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LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL  

EXAME DE LOCAL DE EXPLOSÃO 

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, 

nesta cidade de Curitiba e no INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA do Estado, foi 

designada pelo Diretor do Instituto, por indicação do Chefe da Seção, a Perita 

Criminal Angela Andreassa, para proceder ao exame de local de explosão, no 

Residencial Hannover, situado na Rua Dom Pedro I, nº 288, bairro Água Verde, na 

cidade de Curitiba, a fim de ser atendida uma solicitação da Delegacia de 

Explosivos, Armas e Munições (DEAM). 

 

Em consequência, a Perita procedeu ao exame solicitado, relatando-o 

com verdade e com as circunstâncias relevantes, da forma como segue: 

 

1. HISTÓRICO 

Por volta das 11h03min da data acima mencionada, a autoridade policial 

competente solicitou a presença de uma equipe pericial deste Instituto, no endereço 

supracitado, informando que ali teria ocorrido uma explosão. Dirigindo-se ao 

endereço indicado, constatou-se a veracidade do fato e deu-se início ao exame 

pericial, o qual tem por objetivo a materialização do cenário do referido fato e o 

estabelecimento, se possível, da dinâmica e das circunstâncias do evento. 

Exames complementares foram realizados nos dia 01 e 08 de julho de 

2019, no intuito de analisar e verificar mais detalhes da ocorrência. 

 

2. DO ISOLAMENTO DO LOCAL 

Na data do sinistro, o local encontrava-se isolado por equipes da Polícia 

Militar, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Já no dia 08 de julho, o mesmo 

encontrava-se isolado por um segurança particular. 

Ressalta-se que por questões de segurança, havia restrições no 

deslocamento no interior do apartamento 64, uma vez que paredes e janelas foram 

rompidas. Tal fato prejudicou o levantamento fotográfico e as medições da área no 

momento da realização do exame. 

 

3. DAS INFORMAÇÕES 

As informações foram passadas pela equipe do Corpo de Bombeiros. 

Estes relataram que a explosão causou lesões graves em quatro pessoas, sendo 

uma delas arremessada do 6º andar. Além disso, esta equipe precisou adentrar em 
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todos os apartamentos do edifício para verificar se havia mais pessoas ou animais 

em situações de risco e para tal foi necessário arrombar algumas portas de acesso.  

Relataram também que um serviço de impermeabilização de sofá estava sendo 

realizado no apartamento 64 no momento de ocorrência do sinistro. 

Ressalta-se que não havia proprietários/responsáveis pela empresa que 

realizava o serviço de impermeabilização presentes no local para apresentar as 

informações sobre o produto utilizado e serviço realizado. 

 

4. DO LAUDO METEOROLÓGICO 

Segundo informações contidas no LT 279/19, emitido pelo Simepar, no 

dia 29 de junho de 2019, no intervalo das 09h às 10h, o tempo ficou estável, sem 

chuvas, com temperatura variando entre 18,5
o
C e 21,5

o
C, rajadas de vento máximas 

de 15,4km/h, predominantes de nordeste (sopram de nordeste para sudoeste), 

conforme ilustrado na imagem 02.  

Estes dados indicam que a temperatura no momento dos fatos era acima 

do ponto de fulgor dos dois compostos utilizados na impermeabilização, permitindo 

a volatilização dos mesmos. Além disso, a baixa velocidade e a direção dos ventos 

prejudicaram ainda mais a circulação de ar no interior do apartamento 64. 

 

5. DO LOCAL 

Trata-se de um edifício em alvenaria, com sete pavimentos, erigido no 

nível da via pública e no alinhamento predial, em um terreno de formato retangular, 

o qual se encontra vedado da via pública por gradis e portões metálicos. Este 

edifício possui quatro apartamentos por andar e um salão de festas localizado no 7º 

andar, os quais também apresentaram danos causados pela explosão. Os acessos 

internos comuns deste residencial se davam por elevador ou por escadaria que 

interligavam todos os pavimentos desde o térreo.  

