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INTRODUÇÃO 

A prioridade de qualquer sistema de defesa contra incêndios florestais é dar início 

aos trabalhos de extinção o mais rapidamente possível, sendo imprescindível a 

rápida deteção do lugar exato onde o incêndio deflagra ou se propaga. 

Um sistema de vigilância tem de cumprir os seguintes objetivos: 

• Observar uma vasta extensão florestal para a célere deteção e localização 

de incêndios. 

• Deve ser rápido, claro e preciso proporcionando a informação necessária 

para determinar a gravidade do incêndio e poder implementar os meios de 

extinção necessários no mínimo período de tempo possível. 

• Deve proporcionar informação periódica sobre a evolução do incêndio. 

• Deve cumprir uma função preventiva e dissuasora. 

 

Em geral, os sistemas de vigilância de incêndios baseiam-se na observação dos 

terrenos florestais por pessoas habilitadas para esse fim e que se denominam 

Escutas ou Vigias de Incêndios Florestais. 
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No Título XIII, Capítulo II do Convénio Coletivo do Pessoal Laboral da Junta de 

Castela e Leão, os Escutas ou Vigias de Incêndios são definidos como pessoal 

efetivo descontínuo do Serviço Operacional de prevenção e extinção de incêndios 

florestais de Castela e Leão.  

E no Artigo 119 estão estipuladas as suas competências funcionais: 

Grupo V: Escuta de incêndios. Considerar-se-ão escutas de incêndios os 

trabalhadores que, estando em lugares de receção-transmissão de mensagens, 

se ocuparem preferentemente da vigilância de incêndios através de meios 

audiovisuais ou por emissores-recetores e centrais telefónicas. Se as 

circunstâncias assim o requererem, estão aptos para a realização de tarefas de 

especialidade similar ou parecida. 

Os referidos trabalhadores estão habilitados para a realização de funções próprias 

de categorias do mesmo grupo profissional atribuídas pela Consejería de Fomento 

y Medio Ambiente. 
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1 ESTRUTURA DO SERVIÇO OPERACIONAL DE COMBATE 

A INCÊNDIOS FLORESTAIS DE CASTELA E LEÃO 

 

Dá-se a denominação de Serviço operacional de combate a incêndios 

florestais ao conjunto de meios, humanos e materiais, e de recursos que a 

Consejería de Medio Ambiente destina para os trabalhos de prevenção e extinção 

de incêndios florestais, bem como os de outros departamentos da Administração 

Pública adscritos ao mesmo de acordo com o procedimento estabelecido em cada 

caso. A composição deste serviço é variável a fim de o adaptar às situações de 

perigo existentes em cada época do ano. 

 

Uma vez detetado um incêndio, os meios do Serviço Operacional tentam 

minimizar os danos que o fogo possa provocar às pessoas, bens e ambiente. Para 

isso, é necessário trabalhar de forma organizada, rápida e eficaz, mas 

sempre aplicando critérios de segurança. 

 

Em todo o território da Comunidade Autónoma de Castela e Leão, a Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente é a entidade responsável pela organização dos meios 

do Serviço Operacional. Para isso, dispõem-se de uma série de Centros de 

Comando organizados hierarquicamente, a partir daqueles que coordenam todas 

as atividades relacionadas com a deteção e extinção de incêndios florestais: 

 

• Posto de Comando Avançado (PMA): é estabelecido em cada incêndio 

para organizar todas as operações a realizar. A autoridade que dirige o PMA 

é o Chefe de Extinção, na pessoa de um agente ambiental que decide os 

trabalhos a realizar. Se o incêndio se complicar ou implicar uma ameaça 

grave, um engenheiro do Serviço Territorial de Meio Ambiente substitui o 

agente à frente do PMA e passa a exercer as funções de Diretor Técnico de 

Extinção (DTE). 

• Centro Provincial de Comando (CPM): organiza todos os meios que 

estão disponíveis diariamente numa província e coordena os PMA dos 

incêndios que deflagrarem. O responsável pelas decisões e instruções do 

CPM também é um engenheiro do Serviço Territorial que desempenha as 

funções de Chefe de Jornada (JJ). 
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• Centro Autonómico de Comando (CAM): coordena permanentemente a 

atividade dos nove CPM e organiza os apoios necessários de meios de 

outras províncias, comunidades autónomas e do Estado. À frente do CAM 

também está um engenheiro da Direção Geral do Meio Natural, que 

desempenha o papel de Chefe de Jornada autonómico. 

 

 

Figura 1. Exemplo de esquema da estrutura organizativa do Serviço 

Operacional  

 

O CPM mantém comunicação com todos os meios, é o interlocutor habitual dos 

postos de vigilância, razão pela qual será o portador de qualquer novidade ou 

ocorrência. Ao receber um aviso de incêndio oriundo do posto de vigilância, 

mobiliza os meios necessários para a emergência. 



 

 

9 
 

2 CONCEITOS GERAIS 

Conhecer os princípios que dominam a física do fogo ajudar-nos-á a entender e 

prever o seu comportamento. 

2.1 PRINCÍPIOS FÍSICOS 

O fogo é a manifestação de uma reação química de combustão. Quando se aplica 

suficiente energia sobre a vegetação, composta por matéria combustível, esta faz 

reação com o oxigénio do ar desprendendo luz, fumo e muito calor. Este calor é 

a energia que faz com que a reação continue até que todo o combustível seja 

consumido, salvo que ajamos sobre ela reduzindo um dos fatores que a produzem. 

Esses três fatores essenciais estão graficamente representados no triângulo do 

fogo. 

 

Figura 2. Triângulo do fogo  

 

• Combustível: matéria vegetal que se encontra no campo e está 

suficientemente seca a ponto de arder. Quando se esgota, se elimina ou se 

molha o suficiente, acaba-se a combustão e o fogo para. 

• Oxigénio: o ar é uma fonte inesgotável de oxigénio. Ao ser uma atmosfera 

aberta, o oxigénio vai estar sempre presente, só se pode deslocar 

momentaneamente para interromper a reação. 

