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NOTA INTRODUTÓRIA 
 
Não raramente são solicitados pelo mercado 
concentrados espumíferos do tipo AFFF-C6, sem fluor, o 
que constitui, em si mesmo, uma contradição, na 
medida em que todos os espumíferos deste tipo 
incluem obviamente fluor, pois não existem 
espumíferos do tipo AFFF sem fluor. 
 
Significa isto que é apenas possível serem de um, ou de 
outro tipo, mas nunca cumulativamente. O acrónimo 
AFFF significa “aqueous film-forming foam” e para que 
estes sejam capazes de produzir uma película aquosa, 
usam fluor-surfactantes, que são ingredientes que contém 
fluor e, como tal, todos os AFFF incorporam fluor. 
 
Tal confusão decorrerá provavelmente de duas fontes: 
 

a) Legislação atual na EU; 
b) Declarações de alguns fabricantes de espumíferos. 

 
 
UM POUCO DE HISTÓRIA 
 
No passado, os espumíferos incorporavam sempre fluor 
e tal passou a ser conhecido, em termos químicos, 
como C8, os quais continham poluentes tais como os 
PFOS e PFOA (tensioativos orgânicos perfluorados 
sulfonato perfluorooctano e tensioativos orgânicos 
perfluorados ácido perfluorooctanóico). 
 
Há cerca de 6 anos os espumíferos contendo fluor 
deslocaram-se quimicamente de C8 para a química C6, 
pois os PFOS foram banidos. 
 
Todavia, os espumíferos C6 são suscetíveis de 
degradação provocada por bactérias e assim sofrerem 
mutações para PFOA, ou compostos com eles 
relacionados, substâncias também banidas por força da 
legislação atual se superiores a 25 ppb (partes por 
bilião), sendo que a única forma de garantir que os 

espumíferos correntes não foram sujeitos a tal processo, 
ou seja, não contém PFOA em concentrações superiores 
a 25 ppb, é testá-los em Laboratórios capacitados para 
este tipo de análise - não são muitos em todo o mundo 
com esta capacitação - testes particularmente 
problemáticos e particularmente dispendiosos. 
 
Os únicos espumíferos que não contém fluor, PFOS ou 
PFOA, nem se degradam para darem origem a PFOA, 
são aqueles que não contém fluor surfactantes, ou seja: 
espumíferos isentos de fluor. 
 
Em resultado disto, muitas foram as entidades, incluindo 
indústrias, que passaram a adotar os espumíferos isentos 
de fluor, pois é o movimento de deslocação mais seguro, 
tendo em conta o acima dito, mas também porque a 
legislação futura e em fase de preparação, expetável de 
aplicação em 2021, virá banir os espumíferos C6 com 
efeitos obrigatórios a partir de 2025. 
 
 
A NOSSA RECOMENDAÇÃO 
 
Muito embora os espumíferos C6 sejam completamente 
legais, serão eventualmente banidos da EU nos 
próximos anos, sendo que então devem ser 
obrigatoriamente descartados pelos seus utilizadores, a 
suas expensas, o que só pode ser feito através da sua 
incineração a altas temperaturas, com custos estimados 
superiores a 2€ por litro. 
 
Por tal razão, permitimo-nos recomendar que todas 
Corporações de Bombeiros, ou serviços de segurança 
contra incêndios industriais, comecem desde já um 
processo de aquisição de espumíferos isentos de fluor 
em que possam confiar em termos da sua eficácia na 
extinção e viscosidade, devendo, sempre que 
identifiquem produtos que cumpram estas condições, 
adotá-los, para evitarem assim custos associados que se 
virão a repercutir num futuro próximo bem como 
coimas ou outras penalizações. 
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Tipicamente os espumíferos isentos de fluor 
caracterizam-se por: 
A sua eficiência na extinção não ser tão elevada 
(especialmente IIIC como definido na escala da EN 
1568) devido ao facto de não incorporarem fluor 
surfactantes com goma. 
 
 
ESPUMÍFEROS ANGUS/EAU et FEU 
 
As equipas de R&D destes dois fabricantes (mesmo 
grupo) focaram-se na produção de espumíferos isentos 
de fluor, únicos no mercado, porque, na essência, 
endereçaram as principais questões associadas aos 
espumíferos isentos de fluor (bom desempenho na 
extinção e viscosidade), mas também, porque: 
 

 O espumífero AIRFOAM é isento de fluor, mas produz 
também uma película aquosa (único na indústria) 

 

sendo totalmente newtoniano (flui como a água). 
 

 O espumífero FOAM MASTER 3F SP caracteriza-se 
pela sua espantosa taxa de drenagem a 25% >1 
hora e por ter uma viscosidade extremamente 
baixa de 120 mm2/segundo @ 375s-1 e a 20ºC, um 
valor único no mercado mundial. 

 

 O espumífero M51+ é o único, para fogos das 
classes A+B, que é 100% biodegradável em 28 dias. 

 

Para melhor compreensão, a tabela abaixo explica 
como se podem comparar as especificações para os dois 
produtos. Outros detalhes dos clientes, como por 
exemplo as aplicações em causa, como p.e., sistemas 
fixos, viaturas de combate a incêndios, sistemas de 
extinção por sprinklers, monitores portáteis/móveis, 
tipo de agulhetas (aspiradas ou não-aspiradas), uso com 
água salgada, potável ou industrial, ajudar-nos-ão no 
aconselhamento. 
 

 

 TRIDOLC6 S3 AIRFOAM 3% 

Indução a 3% Sim Sim 
Isento de Fluor Não Sim 
Tipo AFFF-C6 Sim Não 
Utilização em Sistemas Não Aspirados Sim, mas seria vantajoso obter 

detalhes 
Em princípio sim, mas seria 
vantajoso obter detalhes 

Devidamente Embalado e Referenciado Sim Sim 
ICAO B Sim Sim 
EN 1568 Sim Sim 
ISO 7203 Sim Sim 
Isento de fluor-polímeros Sim Sim 
Isento de PDFA Sim Sim 
Isento de PFOA Sim Sim 
Isento de PFOS Sim Sim 
Em Conformidade com a Legislação em Vigor Sim Sim 
100% Biodegradável Sim Sim 
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