Interessa ao presente caso o apartamento 64, situado no 6º andar, na 

região posterior esquerda do edifício (estando o observador posicionado de frente 

para a Rua Dom Pedro I). Este é dividido em sala de estar, sala de jantar, cozinha, 

lavanderia, banheiro e dois quartos, totalizando aproximadamente 47m
2
.  

Este apartamento caracteriza-se por apresentar estrutura de concreto 

armado, paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos, piso de cerâmica e de madeira, 

janelas e porta-janela da varanda com esquadrias de alumínio e vedação de vidro, 

forro de gesso no banheiro e porta de madeira nos quartos, banheiro e entrada do 

apartamento. O apartamento em questão possuía dois pontos de consumo de gás 

liquefeito de petróleo (GLP), um na cozinha (fogão) e outro na lavanderia 

(aquecedor a gás). 

E
ste laudo foi assinado digitalm

ente. P
ara verificação da autenticidade deste docum

ento, caso im
presso, a autoridade deverá efetuar o acesso através do portal http://w

w
w

.policiacientifica.pr.gov.br e realizar o dow
nload do P

D
F

 assinado para com
paração.



 

FLS. 3 

LAUDO Nº 62.006/2019 

  

 

Imagem 01. Residencial Hannover, com indicação da localização do apartamento 64.  

Fonte: Google Earth. Acesso em: 01/07/2019.  

 

Imagem2. Localização do Residencial Hannover, com indicação da direção dos ventos em 29/06/19.  

Fonte: Google Earth Pro. Acesso em: 01/07/2019.  

Apto 64 

Residencial Hannover 

Direção dos ventos 
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Imagem 03. Planta esquemática do apartamento 64. 

 

O sistema de abastecimento de gás do residencial Hannover é através de 

uma central de gás liquefeito de petróleo (GLP) composta por quatro recipientes 

transportáveis (tipo P-190 vertical) abastecidos no local e por rede de distribuição 

interna composta por rede primária, rede secundária e abrigo de medidores e 

reguladores.  
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Imagem 04. Central de GLP. 

 

Ressalta-se que no momento do exame pericial, as instalações elétricas, 

hidráulicas e de gás encontravam-se desligadas/fechadas.  

6. DA METODOLOGIA DO TRABALHO PERICIAL 

O objetivo do trabalho pericial é identificar o foco e a natureza do incêndio 

e explosão e para tal é utilizada a seguinte metodologia: 

 Inspeção visual geral e o registro fotográfico; 

 Inspeção visual nas áreas do imóvel; 

 Inspeção visual das marcas de combustão e explosão; 

 Inspeção visual dos danos causados; 

 Inspeções nas vias de acesso (portas e janelas); 
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 Verificação da existência ou não de múltiplos focos de incêndio; 

 Busca de vestígios materiais no sítio de explosão; 

 Verificação na rede elétrica e na rede de gás do local do sinistro; 

 Verificação da possibilidade da existência de agentes aceleradores de 

incêndio. 

 

Imagem 05. Visão geral da região frontal do local. 
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Imagem 06. Visão geral da região posterior do local. 

 

7. DO EXAME 

Tomadas às vistas fotográficas digitais que ilustram o presente laudo, 

passou-se ao exame, tendo sido observado o que segue: 

7.1 Apartamento 64 - Danos, explosão e incêndio 

 Incêndio na sala de estar do apartamento, com destruição dos móveis e 
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eletrodomésticos que se encontravam em seu interior. Os principais materiais 

combustíveis foram a madeira da porta, o piso de madeira, móveis, tecidos, o 

estofado, a estrutura de madeira do sofá e o produto utilizado na 

impermeabilização deste sofá; 

 Ruptura dos vidros e da estrutura da janela da sala de estar; 

 Presença de um pulverizador de compressão prévia de inox, marca Guarany, 

situado na região mediana da sala de estar, em posição vertical. Não foi 

possível realizar testes de funcionamento deste em decorrência dos danos 

causados pelo incêndio; 
 

Tabela 01. Dados técnicos do pulverizador. 