• Calor: o calor desprendido pela combustão é que inflama o combustível 

que há ao lado. Caso se reduza suficientemente o calor transmitido, não 

pode começar a arder. Para reduzir esse fluxo de calor, é importante saber 

como se está a propagar: 

• Radiação: por ondas através do espaço, em todas as direções por igual e 

com a mesma intensidade.  
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• Condução: através de um meio sólido por contacto. A vegetação e o solo 

são maus condutores do calor, pelo que mal influenciam o comportamento 

dos incêndios florestais.  

• Convecção: através do ar que se move, para cima nas encostas e 

empurrado pelo vento. É a que mais condiciona os incêndios florestais.  

• Partículas: partículas incandescentes lançadas à distância. Embora não 

sejam uma forma de transmissão do calor propriamente dita, podem 

propagar o fogo até ao lugar onde caem. Há combustíveis que pela sua 

estrutura e composição são mais propensos do que outros a emitir 

partículas (por exemplo: carvalhos, pinheiros, estevas, etc.). 

 

   

Figuras 3 e 4. Incêndios transmitidos fundamentalmente por radiação e 

convecção  

 

Figura 5. Propagação por partículas 
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2.2 DEFINIÇÕES BÁSICAS 

Há uma série de conceitos usados na linguagem habitual e que é preciso conhecer. 

Os incêndios adotam formas muito variadas, mas inicialmente costumam ter uma 

forma circular ou elíptica onde se distinguem as seguintes partes: 

• Cabeça: a parte do incêndio que mais avança e em que as chamas são 

maiores. 

 Cauda: a zona pela qual o incêndio avança menos, tem chamas menores 

inclusive podem extinguir-se por si sós. 

 

Figura 6. Partes de um incêndio  

 

• Flancos: as frentes de chama situados a ambos os lados da cabeça. 

Chamam-se direito e esquerdo conforme se olha para cabeça a partir da 

cauda. 

• Foco secundário: incêndio incipiente que costuma surgir a certa distância 

da frente principal e provocado por esta. 

• Frentes: em incêndios de forma mais complexa chama-se frente a cada 

zona diferenciada na qual há chamas muito ativas.  

• Faixa de contenção: conjunto de barreiras existentes ou construídas, 

assim como bordaduras extintas do próprio incêndio das quais se pretende 

controlá-lo. Deve ser uma linha contínua que encerre totalmente o incêndio.  
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Figura 7. Aceiro que constitui uma barreira existente e forma parte da 

faixa de contenção  

 

 

Figura 8. Faixa de contenção integrada por distintos tipos de barreiras 

existentes  

 

• Perímetro: é o rebordo final da zona queimada uma vez extinto o incêndio. 

• Ponto de ancoragem: é o lugar no qual se começa ou finaliza um trabalho 

de extinção. Há de ser uma zona na qual se preveja que o fogo não 

comprometa a passagem. 

• Altura e comprimento de chama: a altura é a medida vertical que a 

chama tem do solo até à parte mais alta e o comprimento é a medida da 

base até ao extremo da chama seguindo a sua inclinação. Se a chama é 

vertical, a altura e o comprimento são iguais. O comprimento da chama é 

o que serve como indicador da intensidade do fogo. 
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Figura 9. Diferença entre altura e comprimento da chama 

 

• Potencial de reacendimento: é a capacidade que um combustível tem 

de voltar a arder quando o fogo passou por ele sem o queimar na totalidade. 

Zonas com este potencial não podem ser consideradas um Lugar Seguro. 

 

Figura 10. Zona com um evidente potencial de reacendimento 

 

• Ponto quente: ponto de um perímetro controlado onde não há chamas, 

mas o risco de reprodução é elevado. 

• Verde e negro: normalmente chama-se «verde» à superfície por queimar 

e «preto» à superfície já queimada. 
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3 O VIGIA DE INCÊNDIOS FLORESTAIS 

O aviso de um possível incêndio ao Centro Provincial de Comando (CPM) pode 

chegar por vários meios: 

 

 Há uma série de postos de vigilância localizados em lugares 

estratégicos a partir dos quais se dá o alerta quando se avista algum 

fumo. 

É nestes pontos que se efetuam as funções dos Escutas ou Vigias de 

Incêndios Florestais abordadas no presente manual.  

• Vigilância móvel. Há diferentes meios do serviço operacional (Agentes 

ambientais, veículos motobomba, equipas noturnas…) que reforçam a rede 

efetiva de vigilância fazendo percursos ou situando-se nos pontos 

estabelecidos. 

 112: qualquer pessoa pode ligar para o 112 informando da existência de 

um incêndio. Este serviço compila a informação e transmite-a ao CPM. 

 

 

Figura 11. Posto de vigilância de Peña Carbonera, Salamanca. 

 

O Vigia de Incêndios Florestais é a pessoa encarregue de efetuar uma vigilância 

exaustiva da zona que lhe foi atribuída, para detetar de forma rápida e com a 

maior precisão os incêndios florestais que se produzam, e transmitir ao CPM toda 

a informação das ocorrências que aconteçam no seu campo de visão. 

 



 

 

15 
 

Para isso deverá ser capaz de: 

 Vigiar atentamente o território atribuído. 

 Localizar os alarmes de incêndios. 

 Discernir os falsos alarmes. 

 Transmitir a informação do alarme de uma forma precisa e concisa. 

 Avaliar os alarmes: perigosidade, evolução provável, etc. 

 Servir de elo de comunicação. 

 Anotar dados meteorológicos para o cálculo de índices de perigo. 

A figura do vigia é crucial no trabalho contra incêndios florestais, já que na maioria 

das ocasiões é a primeira pessoa que vê o incêndio e o localiza no território. 

Deve ser capaz de sintetizar e transmitir de forma clara e concisa o que está a 

acontecer num determinado momento e lugar, para uma extinção rápida e eficaz. 

Dessa informação depende em parte o sucesso do primeiro combate ao 

incêndio. 

