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Unidade EF5:  Controle do fogo na vegetação utilizando 
bombas d´água 
 

Elemento 1.1: Preparação das bombas, mangueiras e outros 
equipamentos auxiliares para controle do fogo na 
vegetação 
 

Elemento 1.2: Ajuste e operação de bombas d´água em uma 
situação de fogo na vegetação 
 

Elemento 1.3: Fornecimento de água através de mangueiras e 
bocais pra controlar o fogo na vegetação 
 

 
 

Sobre esta Unidade: 

Esta unidade trata competência requerida dos técnicos e 
especialistas envolvidos no manejo de fogo em áreas de 
vegetação nativa e rurais, seja em operações de supressão ou 
queimas prescritas para utilização de bombas d´água simples 
em operações de controle do fogo. 

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: 

• Preparar e utilizar uma bomba d´água com competência 

• Selecionar e preparar um local para utilização da bomba 

• Posicionar e realocar as mangueiras conforme a 
necessidade 

• Saber utilizar os bocais das mangueiras para lançar água 
em um fogo com o objetivo de promover o seu controle, 
seja no ataque inicial, ou na extinção 

• Atuar com segurança no local de ocorrência 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 
 

Cavitação Formação de bolhas de ar em uma bomba devido à queda 
de pressão, ou através da sucção do ar de um vórtice, ou por 
sucção através de um filtro que se torne entupido com 
detritos 

Cabeça Pressão descendente de água em uma mangueira onde uma 
das extremidades está mais elevada do que a outra 

Braçadeira Dispositivo para interromper o de fluxo de água e para 
conectar uma mangueira adicional 

Reação jet Movimento do bocal em direção oposta ao fluxo de água 
devido ao excesso de pressão 

Perda Resistência ao fluxo de água no interior da mangueira, 
medido em kPa por comprimento de mangueira 

Pressão do bocal Pressão residual no fim da mangueira, após perda de 
pressão por diference de altura entre as extremidades da 
mangueira e por fricção 

Pressão Força exercida contra um corpo 

Filtro Dispositivo de filtragem, muitas vezes de metal, localizado na 
extremidade da mangueira de sucção 

Sedimento Partículas muito finas que são carregadas pela corrente de 
água dos fluxos naturais e depositada no fundo 
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Sucção (elevação) Elevação de água de um nível inferior para a bomba d´água, 
de forma a prepara-la para o uso 

Mangueira de 
sucção 

Mangueira para bombear, projetada para suportar a alta 
pressão da água interna (pressão de retorno) 

Anel de Vedação Material de borracha ou de lona utilizado para impedir a 
entrada ou o retorno de gás ou ar em um tubo; geralmente 
colocado no ponto em que duas ou mais peças de metal, de 
plástico ou tubo de borracha são unidos entre si. Muitas 
vezes chamado de um anel "O-Ring" 

Vazão máxima Quantidade máxima de água que uma bomba pode bombear 

Vórtex Escoamento giratório onde as linhas de corrente apresentam 
um padrão circular ou espiral. São movimentos espirais que 
se formam ao redor da mangueira de bombas de sucção. 
Isso se torna muito evidente em águas rasas 

Golpe de aríete Variação da pressão da água dentro de uma mangueira 
devido à interrupção abrupta do fluxo 

Bombeamento em 
série 

Para superar as perdas de pressão no bombeamento de 
água morro acima ou por longas distâncias, duas ou mais 
bombas são ligadas em série, ou utilizam-se reservatórios 
intermediáros para levar água da fonte para o local do 
incêndio 

 

 

 
Elemento 1.1: 

 

 
Preparação das bombas, mangueiras e outros 
equipamentos auxiliares para controle do fogo na 
vegetação 
 

 

Você deve ser capaz de: 

1. Executar a manutenção diária, abastecimento e 
verificações pré-utilização de acordo com as 
recomendações do fabricante 

2. Acondicionar bombas, mangueiras e combustível em 
segurança em veículos de transporte 

3. Manter a integridade dos equipamentos e suprimentos 

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

5. Manter a própria segurança e saúde, assim como a dos 
outros membros da equipe 
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6. Utilizar recursos e materiais de acordo com os 
requerimentos legais, institucionais ou ambientais 

7. Recuperar e consertar bombas, mangueiras e 
equipamentos auxiliares, informando sobre qualquer 
defeito após o uso 

 

Este elemento inclui: 

A Preparação e manutenção de bombas, mangueiras e 
equipamentos auxiliares utilizando: 

(i) ferramentas manuais 

(ii) outras ferramentas de manutenção 

(iii) Anéis de vedação e anéis "O-Ring" 

 

B Nas seguintes situações: 

(i) Em uma oficina de manutenção 

(ii) Em campo, em operações 

 

C 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 

(vi) Protetor auricular 

 

