
Incêndios em shoppings, em praças de alimentação 
e redes de fast food são ocorrências cada vez mais 
frequentes, mas perfeitamente evitáveis.

SISTEMA DE SUPRESSÃO
AMEREX PARA COIFAS



Incêndio atinge unidade do Habib's no Centro de Ribeirão Preto, SP
... um funcionário a�rmou que o fogo teria começado em um dos exaustores, na cozinha do restaurante...

Princípio de incêndio evacua restaurante em Shopping de Florianópolis
... clientes precisaram sair às pressas do Restaurante Las Lenas, após um princípio de incêndio começar na coifa do 
estabelecimento...

Incêndio atinge restaurante em Shopping no Moinhos de Vento 
... bombeiros controlaram um incêndio dentro de um restaurante no Moinhos Shopping, no bairro Moinhos de Vento, 
em Porto Alegre. As chamas teriam iniciado na coifa do restaurante El Fuego...

Princípio de incêndio em restaurante causa tumulto no Shopping Campo Grande, MS
... um princípio de incêndio na chaminé do restaurante Estação Sul, no Shopping Campo Grande, causou tumulto 
...segundo testemunhas, os funcionários assavam carne em uma churrasqueira elétrica, quando perceberam as 
chamas na chaminé. 

Incêndio atinge cozinha de restaurante no Centro de Porto Alegre
... a ocorrência registrada pelos bombeiros diz que as chamas começaram em duas fritadeiras, e que a queima da 
cozinha foi total.

O problema da proteção contra incêndio das cozinhas e restaurantes comerciais e/ou industriais reside 
nas características especiais destas instalações, ou seja: 
A presença de uma fonte de calor associada a elementos combustíveis, como gordura e óleos de cocção, que 
podem, a partir de uma determinada temperatura, in�amar-se e permitir o alastramento do incêndio, 
atingindo coifas, dutos ou mesmo a totalidade das instalações. 

O combate a incêndio em coifas de cozinha deve ser realizado por um AGENTE saponi�cante e, os parâmetros 
para instalação do sistema �xo devem seguir a NBR 14.518 - que foi baseada na norma da NFPA - National Fire 
Protection Association, a mais conceituada entidade na área de normas para sistemas de combate a incêndio 
do mundo.

As manchetes acima são resultado de uma busca rápida na Internet e, por isso mesmo, representam um 
percentual pequeno de um total de ocorrências cada vez mais frequentes.
Incêndios em coifas, dutos, fritadeiras e chapas de restaurantes são fatores de risco para shoppings e praças de 
alimentação. Muitas vezes, quando não são controlados logo no início, os incêndios se propagam e podem vir 
a comprometer as edi�cações no todo ou em partes e colocar em risco milhares de pessoas.

Sistemas de proteção para coifas com detectores e painéis elétricos, não possuem 
certi�cação e não estão de acordo com o padrão de teste de fogo da UL 300.
(UL 300 é um padrão de teste de fogo administrado pelo renomeado laboratório 
americano Underwriters Laboratories).

ATENÇÃO: de acordo com a norma, o CO
²
 só deve ser utlizado na proteção de dutos.



SISTEMAS DE SUPRESSÃO AMEREX PARA COIFAS 
EQUIPAMENTOS CERTIFICADOS PELA UL- USA.
Os Sistemas Automáticos Amerex comercializados pela Argus são sistemas pré-engenheirados, que utilizam 
um agente químico saponi�cante úmido, armazenado, pressurizado e conectado a uma rede de difusores 
projetados para distribuição do agente supressor.
Esses sistemas são utilizados para supressão de incêndio em cozinhas e restaurantes, protegendo a coifa 
(Pleno), o duto, os equipamentos e utensílios dentro da área de proteção. 
Os sistemas Amerex são projetados e testados de acordo com os requisitos da UL 300.

FISCALIZAÇÃO: somente uma �scalização rigorosa e adequada poderá garantir que não ocorram 
incidentes em áreas onde os mesmos podem ser plenamente evitados. Não devemos permitir a 
ocorrência de acidentes trágicos!
TREINAMENTO: A ARGUS terá o máximo prazer em propiciar a você todo o treinamento e suporte 
necessários.
Consulte a Argus. Nós acreditamos neste compromisso. 



Uma mulher morre em incêndio em restaurante na Lapa, em São Paulo
Restaurante pega fogo e tem 300 m² atingidos no Vila Nova Cachoeirinha
Princípio de incêndio em restaurante causa tumulto no Shopping Campo Grande, MS
Incêndio atinge cozinha de restaurante no Centro de Porto Alegre
Incêndio destrói cozinha de restaurante na Zona Sul de Manaus
Princípio de incêndio atinge fogão em restaurante na sede da RBS no Morro da Cruz,
Bombeiros combatem incêndio em restaurante no Centro do Rio
Incêndio destrói restaurante na Avenida Raja Gabáglia, em BH
Restaurante pega fogo no Centro de Vitória
Restaurante pega fogo e chamas atingem hotel
Bombeiros controlam princípio de incêndio em pizzaria
Incêndio em churrascaria de Belém assusta clientes e funcionários
Incêndio atinge restaurante e academia em shopping em MG
Incêndio em restaurante deixa quatro feridos em shopping de Goiânia
Restaurante pega fogo durante atendimento em São José do Rio Preto, SP
Incêndio atinge restaurante na Praça Tiradentes, no Centro do Rio

Fonte: Blog Segurança Contra Incêndio:
http://blogsci.com.br/category/incendios-em-restaurantes/

www.argus-engenharia.com.br
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