
A maneira inteligente 
de proteger pessoas, 
propriedades e o planeta.

Fluido de Combate a Incêndio



Protege a vida dos seus colaboradores 
e equipamentos. Proteção de combate 
a incêndio inteligente. 
Fluido de Combate a Incêndio 3M™ Novec™ 1230 versus CO2

Figura 1. Margem de segurança dos agentes limpos de supressão de incêndio - riscos de classe B

AVISO
O gás dióxido de carbono pode causar 
lesão ou morte. A atuação da chave de 
acionamento manual causa a descarga 
do gás CO2. Antes de acioná-la, 
certifique-se de que não haja pessoas na 
área.

Figura 2. Sinalize cada estação de atuação 
manual.

AVISO
O gás dióxido de carbono pode causar 
lesão ou morte. Quando o alarme tocar, 
evacue imediatamente.

Figura 3. Sinalize todo o espaço protegido.

Considerando que o CO2 é um gás letal, a 
NFPA 12 especifica protocolos de ampla 
sinalização para sistemas de proteção contra 
incêndio à base de CO2.
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LEGENDA
■ Concentração de uso
■ Margem de segurança
■ NOAEL*
■ Toxicidade**

 * Nenhum nível de efeito adverso observado  
(Edição de 2015 do NFPA 2001)

 ** Inconsciência em poucos minutos  
(NFPA 12, Edição 2015)

Por que o CO2, um gás letal, ainda é 
usado em aplicações de inundação total 
para proteger ativos importantes contra 
incêndio?

Considerando que os gases alogenados 
(halons) foram banidos nos últimos 
30 anos, o uso de CO2 se mostrou 
um substituto econômico para o 
combate a incêndios. Mas com a 
maior disponibilidade de alternativas 
de proteção não letais e econômicas 
comprovadas, parece que o uso do 
CO2 em aplicações para supressão de 
incêndio com inundação total é mantido 
mais pela inércia do que pelo desejo 
de um requisito de desempenho em 
particular.

É hora de mudar para uma alternativa 
mais inteligente. O Fluido de Combate 
a Incêndio 3M™ Novec™ 1230 oferece 
um agente seguro e sustentável para 
proteger ativos importantes de maneira 
econômica.

Desempenho sem comprometer
A supressão de incêndio deve se 
concentrar na proteção de ativos, 
das pessoas, na continuidade das 
operações e na proteção do meio-
ambiente. O CO2 usado na supressão 
de incêndio compromete a segurança 
das pessoas. A NFPA 12, norma norte-
americana que regulamenta o uso de 
Dióxido de Carbono para sistemas 
de extinção de incêndio estabelece 
que, com limitadas exceções, “novos 
sistemas que fazem uso do CO2 para 
inundação total no ambiente a ser 
protegido não devem ser instalados 
em áreas normalmente ocupadas...”.1 A 
norma segue detalhando os requisitos 
para bloqueio do acionamento do gás 
bem como sinalização das áreas para 
evitar riscos de lesões ou até mesmo o 
óbito.

Perigos do CO2

Considerando que o CO2 é um gás letal 
e inodoro, retardos de acionamento são 
instalados em sistemas de supressão 
de incêndio que fazem uso do agente 
CO2. Uma combinação de programação 
de pré-alarme com procedimentos 
de bloqueio do disparo, por exemplo, 
são exigidos pela norma NFPA 12 para 
evacuação de pessoal antes que o 
gás seja descarregado no ambiente. 
O retardo no acionamento do gás, 
porém, pode permitir que o fogo se 
alastre, causando assim danos maiores. 
“Quando se decide pelo não uso do 
retardo do acionamento do gás, chaves 
de bloqueio manual supervisionadas 
são necessárias sempre que houver 
presença de pessoas na área ou espaço 
protegido”2. Também é importante 
observar que não há interruptores para 
abortar sistemas de CO2, o que significa 
que uma vez começada a descarga, ela 
não pode ser interrompida.

Devido à sua grande margem 
de segurança (Figura 1), não são 
necessários retardos do tempo de 
descarga e procedimentos de bloqueio 

Novec™
Fluido de Combate a Incêndio



para sistemas de supressão de incêndio 
que usam o fluido Novec™ 1230. A 
descarga de um sistema que usa o fluido 
Novec™ 1230 pode ocorrer quase que 
imediatamente, enquanto o incêndio 
ainda é pequeno – sem o risco para a 
saúde humana inerente ao CO2 (Figura 1).