Capacidade do tanque 10 l 

Capacidade útil 8 l 

Peso vazio 4 kg 

Pressão máxima 482KPa (70psi) 

Fonte: http://www.guaranyind.com.br/equipamento/pulverizador-de-compressao-previa---universal-10l-1. 
Acesso em 16/07/2019. 

 

 O pulverizador descrito anteriormente foi coletado e encaminhado ao 

Laboratório de Ciências Químicas e Biológicas da Policia Científica do Paraná 

na data de 29/06/2019, com o objetivo de identificação de compostos orgânicos 

voláteis presentes em seu interior; 
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Imagens 07 e 08. Visão geral da sala de estar, com destaque para o pulverizador presente no local. 

 

 

Imagem 09. Detalhe do pulverizador presente no local. 
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 Enegrecimento do teto e região superior das paredes dos demais cômodos do 

apartamento, indicando a propagação da fumaça do incêndio ocorrido na sala 

de estar; 

 Ruptura da porta de uma folha de madeira, do vidro e da estrutura metálica da 

porta-janela e das três paredes externas do quarto 2; 

 Ruptura da janela e parede da lavanderia; 

 Ruptura da janela e parede do quarto 1; 

 Desalinho dos móveis da lavanderia, cozinha, quartos 1 e 2; 

 Ruptura do gesso do teto do banheiro;  

 

Imagem 10. Ruptura do gesso do teto do banheiro. 

 

 Trincas e enegrecimento na região superior da parede do quarto 1 (parede de 

divisa da cozinha); 
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Imagem 11. Trincas e enegrecimento na região superior da parede do quarto 1. 

 

 Examinando-se a fiação e demais componentes das instalações elétricas do 

imóvel, não se constatou a presença de indícios de fenômenos termoelétricos; 

 Tubulação de gás do aquecedor de água e do fogão sem vestígios de 

combustão ou vazamentos; 
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Imagem 12. Detalhe da tubulação de gás do aquecedor. 
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Imagem 13. Detalhe da tubulação de gás do fogão. 

 

 Desalinho dos móveis e eletrodomésticos da cozinha e enegrecimento da região 

superior da parede e do teto desta; 

 Ruptura da porta de vidro de correr que divide a cozinha da lavanderia; 

 O fogão, marca Brastemp, modelo Quality 4 bocas, situado na cozinha do 

apartamento, possui acendedor elétrico e botões dupla face. Após virar os 

botões para a face do manípulo, observou-se que o segundo botão do 

queimador, correspondente a boca frontal esquerda encontrava-se acionada 

(estando o observador posicionado de frente para o fogão, iniciando a contagem 

da esquerda para a direita); 

 Ressalta-se que os móveis da cozinha não apresentavam vestígios de 

carbonização, somente de propagação de fumaça e danos decorrentes da onda 

de choque da explosão; 
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Imagem 14. Detalhe do desalinho dos móveis e eletrodomésticos na cozinha. 
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Imagem 15. Enegrecimento da região superior da parede e teto da cozinha. 

 

 

Imagem 16. Posição final dos botões do fogão. 
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Imagem 17. Posição final dos botões do fogão, após virar para a face do manípulo. 

 

 Móveis em desalinho e enegrecimento na região superior da parede e teto da 

sala de jantar. Ressalta-se que estes móveis não apresentavam vestígios de 

carbonização; 

 Derretimento de lustres e fiação elétrica da sala de jantar, causados pela 

propagação da fumaça do incêndio ocorrido na sala de estar; 
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Imagens 18 e 19. Visão geral da sala de jantar. 

