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Resumo 

Este trabalho é baseado na análise de incêndios florestais e fogos controlados 

presenciados pelo autor. Para além disso, integra conceitos apreendidos durante a 

elaboração de uma tese de mestrado, centrada no comportamento do fogo, e também na 

frequência de cursos de especialização em uso de fogo. Pretendia-se usar dados de 

ensaios de campo, programados para testar algumas técnicas, tarefa que foi limitada 

pelas condições meteorológicas do presente ano. 

No decorrer dos anos tem-se evidenciado que um dos impactos mais negativos dos 

incêndios florestais são os acidentes graves com Bombeiros. Para além destes, devem 

também considerar-se os efeitos da exposição continuada aos gases emitidos, que não se 

apresentando de imediato, podem, segundo os estudos mais recentes, provocar efeitos 

nocivos na saúde. A prevenção passa pelo uso de equipamentos em boas condições e 

adequados, mas também pela atitude dos combatentes e chefes, na procura de uma 

menor exposição ao risco. 

Compreender o comportamento do fogo é porventura a tarefa mais complexa e mais 

importante no planeamento do combate. Este caracteriza-se pela velocidade e 

intensidade. A previsão da sua evolução no espaço e tempo é feita com base na análise 

dos combustíveis, forma do terreno e dos movimentos de massas de ar, de onde se 

destaca o vento. O comportamento extremo constitui um perigo acrescido, para além de 

reduzir drasticamente a eficácia do combate.  

O planeamento do combate passa pela análise de risco, estabelecimento de prioridades e 

definição de objetivos. Estas ações são facilitadas pelo uso adequado de cartografia, 

cartas de vento e também do índice de risco meteorológico, Fire Weather Index. A 

intervenção no incêndio é condicionada pelo seu comportamento e pelos meios 

disponíveis, devendo as manobras ser bem ponderadas, de modo a garantirem condições 

de segurança, a serem pertinentes e se possível de fácil execução. As técnicas de 

combate são várias, apesar de nem sempre estarem disponíveis por não se reunirem as 

condições para o seu uso eficiente, nomeadamente de ferramentas motomanuais, 

maquinaria pesada e fogo de supressão. O aumento dessa disponibilidade poderá 

contribuir para uma maior eficiência e também para uma menor exposição dos 

combatentes.  
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No combate aos incêndios florestais presenciam-se por vezes situações extremas,  onde se perspectivam 

enormes danos,  justificando assim um esforço maior na tentativa de controlar a situação. Essa 

motivação, combinada com o elevado stress e desgaste fisico,  pode induz os elementos numa maior 

exposição ao risco,  ignorando que a tragédia mais provável que dali pode advir, é um acidente com a 

própria equipa. 

No combate aos incêndios florestais, como em qualquer operação de socorro, a segurança das equipas é 

um elemento central e prioritário.  

Existem riscos inerentes à função de combatente que são impossiveis de eliminar. Contudo, a redução 

através de um maior conhecimento, proteção e menor exposição é possivel.  

 

  

SEGURANÇA 
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SEGURANÇA RISCOS NO COMBATE 

Acidentes 

com veículos 

 

Ocorrem a caminho do incêndio, no incêndio e no regresso. São responsáveis por 

vários acidentes graves envolvendo Bombeiros.  

O rebentamento dos pneus é apontado como causa de alguns destes.  

Prevenção: Manutenção adequada dos veículos, em especial dos pneus. Adaptação 

da velocidade ao tipo de pneu. Procura de alternativas de transporte para grandes 

distâncias. 

 

Ficar cercado 

pelo fogo 

 

Ocorre quando os combatentes são afetados pelo calor ou pelos gases do incêndio 

de tal forma que não conseguem fugir do mesmo. 

A consequência pode ser a intoxicação por fumos, a ocorrência de queimaduras ou 

mesmo a morte.  

A má compreensão do comportamento do fogo e o não cumprimento das regras de 

segurança facilitam a sua ocorrência. 

Prevenção: Aumento do conhecimento sobre incêndios florestais, menor exposição 

e utilização do EPI adequado. 

 

Quedas 

 

Ocorrem associadas aos terrenos irregulares e ao declive.  

Podem originar traumatismos.  

Prevenção: Utilização de iluminação, combate em caminhos durante a noite e 

utilização de EPI adequado. 

Exaustão 

 

Ocorre devido ao esforço físico dispensado, associado às condições ambientais 

extremas e ao elevado número de horas em combate.  

Elementos nestas condições são mais vulneráveis a acidentes e têm naturalmente 

pouco rendimento.  

Prevenção: Boa preparação física, nutrição adequada, constante hidratação, 

descanso frequente e a rotatividade dos elementos nos teatros de operações. 

 
Elevada 

exposição a 

elevadas 

temperaturas 

 

Surge com a exagerada proximidade e tempo de exposição às chamas.  

Provoca dor, sentida na pele, que é um indicador de proximidade excessiva. Pode 

também provocar danos cerebrais e queimaduras.  

Prevenção: Controlo da exposição às chamas, especialmente de maior intensidade, 

e uso adequado do EPI. 

 

Exposição a 

gases 

 

Os gases emitidos pelos incêndios alteram a composição do ar ambiente onde os 

Bombeiros operam.  

Os operacionais sujeitam-se a exposição muito elevada ao monóxido de carbono, 

(CO), elevada ao óxido de azoto, (NO2), e compostos orgânico voláteis, (COV), 

podendo estes provocar efeitos nocivos na saúde.  

Prevenção: Controlo da exposição. 
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“Um incêndio florestal é na sua essência o reflexo do comportamento do fogo. O desenvolvimento de um 

incêndio, os efeitos no solo e na vegetação por ele provocados, e a dificuldade de controlo por ele 

demonstrada, dependem do comportamento do fogo” (Viegas e Cruz 2001).  

 

 

 

“Por definição o comportamento do fogo é a forma como o combustível se inflama, como as chamas se 

desenvolvem, como o fogo se propaga e exibe outras características, determinada pela interacção entre 

os combustíveis, as variáveis meteorológicas e a topografia” Merril e Alexander (1987 como citado em 

Viegas & Cruz, 2001,p. 2) 

  

COMPORTAMENTO DO FOGO 
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Dinâmico 
Comportamento do fogo 

Avaliação 

Velocidade Intensidade 

Previsão 

Combustiveis 
Forma do 

terreno 
Movimentos 
massas de ar 

COMPORTAMENTO DO FOGO 

Avaliação e previsão geral: Importante para o planeamento geral da operação de combate. Procura 

verificar a tendência de evolução, sobretudo ao nível da direção e velocidade. A análise da previsão do 

vento geral é determinante. 