Algumas características que o vigia deve possuir são: ter boa vista e estar 

habituado a usar binóculos. Deverá ainda ter capacidade para manter a atenção 

com o grau de concentração necessário à execução do seu trabalho, bem como 

possuir uma estabilidade emocional que lhe permita passar longas horas em 

solidão. 

 

   

Figura 12. A importância do vigia baseia-se no facto de o sucesso da 

extinção começar por uma deteção eficaz. 
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3.1 FUNÇÕES DO VIGIA 

As funções gerais de vigilância são: 

• A observação do território.  

• A localização dos possíveis incêndios 

• A descrição de fumos.  

• E a análise e transmissão da informação de forma clara e ordenada. 

Para isso, o vigia deve conhecer e realizar certas missões que seguidamente 

passamos a descrever.  

Noções prévias: 

a) Conhecer em pormenor a zona a vigiar: nome de núcleos urbanos, 

paragens, acidentes geográficos, localidades, montes, caminhos, acessos, 

lixeiras, etc. Carecerá de um período de formação nos primeiros dias de 

trabalho. 

b) Interpretação de mapas e utilização de instrumentos para a 

localização de incêndios  

c) Conhecer os meios que integram o serviço operacional de combate 

contra incêndios florestais na sua zona de trabalho, localização e 

indicativos. 

d) Conhecer o emissor e seu uso, em conformidade com as normas 

estabelecidas para a transmissão, bem como os protocolos e a disciplina 

nas comunicações. 

e) Saber que em dias de acalmia e tempo muito estável é habitual que haja 

névoa ou bruma seca e, portanto, a visibilidade diminui sensivelmente, 

razão pela qual deverá aumentar o estado de alerta.  

Trabalho quotidiano ordinário: 

f) Realizar uma observação contínua durante o dia de trabalho. 

g) Transmitir periodicamente um relatório de ocorrências e informar das 

novidades ocorridas no seu campo de visão ao CPM. 

h) Comunicar as entradas e as saídas do seu posto de trabalho. 

i) Manter a escuta permanente ao canal atribuído durante o horário de 

trabalho. 
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j) Realizar a anotação de dados com aparelhos meteorológicos (anemómetros, 

termómetro de máximas e mínimas, cata-vento, psicrómetro) e transmiti-los 

ao CPM quando assim lhe for requerido. 

k) Manter um registo do sucedido no Livro Diário de Ocorrências. 

l) Aplicar durante a realização da sua atividade as medidas oportunas de 

segurança e higiene no trabalho. 

Trabalho quotidiano em situação de incêndio 

m) Transmitir de forma rápida, clara e concisa ao operador de rádio/escuta 

do CPM, pelo canal atribuído, a maior informação sobre o incêndio. 

n) Apoiar os meios de extinção, como elo, quando assim lhe for requerido, 

quer para a transmissão de mensagens ao CPM, quer para informar sobre a 

evolução do fogo, acessos, comunicações de meio a meio, etc. 

3.2 O EQUIPAMENTO DO VIGIA 

O equipamento necessário no posto de vigilância é: 

• Sistemas de localização (alidade, binóculos) 

• Sistemas de comunicação com o CPM (emissor) 

• Mapas da zona a vigiar com informação sobre vegetação, vias de 

comunicação, etc. 

• Livro Diário de Ocorrências. 

• Estojo básico de primeiros socorros  

Por parte da Secção de Proteção da Natureza dotar-se-á o vigia de um 

Equipamento de trabalho. 

3.3 PROCEDIMENTOS DE TRABALHO 

A vigilância consta de cinco fases: 

 Deteção, deve ser imediata. O tempo de deteção é o transcorrido desde que 

se produz o incêndio até que é descoberto e se dá o alarme. 

 Localização, deve situar exatamente a posição do fumo antes de comunicar 

ao CPM.  

 Obtenção de informações básicas, o vigia deve compilar informações sobre 

o fogo que acaba de avistar e localizar para transmitir ao CPM. 
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 Transmissão das informações ao CPM. 

 Obtenção de informações complementares que possam ser úteis para os 

meios de extinção, como o tipo de combustível que se está a queimar, vias de 

acesso, vento, etc. 

Decurso do trabalho 

Ao iniciar o seu trabalho, o vigia passa a realizar uma série de comprovações, 

após as quais comunica ao CPM que se efetuou a abertura do posto sem 

novidade ou informa sobre eventuais ocorrências. As comprovações a realizar 

prendem-se com comunicações, meteorologia, estado do posto… 

Com a periodicidade que o CPM indicar, é solicitado um relatório de novidades. 

Esta informação periódica é compilada com uma finalidade dupla: como 

comprovação do sistema e para a própria segurança dos vigias. 

A missão do vigia pode chegar a ser monótona, já que a solidão e a observação 

contínua em pontos fixos podem ocasionar um esgotamento e uma distorção do 

campo de visão, razão pela qual se deve interromper a rotina e sistematizar a 

vigilância. 

 

Figura 13. Coluna de fumo avistada a partir de um posto de vigilância. 
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Deteção do alarme 

A informação que um vigia deve compilar ao detetar um possível incêndio deve 

ser: 

• Localização do fogo que pode ser determinada de várias formas: 

 Indicando o nome do monte ou paragem e área municipal. 

 Indicando coordenadas, ângulos e/ou distâncias. 

• Tipo de fumo: cor, densidade e desenvolvimento da coluna. 

• Tipo de vegetação afetada: floresta, matagal, pastagem, agrícola… 

• Superfície aproximada do que se está a queimar. 

• Bens ameaçados. 

• Características do incêndio: 

 Comportamento e intensidade do fogo, caso se discirna. 

 Possível evolução do fogo. 

 Condições meteorológicas na zona indicando a existência ou não de 

vento (direção e intensidade). 

 Vias ou rotas de acesso ao incêndio. Breve descrição do terreno quanto à 

possibilidade de movimento de pessoas ou de meios mecânicos, bem como 

pontos de água. 

