controle; 

 Duração do ensaio: existe um tempo inicial de acomodação da câmara e do 
corpo de prova, após a realização do vácuo no interior da câmara, que pode 
variar entre 6 a 12 h; 

 Monitoramento do ensaio: deve ser constante e de, pelo menos, 3 dias. 

 As câmaras devem ter o seu volume interno o menor possível, para reduzir a 
degaseificação e acelerar o processo de detecção de vazamentos – tal 
questão afeta a escalabilidade de atendimento, precisa tem um numero 
maior de câmaras de vácuo para atender diferentes tipos de extintores de 
incêndio (pois os projetos podem mudar). 

 Não é um método prático para aplicação no processo fabril. 

 

 



Desdobramentos promovidos com o projeto 

 Revisão da norma brasileira em 2019: aprimoramento dos requisitos para 
determinação e medição dos vazamentos em extintores de incêndio, tanto 
no processo fabril quanto no processo de certificação. 

• Artigo técnico: Determinação de vazamentos em extintores de incêndio 
pelo método da variação da pressão em função do tempo: bases teóricas, 
proposta de arranjo experimental e primeiros resultados 

     Publicado na Revista Brasileira de Aplicações em Vácuo – Outubro/2019   
      link: https://doi.org/10.17563/rbav.v38i2.1130 

• Apresentação do tema no SICT FATEC 2019 e seu resumo no Boletim Técnico 
n° 48 do evento. 



Resultados e conclusões 

 Equacionamento e apresentação da modelagem matemática a ser 
empregada para avaliação do vazamentos, considerando a tecnologia do 
vácuo e suas limitações. 

 O método proposto é capaz de determinar taxas de vazamento do gás 
propelente da ordem 10-4 mbar.l/s proveniente do extintor de incêndio 
transferido para a câmara de ensaio, podendo chegar a taxas da ordem de 
10-5 mbar.l/s. Entretanto, para a aplicação pretendida, os extintores com 5 
anos de garantia podem apresentar taxas da ordem a 10-6 a 10-7 mbar.l/s. 

 Maior clareza sobre qual o método mais apropriado para determinação de 
vazamentos para extintores de incêndio que tenham garantia de 5 anos ou 
mais – uso de espectrômetro de massa tanto na linha de produção quanto 
para ensaios de validação (terceira parte) – contribuição com a norma ABNT 
NBR 15808. 



Projeto de revisão – ABNT NBR 15808:2019 

7 Monitoramento da qualidade na fabricação 

7.1 Controle de qualidade 

O fabricante, por meio de um sistema de controle de qualidade na sua fabricação, deve 
garantir que os extintores de incêndio atendam às especificações técnicas estabelecidas 
no projeto do extintor de incêndio validado para fabricação; para isto, deve controlar 
formalmente a qualidade dos componentes empregados, assim como do conjunto 
acabado, seguindo rigidamente o projeto do extintor de incêndio validado. 

7.2 Verificação do vazamento no processo fabril 

Todo extintor de incêndio do tipo pressurização direta deve ser submetido a ensaio de 
vazamento na linha de produção, conforme especificado em C.8.1, não podendo 
apresentar vazamento superior à taxa admissível QADM, considerando a perda de pressão 
da pressão normal de carregamento (PNC) à mínima pressão da faixa de operação 
(PMO), conforme Equações 7.2.a, 7.2.b e 7.2.c, quando ensaiado conforme C.8.1. 



Projeto de revisão – ABNT NBR 15808:2019 

𝑄𝐴𝐷𝑀 = 𝑉𝐸𝐼.
(𝑃𝑁𝐶−𝑃𝑀𝑂)

∆𝑡
   (Eq. 7.2.a) 

 
VEI = VIT – VAE  (Eq. 7.2.b) 
 
   (Eq. 7.2.c) 
VAE = 

𝑀𝐴𝐸

𝑑𝑎𝑏𝑠
 

QADM :  taxa de transferência do gás (vazamento) do extintor de incêndio, em mbar.L/s 
VEI : Volume interno do extintor de incêndio, disponível para o gás propelente, em L; 
PNC: :  Pressão normal de carregamento, em mbar; 
PMO :  Pressão mínima de operação do extintor em mbar; 
∆𝑡 :  Tempo de validade declarado pelo fabricante do extintor de incêndio, em       
segundos. 
VIT : Volume interno do extintor em L. 
VAE : Volume ocupado pelo agente extintor no interior do cilindro em L. 
MAE ∶ Massa total de agente extintor em kg 
Dabs : Densidade absoluta do agente extintor em kg/L (1) 

 
(1) A densidade absoluta do agente extintor deve ser determinada e fornecida pelo 
fabricante do agente extintor. 



Projeto de revisão – ABNT NBR 15808:2019 

C.8 Detecção do Vazamento no processo fabril 
 
C.8.1 Extintores do tipo pressurização direta 
 
C.8.1.1 Detecção eletrônica 
a) aparelhagem: detector eletrônico de vazamento, do tipo espectrômetro de 
massa, com câmara para ensaio, com resolução para medição da taxa de 
transferência do gás (vazamento admissível) determinada conforme equação em 
8.8.1; 
b) corpo de prova:  extintor de incêndio; 
c) procedimento:  
• condicionar o corpo de prova à temperatura ambiente; 
• inserir o corpo de prova na câmara de ensaio; 
• realizar a medição da taxa de transferência do gás (vazamento), durante o 
período mínimo requerido pelo equipamento de medição; 
• remover o corpo de prova da câmara de ensaio; 
d) resultado: registrar a taxa de transferência do gás (vazamento) obtida  



Projeto de revisão – ABNT NBR 15808:2019 

C.8.1.2 Detecção de vazamento por métodos alternativos 
 
Podem ser empregados métodos alternativos para detecção e quantificação do 
vazamento nos extintores de incêndio na linha de produção, desde que seja 
apresentada, para o método alternativo, a capacidade de medição do vazamento 
admissível conforme estabelecido em 8.8.1 e que o fabricante comprove a 
repetibilidade e a reprodutibilidade deste método, declarando as fontes e valores 
de incertezas de medição. 



Obrigado ! 

Eng. Me. Deives Junior de Paula 
Laboratório de Segurança ao Fogo e a Explosões - IPT  
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