Avaliação e previsão local: Fundamental para a definição de táticas e manobras. Neste caso procura-

se perceber a dinâmica do fogo local. É um exercício mais complexo uma vez que passa pela análise 

de dados que podem apresentar grande variabilidade em pouco espaço ou tempo.  

As variações da topografia e do combustível são possíveis de antever com grande rigor, o que não 

acontece em relação às massas de ar. Ainda assim, com a previsão do vento geral e uma boa 

observação podemos antecipar algumas situações, nem que seja por alguns minutos, o que permite 

corrigir e adaptar as manobras de combate, bem como precaver situações de perigo.  

A previsão da alteração do comportamento do fogo é fundamental para a questão da segurança e para 

a definição de oportunidades de extinção.  
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utilo 

  

Classificação  

Velocidade 

de 

propagação 

m/h  

Reduzida 0-50 

Moderada 50 – 150 

Elevada 150 – 300 

Muito Elevada 300 – 800 

Extrema > 800 

A velocidade de um incêndio entende-se como o espaço percorrido por 

unidade de tempo. Geralmente expressar-se em m/min, m/h ou km/h. 

É um parâmetro essencial para o planeamento das ações de combate, 

servindo para estimar o tempo e as distâncias necessárias para efetuar 

certas manobras. Pode apresentar grande variabilidade. 

A intensidade da frente de fogo (I) definida por Byram (1959), é o 

melhor indicador do comportamento do fogo. Define-se como sendo a 

libertação de energia por unidade de tempo e por unidade de 

cumprimento da frente de fogo. 

A intensidade (I), apresenta relação direta com comprimento da chama 

(L), podendo mesmo ser inferida através desta pela fórmula I=300L
2
. 

Este parâmetro tem uma relação direta com a eficácia das diversas 

técnicas de combate e é possível fazer a sua avaliação apenas com base 

na observação. 
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Reduzida <1,3 < 500 

Moderada 
1,3 

2,5 

500  

 2000 

Elevada 
2,5 

3,6 

2000  

4000 

Muito 

Elevada 

3,6 

5, 8 

4000 -

10000 

Extrema >5,8 >10000 

 

COMPORTAMENTO DO FOGO 

 

AVALIAÇÃO 

INDICADORES 

O comprimento de chama é estimado. Para ser 

mais realista deve retirar-se o efeito da altura do 

combustível. Pode considerar-se, por exemplo, o 

comprimento a partir da meia altura do 

combustível.  
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Temperatura 

Humidade 

relativa 

Velocidade do 

vento 

Precipitação; 

Temperatura 

Humidade 

relativa 

Precipitação. 

FFMC 

Índice de 

humidade 

dos 

combustíveis 

finos. 

DMC 

Índice de 

humidade da 

camada 

orgânica. 

FWI 

Índice de 

intensidade do 

fogo. 

 

BUI 

Índice de 

combustível 

disponível. 

ISI 

Índice de 

propagação 

inicial. 

 

Temperatura 

Humidade 

relativa 

Precipitação. 

VENTO 

DC 

Índice de 

seca 

 

A carga combustível é a quantidade de combustível 

existente numa área. Engloba a folhada, as herbáceas, os 

arbustos, os ramos e troncos mortos e os sobrantes de 

corte. A unidade usada para a medir pode ser a Ton/ha ou 

o Kg/m
2
. 

A quantidade de combustível fino morto e o seu teor de 

humidade são dois aspetos determinantes para o 

comportamento do fogo. O combustível fino morto existe 

essencialmente nas copas dos arbustos, na folhada e nos 

restos de corte, ou seja, nos combustíveis superficiais. 

O teor de humidade relaciona-se diretamente com a 

intensidade e velocidade e reflete-se no índice de risco 

meteorológico. Este índice traduz assim a probabilidade de 

ocorrência e o potencial de propagação. A diferente 

exposição solar das encostas condiciona também o teor de 

humidade. 

A continuidade horizontal do combustível é fundamental 

para a propagação espacial do incêndio.  

A continuidade vertical facilita a ascensão do fogo até às 

copas das árvores.  

 

S
u

p
er

fi
ci

a
is

 

Folhada Caruma pinheiro; 

folhas eucalipto; 

Herbáceas Fetos; 

Arbustos Matos: Urze; 

Carqueja; Tojo; 

Giesta; Esteva 

A
ér

eo
s 

Arbóreos Pinheiros; 

eucaliptos 

 

COMPORTAMENTO DO FOGO 

 

PREVISÃO 

FATORES 

 

A forma do terreno condiciona a progressão e o 

comportamento do fogo. O declive promove a 

aproximação da chama ao combustível, 

aumentando a exposição à radiação. Aumenta 

assim a velocidade de pré aquecimento, ignição e 

consequentemente do incêndio. No caso da 

propagação do incêndio ser oposta à da direção 

do declive, o efeito é o oposto. Consideramos a 

direção do declive a de máxima inclinação no 

sentido ascendente.  

 

COMPORTAMENTO DO FOGO 

 

PREVISÃO 

FATORES 

Efeito da aproximação da chama ao combustível 



Segurança e eficiência no combate aos incêndios florestais 

12 

 

 

 

 

 

 

 

  

Os movimentos de ar têm um papel similar ao do declive no comportamento do fogo, promovem a 

aproximação da chama aos combustíveis. Para além disso, induzem a convecção e o movimento de 

partículas incandescentes na frente, que também aumentam a velocidade de propagação. Os 

movimentos de ar têm uma relação estreita com a topografia, podendo apresentar grandes variações 

devido às diferentes exposições e não necessariamente devido a mudanças do vento geral. Devem-se 

considerar os seguintes:  

Os que resultam diretamente do vento geral; 

Os que resultam de alterações de direção e intensidade do vento geral devido ao efeito da topografia; 

Os que são produzidos pela variação térmica provocada pelo incêndio; 

Os associados às brisas de vale, montanha, terrestre e marítima; 

Os gerados pela passagem de meios aéreos.  

