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Unidade EF2:  Aplicação de técnicas e táticas para controle 
do fogo em vegetação 
 

Elemento 1.1:  Preparação para as atividades de controle do fogo 
em vegetação 
 

Elemento 1.2: Controle do fogo em vegetação 
 

 
Sobre esta Unidade: 

Esta unidade trata das técnicas e táticas utilizadas pelos 
técnicos e especialistas envolvidos no manejo de 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. 

Para alcançar os objetivos desta Unidade você deve ser 
capaz de: 

• Interpretar o comportamento do fogo e aplicar técnicas e 
táticas apropriadas localmente 

• Seguir os procedimentos de organização apropriados para 
atividades que envolvem fogo na vegetação 

• Atuar com segurança no local de ocorrência do fogo na 
vegetação 

• Reagir apropriadamente e de acordo com os 
requerimentos organizacionais, legislativos e ambientais 
em um incidente de incêndio na vegetação 
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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 
 

 
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 

 
Baía Um recuo marcado no perímetro do fogo, normalmente 

localizado entre dois dedos (sinônimo de Bolso), onde pode 
haver fogo em três lados 

 
Combustíveis 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) 

 
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 

 
Comprimento 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 

 
Controle A direção geral das atividades de resposta em uma situação 

de emergência. A autoridade de controle é estabelecida em 
legislação específica ou no plano de resposta à emergência. 
Tem a responsabilidade de distribuir as tarefas e coordenar 
outras agências de acordo com as necessidades da 
situação. O controle de situações de emergência opera 
horizontalmente entre as agências 

 
Dano potencial de 
incêndio 

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

 
Dedo Linhas estreitas de fogo ativo avançando e se propagando a 

frente da cabeça ou dos flancos 

 
Flancos 
 

Os lados de um fogo 
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Fogo de Copa Um fogo que avança sobre a camada de combustível da 

copa, normalmente em conjunto com o fogo superficial 

 
Fogo Latente Um fogo queimando sem apresentar chama sobre material 

sólido e que se propaga lentamente, por exemplo incêndio 
de turfa 

 
Fogo Pontual 
 

Novos focos de fogo à frente ou ao longo do fogo principal 
que foram iniciados por brasas ou por um objeto em chamas 

 
Fogo Terrestre Um fogo que se desenvolve na camada de combustível 

disposta no solo frequentemente associado com combustão 
latente 

 
Frente/Cabeça 
 

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

 
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. 

 
Perímetro do Fogo 
 

Toda a borda ou fronteira externa de um fogo (glossário) 

 
Retaguarda do 
Fogo 

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

 
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 
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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 

 
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: 

 

 
Preparação para as atividades de controle do fogo 
em vegetação 
 

 

Você deve ser capaz de: 

1. Identificar e localizar o fogo e as melhores rotas de acesso a 
ele, considerando as condições locais 

2. Identificar e preparar roupas e equipamentos de proteção, 
alimentação e suprimento de água antes da saída para a 
área do fogo 

3. Prever o comportamento do fogo localmente levando em 
conta a combinação de influências determinada pelas 
condições locais 

4. Avaliar as condições do fogo e elaborar informes com 
informações chave para o supervisor do incidente 

5. Identificar o seu papel dentro dos procedimentos de 
organização estabelecidos 

6. Identificar o papel da sua instituição, de grupos de apoio a 
incêndios na vegetação, de instituições responsáveis pelos 
incêndios em vegetação e de outras agências envolvidas 
nos procedimentos de controle do fogo 

7. Acessar a área do fogo com segurança 

8. Retornar da área do fogo com os recursos utilizados em 
segurança após a conclusão da atividade, realizar a sua 
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manutenção imediata e relatar quaisquer defeitos ou 
deficiências 

 

Este elemento inclui: 

A Os tipos de fogo: 

(i) terrestre 

(ii) de superfície 

(iii) de copa 

 

B Informações chave sobre o fogo na vegetação: 

(i) Localização (local, mapa, referência de localização) 

(ii) Tamanho do fogo (pequeno, médio, grande) 

(iii) Tipo de combustível atingido (gramíneas, galhos, lenha, 
árvores, floresta, raízes/turfa) 

(iv) Tipo de fogo (de turfa, de superfície, de copa) 