• Outras informações de interesse como situação de acidentes geográficos e 

respetiva posição a respeito do incêndio. 

 

O mais importante é que a informação que o vigia observar e transmitir 

a partir do seu posto possa ser de utilidade para a rápida localização 

e/ou extinção do incêndio. 
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4 TIPOS DE FUMO 

Para poder dar uma informação correta da evolução de um incêndio há que possuir 

certos conhecimentos do comportamento do fogo e poder analisar assim aquilo 

que se está a ver.  

A maior parte das vezes o vigia não vê o fogo que se está a produzir, mas sim 

uma coluna de fumo. Em função dessa coluna de fumo, o vigia deve ser capaz de 

analisar o que se está a queimar.  

De acordo com os tipos de fumo podemos classificá-los nos seguintes grupos. 

4.1 CONFORME A ORIGEM 

 Falso alarme: não são fumos de incêndio florestal, costumam ser enganos 

decorrentes de nuvens de pó procedentes do trânsito de veículos ou de 

gado, minas a céu aberto, remoinhos de ar, vapores industriais, 

evaporação… 

 Queimadas controladas: são queimadas autorizadas, das quais se tem 

conhecimento para se poder fazer um acompanhamento e vigilância. 

 Outras queimadas não autorizadas: queimadas das quais não se tem 

conhecimento, costumam sair de um ponto fixo e é necessário vigiar a sua 

possível evolução. 

 Habituais: fumos que saem de vez em quando sempre do mesmo lugar, 

como queima de resíduos, chaminés ou torres de indústrias, pedreiras, etc. 

É importante dispor de uma lista ou elaborá-la ao longo da campanha com 

a localização desses pontos fixos, para evitar confusões e estar atento para 

o caso de se produzir algum escape ou coocorrência com outro fumo 

próximo. 

 Alarmes: fumos de procedência desconhecida que podem dever-se a um 

incêndio florestal. 

Em caso de dúvida, cabe notificar sempre o Centro Provincial de Comando 

(CPM). 

4.2 CONFORME A COR 

 Branco: corresponde a queimas de combustíveis ligeiros (prados, 

cereais…). 
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Figura 14. Fumo branco 

 Cinzento-claro: corresponde a queimas de combustíveis de tipo médio 

(matagais de tamanho pequeno - médio). 

 

Figura 15. Fumo cinzento 

 Cinzento-escuro/preto: indica que se está a queimar muito material pesado 

(matagais grandes e floresta...) e não existe oxigénio suficiente para 

consumir o referido combustível. 
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Figura 16. Fumo preto 

• Amarelado: adquire essa tonalidade quando o fogo afeta espécies 

resinosas. 

As colorações indicadas são orientadoras e podem variar em função das 

condições meteorológicas. 

4.3 CONFORME A TEXTURA 

• Ligeira: pouca densidade, leve. Existe pouca quantidade de combustível, o 

qual se encontra disperso. 

 

Figura 17. Coluna de fumo ligeira 
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• Densa: fumo espesso. Indica uma grande quantidade de combustível e/ou 

numa zona onde a combustão é muito intensa. 

 

Figura 18. Coluna de fumo densa 

4.4 CONFORME A FORMA 

Devido ao efeito do vento 

• Coluna direita. Se o fumo formar uma coluna vertical a partir da base, é 

um indicador de que não há vento à superfície. 

 

Figura 19. Coluna direita 

 

• Coluna inclinada. Revela a presença de vento na zona. A direção rumo à 

qual a coluna se inclina indica a direção de avanço do incêndio, (lembre-se 

que a direção do vento se expressa a partir da sua procedência). O grau de 

inclinação indica a intensidade do vento.  
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Figura 20. Coluna inclinada 

 

• Coluna dobrada. Quando a coluna de fumo ascendente mais ou menos 

vertical se inclina em altura, é um indicador de que há vento nas zonas 

altas da atmosfera, diferente do que sopra sobre o terreno. (À superfície 

pode não haver vento ou inclusive ventos topográficos locais de direção 

diferente do vento de altura). Há que estar atento a mudanças na situação 

de ambos os ventos. Por exemplo, se o vento atmosférico começar a incidir 

perto da superfície, pode causar mudanças repentinas na intensidade do 

fogo. 
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Figura 21. Coluna dobrada 

Devido ao efeito da estabilidade atmosférica 

• Coluna de desenvolvimento vertical. Se a coluna de fumo crescer com 

facilidade a direito, em altura, é um indicador de uma atmosfera instável, 

isto é, condições atmosféricas que facilitam correntes de ar ascendentes. 

As condições atmosféricas instáveis facilitam o crescimento de um grande 

incêndio. 
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Figura 22. Coluna de desenvolvimento vertical 

• Fumo disperso. Dá-se em situações de estabilidade atmosférica. As 

condições atmosféricas impedem a ascensão vertical do fumo que pode 

chegar a produzir um efeito similar ao do nevoeiro. O risco está em 

interromper a estabilidade e produzir-se uma mudança brusca no 

comportamento do fogo, quer dizer, uma entrada de instabilidade faria com 

que a coluna de fumo ascendesse para zonas altas, incrementando, 

portanto, e de forma notória, a intensidade do fogo. 

Um indicador de instabilidade é o desaparecimento do nevoeiro por fumo. 
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Figura 23. Fumo disperso   

Devido ao efeito da convecção  

Coluna convectiva. Dá-se o nome de coluna de convecção à coluna ascendente de 

gases, fumo, cinzas e outras partículas produzidas pelo fogo.  

Se a evolução do fumo estiver marcada por este fenómeno, fala-se de coluna 

convectiva. É um indicador de incêndios de alta intensidade. A forma que este tipo 

de coluna adota assemelha-se visualmente a um «cogumelo». São situações nas 

quais o fogo e a convecção geram umas condições ambientais que modificam a 

meteorologia no terreno (por exemplo a direção e a velocidade do vento). 

Para que se forme uma coluna de fumo convectiva, o incêndio carece de certo 

desenvolvimento. 