O vento geral e topográfico são geralmente os mais importantes na propagação. A direção do fumo é 

um bom indicador dos movimentos do ar. 

 

COMPORTAMENTO DO FOGO 

 

PREVISÃO 

FATORES 

O declive e os movimentos de ar funcionam como duas forças que empurram o incêndio. A direção e 

velocidade do incêndio, para além dos combustíveis, dependerão da direção e intensidade do 

somatório das forças que o empurram, ou seja, da força resultante. Os diferentes movimentos de ar 

podem ter direções contrárias. A boa compreensão destes movimentos é muito importante para o 

planeamento de manobras de combate sobretudo com uso de fogo. 

 

 

 

COMPORTAMENTO DO FOGO 

 

PREVISÃO 

EFEITO COMBINADO  

Legenda 

Efeito combinado Vento/ Declive Vento & Brisa de vale 

Vento & Efeito sucção pelo incêndio 
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Um incêndio pode acelerar continuamente desde o sopé até ao 

cume, atingindo velocidades extremas, 5 - 6 km/h. Este processo 

é designado por efeito eruptivo. Em planos inclinados o 

movimento ascendente do ar quente induz mais calor na cabeça 

do fogo, aumentando a sua intensidade. A forte convecção gera 

movimentos de ar na vizinhança, também no sentido de 

propagação, que empurram o incêndio, aumentam as projeções e 

inclinam mais a chama, aumentando assim a velocidade. Tudo 

isto contribui para a ocorrência de um processo violento que se 

assemelha a uma erupção. 

 Os focos secundários dependem, para além da capacidade do incêndio em elevar partículas, do teor de 

humidade do combustível superficial. O transporte de partículas feito pelas massas de ar provoca focos 

de curta (50 m), média (50-500 m) ou longa distância (mais de 500 m).Os focos secundários de curta 

distância aumentam a velocidade da frente e podem causar encurralamento dos combatentes. Os de 

longa distância tornam aceiros e barreiras naturais, como por exemplo os rios, ineficazes. Criam-se 

novos incêndios, com óbvios impactos na gestão dos meios.  

 A ocorrência de fogo de copas é considerada uma manifestação 

extrema uma vez que tem associada elevadas intensidades, 

tornando o combate direto ineficaz e aumentando os riscos para 

os combatentes. Para além disso produzem partículas que estão 

na origem de focos secundários.  

O fogo de copas depende da fase de superfície. A existência de 

continuidade de combustíveis entre a superfície e as copas, ou as 

elevadas intensidades dos fogos de superfície, são determinantes 

na ocorrência deste tipo de fogo. 

Os vórtices estão associados ao comportamento extremo. Podem 

surpreender os combatentes transportando o fogo para uma zona 

inesperada (Vórtices verticais), ou podem fazer abrir o fogo 

lateralmente, aumentando a extensão, por exemplo nas cristas 

das colinas (Vórtices horizontais). Estes processos estão a ser 

alvo de estudos por parte da Associação para o Desenvolvimento  

da Aerodinâmica Industrial, que tem produzido extensa 

bibliografia sobre o comportamento extremo do fogo. 

  

COMPORTAMENTO DO FOGO 

 

COMPORTAMENTO EXTREMO 

NOTA: Um incêndio influência o ambiente envolvente. A humidade, a pressão, a temperatura, o 

vento e a densidade sofrem alterações devido à energia emitida pelo incêndio. Estas vão ter impacto na 

progressão do incêndio, podendo mudar a sua intensidade, velocidade e direção de propagação.  

EFEITO ERUPTIVO 

FOGO DE COPAS(Bombeiros.pt) 

VÓRTICE 
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“Fogo a favor”: O incêndio está a evoluir com o 

declive ou vento favorável. Está “Alinhado”, as 

direções de propagação e a direção do declive 

e/ou vento são coincidentes. 

“Fogo contra”: O incêndio está a evoluir com o 

declive ou vento em direção contrária à 

propagação. Está “Desalinhado”, as direções de 

propagação e a direção do declive e/ou vento não 

são coincidente.  

Incêndio subterrâneo: Propaga-se pelas raízes. 

Incêndio de superfície: Afeta a manta morta, 

herbáceas, folhada, os arbustos e restos de corte. 

Fogo de copas: Incêndio consome as copas das 

árvores. 

Focos secundários (aéreo):Existem partículas 

incandescentes que são transportadas pelo ar e 

provocam novas ignições. 

 

Incêndios de vento: Direção e comportamento 

determinado pelo vento. 

Incêndio topográfico: Direção e comportamento 

determinado pelo declive. 

Incêndio “convectivo”: Direção e 

comportamento determinados pelos movimentos 

de ar originados pelo próprio incêndio.  

Nota: Um mesmo incêndio pode passar por estas 

diversas fases. 

 

Cabeça: É a parte mais avançada do incêndio. 

No geral apresenta um comportamento mais 

violento pois tem o declive ou vento favorável, 

contudo, é natural que ela vá variando muito de 

comportamento respondendo às variações de 

declive e vento. 

Flanco: A parte lateral, que normalmente não 

tem o vento ou declive favorável nem 

desfavorável. 

Cauda: Parte mais recuada, relativamente à 

direção geral de propagação, normalmente com 

vento ou declives desfavoráveis.  

COMPORTAMENTO DO FOGO 

 

EXPRESSÕES DE 

CARACTERIZAÇÃO 

Setores do incêndio 

Fogo a favor/alinhado Fogo contra/desalinhado (Bombeiros.pt)  
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 “Fogo vai de cabeça”: Mecanismos de 

transmissão de calor semelhantes aos de um fogo 

a favor, possível mesmo em incêndios a descer.  

 

“Fogo vem de cauda”: Mecanismos de 

transmissão de calor iguais aos de um incêndio 

contra.  

 

“Fogo vem de flanco”: Características 

intermédias.  