O que você precisa saber e entender 

a. O uso correto das ferramentas de manutenção 

b. Como realizar a manutenção de bombas de acordo com as 
recomendações do fabricante 

c. Formas de proteção dos equipamentos em diversas 
situações 

d. Enrolar as mangueiras apropriadamente antes de guarda-
las 
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e. Técnicas de abastecimento e reabastecimento das 
bombas, seguindo os requerimentos ambientais 

 

 
 

Elemento 1.2: 
 
Ajuste e operação de bombas d´água em uma 
situação de fogo na vegetação 
 

 

Você deve ser capaz de: 

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

2. Suprir a necessidade de água nos locais determinados pelo 
seu supervisor 

3. Identificar fontes de fornecimento de água na área e avaliar 
a sua adequabilidade 

4. Selecionar um local adequado para posicionar a bomba, 
que permita o acesso à água e propicie um local seguro 
para operação da bomba 

5. Estabelecer um trajeto seguro de acesso ao local de 
operação da bomba 

6. Posicionar o bocal de entrada de água de modo a facilitar o 
bombeamento, evitando restrições ao fluxo de água devido 
a detritos e melhorando a qualidade e quantidade de água 
disponível para a bomba 

7. Iniciar, operar e desligar a bomba, de acordo com as 
instruções do fabricante 

8. Controlar o volume e a pressão da água de forma a 
permitir, de forma efetiva e segura, o fluxo de água pela 
mangueira 

9. Monitorar a quantidade de combustível remanescente na 
bomba, o óleo e o suprimento de água para manter a 
operação contínua da bomba 

10. Iniciar um bombeamento em série 

11. Assegurar-se de manter a comunicação com os 
operadores de mangueira, membros da equipe e 
supervisor durante toda a operação 

12. Restabelecer o local de operação da bomba, após seu uso 
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Este elemento inclui: 

A Questões de suprimento de água: 

(i) Acesso 

(ii) Qualidade 

(iii) Quantidade 

(iv) Taxa de utilização 

(v) Uso eficiente de água 

 

O que você precisa saber e entender 

a. Como uma bomba portátil opera, incluindo como inicia-la, 
como ocorre o desenvolvimento de pressão e como se dá o 
fluxo de água através das mangueiras e bocais 

b. Como melhorar o suprimento de água a partir de fontes 
naturais, incluindo: quantidade, qualidade, eficiência de uso 
e utilização de reservatórios portáteis 

c. Como monitorar uma bomba em operação contínua e como 
resolver problemas básicos no bombeamento 

d. Como iniciar a operação de um sistema de bombeamento 
em série 

e. Como dar instruções de operação de bombeamento 
utilizando rádios e sinais gestuais 

f. 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) 
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Elemento 1.2: 

 
Fornecimento de água através de mangueiras e 
bocais pra controlar o fogo na vegetação 
 

 

Você deve ser capaz de: 

1. Controlar o bombeamento de água em operações de 
combate ao fogo na vegetação por meio de bocais e, de 
acordo com os procedimentos organizacionais 

2. Executar operações de controle de incêndios de forma 
efetiva, segura e de acordo com os procedimentos 
organizacionais 

3. Dispor as mangueiras de acordo com as instruções do 
supervisor e procedimentos organizacionais 

4. Reposicionar mangueiras carregadas e descarregadas de 
acordo com os procedimentos organizacionais 

5. Manter a comunicação com o operador de bomba, 
membros da equipe e supervisor 

 

Este elemento inclui: 

A Fluxo de água através dos bocais: 

(i) Jato 

(ii) Pulverização 

 

B Uso da água em operações de fogo na vegetação: 

(i) Ataque direto e Supressão pelos flancos 

(ii) Ataque indireto 

(iii) Controle, extinção e vigilância 

(iv) Poupar água durante o uso 

 

C Tipo e quantidade de mangueiras e bombas utilizados: 

(i) Distância 

(ii) Elevação 
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(iii) Tamanho da mangueira 

(iv) Pressão 

D Uso e Reuso de mangueiras: 

(i) Posicionamento de mangueiras 

(ii) Métodos de posicionamento e distribuição das 
mangueiras 

(iii) Métodos de recuperação 

 

E Métodos de comunicação: 

(i) Rádio 

(ii) Sinais gestuais 

(iii) Mensageiro 

 

O que você precisa saber e entender 

a. Como utilizar a água para promover o controle e extinção 
dos diferentes tipos de fogo em vegetação, incluindo fogo 
terrestre, de superfície e de copa; 

b. Os métodos de uso de bombas portáteis, bocais, 
posicionamento e recuperação de mangueiras, de acordo 
com os procedimentos organizacionais; 

c. Recursos e limitações das bombas portáteis utilizadas 
individualmente ou em combinação com ferramentas 
manuais, equipamentos de ignição, outras bombas e 
aeronaves, como parte de um sistema de controle do fogo; 

d. Como selecionar as ferramentas corretas para o tipo e 
espessura de vegetação, tamanho da chama e outros 
aspectos do comportamento do fogo possíveis de serem 
encontrados; 

e. 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). 
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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. 