  

Figura 24. Coluna convectiva 



 

 

28 
 

5 CARTOGRAFIA, ORIENTAÇÃO E METEOROLOGIA 

5.1 CARTOGRAFIA 

Um Mapa é uma representação de uma porção da Terra numa superfície plana. 

A relação entre as medidas reais sobre o terreno e sobre o mapa é o que 

denominamos escala. 

Podemos encontrar dois tipos de escala: 

 Escala numérica: indica a equivalência real sobre o terreno de uma 

unidade medida sobre o mapa. Desta forma, num mapa cuja escala é 

1:50.000, um centímetro equivaleria a 50 000 centímetros da realidade, ou 

o que vem a ser o mesmo, 500 m. 

 Escala gráfica: é a representação geométrica de uma escala numérica. 

Apresenta a vantagem de evitarmos ter de fazer cálculos já que para obter 

uma dimensão real basta sobrepor a distância medida no mapa sobre a 

escala gráfica. 

Além de termos referência de distâncias medidas na horizontal sobre o terreno, 

de um mapa também podemos obter informação sobre o relevo representado por 

curvas de nível. Uma curva de nível une os pontos do mapa de igual altitude e é 

o resultado de cortar idealmente o terreno com uma superfície plana e horizontal. 

 

Figura 25. Curvas de nível 

 

Se pintássemos um monte com uma franja vermelha a cada 20 m de desnível e 

o observássemos a partir de cima, veríamos uma série de curvas onduladas mais 

ou menos paralelas e concêntricas umas às outras, de maneira que entre cada 

duas delas sabemos que há 20 m de desnível. 
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 Num terreno plano, as curvas estão muito separadas e são escassas. 

 Em zonas nas quais existe muito declive, as curvas de nível estão mais 

juntas. 

Se compreendermos claramente o que significam as curvas de nível, podemos ter 

uma ideia aproximada da forma do terreno. No relevo assim representado 

podemos identificar os acidentes geográficos existentes no terreno. Os mais 

comuns são: 

 MONTE: elevação sobre o terreno. 

 SERRA: agrupação de várias montanhas numa direção. 

 ENCOSTA OU LADEIRA: superfície lateral de um monte. 

 CUMEADA: linha de máxima elevação numa formação montanhosa. 

 CUME: parte mais elevada de um monte. 

 PLANALTO: elevação sobre o terreno cujo cume é extenso e plano. 

 DIVISÓRIA: linha que separa as zonas onde escorrem as águas. 

 TALVEGUE: linha que marca a parte mais funda de um vale, e é o caminho 

por onde correm as águas das correntes naturais. 

 BARRANCO: talvegue profundo. 

 DESFILADEIRO: é o ponto mais baixo de uma linha de cumes compreendido 

entre duas elevações. 

Os acidentes geográficos vêm representados nos mapas por curvas de nível com 

formas características.  

É muito importante identificar, visualmente e num mapa, as formas do 

relevo já que afetam muito significativamente o comportamento de um 

incêndio:  

 TALVEGUE: produzem efeito de chaminé, pois canalizam o vento 

dominante, com grande potencial de formação de partículas 

incandescentes. 

 CUMES: ao soprar através dos cumes, o ar forma remoinhos. 

 DESFILADEIRO: canalizam o vento. 

 DIVISÓRIA: ao chegar a ela, o incêndio muda de comportamento. 
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Figura 26. Fotografia e mapa 1:50.000 nos quais se identificam acidentes 

geográficos 

Durante os primeiros dias, é conveniente contrastar o território que se observa a 

partir do posto num mapa à escala 1:50.000/1:25.000, numa tentativa de 

interpretar o relevo e localizar os topónimos de uso mais frequente. 

5.2 ORIENTAÇÃO 

A alidade é um instrumento para a medição de ângulos. Consta de uma mira e 

de uma superfície circular graduada que se encontra já orientada, pelo que 

visualizando a base da coluna de fumo através da mira, obtemos diretamente a 

sua orientação. 

Os métodos de localização de alarmes são principalmente dois: 

a) Convencional: indica-se o nome da paragem pelo qual se conhece o lugar. 

Requer grande conhecimento da zona. 

b) Geográfica: indica-se o ângulo de uma posição com alidade. 

O uso da alidade é simples, dirigimos a mira à base do fumo, anotando o ângulo 

definido sobre a superfície circular graduada ou limbo. Transmitimos este ângulo 

diretamente ao CPM, para que com a informação obtida de pelo menos dois (2) 

postos de vigilância e através de triangulação, se localize o ponto onde se produz 

o fumo. Com três ÂNGULOS a localização do incêndio é mais exata. 

Outro instrumento muito útil que se pode utilizar para orientação no posto de 

vigilância são os binóculos que incluem uma bússola que nos permitem dar a 

orientação, em graus sexagesimais, do ponto que focamos.  
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Figura 27. Binóculos graduados e alidade indicando a orientação 

5.3 METEOROLOGIA 

Conceitos gerais 

Dos três fatores que condicionam o comportamento do incêndio florestal, o que 

sofre maiores variações é a meteorologia, dado que a topografia e o combustível 

permanecem constantes no tempo. Apesar disso, a partir do posto de observação 

pode-se reunir uma informação aproximada sobre a situação meteorológica no 

lugar do incêndio. 

Os fatores meteorológicos que têm maior ocorrência são: 

 Temperatura 

Contribui quer para a ignição quer para a propagação do incêndio. A temperatura 

sofre oscilações ao longo do dia, atingindo os valores máximos nas horas de maior 

insolação, ou seja, às primeiras horas da tarde. 

Há que ter precaução de medir a temperatura no exterior da cabine e 

sempre com os aparelhos à sombra para evitar dados erróneos. 

