
1 
   

 

 

 
 

 

 

Unidade EF1:  Assegurar que suas ações no local de 
trabalho com fogo na vegetação reduzam os 
riscos para você e todos os outros membros 
da equipe 
 

Elemento 1.1:  Identificar e avaliar as ameaças e os riscos que 
podem ocorrer no local de trabalho 
 

Elemento 1.2: Reduzir os riscos que podem ocorrer no local de 
trabalho 
 

Elemento 1.3: Responder às emergências médica no local de 
trabalho 
 

 
Sobre esta Unidade: 

 

Esta unidade trata das questões de segurança enfrentadas 
pelos técnicos e especialistas envolvidos com o manejo do 
fogo em áreas de vegetação nativa e rurais, seja em 
operações de supressão ou queimas prescritas. 

 

Este material foi desenvolvido de forma a poder ser aplicado 
em qualquer área com vegetação: florestas, savanas, campos 
ou turfas. 

 

Esta unidade destina-se aqueles que trabalham em serviço de 
bombeiros, brigadas de incêndios florestais, agricultura, 
silvicultura, pecuária, manejo de vida silvestre, conservação e 
recreação, e que desempenhem um papel no manejo do fogo 
seja em tempo integral, em tempo parcial ou como atividade 
voluntária. 
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Para alcançar os objetivos desta Unidade você deve ser 
capaz de: 
 
• Avaliar ameaças e riscos em um local de trabalho com fogo 

na vegetação; 
• Seguir os procedimentos de organização apropriados para 

atividades que envolvem fogo na vegetação; 
• Atuar com segurança no local de ocorrência do fogo na 

vegetação; 
• Auxiliar outras pessoas a atuar com segurança em 

situações de fogo na vegetação; 
• Reagir apropriadamente e de acordo com os requerimentos 

organizacionais, legislativos e ambientais em um incidente 
de incêndio na vegetação. 

 

 
Palavras e frases 
chave: 

 
Para um entendimento completo desta unidade e das 
atividades aqui descritas, é importante a correta 
compreensão dos termos utilizados dentro da unidade. As 
definições ao final desta unidade o ajudarão com esta 
compreensão 

Altura da Chama A distância entre a ponta da chama e o meio da base da 
chama (geralmente na superfície do terreno), um indicador 
da intensidade do fogo 

Área ardente Uma área pequena de combustão latente ou incandescente 
localizada no perímetro do fogo; um termo comumente usado 
durante o estágio de eliminação de um fogo 

Ataque Direto Atividades de controle do fogo aplicadas diretamente sobre o 
fogo 

Ataque indireto Atividade de controle do fogo distante do perímetro do fogo, 
por exemplo, contra-fogo 

Avalição Dinâmica 
dos Riscos 

Processo contínuo de identificação de situações de perigo, 
avaliando os riscos e conduzindo ações para eliminar ou 
reduzir o risco nas situações dinâmicas de um incidente 

Combustível O tipo, a quantidade, a distribuição e o conteúdo de umidade 
da vegetação. Pode ser: terrestre (raízes, turfa), de 
superfície (gramíneas, galhos e lenha) ou aéreo (árvores) 
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Comportamento do 
Fogo A forma pela qual o fogo reage considerando as variáveis de 

combustível, meteorologia e topografia, descrita em termos 
de intensidade do fogo e taxa de propagação 

Dano potencial do 
incêndio 

O potencial de exposição de pessoas e propriedades aos 
possíveis danos e perigos gerados pelo fogo 

Flancos Os lados de um fogo 

Frente/Cabeça A frente do fogo, a qual apresenta a maior taxa de 
propagação 

Galpão de 
armazenamento 

Local onde os equipamentos para controle do fogo são 
armazenados 

Incêndio Qualquer fogo que não está sendo controlado 

Intensidade do 
Fogo 

A taxa de libertação de energia que percorre a coluna de 
fogo, muitas vezes ligada ao comprimento das chamas 

VICAROZA Vigilância, Conscientização, Comunicação, Rotas de Fuga e 
Zonas de Segurança 

Linha de Controle Todas as barreiras naturais ou construídas na borda de um 
fogo usadas para controla-lo 

Meteorologia do 
Fogo 

Condições climáticas previstas para um período de queima, 
especialmente ventos, temperatura do ar e humidade relativa 

Origem Local onde um fogo foi iniciado 

Perigo potencial Qualquer coisa que possa causar danos, tais como veículos, 
produtos químicos, energia elétrica, equipamentos, trabalho 
a partir de escadas etc. 