 

“Fogo a abrir”: Expansão significativa em 

novas direções 

  

COMPORTAMENTO DO FOGO EXPRESSÕES DE 

CARACTERIZAÇÃO 

Fogo descendente de cabeça(Bombeiros.pt) Fogo ascendente de cauda 

Fogo a abrir em linha de água Fogo de flanco 
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Toda a ação deve ser precedida de um plano, de modo a fazer sentido e a contribuir para alcançar um 

mesmo objetivo geral. A complexidade do plano, depende da complexidade da situação a resolver, pelo 

que o conhecimento objetivo da mesma é algo fundamental. Num incêndio, a dimensão, a posição e o 

comportamento do fogo são aspetos imprescindíveis na análise da situação, sem o conhecimento dos 

quais se torna difícil, ou mesmo impossível, elaborar um plano eficiente. É possível combater incêndios 

sem objetivo e plano claros, em que os meios seguem uma logica de apagar o fogo à medida que o vão 

encontrando. Esta situação está associada a maiores riscos, menor rentabilidade dos meios, maior 

stress, desmotivação dos elementos envolvidos e inexistência de um objetivo comum. O conhecimento da 

posição dos meios de combate, em diferentes escalas, é uma medida de segurança. 

 

 

"Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de cem batalhas. Se 

você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha sofrerá também uma derrota. Se 

você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas"  Sun Tzu 

 

 

 

 

  

COMBATE 
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As cartas militares fornecem informações relativas ao declive e 

à forma do terreno, fatores determinantes na propagação dos 

incêndios florestais. Para além disso, facilitam a análise da zona 

de intervenção e o planeamento do combate pois nelas estão 

representadas todo o tipo de infraestruturas. A utilização em 

formato digital torna-se bastante mais prática. Deve-se porém 

ter em atenção que podem estar desatualizadas, especialmente 

ao nível da representação dos  florestais.  

 O uso de imagens aéreas permite ter uma ideia do tipo de 

combustíveis e da sua continuidade horizontal, sendo também 

estes fatores determinantes na propagação dos incêndios 

florestais. Para além disso, permitem fazer uma análise da zona 

de intervenção, sendo que neste caso a informação poderá estar 

mais atualizada. 

 

As cartas de vento fornecem previsões sobre a 

direção e intensidade do vento em determinadas 

coordenadas, a diferentes horas. Como o vento é 

um fator determinante mais difícil de prever, 

devido à sua variabilidade, esta informação é 

preciosa para quem planeia o combate. 

Através da internet é possível também obter dados 

sobre a previsão da variação do vento geral. 

De referir que as previsões do vento não entram 

com a componente topográfica, com as brisas e 

com o efeito do fogo. Sendo de extrema 

importância, não são o suficiente para a definição 

de táticas e manobras. 

O vento pode ser avaliado localmente com uso de 

estações meteorológicas portáteis. 

http://magnolia.afn.min-

agricultura.pt/automatix/ 

http://meteoblue.com/ 

http://www.weather.ul.pt/ 

http://meteo.ist.utl.pt/index.php 

 
Como foi referido anteriormente, o F.W.I. traduz o potencial de início e propagação de um incêndio. É 

assim uma informação importante para organizar a prontidão do dispositivo de vigilância e combate. 

Através dos sub índices é também possível perceber se as camadas inferiores apresentam teores de 

humidades baixos, facilitando os reacendimentos.  

COMBATE ESTRATÉGIA 

MÉTODOS DE APOIO À DECISÃO 

 

Declive & zona em risco 

Continuidade & zona em risco 

http://magnolia.afn.min-agricultura.pt/automatix/
http://magnolia.afn.min-agricultura.pt/automatix/
http://meteoblue.com/
http://www.weather.ul.pt/
http://meteo.ist.utl.pt/index.php
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Contexto do dia 

O risco de incêndio, ao nível da probabilidade de ocorrência e do potencial dano, tem uma relação 

direta com o teor de humidade dos combustíveis finos mortos. Quando a humidade relativa do ar 

mantem valores baixos (< 30%), não subindo significativamente durante a noite, a disponibilidade dos 

combustíveis para arder aumenta significativamente e começam a aparecer ocorrências de maior 

gravidade. Esta situação é perfeitamente observável quando o território fica sobre a influência de 

massas de ar quentes vindas de leste, durante vários dias.  

Neste contexto todas as ignições passam a constituir um risco muito maior, pois o combustível, por si 

só, dá origem a intensidades e velocidades que tornam o combate direto pouco rentável, ineficaz e 

substancialmente mais perigoso, sendo também maior a possibilidade de reacendimentos e reativações. 

Atingem-se intensidades muito elevadas e extremas, sendo a progressão por projeções, focos 

secundários, bem mais significativa.  

Por uma questão de facilidade de organização da informação e estabelecimento de relações, 

abordaremos os incêndios em dois tipos em função do ambiente de fogo. 

 

Tipo 1 – Incêndios com intensidade reduzida e 

moderada, que não obstante de poderem apresentar 

variações de comportamento, sobretudo devido à influência 

do vento e declive, no geral, o teor de humidade dos 

combustíveis proporciona naturalmente estas intensidades. 

A ocorrência de focos secundários de curta distância, <50 

metros, é possível mas residual. 

 

Tipo 2 – Incêndios com intensidade elevada, muito 

elevada e extrema, que atingem estas intensidades mesmo 

sem significativa influência do vento e do declive. O teor de 

humidade dos combustíveis finos mortos é muito baixo, 

(<10%). A ocorrência de projeções e focos secundários de 

curta distância é recorrente, bem como de fogo de copas.  

 

 

É possível usar o combate direto às chamas com água com bastante eficiência e segurança, bem como 

fogo de supressão. 

As reativações e reacendimentos de linhas de fogo não ancoradas (que não tenham interrupção de 

combustível) são frequentes. Os incêndios com forte influência do vento também se incluem neste 

grupo. Combate direto pouco eficiente e com elevados riscos. As manobras de uso de fogo são bastante 

condicionadas pela elevada probabilidade de “saltos”, pelo que o seu uso requer ainda mais cuidados. 

 

COMBATE ESTRATÉGIA 

ANÁLISE DE RISCO 

Ambiente de fogo tipo 2 

Ambiente de fogo tipo 1 



Segurança e eficiência no combate aos incêndios florestais 

19 

 

 

 

 

 

 

  

Barreiras existentes à progressão  

A análise das barreiras existentes à progressão é importante para considerar o caso do pior cenário, ou 

seja, para perceber até onde o incêndio tem capacidade de ir se não existir intervenção. Nesta análise 

considera-se o comportamento do fogo. Nos incêndios do tipo 1, os caminhos florestais podem 

condicionar de forma decisiva a propagação, mesmo na zona da cabeça. Os do tipo 2, devido à maior 

capacidade de radiação, ao maior cumprimento de chama, às projeções e convecção, acabam por passar 

facilmente os caminhos, mesmo com o incêndio sem máximo alinhamento. Para estes, se existirem 

árvores, podemos por exemplo considerar que uma descontinuidade é eficiente se anular o efeito das 

projeções de curta distância, menores de 50 metros, que são as mais frequentes. 