 Humidade relativa 

A humidade representa a medida do conteúdo de água na atmosfera. Do ponto 

de vista do comportamento do incêndio, ao aumentar a temperatura diminui a 

humidade relativa do ar, os combustíveis secam, ardendo assim com maior 

facilidade. 
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Figura 28. Higrómetro, barómetro e termómetro de máximas e mínimas 

 

 Vento 

O vento empurra o calor produzido pelo fogo para o combustível que tem à frente, 

secando-o e facilitando a sua ignição. Provoca, portanto, que o fogo adquira mais 

velocidade e intensidade por onde sopra. Um vento de 10 km/h (agita as folhas e 

galhos das árvores) já influi notavelmente num incêndio, e com 20 km/h (move 

ramos grossos e árvores pequenas) faz com que o incêndio seja muito rápido. 

Caso, a partir do posto, se detetasse uma mudança brusca na direção e 

intensidade do vento é necessário comunicá-lo ao CPM. 

 

Figura 29. Incêndio conduzido por vento 

 

O vento que se observa no monte e move os incêndios é o resultado do vento 

dominante mais os ventos locais. 
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» Vento geral: originado pelo movimento da atmosfera. Em incêndios que se 

complicam, o PMA costuma dispor das previsões meteorológicas de vento, que 

são muito precisas nas mudanças a grande escala. 

» Ventos topográficos locais: gerados pelo aquecimento do ar nas ladeiras 

aquecidas pelo sol ou o seu arrefecimento durante a noite. Conforme a hora do 

dia e a posição do incêndio a respeito das ladeiras pode fazer-se uma previsão 

bastante precisa da sua evolução.  

As três formas que mais condicionam os incêndios são: 

 Ventos diurnos ascendentes: começam a meio da manhã e são mais intensos 

à hora em que o sol mais aquece as ladeiras. Conforme a orientação da ladeira 

são mais fortes em momentos diferentes da tarde (das 14 às 18 horas). 

 Ventos noturnos descendentes: começam quando o sol se põe e aumentam 

de intensidade durante a noite até umas duas horas antes do amanhecer. 

 Ventos de vale: os ventos ascendentes e descendentes são mais intensos no 

fundo dos vales, ao acrescer-se o efeito de todas as ladeiras que o compõem. 

 

 

Figura 30. Ventos topográficos locais 
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Também há que prestar especial atenção ao vento associado aos temporais: 

 Com a proximidade do temporal, o vento sopra com rajadas fortes na 

direção da sua progressão. 

 Quando o temporal está instalado, produzem-se ventos muito fortes e com 

rajadas que sopram em todas as direções. 

 Quando o temporal passa, o vento muda de rumo, soprando em direção 

contrária à sua progressão. 

Por tudo isso, as características do vento que interessa conhecer são o rumo do 

vento (definido a partir da sua origem e não do seu destino) e a velocidade, e 

se são constantes ou com rajadas. 

Caso se detetem mudanças bruscas no rumo e intensidade convém avisar o CPM. 

Aparelhos de medição 

Para determinar a velocidade do vento são utilizados anemómetros, mas pode-

se ter uma ideia aproximada da intensidade recorrendo à Escala de BEAUFORT. 

Esta escala consta de oito níveis, mas para a aplicação em vigilância de incêndios, 

é suficiente conhecer os quatro primeiros níveis. É descrita a seguir: 

 

Figura 31. Anemómetro 
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Escala Vento 
Velocidade média 

do vento em Km/h 
Descrição dos efeitos em terra 

0 Calma 1 O fumo sobe verticalmente 

1 Aragem 3 O fumo indica a direção do vento 

2 Brisa leve 9 
Sente-se o vento na face; as 

folhas das árvores movem-se 

3 
Brisa 

bonançosa 
16 

Folhas e galhos finos em 

agitação constante 

4 
Brisa 

moderada 
24 Levanta poeiras e papéis soltos 

 

Figura 32. Escala de Beaufort 
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6 COMUNICAÇÕES 

6.1 INTRODUÇÃO 

Em extinção de incêndios, é imprescindível o uso de um sistema de comunicações 

que permita falar entre as diferentes zonas de trabalho. Dessa forma podem-se 

organizar melhor os trabalhos, e é possível avisar de mudanças no 

comportamento e de riscos para os trabalhadores. Por outro lado, quando 

não há incêndio, muitos meios estão situados em lugares remotos, pelo que o 

CPM não pode despachá-los usando as redes de telefone. 

Em todo o mundo são utilizados sistemas de rádio específicos para manter todas 

estas comunicações. Os sistemas baseiam-se no uso de aparelhos portáteis de 

emissão-receção alimentados por baterias recarregáveis, que podem ser 

emissores fixos instalados nos veículos ou emissores de mão ou portáteis. 

Em Castela e Leão utilizam-se atualmente emissoras de FM com frequências em 

torno dos 80 MHz, muito próximas às da rádio comercial. Essas frequências 

permitem que um emissor de mão tenha um alcance médio próximo dos 25 

quilómetros, e certa capacidade de refração que possibilite contornar alguns 

obstáculos. Os obstáculos que reduzem o alcance dos emissores podem ser tanto 

materiais (montanhas ou edifícios) como eletromagnéticos (linhas elétricas 

potentes ou repetidores de telefone, rádio e televisão). Ainda assim, todos os 

padrões de utilização das comunicações descritas na alínea 6.4 continuam válidas. 

6.2 CANAIS E MODALIDADES DE COMUNICAÇÃO 

Cada emissor emite e recebe nas frequências que o utilizador sintonizar no 

aparelho. Para que a utilização seja mais simples, as frequências foram 

programadas em diferentes canais, numerados de 1 a 100. Em cada província se 

usam uns canais determinados, a fim de que as comunicações em cada uma delas 

não interfiram com as próximas. 