 

7.2 Principais danos observados nas demais áreas do edifício 

 Ruptura dos vidros das portas-janelas do hall de entrada do edifício, as quais se 

situavam no pavimento térreo; 

 Amolgadura e desalinho da porta de acesso ao elevador no térreo, 1º, 2º, 3º, 4º, 

5º e 7º andares. Estes foram provocados por força oriunda do fosso do elevador 

para o corredor; 

 Amolgadura e desalinho da porta de acesso ao elevador no 6º andar. Estes 

foram provocados por força oriunda do corredor para o fosso; 

 O elevador encontrava-se no 3º andar e apresentava fissuras nos espelhos de 

seu interior; 

 Ruptura dos vidros das janelas dos banheiros dos apartamentos 13, 14, 34, 44, 

54; 

 Amolgadura na face externa (corredor) da porta corta-fogo do 3º andar; 

 Ruptura dos vidros da janela da sala dos apartamentos 24, 34 e 53; 

 Presença de vestes parcialmente queimadas na escada do 3º para o 4º andar; 

 Ruptura dos vidros das portas janelas do quarto posterior dos apartamentos 43, 

44 e 63; 

 Ruptura dos vidros da porta janela do quarto do apartamento 41; 
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 Deslocamento da grade de ventilação da escada (4º para o 5º andar) para o 

interior do fosso; 

 Amolgadura da porta corta-fogo do 5º andar; 

 Presença de trinca no teto do banheiro do apartamento 54,  

 Remoção da porta corta-fogo do 6º andar; 

 Enegrecimento do teto do corredor do 6º andar; 

 Deslocamento da porta de acesso do apartamento 62, ruptura do gesso do teto 

do banheiro, ruptura das portas-janelas dos quartos, das janelas da sala e 

cozinha, desalinho de móveis; 

 Deslocamento da porta de acesso do apartamento 61, ruptura do gesso do teto 

do banheiro, ruptura das portas-janelas dos quartos, das janelas da sala e 

cozinha, trincas no teto e parede da cozinha e desalinho de móveis; 

 Deslocamento da porta de acesso do apartamento 63, ruptura do gesso do teto 

do banheiro, ruptura da porta-janela do quarto, das janelas da sala e cozinha, 

trincas no teto e desalinho de móveis; 

 Rupturas dos vidros das portas e janelas do salão de festas e do gesso do teto; 

 Presença de um veículo marca Nissan, modelo Versa 16S, portando placas de 

licenciamento QOZ-5138 (MG-Belo Horizonte), estacionado na segunda vaga 

descoberta da lateral esquerda da garagem do edifício. Este apresentava 

diversas amolgaduras decorrentes da queda da parede do apartamento 64; 

 Presença de eletrodomésticos (televisão, máquina de lavar roupa, cooking top, 

dentre outros), fragmentos de vidro, tijolos e concreto espalhados na garagem e 

pátio externo do edifício; 

 Presença de uma mancha de sangue do tipo empoçamento, situada a 4,2m do 

limite posterior do edifício. Segundo informações passadas pelo Corpo de 

Bombeiros, este era o local onde se encontrava a vítima Mateus Henrique Lamb; 

 Máquina de lavar roupa marca Brastemp, modelo BWJ11A/127, com vestes em 

seu interior, situada na lateral esquerda do terreno motivo pericial. Esta foi 

projetada após a explosão; 

 Ruptura de vidros de algumas janelas situadas nos prédios vizinhos; 

 Destruição do telhado da loja situada na lateral esquerda do terreno motivo 

pericial, com presença de diversos fragmentos estruturais do edifício no interior 

deste terreno; 

