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Unidade EF3:  Comunicação com a equipe e com os 
supervisores em um incêndio na vegetação 
 

Elemento 1.1:  O uso de rádios transmissores portáteis (HT) e 
telefones celulares para a comunicação efetiva em 
incêndios em vegetação 
 

Elemento 1.2: Operações dentro de uma estrutura organização em 
incêndios em vegetação 
 

 
 

Sobre esta Unidade: 

Esta unidade trata dos meios e formas de comunicação 
utilizadas pelos técnicos e especialistas e a estrutura de 
comando da agência que estão 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. 
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Para alcançar os objetivos desta Unidade você deve ser 
capaz de: 

• Comunicar-se eficientemente 

• Entender e seguir instruções 

• Seguir os procedimentos organizacionais 

• 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 
 

Agência Instituição que tem interesse nos resultados de um fogo, seja 
por responsabilidades legais, seja por recursos e 
propriedades ameaçados 

Área de Preparo (1) Uma área dentro do acampamento do fogo onde o 
pessoal se prepara e os equipamentos são montados para 
serem transportados até a linha. (2) Um local no incidente 
temporário onde o pessoal e equipamentos do incidente são 
destinados a uma base acessível em três minutos (SCI) 

Área de Triagem Local onde se classificam as casualidades, se determinam 
as prioridades médica, a fim de aumentar o número de 
sobreviventes 

Área do incêndio Qualquer área com vegetação ou propriedade rural onde há 
um fogo não controlado ativo, ou onde ocorreu um fogo ativo, 
ou que apresenta risco de incêndio 

Ataque Inicial As medidas tomadas pelos primeiros recursos a chegarem 
em um incêndio para proteger vidas e propriedades, e 
prevenir futura avanço do fogo, por supressão aérea ou 
terrestre 

Ataque Prolongado Atividade de supressão que vai além do ataque inicial 
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Baía Um recuo marcado no perímetro do fogo, normalmente 
localizado entre dois dedos (sinônimo de Bolso), onde pode 
haver fogo em três lados 

Base do 
Helicóptero 
 

Local definido para pouso, decolagem, abastecimento, 
manutenção e carregamento de helicópteros durante um 
incidente de fogo 

Brigadista  
 

Pessoa que atua em um evento de incêndio na vegetação e 
que está ligado a uma instituição e sua missão. Tem a 
responsabilidade de executar tarefas atribuídas pelo Líder da 
equipe e de garantir a segurança e o bem-estar pessoal 

Centro de 
operações de 
Emergência 

Local onde se estabelece a coordenação de resposta e 
suporte ao incidente 

Chefe de Logística Responsável por apoiar as atividades de supressão com 
serviços, materiais e equipamentos requeridos 

Chefe de 
operações 

Responsável pela execução das estratégias e táticas de 
controle do fogo, incluindo equipe terrestre, aeronaves e 
maquinário pesado 

Chefe de 
Planejamento / 
Inteligência 

Responsável pela análise e avaliação das informações sobre 
o comportamento do fogo e dos recursos disponíveis que 
irão determinar o estabelecimento e a revisão dos objetivos e 
estratégias de controle para o próximo período operacional 

Comandante de 
Incidentes 

Indivíduo responsável por gerenciar o evento, desenvolver os 
objetivos e estratégias gerais de controle do fogo 

Comando O comando sobre os membros e os recursos de uma 
agência para o desempenho das tarefas e do papel da 
agência. A autoridade de comando é estabelecida por 
legislação específica, ou por acordo dentro de uma agência. 
O Comando estabelecido em agências opera verticalmente 

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 

Cordão Uma linha de pessoas ou coisas cercando um fogo na 
vegetação 

Divisão de 
Comando 

Estabelece estratégias de controle do fogo para um número 
de setores em um grande incêndio na vegetação 
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Equipe de 
Gerenciamento de 
Incidentes 

Grupo de gerentes seniores, incluindo o Comandante do 
Incidente, gerente de operações, de planejamento / 
inteligência, de logística, de finanças e o responsável pelas 
funções de ligação/comunicação da instituição 

Posto de Comando 
de Incidente 
 

Local onde o Comando do Incidente se estabelece e de onde 
são dadas as orientações gerais para as atividades de 
resposta ao incidente 

Instituição Líder A organização, instituição ou autoridade com 
responsabilidade legal no controle de um incidente 