(v) Comportamento do fogo (tamanho da chama, taxa de 
propagação) 

(vi) Rotas de acesso ao fogo 

(vii) Localização e disponibilidade de água 

(viii) Pessoas ou propriedades ameaçadas pelo fogo na 
vegetação 

 

C Principais fatores que afetam o comportamento do fogo: 

(i) Vento 

(ii) Inclinação do terreno 

(iii) Combustível 

(iv) Exposição 
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O que você precisa saber e entender 

 

a. As informações sobre o comportamento do fogo que podem 
ser obtidas pela observação do fogo e do ambiente local 
(tamanho da chama, fumaça, vento, combustível, exposição e 
topografia) 

b. Como avaliar e analisar logicamente as informações 
observadas no comportamento do fogo 

c. A influência que o tipo de combustível (gramíneas, galhos, 
lenha, árvores, floresta, raízes/turfa, cultivos agrícolas) têm 
sobre o comportamento do fogo 

d. A influência das características dos diferentes tipos de 
combustíveis sobre o comportamento do fogo, incluindo: tio, 
tamanho, distribuição, quantidade e conteúdo de umidade 

e. A influência das condições meteorológicas no comportamento 
do fogo, incluindo: velocidade e direção do vento, temperatura 
do ar, umidade relativa, chuva e variações de dia e noite 

f. A influência da topografia incluindo: inclinação do terreno, 
altitude, exposição, forma do terreno, córregos e barreiras 
naturais ou artificiais que impedem a propagação do fogo 

g. Os planos de atuação de incidentes de fogo e os mapas 
utilizados em sua organização, incluindo símbolos usados e 
procedimento operacionais 

h. As implicações da legislação vigente para suas atividades 

i. O papel da instituição primária de prevenção e combate a 
incêndios em vegetação e como identificar o responsável pelo 
incidente 

 

 
 

Elemento 1.2: 
 
Controle do fogo em vegetação 
 

 
Você deve ser capaz de: 

1. Extinguir um fogo na vegetação utilizando as ferramentas 
disponíveis, considerando o comportamento do fogo e a 
adequabilidade da ferramenta e de acordo com os 
procedimentos de sua instituição 
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2. Desenvolver as ações utilizando avalição dinâmica de risco 
para minimizar os riscos a você, aos demais membros da 
equipe e ao público em geral 

3. Observar e informar o desenvolvimento do fogo e 
alterações no comportamento do fogo, condições 
meteorológicas, combustível, topografia ao seu supervisor 

4. Saber a localização do fogo, o comportamento do fogo, 
assim como dos membros da sua equipe durante toda a 
operação em campo 

5. Sempre conhecer as rotas para as áreas de segurança 

6. Manter a comunicação com os membros da equipe e com 
o seu supervisor durante toda a operação em campo 

7. Contribuir com a reunião de avaliação após a finalização da 
atividade 

 

Este elemento inclui: 

A As etapas no controle de um incêndio na vegetação; 

(i) Ataque 

(ii) Controle 

(iii) Extinção e vigilância 

 

B Estratégias de controle do fogo 

(i) Ofensiva e defensiva 

(ii) Ataque direto e pelos flancos 

(iii) Ataque indireto e paralelo 

(iv) Ataque Combinado 

 

C Métodos de extinção 

(i) Remoção de oxigênio 

(ii) Remoção do combustível 

(iii) Remoção do calor 
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D Construção de linha de controle 

(i) Pontos-âncora 

(ii) Tipos de linhas 

 

O que você precisa saber e entender 

 

a. Priorizar a segurança da equipe e os valores e propriedades 
que você está tentando proteger; 

b. 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); 

c. O triângulo do fogo e os métodos para extinção utilizando 
uma série de diferentes ferramentas para fogo em vegetação; 

d. As diferentes ferramentas, táticas e estratégias que podem 
ser utilizadas no controle do fogo para cada uma das 
diferentes faixas de comprimentos de chama; 

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

f. Como trabalhar com segurança nas proximidades de: 
roçadeiras, motosserras, veículos, tratores, escavadeiras, 
helicópteros e aviões; 

g. Como trabalhar como parte de uma equipe, com diferentes 
ferramentas, técnicas e estratégias em um ataque combinado. 
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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. 