O Fluido de Combate a Incêndio 
3M™ Novec™ 1230 protege ativos 
importantes ao mesmo tempo que 
fornece a maior margem de segurança 
para uso em espaços ocupados quando 
comparado a qualquer outro agente 
limpo.

Em outras palavras, o fluido Novec™ 
1230 protege tanto pessoas quanto a 
propriedade, sem criar riscos adicionais 
que precisam ser administrados.

CO2 pode ser barato… mas ter um 
sistema de CO2 não é!
CO2 é um recurso abundante e barato. 
Mas os sistemas de supressão de 
incêndio à base de CO2 vêm com várias 
despesas que aumentam o custo de 
propriedade:

• É necessário um teste 
completo de descarga após o 
comissionamento inicial

•  Treinamento dos funcionários para 
os riscos do CO2, procedimentos 
de evacuação, etc.

•  Válvulas de bloqueio para proteger os 
trabalhadores que entram no espaço 
protegido ou espaços adjacentes 
para onde o CO2 pode migrar

• Custo de manutenção 
anual do sistema

– Os custos de paralisação 
das atividades para 
manutenção do sistema

–  Requisitos de teste hidrostático 
de cilindro de alta pressão

– Requisitos de inspeção de 30 dias

– Requisitos de testes nas 
mangueiras dos cilindros no 
prazo de 5 anos (juntamente 
com os custos de paralisação das 
atividades correspondentes)

 – Pesagem semestral de 
cilindros (juntamente com 
os custos de paralisação das 
atividades correspondentes)

• Custos do espaço adicional para 
armazenamento dos cilindros

Fluido de Combate a Incêndio 3M™ Novec™ vs. CO2

1. Retirado em parte da NFPA 12, Edição de 2015, 
parágrafo 4.1.1.

2. NFPA 12, Edição de 2015, seção 4.5.6,2.

Conforme NFPA 12, Tabela 5.3.3(a) 
Fatores de Inundação.

18.400 pés3 / 20 pés3/lb = 920 lb CO2 
(10 x cilindros de 100 lb)

18.400 pés3 x 0,05422 = 998 lb Novec™ 1230  
(1 x cilindro de 1.000)

Os custos de manutenção durante o 
ciclo de vida de sistemas que utilizam 
o fluido Novec™ 1230 são menores - e 
previsíveis. Os custos envolvidos na 
inspeção e testes periódicos de sistemas 
que atuam em alta pressão podem ser 
evitados escolhendo um sistema com a 
solução Novec™ 1230.

Além disso, os sistemas que usam fluido 
Novec™ 1230 são mais compactos – 
exigindo apenas um cilindro para cada 
dez cilindros de CO2 em um sistema 
típico – oferecendo valiosa economia de 
espaço para armazenamento dos cilindros 
(conforme mostrado na Figura 5).

Tudo isso agrega
O gás CO2 pode até ser mais barato, 
mas os custos de propriedade - e o 
risco para a segurança dos ocupantes - 
são muito altos para serem ignorados. 
Para uma extinção de incêndio segura 
e sustentável, sem comprometer 
o desempenho, o fluido Novec™ 
1230 é a escolha mais inteligente. 
Oferece uma combinação imbatível 
de alto desempenho, grande margem 
de segurança, sem causar impacto 
ambiental. O fluido Novec™ 1230 é 
desenvolvido para redução de riscos. É a 
maneira inteligente de proteger pessoas, 
propriedades e o planeta. ■

• Retardos de 
descarga e 
procedimentos 
de bloqueio

• Longo tempo de 
vazão do agente

• Os incêndios 
têm chance de 
aumentar

• Danos ao 
equipamento

• Obscurecimento 
visual

• Para aplicações 
marítimas, há 
um retardo no 
acionamento 
manual de até 
30 minutos para 
“reunir” todo o 
pessoal em uma 
área segura

Fluido de
combate a incêndio
3M™ Novec™ 1230 

CO2

Desfrute de tranquilidade com o 
fluido Novec™ 1230.

✓ Sem retardo de 
descarga do agente

✓ Sem bloqueio

✓ Curto tempo de 
vazão do agente

Figura 5.  Economia de espaço com sistemas 
à base de fluido Novec™ 1230

Com retardos 
no sistema de 

acionamento do 
agente extintor, o 
tempo não está do 

seu lado!

Atrasos

Consequências

Figura 4. Algumas das consequência dos 
retardos do sistema de CO2

VS.



