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Tinha pouco tempo que tinha feito manutenção [no 
ar-condicionado]”, disse. De acordo com a funcionária, o 
incêndio consumiu quase toda a empresa, que precisará 
ser reconstruída. “A gente tirou tudo da loja, as coisas que 
sobraram e vamos tentar reformar, colocar vidro novo. 
Perdemos praticamente tudo, 80% das coisas que haviam 
lá”, lamentou.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do DF 
(CBMDF), incêndios dessa natureza são classificados 
como Fenômenos Termoelétricos e podem ser causados 
por curto-circuitos e por mau funcionamento, ou seja, fa-
lhas de projeto, execução, utilização, ou manutenção.

DF 
No Distrito Federal, já foram identificados dois casos 
desta natureza neste início de ano. No primeiro semestre 
de 2018 foram identificados seis casos envolvendo ar-con-
dicionado. Segundo o CBMDF, porém, ocorrências como 
essa não são frequentes, correspondendo a cerca de 5% 
das ocorrências que envolvem fenômenos elétricos. De 
forma geral, a frequência de incêndios neste equipamento 
é próxima a de acidentes dessa natureza em eletrodomés-
ticos como ventiladores.

Para saber, então, quando está na hora de fazer manu-
tenção no aparelho a pessoa deve, segundo os bombeiros, 
observar o cronograma de manutenção estabelecido pelo 

fabricante no manual de instruções; um possível mau fun-
cionamento; se há algum barulho anormal, cheiro, água 
pingando ou falta de resfriamento adequado.

A corporação ainda alerta que, para prevenir acidentes 
como estes, deve-se:

Realizar projeto com profissional adequado;
Proceder a manutenção e utilização do equipamento, 

conforme o manual de instruções do fabricanteDesli-
gar da tomada equipamentos que apresentem falhas no 
funcionamento;

Evitar colocar materiais de fácil propagação de incên-
dios nas proximidades do ar-condicionado, tais como 
cortinas, sofás e camas.

Falta de manutenção
Apesar de saber da possibilidade de curtos-circuitos, 

nem sempre aqueles que têm estes aparelhos fazem revi-
sões periódicas. No mesmo prédio da 104 Norte, o ven-
dedor da floricultura Flores do Paranoá, Márcio Pereira, 
conta que o ar-condicionado instalado na loja já está no 
local há mais de 25 anos. Segundo ele, o equipamento 
nunca deu problema.

“Nunca teve problema na fiação, em nada. Já tive-
ram várias vezes de cair raio e queimar a câmara fria ali, 
computadores, mas no ar-condicionado não”, disse. No 
entanto, ele afirma que as manutenções não são frequen-
tes porque o aparelho raramente é usado. “Não fazemos 

muito, porque quase não ligamos. Ele resseca muito as 
flores, então só ligamos quando está muito calor mesmo”, 
disse.

Em uma oficina de arte no prédio ao lado, a proprie-
tária Ângela Zarart relata que há um tempo já deixou 
de ligar um dos dois aparelhos que tem na empresa para 
esperar a manutenção. “Nós só usamos esse de baixo aqui, 
o outro está parado há um tempo. Prefiro deixar sem usar, 
porque precisa de manutenção”, disse. Ela, no entanto, 
admite que só chama algum técnico para realizar uma 
manutenção no equipamento quando “dá problema mes-
mo”. “A gente mesmo faz a limpeza das telas, só chama-
mos um técnico quando tem que fazer limpeza maior, aí é 
de ano em ano”, contou.

Após o incêndio na última semana, Ângela diz que 
agora irá pesquisar para se informar melhor sobre o 
assunto e procurar uma boa equipe para fazer o serviço, 
uma vez que já chegou a deixar de realizar revisões por 
conta de preços. “Às vezes deixamos de contratar por con-
ta de orçamentos abusivos. Já tive gente me cobrando mil 
reais só para limpar. A gente fica sem saber mesmo com 
quem fazer um trabalho seguro. Vou pesquisar sobre isso 
agora, até para poder consertar aqui”, afirma.