Retaguarda do 
Fogo 

A parte de trás de um fogo, próxima à origem do fogo 

Risco A probabilidade, alta ou baixa, de que alguém possa sofrer 
danos a partir de um perigo potencial, considerando o grau 
de dano que pode ser causado 

Risco de Incêndio  O potencial de que um incêndio se inicie 

Serviço de apoio 
ao Incêndio 

Serviço Florestal Local, Agência Estatal ou escritório da 
companhia, onde um serviço específico de prevenção e 
combate a incêndios em vegetação ainda não está 
organizado 

Supressão do 
Fogo pelos 
Flancos 

Estratégia mais comum de ataque direto, a atividade de 
controle é iniciada a partir de um ponto de ancoragem e 
progride ao longo dos flancos até a frente de fogo 
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Taxa de 
Propagação do 
Fogo 

 

A velocidade na qual um fogo se expande na frene de fogo 

Tipo de fogo em 
vegetação 

Fogo terrestre, fogo de superfície e fogo de copa, sendo que 
o mais comum é o fogo de superfície 

Topografia Forma de um terreno, descrevendo seu aspecto e todos os 
seus acidentes geográficos 

 
 

 
Elemento 1.1: 

 

 
Identificar e avaliar as ameaças e os riscos que 
podem ocorrer no local de trabalho 
 

 
Você deve ser capaz de: 

 
1. Localizar e nomear corretamente as pessoas responsáveis 

pela segurança no local de trabalho 
2. Identificar os perigos potenciais que podem ocorrer em 

qualquer parte do seu trabalho e que podem causar danos 
a você e a qualquer outra pessoa 

3. Avaliar e priorizar os riscos que podem ser gerados por 
riscos potenciais no seu local de trabalho 

4. Reportar quaisquer perigos que apresentem um alto risco 
para companheiros de equipe, supervisores e pessoas 
responsáveis pela segurança 

5. Agir corretamente frente a qualquer perigo de baixo risco 
de acordo com as políticas da sua organização e com os 
requerimentos legais e ambientais 

6. Avaliar logicamente o ambiente do fogo e predizer o 
comportamento local do fogo 

7. Aplicar as técnicas de avalição dinâmica de risco 
 
 
Este elemento inclui: 
 
A Identificação de perigos que podem incluir: 

(i) O ambiente natural, incluindo topografia, plantas e 
animais 

(ii) O ambiente alterado pelo fogo e o comportamento do 
fogo 

(iii) Perigos não relacionados ao fogo, mas gerados por 
combustível, condições meteorológicas, 
equipamentos, veículos e aeronaves 

(iv) Operações 
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(v) Atividades realizadas na superfície ou abaixo dela 
 

B Identificar e avaliar riscos provenientes de: 
(i) Condições ambientais 
(ii) O uso e a manutenção de equipamentos e 

maquinário 
(iii) Comportamento ou práticas de trabalho não seguras 
(iv) O uso de produtos químicos e outras substâncias 
(v) Derramamentos acidentais 

 
 

O que você precisa saber e entender 
 
a) A geografia e ecologia básicas da área 
b) O triângulo do fogo e os métodos para extinção utilizando 

uma série de diferentes ferramentas para fogo em 
vegetação 

c) Riscos associados aos mecanismos de transferência de 
calor, os tipos de combustão e os tipos de fogo 

d) Os efeitos do ambiente com fogo sobre o comportamento 
do fogo e a segurança pessoal 

e) O uso da fumaça e do tamanho da cama como guia para a 
aplicação segura de ferramentas, táticas e estratégias 

f) As ferramentas, técnicas, táticas e estratégias utilizadas 
para o controle do fogo em vegetação 

g) Como trabalhar com segurança nas proximidades de: 
roçadeiras, motosserras, veículos, tratores, escavadeiras, 
helicópteros e aviões 

h) Como trabalhar recebendo instruções, como parte de uma 
equipe, com diferentes ferramentas, técnicas e estratégias 
em combate combinado 
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Elemento 1.2: 
 
Reduzir os riscos que podem ocorrer no local de 
trabalho 
 

 
 

Você deve ser capaz de: 
 