Líder da Equipe refere-se ao Supervisor do Setor ou Comandante do 
Incidente (dependendo do tamanho e complexidade do 
incêndio). É o responsável pela execução das tarefas e pela 
segurança e bem-estar da equipe 

Plano de Ação de 
Incidentes 

Documento contendo os objetivos, as estratégias e as 
funções críticas a serem executadas em um incidente 

Ponto de 
Ancoragem 

Uma localização vantajosa, normalmente uma barreira de 
fogo, a partir da qual se começa a construir uma linha de 
fogo. O ponto-âncora é usado para minimizar a chance de 
ser flanqueado pelo fogo enquanto a linha está sendo 
construída 

Supervisor de 
Setor 

Gerencia as atividades em uma área / setor do perímetro do 
incêndio na vegetação 

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

Zona de Segurança Local seguro para se proteger de um incêndio 

 

 

 
Elemento 1.1: 

 

 
Comunicação efetiva em incêndios em vegetação 
 

 
Você deve ser capaz de: 

1. Usar a terminologia correta em incêndios na vegetação 
para descrever situações na área do fogo 

2. Coletar informações e comunica-las aos demais membros 
da equipe e ao supervisor de forma lógica e clara 

3. Manter o rádio HT e o telefone celular de acordo com os 
procedimentos organizacionais e do fabricante 
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4. Configurar o rádio HT e o telefone celular de forma a obter 
a melhor cobertura e recepção 

5. Escolher o canal e a frequência te acordo com a natureza 
da mensagem e os procedimentos organizacionais 

6. Enviar e comunicar mensagens em condições difíceis, com 
o detalhamento necessário e garantindo que a 
comunicação seja entendida 

7. Comunicar mensagens simples por meio do uso de sinais 
gestuais 

 

Este elemento inclui: 

A Trabalhando com diversas pessoas: 

(i) Membros da equipe 

(ii) Responsáveis pela vigilância 

(iii) Supervisores 

(iv) Voluntários 

(v) Gestores e proprietários de terras 

(vi) Proprietários de imóveis próximos da área do incêndio 

(vii) Público em geral 

 

B Métodos de comunicação: 

(i) Face a face 

(ii) Sinais gestuais 

(iii) Rádios VHF 

(iv) Telefones 

(v) Telefones celulares 

 

C Trabalhando em variadas condições ambientais complicadas 

(i) Vento 

(ii) Montanhas e vales 
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O que você precisa saber e entender 

a. As capacidades e limitações de rádios HT, telefones, sinais 

gestuais e mensageiros em comunicar uma informação na área 

do incêndio na vegetação 

b. Como utilizar disciplinadamente os rádios como parte de uma 

rede de comunicação por rádio 

c. Como maximizar a duração da bateria, como manter e carregar 

baterias 

d. Como e onde utilizar sinais gestuais 

e. Porquê uma linguagem clara e simples é utilizada 

f. O alfabeto fonético internacional 
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Elemento 1.2: 

 

 
Operações dentro de uma estrutura organização em 
incêndios em vegetação 
 

 
 

Você deve ser capaz de: 

1. Identificar e localizar os membros de sua equipe e os seus 

supervisores 

2. Buscar instruções pré-operação e confirmar seus objetivos 

com a pessoa responsável 

3. Atuar no seu nível de autoridade e responsabilidade, de 

acordo com o seu papel dentro da instituição 

4. Seguir instruções eficientemente e no tempo adequado 

5. Informar e tomar as medidas adequadas imediatamente 

para contornar problemas e alterações no plano de ação 

 

Este elemento inclui: 

A Tipo de evento: 

 (i) Um evento não esperado 

 (ii) Um evento planejado 

 

B Estrutura da organização de comando 

 (i) Elementos 

 (ii) Terminologia 
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O que você precisa saber e entender 

a. Quem é o seu supervisor em um incidente de incêndio na 

vegetação 

b. A organização da estrutura de comando 

c. A função, objetivo, papel e estrutura do Sistema de 

Comando de Incidentes internacional (SCI) 

d. A função, objetivo, papel e responsabilidades do 

comandante do incidente, dos chefes de planejamento, 

operações e logística 

e. Como o SCI internacional é aplicado em incêndios na 

vegetação e em outras operações de incidentes ambientais 

f. Os componentes chave da gestão de emergência em 

incêndios na vegetação 

g. A teoria básica do comando e controle em incêndios na 

vegetação 
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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. 