Importância da boa instalação
Segundo o proprietário e técnico da empresa Conserta 

Express, Pedro Rizzo, um curto circuito em ar-condicio-
nado pode ser causado, principalmente, pela má instala-

Incêndios causados por equipamentos de ar-
condicionado alertam para manutenção dos aparelhos

Na madrugada do último dia 8,  um incên-
dio atingiu o Centro de Treinamento do 
Flamengo, no Rio de Janeiro, e deixou o País 

em luto. Dez jogadores adolescentes das categorias de 
base do clube rubro-negro morreram, e três ficaram feri-
dos. A explosão foi causada por um curto-circuito em um 
ar-condicionado do alojamento no Ninho do Urubu.

Em Brasília, na manhã do mesmo dia, um incêndio 
atingiu uma sala comercial na 104 Norte, provocado pelo 
mesmo motivo. Ninguém ficou ferido. Devido a casos 
como esses, especialistas chamam atenção para a impor-
tância da instalação correta e da manutenção periódica 
nestes aparelhos como forma de evitar acidentes.

Segundo Rebeca Geovana Dias, 20 anos, funcionária 
da loja comercial da Asa Norte atingida pelo fogo, bastou 
que ela ligasse o aparelho para que ocorresse uma explo-
são. “Eu estava sozinha lá trabalhando normalmente e 
fui ligar o ar-condicionado quando vi um clarão. Depois 
disso não vi mais nada. Então alguém do prédio acionou 
o bombeiro, não vi quem era porque estava correndo, 
assustada. Mas o pessoal ajudou com dois extintores até o 
bombeiro chegar”, contou.

A empresa Tegsat, que trabalha com segurança e 
rastreamento de veículos por satélite, estava no prédio 
há dez anos e, segundo Rebeca, nunca houve  problema 
com o aparelho no local. “Nunca tinha acontecido nada. Perícia mostra que incêndio em CT do  Flamengo começou no equipamento de  AC



ção do aparelho. “Se o técnico não fizer um procedimento 
de vácuo na instalação, isso pode causar a explosão do 
compressor, o que chamamos de efeito diesel”, disse. Além 
dessa situação, ele explicou que outros fatores podem 
desencadear um acidente. “Um problema é uma pessoa 
inapta fazer a instalação, alguém não capacitado. Um ou-
tro é uma fiação ruim do imóvel, fraca para determinado 
aparelho”, afirmou.

Rizzo explica que um ar-condicionado mal instalado 
pode durar anos como se estivesse em bom estado e, em 
determinado momento, sofrer curto circuito. “Pode durar 
um segundo ou anos [para ocorrer um acidente]. Por 
isso, é necessário trabalhar com fio bom, fazer um bom 
isolamento”, comentou. De acordo com o técnico, proble-
mas que podem levar a maiores acidentes podem ir desde 
a parte elétrica até a finalização do serviço de instalação. 
Por conta disso, ele reforça a importância da manutenção 
periódica no equipamento. “Existe uma revisão que a 
gente chama de higienização, que deve ser feita de seis em 
seis meses. Já na contratação desse serviço, a gente já faz 
uma revisão no ar condicionado”, diz.

Ele ainda alerta para a necessidade de realizar insta-
lações de equipamentos elétricos sempre com profissio-
nais capacitados. “Um técnico deve saber procedimentos 
básicos de instalação. Qualquer tipo de instalação elétrica, 
até um secador, pode causar [curto-circuito]”, expli-
ca. Segundo Rizzo, um curto-circuito não necessariamen-
te irá causar um incêndio, que pode, então, ser evitado se 
o aparelho estiver bem instalado. “Nesse caso, o disjuntor 
vai desarmar e não vai haver nada”, finaliza.

Ana Karolline Rodrigues 
redacao@grupojbr.com
Editoria Cidades

“Incêndio que destruiu o 
Museu Nacional começou 

no ar-condicionado do 
auditório”, diz laudo da PF

Em coletiva de imprensa realizada em 4 de abril deste 
ano, a Polícia Federal afirmou que o incêndio que des-
truiu o Museu Nacional em 2 de setembro do ano passa-
do, teve início em um dos aparelhos de ar condicionado 
localizados no auditório térreo do prédio de três andares. 
Entretanto, não esclareceu se houve ação culposa (negli-
gência) ou dolosa (criminosa, com intenção de provocar 
danos).

O superintendente da Polícia Federal no Rio de 
Janeiro, Ricardo Saadi, adiantou que a investigação ainda 
está em curso e não há data prevista para divulgação da 
conclusão do inquérito.

Os detalhes do trabalho pericial foram apresentados 
pelo delegado responsável pela investigação, Paulo Telles, 
e três peritos – um especialista em audiovisual, outro em 
incêndios e outro em  eletricidade.