 
Elementos em risco  

Uma das situações vulgares no nosso contexto é a existência de zonas com elevado uso Humano 

misturadas com espaços florestais. Assim, é frequente que os incêndios apresentem riscos para pessoas, 

aglomerados habitacionais, zonas industriais, zonas de lazer e outras. O risco é decorrente das chamas 

e também do fumo.  

Este aspeto é determinante na gestão da extinção dos incêndios uma vez que a evacuação e proteção 

são uma função da força de combate.  

 

COMBATE 

  

ESTRATÉGIA 

ANÁLISE DE RISCO 
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Diferença de potencial dos diferentes setores 

A recolha de informação é fundamental para o estabelecimento de estratégias adequadas. Combater 

um inimigo desconhecido, num terreno também desconhecido, faz aumentar os riscos e não permite 

uma análise objetiva da situação, condicionando à partida toda a operação. 

O objetivo geral em qualquer incêndio é a sua extinção, evitando a propagação catastrófica. Não sendo 

sempre possível conter o incêndios na sua fase inicial, e não sendo possível realizar todas as ações 

para a extinção em simultâneo, torna-se necessário sequenciar as ações de combate e definir os locais 

onde serão efetuadas.  

Com base na continuidade do combustível é possível perceber se existe a possibilidade de o incêndio 

se tornar num grande incêndio e se este irá pôr, por exemplo, habitações em risco. É também possível 

perceber quais são as direções mais perigosas de evolução. Assim, a intervenção deve ser planeada em 

função do cenário visível, do potencial previsível de propagação, do potencial dano e também da 

capacidade de atuação. Ou seja, a análise dos fatores determinantes como o vento, declive e 

combustíveis é fundamental para antecipar situações, comparar cenários e efetuar uma ação 

fundamental, definir prioridades. 

 

Para a definição do plano de extinção é fundamental conhecer os meios disponíveis, sendo a estratégia 

condicionada obrigatoriamente por este dado. O incêndio é dinâmico, podendo comportar-se de forma 

diferente do previsto, pelo que as estratégias também são dinâmicas.  

 

COMBATE 

 

ESTRATÉGIA 

PLANEAMENTO DE OBJETIVOS 

Diferenças de potencial de propagação dos diferentes setores do incêndio 

 

Neste exemplo é possível observar um maior potencial do flanco direito para originar um grande 

incêndio. 
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 Sem intervenção  

Opta-se por não intervir porque: o incêndio evolui para uma barreira existente que será suficiente para 

conter o mesmo; o incêndio apresenta um comportamento tal que sai do limite de controlo dos meios 

de combate; o combate apresenta elevados riscos para os combatentes; não existirem meios que 

permitam efetuar o combate. 

 

Ataque na linha de fogo  

Extinção progressiva da linha de fogo, geralmente com água, progredindo através do combustível. 

Esta é usada na maioria dos ataques iniciais, apresentando grande eficácia quando as linhas de fogo 

ainda são pouco extensas. Neste caso “vai-se ter” com o incêndio. 

 

Estabelecimento de linhas de defesa 

Combate em zonas onde exista uma descontinuidade no combustível ou seja criada uma. Mesmo sem 

descontinuidade no combustível podem ser estabelecidas com uso de retardantes ou fogo. Podem 

corresponder, por exemplo, à transição de uma zona de floresta para uma zona habitacional, a estradas 

ou caminhos florestais. Neste caso “espera-se” pelo incêndio. 

 

COMBATE 

 

TÁTICAS  

OPÇÕES 
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É fundamental prever as alterações de comportamento, sobretudo para comportamento extremo, que 

irão acontecer no tempo de preparação e início da manobra. 

 

COMBATE 

 

PREVISÃO DE ALTERAÇÕES DO 

COMPORTAMENTO DO FOGO  

Projeção de partículas incandescentes  Abertura do incêndio originando uma nova cabeça  

Mudança de comportamento devido à exposição Rotação/abertura do flanco 

Aceleração e abertura da cabeça Mudança de comportamento devido à exposição 
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Segurança da manobra:  

Existe risco de encurralamento: Não cumprimentos das regras Laces. 

L:“Looks aut” Vigia: Verifica a posição do incêndio, antevendo situações de perigo para quem 

executa as manobras. Observa o comportamento do fogo. 

A:“Arcorpoint” Ancoragens. A manobra tem de se iniciar num ponto seguro, onde seja possível fechar 

o incêndio. Normalmente num caminho. 

C:”Comunicacions” Comunicações: Permitem a troca de informações sobre situações de perigo. 

E:”Escape routs” Caminhos de Fuga: Permitem, por exemplo, no caso de uma alteração do 

comportamento do fogo, recuar sem risco de encurralamento. 

S:”Secur Zones” Zonas segurança: Permitem a reunião da equipa em segurança, independentemente 

da mudança do comportamento do fogo. 

Não existe risco de encurralamento. 

COMBATE TÁTICA 

PLANEAMENTO MANOBRAS 

Dificuldade de execução da manobra:  

Difícil execução: Consideram-se genericamente de difícil execução manobras que incluam a abertura 

manual de descontinuidades na vegetação, o combate direto a intensidades elevadas e muito elevadas e 

a progressão fora de caminhos durante a noite. 

Fácil execução. 

Eficiência da manobra:  

Manobra não contribui significativamente para alcançar o objetivo.  

Manobra contribui significativamente para alcançar o objetivo. 

Recursos disponíveis para a manobra: 

Não suficientes.  

Suficientes. 

Abordagem segura do incêndio minimizando o risco de encurralamento 
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Ataque na linha de fogo:  

Como foi referido esta pode trazer vantagens ao 

nível da redução da área e rapidez da intervenção. 

Os meios usados para o ataque na linha de fogo 

dependem diretamente da intensidade da mesma.  

Através do comprimento de chama médio 

podemos perceber que tipo de meios são precisos 

ou se o combate direto é viável. 

Intensidade Recursos 

Reduzida 

 

Material sapador. 