1. Executar ações com segurança de acordo com o que foi 

instruído e de acordo com as políticas e procedimentos 
organizacionais, do fabricante e de acordo com os 
requerimentos legais 

2. Desenvolver seus objetivos com segurança e dentro dos 
procedimentos organizacionais 

3. Corrigir riscos de saúde e segurança dentro do escopo de 
suas responsabilidades de trabalho 

4. Apresentar às pessoas responsáveis qualquer sugestão 
para redução de riscos à saúde e à segurança dentro do 
escopo de suas atividades de trabalho 

5. Monitorar pró-ativamente os efeitos da atividade sobre a 
saúde, hidratação e fadiga das pessoas ao seu redor e 
sobre você mesmo 

6. Ser vigilante, estar atento à situação todo o tempo e utilizar 
rotas de escape e zonas de segurança caso necessário 

7. Preparar, manter e utilizar equipamento de proteção 
individual corretamente 

 
Este elemento inclui: 
 
A Condições Pessoais 

(i) Problemas médicos pré-existentes 
(ii) Preparo físico 
(iii) Fadiga 
(iv) Estresse 
(v) Estresse ou exaustação pelo calor, ou insolação 
(vi) Hipotermi 
(vii) Queimaduras solares 

 
B Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

(i) Capacete / balaclava / óculos de proteção 
(ii) Roupa resistente ao fogo 
(iii) Luvas 
(iv) coturno resistente ao fogo 
(v) água potável 
(vi) Protetor Auricular 
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C Comportamento do Fogo 

(i) Calor radiante e ar superaquecido 
(ii) Fumaça e fuligem 
(iii) Mudanças rápidas na direção e velocidade do fogo 
(iv) Mudanças rápidas no tamanho da chama e na 

intensidade do fogo 
 
D Equipamento 

(i) Ruídos e proteção auditiva 
(ii) Partes móveis 
(iii) Veículos em movimento 
(iv) Substâncias químicas, combustível e outras 

substâncias perigosas 
 
E Políticas do local de trabalho 

(i) Uso de métodos e equipamentos de segurança 
(ii) Uso seguro de substâncias perigosas 
(iii) Fumantes, comidas, bebidas e drogas 
(iv) Intervalos para descanso 
(v) Procedimentos de emergência 

 
 
 
O que você precisa saber e entender 
 

1. Entender os perigos associados ao trabalho com fogo na 
vegetação e as formas de eliminar ou minimizar seus 
efeitos 

2. Perceber a importância de um bom preparo físico 
3. Priorizar o combatente e a segurança pública juntamente 

com os valores e bens que você está tentando proteger 
4. A importância de estar vigilante e ciente da situação do 

fogo, com possibilidade de se comunicar em qualquer 
momento com membros da equipe e com os 
supervisores. Conhecer onde estão as rotas de fuga, 
quando utilizá-las e quanto tempo é necessário para 
chegar até as zonas de segurança (VICAROZA) 

5. A eficiência e segurança das diferentes ferramentas para 
o controle do fogo, assim como as diversas técnicas que 
podem ser empregadas em várias situações 
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Elemento 1.3: 
 

 
Responder às emergências médica no local de 
trabalho 
 

 
Você deve ser capaz de: 
 
1. Solicitar auxílio imediatamente para qualquer 

emergência de saúde e iniciar as ações apropriadas para 
a situação; 

2. Prestar apoio à assistência em curso, caso necessário; 
3. Oferecer apoio verbal adequado ao indivíduo com a 

emergência de saúde; 
4. Manter as imediações onde ocorreu a emergência o 

mais livre e segura possível, assim que o atendimento é 
iniciado por uma pessoa capacitada; 

5. Oferecer apoio a quaisquer outras pessoas envolvidas 
no incidente assim que o perigo inicial é eliminado; 

6. Manter registros da ocorrência exatos, legíveis e 
completos. 

 
 
Este elemento inclui: 
 
A Situações onde: 