A perícia descartou que o fogo tenha sido provocado 
por descarga atmosférica (raios), balão inflamável ou 
incendiarismo, que significa ato voluntário que provoca 
um incêndio.

A primeira etapa da investigação se concentrou em 
identificar onde teve início o fogo que consumiu o prédio. 
O primeiro passo foi registrar imagens do museu imedia-
tamente após controladas as chamas. “Foram feitas cente-
nas e centenas de imagens”, destacou o perito José Rocha, 
especialista em audiovisual.

Rocha explicou que havia riscos para o trabalho dos 
peritos, e registrar a situação do prédio era fundamental, 
pois havia ameaça de colapso do prédio, dificultando 
ainda mais as análises.

Foi feita uma ortofoto com drone, uma imagem que 
sobrepõem, segundo o perito, mais de mil fotografias de 
alta resolução que permitiram preservar a imagem do 
museu logo após o incêndio.

Ainda segundo Rocha, algumas câmeras que estavam 
em funcionamento dentro do museu registraram a fuma-
ça, o que permitiu aos peritos identificarem parte do traje-
to percorrido por ela dentro do prédio. Foi este o ponto de 
partida para se chegar ao foco inicial das chamas.

Primeiro sinal de fumaça
Segundo Carlos Alberto Trindade, perito especialista     

em incêndio, o primeiro sinal de fumaça foi registrado 
pelas câmeras às 19h13 no segundo pavimento. Com 
a ajuda de outras imagens, foi possível perceber que a 
fumaça partia do andar térreo. “O fogo começou no 
auditório e no pavimento térreo”, afirmou Trindade.

Identificado o local onde teve início o fogo, cerca 
de 75% do prédio foi liberado para o resgate do acervo, 
reservando a área do auditório e suas adjacências para 
que os peritos continuassem investigando as causas 
do incêndio. Todo o material do auditório foi retirado 
lentamente, para que fossem vasculhadas peças do acer-
vo. Com o espaço vazio, os peritos identificaram toda 
a rede elétrica e equipamentos elétricos da área, foco 
principal da investigação até então.

Testes foram feitos no piso do auditório com ma-
térias combustíveis distintos, como álcool, gasolina e 
diesel. Segundo o perito Carlos Trindade, o objetivo era 
confrontar as marcas provocadas no piso pelas chamas 
geradas com esses materiais com as que foram formadas 
após o incêndio. “Não identificamos nenhu ma marca 
provocada por material propagador de chama”, afirmou.

A perícia passou a se concentrar, então, na parte 
elétrica do auditório. Segundo o perito Marco Antônio 
Isaac, especialista em eletricidade, no principal da rede 
elétrica do museu, não foi identificado nenhum sinal de 
curto ou falha provocada por agente externo.

Os equipamentos elétricos encontrados no auditório 
foram periciados, a fim de se identificar se algum deles 
tinha sinais de ter originado as chamas. Caixas de som, 
projetor e outros aparelhos não apresentavam nenhum 

Incêndio no Museu Nacional, Rio de Janeiro em setembro de 2018
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Profissional Qualificado

Um profissional qualificado, preparado e que sabe o que fazer e de que forma fazer é garantia 
para que a instalação esteja correta e adequada e o seu equipamento  funcionando com segurança,    
portanto buscar um profissional qualificado não é luxo:  é requisito fundamental para garantir a 

boa instalação e uso do seu ar condicionado.

Peça indicações, referências e certifique-se que este profissional é o mais indicado. 
Atente-se a questão custo X benefício: cobrar de mais ou de menos pode ser um problema.

Também combine garantia do serviço e exija Nota Fiscal de Serviços, dessa forma além da sua 
instalação, você também estará seguro!

sinal suspeito. Análises mais detalhadas passaram a ser 
feitas nos três equipamentos de ar-condicionado que 
havia na sala.

“Nós identificamos logo no início que havia o rompi-
mento de um fio no aparelho que ficava mais próximo do 
palco do auditório”, disse.

Segundo o perito, o rompimento do cabo é “típico de 
um evento de uma sobre corrente, uma corrente maior 
que o aparelho pode suportar sem queda do disjuntor”, ou 
seja, houve um curto circuito no aparelho.

Trindade enfatizou que foi identificada falha na ins-
talação do sistema de ar condicionado do auditório. Um 
dos três equipamentos não possuía aterramento externo e 
não havia disjuntor individualizado para cada um dos três 
aparelhos.