 Presença de um veículo marca GM, modelo Celta 4P Spirit, portando placa de 

licenciamento DNQ-3487 (SP-Peruíbe) estacionado em frente ao edifício. Este 

foi aberto por Policiais Civis e Militares e em seu interior foi possível encontrar 

cartões de visita da empresa Impeseg, uma lavadora extratora de carpetes e 

estofados e uma mochila de cor preta com: 
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a) 01 embalagem plástica de 5L com produto de limpeza cujo rótulo 

descreve a composição como sendo tensoativo aniônico, tensoativo 

catiônico, tensoativo não-iônico, sequestrante, alcalinizante, inibidor de 

corrosão, coadjuvante, umectante, preservante bacteriostático, agente 

anti-redepositante, hidrótopo, fragância e veículo qsp; 

b) 01 pulverizador plástico de compressão previa, marca Worker 1,5 

litros, com líquido em seu interior, o qual possuía odor semelhante ao 

do produto descrito no item “a”; 

c) 01 par de luvas de borracha amarela; 

d) 01 garrafa plástica de líquido incolor semelhante a água (500mL, 

marca Crystal); 

e) 01 bico plástico de aspiração/injeção; 

f) 01 bico plástico de aspirador; 

g)  01 mangueira de aspirador; 

h) 01 copo plástico medidor com um pano em seu interior; 

i) 03 escovas de limpeza. 

 

Imagem 20. Visão geral da região posterior do terreno motivo pericial. 

Mancha de sangue 
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Imagem 21. Detalhe da mancha de sangue e dos danos no veículo. 

 

 

Imagem 22. Danos no hall de entrada do edifício. 

 

Mancha de sangue 
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Imagens 23 e 24. Eletrodomésticos e objetos observados na lateral do terreno motivo pericial. 
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Imagens 25, 26 e 27. Danos observados nas portas do elevador, produzidas por força de dentro do 

fosso para fora. 
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Imagem 28. Danos no interior do elevador. 
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Imagens 29 a 39. Visão geral de alguns danos observados no interior dos apartamentos e salão de 

festas. 
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Imagens 40 e 41. Visão geral dos danos nas edificações vizinhas (lateral esquerda do imóvel motivo 

pericial). 
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Imagem 42. Danos produzidos na porta do elevador do 6º andar, produzidos por força oriunda de fora 

para dentro do fosso. 
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Imagens 43 e 44. Danos produzidos nas portas corta-fogo de acesso à escada do 6º andar. 

 

 

Imagem 45. Visão do local instantes após a explosão. 

Fonte: https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/06/29/menino-que-foi-arremessado-de-6o-andar-

de-predio-que-pegou-em-curitiba-fogo-morre.ghtml 
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Imagens 46 e 47. Visão geral dos danos na região posterior do edifício. 

Fonte: https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/07/01/vitimas-de-explosao-em-apartamento-de-

curitiba-passam-por-cirurgia.ghtml 

E
ste laudo foi assinado digitalm

ente. P
ara verificação da autenticidade deste docum

ento, caso im
presso, a autoridade deverá efetuar o acesso através do portal http://w

w
w

.policiacientifica.pr.gov.br e realizar o dow
nload do P

D
F

 assinado para com
paração.



 

FLS. 41 

LAUDO Nº 62.006/2019 

  

8. DAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA 
As imagens da câmera de segurança situada na região frontal do 

Residencial Hannover mostram que o funcionário da empresa Impeseg, Caio 

Henrique dos Santos, adentrou o edifício carregando apenas o pulverizador de inox 

e uma toalha/pano às 09:15:42. Portanto, não carregava o frasco original do 

produto, o qual deveria conter o rótulo com as informações técnicas e de segurança 

deste e se quer utilizava equipamentos de proteção individual. 

 Imagem 48. Imagem da câmera de segurança do Residencial Hannover no momento da chegada do 

funcionário da empresa Impeseg. 

 

9. DOS EXAMES LABORATORIAIS E RESULTADOS 

A análise laboratorial do líquido presente no interior do pulverizador, 

realizada pelo laboratório de Ciências Químicas e Biológicas da Polícia Científica do 

Paraná, identificou alguns compostos orgânicos voláteis: hexano e álcool 

isopropílico. Estes possuem alta inflamabilidade e volatilidade, podendo provocar 

explosão quando em contato com fonte de calor, ou ainda quando se encontram em 

confinamento. 