Salvo algum muito antigo, os emissores têm todos os canais da Comunidade 

programados, de forma a que se um meio se deslocar para outra província possa 

usar os canais designados. Porém, noutras comunidades os canais são 

diferentes, daí que caso se acuda a um incêndio como apoio, será preciso contar 

com um meio de comunicação alternativo ou uma pessoa que sirva de elo entre 

ambos os sistemas. 
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O sistema de comunicação utilizado tem duas modalidades de funcionamento que 

proporcionam distintas utilidades: 

• Comunicação simplex: cada emissor contacta diretamente com outros 

que estejam dentro do seu alcance. Há que recordar que o alcance pode 

ser limitado pelos obstáculos existentes (linhas de alta tensão, montanhas, 

etc.). Salvo em zonas muito abruptas, o seu uso é recomendado durante 

os trabalhos de extinção. 

• Comunicação semiduplex: cada emissor contacta com outros através 

de um repetidor, mas não diretamente. Os repetidores colocam-se em 

pontos dominantes e têm mais potência do que os emissores portáteis, 

tendo maior alcance. Não obstante, os obstáculos intermédios continuam a 

condicionar muito o alcance do sinal. São os que se usam habitualmente 

para transmitir os alertas de incêndio ao CPM e enviar os meios a partir de 

lá. 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO RÁDIO DO ANO 2018 

Província Canais diretos   Canais através de repetidor 

(simplex)   (semiduplex) 

  

Ávila   2  29/ 30/ 34/ 35/ 42/ 43/ 44/ 45/  

Burgos  15  90/ 91/ 92/ 93/ 94/ 95/ 96/ 97/ 98/ 99/ 9 

León  16 / 17 / 18   64/ 67/ 80/ 81/ 83 

Palencia  22  21/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 31/ 32/ 33 

Salamanca  20   71/ 84/ 85/ 86 

Segovia  1  59/ 61/ 62/ 63/ 65/ 66/ 68/ 69 

Soria   10  74/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79/ 87/ 88/ 89 

Valladolid  7  50/ 51/ 52/ 53/ 54/ 55/ 56/ 60 

Zamora  5 / 6  36/ 37/ 38/ 39/ 40/ 41/ 47 

Autonómicos    3/ 4/ 57/ 58  
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6.3 USO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

Seguidamente passamos a descrever os comandos principais dos aparelhos 

utilizados atualmente e instruções básicas para a sua correta utilização. 

Uso dos comandos 

Há emissores de diferentes marcas e modelos, com mais ou menos funções ou 

possibilidades, mas todos têm três comandos principais para sua utilização: 

• Comando de emissão/receção (PTT): mantém-se premido para falar e 

larga-se para ouvir. O emissor não recebe enquanto estiver a emitir. Só se 

deve falar passados um ou dois segundos após premir o botão, porque é 

fácil que se corte a primeira palavra enquanto se estabelece o contacto com 

outros emissores. 

• Comando de volume: o dispositivo de volume do altifalante regula-se ao 

girá-lo, e em muitos modelos tem uma posição para desligar o emissor. 

Deve-se subir o indispensável para se ouvir, porque quanto mais alto 

estiver, mais se distorce a voz, além de consumir mais bateria. 

• Indicador de canais: serve para selecionar o canal em que vai comunicar. 

 

 

Figura 33. Partes de um emissor  

 

Só se deve transmitir se o emissor estiver em silêncio. Quando os emissores 

recebem uma mensagem, só se desligam quando a mesma tiver terminado; assim 

sendo não recebem nada de qualquer outra que estiver a emitir em simultâneo. 

Nalguns modelos até se acende uma luz vermelha ou se ouve um sinal de erro 

quando isso sucede. 
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Para falar há que posicionar o aparelho emissor a uma distância aproximada de 

10 centímetros dos lábios. Dessa forma, o microfone capta melhor a voz e não 

distorce a mensagem. 

Todos os emissores têm uma função scanner programada, que realiza uma 

procura pelos canais da província e sintoniza o primeiro que estiver a comunicar. 

Nos incêndios é recomendável desligar esta função, porque pode fazer com que 

não se oiçam as mensagens do canal atribuído quando o emissor comunica com 

outro. 

A carga da bateria tem uma duração limitada. Para tirar o máximo partido é 

conveniente ser-se precavido: os aparelhos consomem muito quando estão em 

emissão, pouco quando estão em modo de receção e praticamente nada quando 

a rede está em silêncio e a emissor em espera. Portanto, é conveniente encurtar 

as mensagens e baixar o volume até ao nível mínimo que permita escutá-las. 

Devemos considerar que quando falamos pelo emissor, não só gastamos 

a energia do nosso equipamento, mas que obrigamos a gastar aos que 

nos escutam. 

Manutenção 

Os emissores funcionam melhor quando é feita uma manutenção adequada. As 

principais pautas a ter em conta são: 

• Não pegar no emissor pela antena. Uma antena dobrada ou ligeiramente 

solta emite e recebe muito pior. 

• Não premir o PTT sem a antena posta, produz-se uma sobrecarga que pode 

danificar o aparelho. 

• Proteger o emissor da água. Os salpicos ocasionais não costumam danificá-

lo, mas a longo prazo facilitam a corrosão. 

• Não deixar o emissor exposto ao sol no tabliê do carro. 

• Carregar o emissor todas as noites, para o ter sempre em ótimo estado de 

carga. 

• Em emissores de carro, verificar periodicamente as ligações à bateria, a 

antena e o PTT. 
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6.4 DISCIPLINA EM COMUNICAÇÃO RÁDIO 

Durante a extinção dos incêndios é normal que haja muitos utilizadores de 

emissor, frequentemente isso redunda na saturação dos canais de comunicação. 

Para reduzir essa saturação e obter a máxima eficácia das comunicações, são 

úteis as recomendações que passamos a enunciar. O objetivo principal das 

referidas recomendações é passível de ser resumido numa única frase: as 

mensagens têm de ser claras, breves e precisas. 

• Clareza: falar devagar e usar frases fáceis de entender. 

• Brevidade: utilizar poucas palavras, sem explicações desnecessárias. 

• Precisão: usar termos percetíveis por todos os interlocutores e que não 

tenham vários significados possíveis. 

As mensagens desordenadas e muito extensas são de difícil compreensão. 

Tenhamos consciência de que quanto mais prolongada for a transmissão, mais 

possibilidades tem de ser interrompida por uma interferência. 

