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Unidade EF4:  Aplicação de ferramentas manuais no 
controle do fogo na vegetação 
 

Elemento 1.1:  Preparação de ferramentas manuais para atividades 
de controle do fogo na vegetação 
 

Elemento 1.2: Utilização de ferramentas manuais para controle do 
fogo na vegetação 
 

 
 

Sobre esta Unidade: 

Esta unidade trata das habilidades necessárias aos 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. 
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Para alcançar os objetivos desta Unidade você deve ser 
capaz de: 

• Utilizar ferramentas manuais de forma correta e segura; 

• Seguir os procedimentos organizacionais aplicados em 
situações de fogo na vegetação; 

• Atuar de maneira segura na área de ocorrência do fogo na 
vegetação; 

• Responder apropriadamente, dentro dos procedimentos 
organizacionais, a um incidente de fogo 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 
 

Ferramentas 
Manuais 

Pá, McLeod, ancinho, enxada, Pulaski, machado, abafador, 
bomba costal e ferramentas combinadas 

VICAROZA (do inglês: Lookouts, Awareness, Communications, Escape 
routes & Safety zones) 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 controlá-lo 

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 

Tipo de 
Combustível 
 

Tipo, quantidade, distribuição e conteúdo de umidade da 
vegetação. Pode ser: combustível terrestre (turfa, raízes), 
superficial (serrapilheira, gramíneas, arbustos) ou aéreo 
(árvores) 

Tipo de fogo na 
vegetação 

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

Tipo de Vegetação Florestal, arbustivo, rasteira/gramínea, turfa ou raízes 
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Elemento 1.1: 

 

 
Preparação de ferramentas manuais para atividades 
de controle do fogo na vegetação 
 

 

Você deve ser capaz de: 

1. Estabelecer uma área de trabalho segura para atividades 
de manutenção 

2. Escolher as ferramentas de manutenção apropriadas para 
a tarefa que vai desenvolver 

3. Realizar a manutenção das ferramentas de acordo com os 
requerimentos institucionais e do fabricante 

4. Acondicionar ferramentas manuais em segurança em 
veículos de transporte 

5. Guardar ferramentas manuais e ferramentas de 
manutenção em segurança 

6. Preparar e checar equipamento de proteção individual 
(EPI) 

7. Manter a própria segurança e saúde, assim como a dos 
outros membros da equipe 

 

Este elemento inclui: 

A Preparação e manutenção de ferramentas manuais 
utilizando: 

(i) Lima 

(ii) Outras ferramentas de manutenção 

 
B Nas seguintes situações: 

(i) Em uma oficina 

(ii) No campo, em uma operação de campo 
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C Realizar a manutenção das seguintes ferramentas 
manuais de controle do fogo: 

(i) Ferramentas de escavação 

(ii) Ferramentas de raspagem 

(iii) Ferramentas de corte 

(iv) Ferramentas de impacto 

(v) Abafadores 

(vi) Equipamentos de pulverização 

 
D Equipamento de Proteção Individual (EPI): 

(i) Capacete / balaclava / óculos de proteção 

(ii) Roupas resistentes ao fogo 

(iii) Luvas 

(iv) Botas resistentes ao calor 

(v) Água potável 

 

E Equipamentos utilizados para proteger itens 
transportados em veículos: 

(i) Cordas 

(ii) Cintas e correias 

 

O que você precisa saber e entender 

 

a. O uso correto das ferramentas de manutenção 

b. Como realizar a manutenção das ferramentas manuais 
para de controle do fogo 

c. Formas de proteção dos equipamentos em diversas 
situações 
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Elemento 1.2: 
 
Utilização de ferramentas manuais para controle do 
fogo na vegetação 
 

 
Você deve ser capaz de: 

1. Avaliar a área do fogo logicamente e prever o 
comportamento do fogo localmente 

2. Utilizar ferramentas manuais para controlar o fogo na 
vegetação de forma segura e de acordo com os 
procedimentos organizacionais 

3. Extinguir e fazer a vigilância de um fogo na vegetação 

4. Atuar como membro de uma equipe  

 

Este elemento inclui: 

A (i) Escavação 
 (ii) Raspagem 
 (iii) Trabalho com ferramentas de corte 
 (iv) Trabalho com ferramentas de impacto 
 (v) Extinção com abafadores 
 (vi) Trabalho com equipamentos de pulverização 
 
B (i) Fogo terrestre 
 (ii) Fogo de superfície 
 (iii) Fogo de copa 
 
C (i) Ataque 
 (ii) Controle 
 (iii) Extinção e vigilância 
 
D (i) Ataque direto 
 (ii) Ataque indireto 
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O que você precisa saber e entender 

 

a. As informações que devem ser coletadas sobre o 
comportamento do fogo por meio da observação do fogo e 
do local onde ele está ocorrendo, incluindo: altura da 
chama, fumaça, vento, tipo de combustível, aspecto e 
topografia 

b. Como avaliar e analisar logicamente as informações 
coletadas a partir da observação do comportamento do 
fogo, incluindo a identificação dos riscos e outras questões 
relacionadas à segurança 

c. O papel de observar cuidadosamente o incidente, a 
importância de ter uma visão completa da situação do fogo 
e de poder comunicar-se com os membros da equipe e 
com o seu supervisor em todos os momentos. Conhecer 
onde estão suas rotas de fuga, assim como quando usá-las 
e quanto tempo é necessário para alcançar uma zona de 
segurança (VICAROZA) 

d. Como e onde construir um a linha de controle corretamente 
e eficientemente em diversos tipos de terreno e, de acordo 
com os procedimentos organizacionais 

e. As capacidades e limitações das ferramentas manuais 
usadas individualmente ou combinadas com outras 
ferramentas, dispositivos de ignição, bombas e aeronaves, 
como parte de uma equipe de controle do fogo na 
vegetação 

f. Como selecionar corretamente as ferramentas a serem 
utilizadas, de acordo com o tipo de combustível, altura e 
espessura da vegetação, assim como considerando outros 
fatores que possam influenciar na eficiência da operação 

g. Os métodos de emprego de ferramentas manuais com 
eficiência, segurança e dentro dos 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. 