Moderada Água sobre pressão. 

Elevada 

Água lançada por meios aéreos + 

Água sobre pressão.  

Nota: O combate só com meios 

terrestres é possível, contudo de 

rentabilidade muito baixa. 

Muito 

Elevada 

Água lançada por meios aéreos para 

reduzir intensidade +
 

Água sobre 

pressão. 

 
O material sapador no combate direto apenas é utilizado em situações muito específicas, em que não 

há possibilidade de utilização de outros meios, sendo muito condicionada pela intensidade do fogo. 

A água sobre pressão (veículos), a partir da intensidade elevada perde muita eficiência. É necessário 

gastar bastante mais água para apagar cada metro de frente sem que esta reative quase de imediato. A 

progressão é assim bastante mais lenta. O calor emitido torna a permanência perto da frente, e mesmo 

na zona queimada, bastante mais difícil.  

A água lançada por meios aéreos tem geralmente o objetivo de reduzir a intensidade para facilitar ou 

possibilitar o combate terrestre. Pode também servir para atrasar a frente. A sua eficiência depende 

diretamente da boa combinação com o combate terrestre. 

No ataque inicial existe uma tendência para atacar de imediato a zona da cabeça na tentativa de cortar 

a direção de maior potencial. Apesar da eficácia puder ser maior quando se realiza este tipo de ação, as 

condições de segurança geralmente diminuem bastante, nomeadamente se o incêndio estiver alinhado, 

pelo que deve ser bastante ponderada, especialmente se não existir apoio aéreo para reduzir a 

intensidade. Deve considerar-se sempre a possibilidade de:  

Iniciar o combate pelos flancos. 

Esperar que cabeça do incêndio mude de comportamento devido à alteração do declive, exposição 

ao vento, combustível ou inflexão do terreno, evitando o alargamento dos flancos. 

Combater a subir, pelas costas da chama, pois reduz a exposição e torna mais fácil a sua execução.  

 

 

COMBATE 

 

TÁTICA 

PLANEAMENTO MANOBRAS 

 

Perda de alinhamento devido ao declive Risco de abertura do flanco  
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Estabelecimento de linhas de defesa  

Esta opção pode ser melhor ao nível da segurança e rentabilização da água. Minimiza também os 

riscos de reacendimento e reativação. 

Como foi referido os caminhos e estradas são muitas vezes usados como linhas de defesa. Quando 

existe combustível de um lado e do outro, esta manobrar tem risco de encurralamento, especialmente 

se a linha do incêndio for paralela à linha de defesa, pelo que preferencialmente devem ser 

estabelecidas em zonas onde o incêndio irá ter algum desalinhamento. Realizar esta ação a meia 

encosta e com o incêndio a subir é contra indicado, tendo situações similares levado à ocorrência de 

acidentes graves. 

 

Abertura da linha de defesa 

Deve ser estimado o tempo que se demora a construir/ melhorar a linha de defesa, para aferir sobre a 

sua viabilidade, tendo em conta o comportamento do fogo. A largura da descontinuidade depende do 

efeito pretendido. Uma faixa aberta para travar por si só a progressão do incêndio tem de ser adaptada 

à altura de chama, na bibliografia refere-se que deve ser o dobro da altura da mesma. Contudo, a 

existência de projeções pode ditar a sua ineficácia. O combate na linha de defesa aumenta a 

probabilidade de sucesso da mesma. 

Ferramentas manuais e moto manuais: A criação de linhas de defesa no decorrer do incêndio, 

apenas com ferramentas manuais, com o objetivo da contenção, não se tem demonstrado viável no 

nosso contexto, para combustíveis que não sejam folhada e herbáceas, devido ao esforço e tempo 

exigidos. O uso de motosserras e motorroçadoras pode fazer uma diferença significativa, viabilizando 

o uso em zonas de arbustos. 

Máquinas: O uso de máquinas é condicionado pela morfologia do terreno. As máquinas são 

fundamentais na abertura de novas descontinuidades e melhoria das existentes. 

 

Combate na descontinuidade 

Com uso de água: Para reduzir a intensidade à medida que o incêndio vai chegando à linha de defesa.  

Com uso de espumíferos: Para reduzir a intensidade do incêndio ou mesmo travar -lo, combinando a 

interrupção no combustível com a diminuição do seu potencial no limite da faixa. Neste caso, a 

aplicação pode ser prévia à chegada do incêndio uma vez que a humidade irá manter-se mais tempo, 

podendo mesmo os elementos retirar da descontinuidade até o incêndio chegar. 

 

COMBATE   TÁTICA 

PLANEAMENTO MANOBRAS 
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Com uso de fogo: 

O uso do fogo em contexto de combate a incêndios pode apresentar grandes vantagens. Implica 

capacidade de análise do comportamento do fogo, conhecimentos sobre o modo de aplicação, material 

adequado, experiência de uso supervisionado e/ou em contexto de fogos controlados. Ainda assim, em 

certos combustíveis, como o eucalipto, e na generalidade dos incêndios do tipo 2, o seu uso acarreta 

grandes riscos ao nível da possibilidade de encurralamento e saltos. A utilização desta técnica sem 

estes requisitos aumenta a probabilidade de não se atingirem os objetivos pretendidos e diminui as 

condições de segurança. Deve ser apenas considerada em situações muito específicas em que 

apresente evidentes vantagens em relação a outras, no caso da impossibilidade de uso de outras ou por 

questões de segurança. A análise risco/benefício é fundamental. 

O uso de fogo reduz o combustível perto da descontinuidade, 

evitando que o incêndio chegue à mesma. Sendo feito de 

forma controlada, diminui o risco de o incêndio passar a 

descontinuidade, apresentando grandes benefícios em relação 

a deixar chegar a frente de fogo à descontinuidade. Tal não 

acontece quando o incêndio vem desalinhado, contra declive 

ou contra vento, onde o uso de fogo pode provocar um dano 

maior, sobretudo se se tratar de uma zona arborizada. 
 

É fundamental definir onde iniciar e como conduzir a 

manobra. Para isso deve procurar-se a resultante do 

movimento do ar e declive, de modo a perceber qual a direção 

de maior alinhamento do incêndio e a zona onde o incêndio 

irá chegar primeiro. A manobra deve ser ancorada numa 

descontinuidade, evoluindo de forma a não ter os vetores de 

direção do declive e movimento do ar a favor, para que sejam 

atingidas menores intensidades. Reduz-se assim a 

possibilidade do fogo acelerar em alguma direção, de forma 

descontrolada, e a hipótese de saltos. 