Inteligente. Seguro. Sustentável. 
Certificações do fluido  
3M™ Novec™ 1230. 
O Fluido de Combate a Incêndio 3M™ Novec™ 1230 é aprovado para uso 
em sistemas de inundação total industrial e comercial pela EPA (Agência de 
Proteção Ambiental) dos EUA e principais órgãos regulatórios em todo o 
mundo.

Listado e aprovado por terceiros, você pode confiar no fluido Novec™ 1230 
para extinguir rapidamente um incêndio enquanto ajuda a proteger pessoas, 
equipamentos e o meio-ambiente.

Recicle. Impresso no Brasil.  
©3M 2019. Todos os direitos reservados.  

3M e Novec™ são marcas comerciais da 
3M Company. Usadas sob licença pelas 
subsidiárias e afiliadas da 3M.

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos: Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos antes de 
usar.

Regulatório: Para informação regulatória sobre este produto, entre em contato com seu representante da 3M.

Informações Técnicas: As informações técnicas, recomendações e outras declarações contidas no presente documento se baseiam em testes ou 
experiência que a 3M acredita que sejam confiáveis, mas a precisão ou integralidade dessas informações não é garantida.

Uso do Produto: Muitos fatores fora do controle da 3M e exclusivamente dentro do controle do usuário podem afetar o uso e o desempenho 
de um produto 3M em uma aplicação em particular. Dada a variedade de fatores que podem afetar o uso e o desempenho de um produto 3M, 
o usuário é exclusivamente responsável por avaliar o produto 3M e determinar se ele é adequado para um fim em particular e adequado para o 
método de aplicação do usuário.

Garantia, Recurso Limitado e Isenção de Responsabilidade: A menos que uma garantia adicional seja especificamente informada na embalagem 
do produto 3M ou literatura do produto aplicável, a 3M garante que todo produto 3M atende a especificação aplicável do produto 3M no 
momento em que a 3M despachar o produto. A 3M NÃO OFERECE NENHUMA OUTRA GARANTIA OU CONDIÇÃO, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, 
INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A QUALQUER GARANTIA OU CONDIÇÃO IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO 
A UM DETERMINADO FIM OU QUALQUER GARANTIA OU CONDIÇÃO IMPLÍCITA RESULTANTE DE UM CURSO DE NEGOCIAÇÃO, 
PERSONALIZAÇÃO, UTILIZAÇÃO OU COMÉRCIO. Se o produto 3M não estiver em conformidade com esta garantia, o único recurso é, a 
critério da 3M, a substituição do produto 3M ou o reembolso do preço de compra. 

Limitação de Responsabilidade: Exceto quando proibido por lei, a 3M não será responsável por qualquer perda ou dano decorrente do produto 
3M, seja direto, indireto, especial, incidental ou consequente, independentemente do princípio de direito declarado, incluindo garantia, contrato, 
negligência ou responsabilidade objetiva.

A família de marcas  
3M™ Novec™

Inteligente. Seguro. Sustentável.
A marca Novec™ é a marca registrada de uma variedade de produtos proprietários da 3M. Embora 
cada um tenha sua própria fórmula e propriedades de desempenho exclusivas, todos os produtos 
Novec™ são projetados em comum para atender necessidades de soluções inteligentes, seguras 
e sustentáveis em aplicações específicas do setor. Isso inclui limpeza de precisão e eletrônica, 
transferência de calor, proteção contra incêndio, revestimentos de proteção, resfriamento por 
imersão, soluções avançadas de substituição de meios de isolamento e várias aplicações químicas 
especiais.

Fluidos de Alta Tecnologia 3M™ Novec™ ■ Limpadores Aerossóis 3M™ Novec™ ■ Fluido de Combate a Incêndio 3M™ Novec™ 1230 ■ Revestimentos Eletrônicos 3M™ Novec™ ■  

Tensoativos Eletrônicos 3M™ Novec™ ■ Fluidos 3M™ Novec™

Divisão de Soluções para Materiais de 
Eletrônicos 3M
Via Anhanguera, s/n - Nova Veneza,
Sumaré - SP, 13181-900, Brasil
0800 013 2333
falecoma3m@mmm.com
www.3m.com.br/Novec

Agende uma demonstração.
Quer saber qual fluido Novec™ é o certo para sua aplicação? Nossa equipe de experientes profissionais o 
ajudará a enfrentar os desafios do seu projeto compartilhando orientações de especialistas, resultados de 
testes realizados em nosso laboratório e amostras e assistência nos experimentos. Acesse www.3m.com.br/
Novec para mais informações e comece hoje ou entre em contato através do e-mail falecoma3m@mmm.com 
ou telefone 0800 013 2333.