(i) não há acesso imediato à pessoa competente 
para resolver a situação 

(ii) há acesso imediato à pessoa competente para 
resolver a situação 

(iii) o indivíduo com a emergência de saúde está em 
um local perigoso 

 
O que você precisa saber e entender 
 
a) A ação necessária para atender à emergência de saúde 

em questão 
b) Sua própria capacidade em lidar com a emergência de 

saúde 
c) As razões para solicitar assistência imediatamente 
d) A importância de não executar ações que estão além das 

suas capacidades 
e) As razões pelas quais executar ações além de suas 

capacidades podem colocar a vida em risco 
f) Formas efetivas de auxiliar aos indivíduos em emergência 

de saúde, mantendo-os nas melhores condições possíveis 
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g) Os efeitos do choque sobre os indivíduos em uma situação 
de emergência de saúde e as formas mais efetivas de lidar 
com isso 

h) O tipo de apoio verbal que pode ser oferecido ao indivíduo 
que está em uma situação de emergência de saúde 

i) Riscos potenciais de saúde a outros indivíduos em uma 
emergência 

j) Razões para oferecer ajuda e auxílio a outras pessoas 
envolvidas no incidente e como isto pode ser alcançado 

k) Disposições legislativas relevantes para o preenchimento 
de registros de acidentes e emergências 

l) Localização e utilização dos equipamentos de primeiros 
socorros de acordo com as políticas e procedimentos 
organizacionais 
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Termos Legais 

 

 

 
Este aviso legal regulamenta a utilização deste site e, ao utilizá-lo, você concorda 
integralmente com este aviso. As informações deste site podem ser alteradas ou 
atualizadas sem aviso prévio. O Global Fire Monitoring Center, The International 
Association of Fire and Rescue Services e Rural Development Initiatives Ltd (em conjunto 
com os parceiros EuroFire) (e os anfitriões deste site) não possuem qualquer 
responsabilidade sobre a navegação no site, o uso da informação contida no site e o 
download de material do site. As informações contidas neste site não constituem 
orientações legais ou professionais. As informações e/ou materiais disponibilizados neste 
site são para fins de informação geral e não constituem informações ou materiais que 
devem ser destinados a uma atividade específica, incluindo, mas não limitado a utilização 
em qualquer tipo de contrato. Os parceiros EuroFire não se responsabilizam pela precisão 
de qualquer informação ou declaração contida neste site, ou por qualquer dano ou perda 
que possa advir da utilização destas informações, seja perda direta, indireta ou uma 
consequência. O conteúdo deste site não deve ser utilizado sem aconselhamento 
profissional de técnico devidamente qualificado de sua própria jurisdição. Termos Legais 
adicionais podem ser aplicados a conteúdos e partes específicas deste site. Os Links para 
outros sites indicados nesta página servem apenas como informação e os parceiros 
EuroFire não possuem nenhuma responsabilidade sobre a segurança no acesso ou dos 
materiais. As informações e materiais contidos em sites indicados nesta página ou que 
possuam links para o site EuroFire são de responsabilidade dos seus autores e não 
necessariamente traduzem a opinião dos parceiros EuroFire. As informações contidas 
neste site podem incluir opiniões ou pontos de vista que, a menos que expressamente 
indicado de outra forma, não são os de qualquer um dos parceiros EuroFire ou de qualquer 
empresa associada ou de qualquer pessoa em relação aos quais os parceiros EuroFire 
teriam qualquer responsabilidade direta ou indireta. Todos os materiais deste site são 
protegidos por leis de direitos autorais e de propriedade intelectual e, a menos que 
expressamente indicado de outra forma, ou acordado por escrito, o acesso e utilização 
desses materiais deve ser feito apenas para uso pessoal e não comercial, sob pena das 
sanções legais apropriadas. 
 
Os parceiros EuroFire não garantem que as funções disponíveis neste site funcionarão 
ininterruptamente ou livre de erros, que os defeitos serão corrigidos ou que o servidor que 
disponibiliza este site está livre de vírus ou bugs. É de responsabilidade do usuário 
implementar procedimentos eficientes de verificação de vírus (incluindo antivírus e outros 
controles de segurança) para atender suas exigências particulares de precisão na entrada e 
saída de dados. O conteúdo deste site foi projetado para cumprir as exigências legais da 
Escócia. Este site será regido e interpretado de acordo com as leis da Escócia e todos os 
usuários se submetem irrevogavelmente à jurisdição dos tribunais escoceses no que diz 
respeito a quaisquer reclamações ou outras ações relacionadas com o site ou com o uso 
dele. No caso de que qualquer informação ou regulamentação desse site seja contrária às 
leis aplicáveis em qualquer outro país, qualquer cidadão deste país ou pessoa sujeita às 
leis desse país não deve utilizar os nossos serviços ou qualquer informação produzida 
neste site. 