O hexano é um hidrocarboneto alifático, com número de risco 33, 

indicando ser um líquido altamente inflamável.  Possui ponto de fulgor de -21,7
o
C, o 

que equivale a dizer que em temperaturas superiores a -21,7
o
C,  este líquido libera 

vapores que podem formar com o ar uma mistura inflamável, e, portanto, é um 

composto altamente volátil. Possui densidade relativa de vapor 3,0 e, então, por ser 

mais denso que o ar, acumula-se nas regiões inferiores dos ambientes (próximas ao 

piso). Seu limite inferior de inflamabilidade ou explosividade é de 1,2%, ou seja, em 

um ambiente com 100% de ar atmosférico, basta 1,2% de hexano juntamente com 

E
ste laudo foi assinado digitalm

ente. P
ara verificação da autenticidade deste docum

ento, caso im
presso, a autoridade deverá efetuar o acesso através do portal http://w

w
w

.policiacientifica.pr.gov.br e realizar o dow
nload do P

D
F

 assinado para com
paração.



 

FLS. 42 

LAUDO Nº 62.006/2019 

  

uma fonte de ignição para que ocorra uma explosão. Além disso, se este vapor for 

inalado é irritante para o nariz e a garganta, podendo causar tosse ou tontura. 

O isopropanol é um álcool, com número de risco 33, indicando ser um 

líquido altamente inflamável. Possui ponto de fulgor de 18,3°C (vaso aberto) e 

11,7°C (vaso fechado), ou seja, em temperaturas acima destes valores, libera 

vapores que formam com o ar uma mistura inflamável e explosiva.  Com densidade 

de vapor 2,1 é também mais denso que o ar e se acumula em regiões inferiores 

(próximas ao piso). Possui limite inferior de inflamabilidade 2,3% e sua forma de 

vapor é irritante para olhos, nariz e garganta. 

Mais detalhes a respeito dos exames laboratoriais encontram-se no 

Laudo nº 62.428/2019. 

 

10. ANÁLISES E DISCUSSÕES DOS VESTÍGIOS 

Após analisar todas as informações técnicas descritas anteriormente, 

destacam-se alguns pontos: 

 A impermeabilização de sofás é realizada pela aplicação de resinas que 

bloqueiam os poros do tecido, com função de protegê-lo da penetração de 

substâncias aquosas ou oleosas. Estas resinas comumente são diluídas em 

solventes, os quais facilitam a aplicação e a secagem do sofá, porém são 

inflamáveis. Existem também os impermeabilizantes a base d’água, os quais 

não são inflamáveis, porém possuem um tempo bem maior de secagem. No 

apartamento 64 a impermeabilização do sofá era realizada com o uso do 

solvente orgânico hexano, o qual é inflamável; 

 O apartamento 64 apresentava janelas na lateral direita (sala de estar, 

lavanderia e quarto 1) e na região posterior (quarto 2 e banheiro) do edifício. 

Durante o exame pericial, notou-se que a porta de acesso ao quarto 2 

encontrava-se fechada no momento da explosão, uma vez que a região do 

batente correspondente a fechadura encontrava-se rompido. Dessa forma, a 

circulação de ar no apartamento encontrava-se prejudicada. Ressalta-se que 

não foi possível verificar se as janelas encontravam-se fechadas ou abertas 

devido aos danos causadas nestas;  

 O funcionário da empresa Impeseg adentrou o apartamento somente com o 

pulverizador utilizado na aplicação do impermeabilizante, indicando que 

transportava o produto neste recipiente, o qual não apresentava rótulo com 

instruções de segurança; 

 A aplicação deste produto volátil e inflamável no sofá com o uso do 

pulverizador espalhou micropartículas líquidas em suspensão e vapores 

desse produto no interior do apartamento; 