De forma genérica podemos agrupar 

a condução do fogo técnico em 

função do seu possivel alinhamento: 

 Fogo contra 

 Fogo de flanco 

 Fogo a favor 

 

   

A intensidade do fogo conduzido contra é menor, sendo à partida maior a segurança, pelo que deve ser 

considerada em primeiro. Contudo, a condução da manobra terá de ser adaptada à forma do terreno, à 

orientação das descontinuidades e à direção do incêndio 

COMBATE 

 

TÁTICA 

PLANEAMENTO MANOBRAS 

 

Fogo de cauda 
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A velocidade de evolução da manobra depende do comportamento 

do fogo, da qualidade da descontinuidade e dos meios disponíveis. 

Como foi referido, o comportamento do fogo pode apresentar uma 

grande variação espacial, devido às diferenças de exposição aos 

movimentos do ar. Assim, sempre que existem curvas na 

descontinuidade ou inflexões no terreno, deve considerar-se esta 

hipótese. A velocidade de evolução da manobra em segurança é 

substancialmente diferente se o incêndio estiver a emitir o calor, 

fumo e projeções na vertical, na direção da descontinuidade 

(menor) ou na do incêndio (maior). 

Não se deve por uma grande extensão em ignição devido à segurança e capacidade de controlo pelo 

pessoal, especialmente quando o incêndio emite todo o calor para a descontinuidade. A evolução faz-

se: 1º põe-se uma “linha”/”ponto” em ignição; 2º espera-se que atinja a máxima intensidade; 3º deixa-

se “entrar”; 4º avança-se. Deve-se iniciar sempre com a perspetiva conservadora. 

Quando a frente de fogo se aproxima, a uma determinada altura é possível que o movimento de ar na 

direção da mesma seja dominante, devido à sucção de ar fresco por parte do incêndio. Este movimento 

de ar, facilita a “entrada” da linha de ignição, permitindo maior velocidade na manobra. Contudo, a 

proximidade do incêndio condiciona a segurança na linha de defesa. O facto da junção das linhas de 

fogo se dar mais perto do caminho pode também facilitar a ocorrência de focos secundários. 

 No caso em que o incêndio vem alinhado em direção à descontinuidade o uso de fogo pode 

verticalizar a coluna de fumo, diminuindo a possibilidade de saltos. 

COMBATE TÁTICA 

PLANEAMENTO MANOBRAS 

 

Contrafogo com fogo conduzindo contra declive 

Contrafogo com sucção pela frente principal Fogo tático conduzido de flanco 

Manobra fogo tático  
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Manobra de fogo sem descontinuidade e com apoio de água  

Esta técnica pode ter eficácia quando não existem movimentos 

significativos de ar ou quando estes são na direção pretendida 

para o contrafogo. Os combustíveis têm de ser baixos para 

permitirem caminhar sem problemas e uma boa visualização 

entre todos os elementos. 

 

Criação de uma faixa de contenção química 

Neste caso usam-se caldas retardantes, que impedem o 

combustível sobre as quais são aplicadas de arder. Mantem-se no 

tempo, mesmo após a evaporação da água, pelo que são uma 

mais-valia. Podem ser usadas no ataque inicial como ampliado. 
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TÁTICA 

PLANEAMENTO MANOBRAS 
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Reduzida <1,3 < 500 0-50 5 Material Sapador 2 Pouco P. Pouco P. 

Moderada 1,3 – 2,5 
500 – 

2000 
50 – 150 5-10 

Material mecânico; 

água sobre pressão 
2 - 4 Pouco P. Pouco P. 

Elevada 2,5 – 3,6 
2000 – 

4000 
150 – 300 10-14 

Necessário apoio de 

meios aéreos para 

combate à cabeça 

4 - 6 Possível Possível 

Muito 

Elevada 

3,6 – 

5, 8 

4000 -

10000 
300 – 800 >14 

Combate directo à 

cabeça muito difícil 

e provavelmente 

ineficaz 

 Provável 

Provável fogo 

de copas 

passivo 

Extrema  >10000 > 800  Impossível  Provável 

Provável fogo 

de copas 

activo 

 

(1) As classes de intensidade são coincidente com as classes de risco meteorológico, ou seja, nos dias com determinado 

risco meteorológico, é possível que surjam incêndios com a mesma intensidade. (2)  (Alexander, 2000). 

(3) (Fernandes et al, 2008). (4)  (Butler & Cohen, 1998 como citado em Fernandes 2003, p. 20). Arredondado à unidade. 

(5) (Byram, 1959). Arredondado à unidade. 
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TÁTICA 

PLANEAMENTO MANOBRAS 

Quadro resumo 

Ignição sem ancoragem 

Faixa com retardante 



Segurança e eficiência no combate aos incêndios florestais 

29 

 

 

 

 

 

 

  

Vantagens: Sendo portáteis, permitem o transporte até zonas inacessíveis aos veículos. 

Desvantagens: Exigem grande esforço e técnica. 

A utilização deste material visa sobretudo a redução do combustível, com exceção dos batedores e 

extintores dorsais, que servem para combate direto às chamas.  

Abertura de descontinuidades (faixas) 

O tipo de ferramenta a usar e a sequência depende do modelo de combustível.  

 

A abertura de uma faixa pode ser progressiva, onde cada elemento tem uma função diferente. Esta 

configuração é frequente em arbustos médios e altos. 

A sequência de tarefas específicas neste caso normalmente é:  

 Marcação: Foição. Foicinho. 

 Desbaste dos aéreos: Ancinho de corte; Gorgui; Motorroçadora; Foicinho. 

 Corte de trocos dos arbustos: Enxada; Polasky; Gorgui;Maclaud; Motorroçadora; Motossera. 

 Corte raizeiros: Polasky; Gorgui; Maclaud. 

 Limpeza da faixa: Enchada; Gorgui. 