Questionado se houve negligência na instalação do 
aparelho, Issac se limitou a dizer que ela “não estava 
seguindo a recomendação do fabricante”. Segundo ele, o 
fabricante do ar condicionado recomenda um disjuntor 
para cada aparelho para que, em caso de falha do equipa-
mento, ele seja desligado imediatamente.

“Pode ser que o disjuntor não o identificou devido à 
sobrecarga dos três aparelhos”, ressaltou.

Em nota, a Direção do Museu Nacional informou 
que acompanha “com atenção as repercussões” sobre 
a coletiva e que aguarda o acesso à íntegra do laudo 
para se pronunciar oficialmente.

Incêndio destruiu grande parte do acervo
O incêndio de grandes proporções que destruiu 

o Museu Nacional começou por volta das 19h30 do 
domingo, 2 de setembro, e só foi controlado no fim da 
madrugada de segunda-feira (3). Mas pequenos focos 
de fogo seguiam queimando partes das instalações 
da instituição que completou 200 anos em 2018 e foi 
residência de um rei e dois imperadores.

A maior parte do acervo, de cerca de 20 milhões de 
itens, foi totalmente destruída. Fósseis, múmias, regis-
tros históricos e obras de arte viraram cinzas. Pedaços 
de documentos queimados foram parar em vários 
bairros da cidade.

Por Daniel Silveira, G1 Rio
04/04/2019 10h55  

5 CUIDADOS COM A REDE ELÉTRICA NA 
INSTALAÇÃO DO  AR-CONDICIONADO

1. Verificar a rede elétrica
Este é o primeiro cuidado que não pode ser esquecido 

na hora de instalar o aparelho. É fundamental verificar qual 
a voltagem do ar-condicionado e a tensão do local no qual 
ele vai ser instalado. A tensão dos dois precisa ser compatí-
vel, ambos devendo ser de 127v (antigo 110) ou 220v. Veja 
reportagem sobre equipamentos de 127 v. 

2. Escolher a fiação adequada
Escolher fios com o diâmetro certo, a chamada bitola, é 

um cuidado fundamental para garantir uma boa instalação 
e, consequentemente, o bom funcionamento do aparelho. 
Se a fiação escolhida não for adequada para o aparelho, ele 
não funcionará corretamente e, com o tempo, terá grandes 
chances de se danificar. Por isso, quanto maior for a potên-
cia do ar-condicionado, maior deverá ser a espessura.

3. Saber a potência do aparelho
Cada aparelho possui uma potência, medida em BTUS, 

que determina a capacidade de refrigeração do ar-condicio-
nado. Portanto, é fundamental conhecer essa informação no 
momento da instalação. Quanto mais BTUS ele tiver, maior 
será essa capacidade.  Assim, aparelhos com maior potência 
são indicados para espaços maiores, que concentrem mais 
pessoas, incidência solar e máquinas para refrigerar. Vale 
lembrar que o consumo de energia é diretamente propor-
cional à potência em BTUS, dessa forma, isso demanda 
uma rede elétrica mais preparada.

4. Não esquecer o disjuntor
O ar-condicionado deve estar sempre ligado a um 

disjuntor. Lembre-se que ele serve para proteger o circuito 
elétrico, por isso desarma quando ocorre sobrecarga, desli-
gando o equipamento e evitando que ele se danifique. Outro 
ponto importante é garantir que o aparelho seja ligado a 
um disjuntor exclusivo, que deve ser escolhido com base 
em sua potência.  Para escolher o modelo do disjuntor mais 
adequado convém verificar se a amperagem está de acordo 
com a potência do aparelho. O ideal é checar no manual do 
equipamento o que o fabricante indica usar.

5. Usar uma tomada exclusiva
Outro cuidado que não pode ser esquecido é o de garan-

tir que o ar-condicionado tenha uma tomada exclusiva para 
ele. Outros equipamentos não devem ser ligados na mesma 
tomada, por isso o uso de benjamins, por exemplo, deve ser 
descartado. Agindo dessa forma, você evita a sobrecarga da 
rede elétrica.

http://www.eletroenergia.com.br/instalacao-eletrica-em-residencias-5-erros-para-evitar/
http://www.eletroenergia.com.br/quais-os-modelos-de-disjuntores-existentes-no-mercado/
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