 Com a presença de micropartículas líquidas em suspensão e vapores de um 
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produto inflamável, a ignição pode ser dada por uma fonte de chama (fogão, 

aquecedor a gás, isqueiros, etc.), por aparelhos elétricos que possam 

produzir faíscas ao serem ligados automaticamente (geladeira, ar 

condicionado, aquecedores elétricos, máquina de lavar roupa, etc.) e até por 

celulares devido à eletricidade estática. No apartamento 64, notou-se que o 

segundo botão do fogão da esquerda para a direita (estando o observador 

posicionado de frente para o mesmo) encontrava-se acionado e, portanto, 

considera-se a hipótese mais provável a de que no momento em que o fogão 

foi aceso, deu-se a ignição, da qual resultou a explosão e o incêndio; 

 Na sala de estar do apartamento 64 houve um incêndio, o qual foi 

intensificado pelo produto inflamável presente no sofá. Este sinistro 

concentrou-se apenas nesta sala; 

 Os danos causados na cozinha, lavanderia, sala de jantar e quartos do 

apartamento 64 foram decorrentes das ondas de choque promovidas por 

reações química de alta velocidade (explosão) e pela fumaça decorrente do 

incêndio ocorrido na sala de estar; 

 Os danos observados nos demais apartamentos, salão de festas, elevador, 

corredores, hall de entrada foram decorrentes das ondas de choque 

promovidas pela explosão; 

 Após a análise das instalações de gás, corroborada pelo relatório técnico 

emitido pela empresa Supergasbras, não foram encontrados vestígios de 

vazamento de gás no local. 

 

11. DINÂMICA PARCIAL DO EVENTO 

Com base nas análises de todos os vestígios encontrados e nas 

pesquisas e estudos realizados, considera-se a hipótese mais provável e possível 

da dinâmica deste evento os fatos descritos a seguir: 

O funcionário da Impeseg, empresa contratada pelas vitimas, realizava o 

serviço de impermeabilização de sofá no interior do apartamento (sala de estar). 

Para tal, utilizava um recipiente de inox (pulverizador) para espalhar o produto 

impermeabilizante no sofá. Com isso, micropartículas líquidas em suspensão e 

vapores destes compostos inflamáveis e voláteis (aceleradores de incêndio) se 

acumularam na sala de estar e se espalharam para outros cômodos do 

apartamento. No momento em que uma pessoa acendeu o fogão da cozinha 

(agente ígneo), ocorreu a explosão e o incêndio.  
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Imagem 49. Ilustração da provável dinâmica da explosão, com indicação do local de início da mesma 

e direções de propagação das ondas de choque. 
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

Devidamente realizado o exame na área em questão, conclui a Perita que 

a hipótese mais provável da causa da explosão e incêndio ocorridos no local foi o 

manuseio inadequado de líquido volátil inflamável utilizado na impermeabilização de 

sofá em um local de pouca ventilação (apartamento), uma vez que não foram 

seguidas as precauções e condições para manuseio seguro dos compostos (hexano 

e isopropanol) presentes neste produto, tal como indicado nas respectivas Fichas de 

Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Este fato provocou a 

explosão e o incêndio no apartamento 64, causando o óbito de Mateus Henrique 

Lamb, o qual foi arremessado do 6º andar pela onda de choque da explosão, e 

ferimentos nos proprietários Raquel Cristine Lamb e Gabriel Araujo de Barcelos, 

bem como no funcionário da empresa Impeseg Caio Henrique dos Santos.  

Além disso, a propagação das ondas de choque desta explosão causou 

danos ao apartamento 64, a diversos apartamentos vizinhos, a veículos 

estacionados na garagem deste edifício em decorrência de caliças que caíram sobre 

o mesmo, a áreas comuns do edifício e a edificações vizinhas. 
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 Este laudo foi redigido pela Perita que o subscreve em quarenta e seis 
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15. ANEXOS 

1. Laudo REP 62.428/2019, emitido pelo Laboratório de Ciências Químicas e 

Biológicas da Policia Científica do Paraná; 

2. Laudo Meteorológico LT 279/19, emitido pelo Sistema Meteorológico do 

Paraná (Simepar). 
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