Pode também haver, caso o combustível permita, uma distribuição dos elementos ao longo da faixa, 

fazendo todos um trabalho semelhante. Este método é mais frequente em folhada e herbáceas onde 

uma ferramenta é suficiente para todo o processo:  

 Desbaste e limpeza: Enchada,Torga, Mclaud, Gorgui. 
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EXECUÇÃO MANOBRAS 

FERRAMENTAS MANUAIS 

O Foicinho é altamente eficaz para a 

parte superior dos arbustos. Para 

além de marcar, elimina uma 

quantidade significativa de 

combustível. É leve e tem uma 

capacidade de corte muito boa. 

 

O Pulasky 

apresenta grande 

eficiência no corte 

do troco dos 

arbustos, junto ao 

solo, e na 

eliminação dos 

raizeiros. 

 

A Torga apresenta muito boa 

resistência aos contactos com 

pedras. Ótima para herbáceas e 

folhada. 
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O Gorgui, apresenta, pela 

sua versatilidade, enormes 

vantagens. Tem uma 

enorme capacidade de corte 

para copas dos arbustos. 

 

 

O Maclaud, devido ao seu 

peso e dimensão é das que 

apresenta menor 

rentabilidade. Conduz mais 

facilmente à exaustão, não 

apresentando superioridade 

no corte em relação as outras 

ferramentas utilizadas para a 

mesma função. 

 

 

A Enxada,  para 

além de fazer bom 

corte perto do solo, 

na base do tronco 

dos arbustos, é boa 

para a raspagem. O 

seu peso também 

facilita o trabalho. 

A motosserra é muito útil para 

apoiar a abertura da descontinuidade 

onde  existam árvores ou restos de 

corte. Em arbustos que tenham 

tronco com alguma espessura, o seu 

uso também é uma mais valia.  

 

A motorroçadora, apesar de não 

ser tão prática de transportar, é 

muito rentável para o corte da parte 

superior e média dos arbustos.  

 

 

A capacidade de corte destas ferramentas é um perigo acrescido, em especial das 

motomanuais. O seu uso sem treino prévio é desaconselhado. 
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EXECUÇÃO DE MANOBRAS 

FERRAMENTAS MANUAIS 
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  Combate direto às chamas com material sapador: 

É possível para intensidades reduzidas e moderadas, de preferência combinado com o uso extintores 

dorsais com água. 

Usa-se um pouco de água para reduzir a intensidade, batedores para abafar e ferramentas de corte 

para separar o combustível queimado do verde evitando as reativações.  

 

COMBATE 

 

EXECUÇÃO DE MANOBRAS 

FERRAMENTAS MANUAIS 

Vantagens: Menor esforço de aplicação e maior rapidez de progressão. 

Desvantagens: Está condicionada à existência de água e acesso para os veículos. 

 

Das experiências efetuadas e do relato de operacionais, mostraram-se ganhos na rapidez de progressão 

quando: 

Os elementos que montam a linha se fazem acompanhar por lanços de mangueira devidamente 

enrolados “em 2”, transportados em mochilas. 

Os lanços de mangueira se acrescentam na frente da linha. 
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ÁGUA SOBRE PRESSÃO 
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Pontos: Colocam-se pontos ao 

longo da ancoragem, na 

bordadura do combustível. A 

distância entre os mesmos tem 

de ser adaptada aos fatores 

determinantes de modo a 

controlar a intensidade e 

velocidade.  

  

Pontos duplos: Os pontos são colocado paralelamente, um na bordadura e outro mais no interior, com o 

objetivo de criarem mais rapidamente uma “faixa negra”. Quanto mais separados, maior será a 

intensidade atingida quando os pontos interagirem. Como existe aumento de intensidade, a emissão de 

radiação e partículas será maior, bem como o risco de “salto”. Se o movimento do ar for na direção da 

ancoragem, esta não deverá ser usada, para não se criarem elevadas intensidades na direção da mesma. 

Os pontos da bordadura são sempre os primeiros a ser colocados, para reduzir o risco da ignição 

acelerar em direção da ancoragem. O elemento que põe os pontos no interior tem de ter contacto visual 

com o que está na ancoragem e caminho de fuga para o exterior. 

 

Vantagens: Permite combater grandes extensões com poucos meios e menor uso de água. 

Desvantagens: Exige mais conhecimentos técnicos, envolve riscos maiores. 

É necessário: 

 Garantir que o pessoal do setor está todo informado. 

 Definir onde começa e onde se irá terminar a manobra.  

 Garantir que não existe a possibilidade de encurralamento ainda que o fogo salte.  

Ignição: 

O uso de uma pinga lume é fundamental, para além de facilitar a ignição, permite imprimir diferentes 

velocidades à manobra, algo imprescindível. O controlo da intensidade do fogo é o aspeto central para 

evitar “saltos. 
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EXECUÇÃO MANOBRAS 

USO DE FOGO 
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A consolidação da extinção é uma fase fundamental para reduzir os riscos de reacendimentos e 

reativações.  

Por abertura de descontinuidade (faixa de segurança/ancoragem): Criação de uma descontinuidade 

no combustível, entre o queimado e o verde, impedindo o seu novo arranque. 

Com água: Criação de uma “faixa”, no limite do queimado, onde a temperatura é retirada por 

arrefecimento. Nesta “faixa” não deve existir qualquer emissão de fumo. Esta técnica é bastante mais 

rápida e fácil de executar, contudo, em ambiente de fogo do tipo 2 e/ou com a existência de folhada 

considerável, pode manter a possibilidade de reacendimento. Efetuada durante a noite, tal ainda é mais 

espectável. Quando se opta por esta técnica, e nos ambientes referidos, é fundamental que haja 

verificação da faixa após algum tempo, e em função do risco, se considere a vigilância na hora de 

maior risco, 12-16h. 
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EXECUÇÃO MANOBRAS 

CONSOLIDAÇÃO 

L:A ignição em forma de um” 

L” tem como objetivo de criar 

mais rapidamente a faixa negra.  

 

 

Linha: Linha contínua, que 

aumenta a velocidade de 

evolução da manobra. Esta 

situação em fogo de supressão é 

mais vulgar em manobra de 

recurso, em que não irá ficar 

ninguém na ancoragem. É 

também uma opção quando 

existe pouco combustível. 

Linhas sucessivas: Usada para 

aumentar a largura da faixa de 

forma mais rápida quando se 

está a progredir com o fogo 

contra. A linha da bordadura 

tem de “entrar” antes de se 

colocar outra.  
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EXECUÇÃO MANOBRAS 

USO DE FOGO 
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