Portanto, antes de premir o comando, deve rever mentalmente a mensagem e 

transmiti-la com a melhor modulação de voz de que for capaz. 

Linguagem e frases feitas 

Nas comunicações rádio usam-se uma série de palavras e frases comuns que 

reduzem o tempo despendido e evitam confusões, devido a serem difíceis de 

confundir inclusive quando o som se distorce. As mais importantes são as 

seguintes: 

• Começa-se por «atenção» ou «a ver»: isto evita que se perca informação 

relevante enquanto o emissor estabelece a ligação. 

• Nomeia-se primeiro o indicativo do recetor desejado seguido de «para» e 

do emissor da mensagem, por exemplo:  

 Atenção posto de Cueto para central de León 

• A seguir, o recetor responde: «adiante» seguido do recetor, no exemplo 

anterior  

 «Adiante Central de Leão para posto de Cueto» 

• Transmite-se a mensagem em linguagem clara, breve e precisa. É melhor 

transmitir várias mensagens breves do que uma muito extensa. 

 Vejo um fumo a 230º dois - três - zero 
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• O recetor tem de confirmar a receção de cada transmissão com 

«recebido» ou «copiado». 

 Recebido, há massa florestal próxima? 

• Se o recetor não entendeu completamente a mensagem, ou pede para a 

transmitirem de novo com «repete», ou então pergunta repetindo a parte 

confusa com as suas próprias palavras 

 Entendo fumo a 230 º, dois – três – zero? 

• Diz-se «afirmativo» em vez de sim e «negativo» em vez de não, mais 

difíceis de confundir mesmo que se corte parte da comunicação. 

 afirmativo 

• Quando se transmitem números, ler-se-á algarismo a algarismo de acordo 

com o método seguinte: 

 (37) = três - sete 

 (123) = um - dois- três 

Prioridade das mensagens 

Como norma geral, não se interrompe uma comunicação em curso para 

começar outra, dado que se incrementa o tempo de ocupação do canal ao ter de 

repetir mais tarde parte da informação. A única exceção a esta regra são as 

mensagens urgentes e importantes: 

• Comunicações relacionadas com a segurança dos trabalhadores ou 

riscos detetados. 

• As instruções do PMA ou outros responsáveis para os meios de extinção 

que impliquem uma mudança imediata de tarefa. 

Por exemplo, um vigia pode interromper o CPM quando está a pedir novidades 

aos meios do serviço operacional para informar de um incêndio. 

6.5 CODIFICAÇÃO DE MEIOS 

Os postos de vigilância denominam-se pelo lugar da sua localização, por 

exemplo «Gistredo» ou «Fuente Macanda». 

O termo utilizado para cada tipo de meio terrestre é: 
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MEIO CÓDIGO ABREVIATURA 

Brigada terrestre Romeo R 

Brigada terrestre 

noturna 

November N 

Veículo motobomba Charlie C 

Buldózer Delta D 

 

Utilizam-se letras e números para identificar a província à qual pertencem. O 

número corresponde ao da ordem alfabética. 

PROVÍNCIA NÚMERO CÓDIGO 

Ávila  1 Alfa 

Burgos  2 Bravo 

León  3 Lima 

Palencia  4 Papa 

Salamanca  5 Sierra 

Segovia  6 Golf 

Soria  7 Oscar 

Valladolid  8 Victor 

Zamora  9 Zulu 

 

Para se referir a qualquer meio terrestre usa-se o código seguido do número que 

lhe tiver sido atribuído, por exemplo Romeo 17 (na província de León é a brigada 

de Villafranca del Bierzo), Charlie 3 (na província de Palencia é a motobomba de 

Guardo) ou Delta 5 (na província de Zamora é o buldózer de Villardeciervos). 

Quando se vai a outra província, podem existir dois meios com o mesmo código, 

daí que se acrescente um segundo número que designa a província de origem. Os 

meios do exemplo anterior seriam Romeo 17.3, Charlie 3.4 e Delta 5.9.  

Os helicópteros são codificados pela letra da província de origem e o número de 

ordem atribuído à base. Por exemplo, Alfa 1 é o helicóptero com base em 
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Cebreros, província de Ávila, e Sierra 3 corresponde ao da base de Guadramiro 

em Salamanca. 

As brigadas helitransportadas denominam-se ELIF (equipas de luta integral 

contra incêndios florestais) e codificam-se como ELIF seguido do meio aéreo ao 

qual estão associadas, por exemplo ELIF Alfa 1 ou ELIF Sierra 3.  

6.6 ALFABETO FONÉTICO INTERNACIONAL 

Durante a transmissão, podemos deparar-nos com topónimos, palavras de 

pronúncia difícil, letras soltas, algarismos, etc… que podem ocasionar a 

transmissão errónea de uma mensagem. Como solução, usa-se o alfabeto 

fonético internacional que ajuda a pronunciar uma a uma as letras de uma 

mensagem, a fim de ser corretamente entendida. 

Cada letra tem um som que a distingue do resto. Este alfabeto, usado na aviação 

civil, está reunido na tabela seguinte: 

 

LETRA VOZ PRONÚNCIA ESPANHOLA PRONÚNCIA 

PORTUGUESA 

A ALFA Alfa ALfa 

B BRAVO BRAvo BRAvo 

C CHARLIE CHARli CHARli 

D DELTA DELta DELta 

E ECO Eco Écho 

F FOXTROT FOXtrot FOX-trot 

G GOLF GOLF GOLF 

H HOTEL joTEL hoTEL 

I INDIA India INdia 

J JULIET YUliet juLIÉte 

K KILO Kilo KIlo 

L LIMA Lima LIma 

M MIKE MAik MAIque 

N NOVEMBER noVENba noVEMber 

Ñ ÑOÑO ñoño ------ 

O OSCAR Oscar Oscar 

P PAPA Papa Pápa 

Q QUEBEC queBEC queBÉC 
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R ROMEO Romeo  RÓmio 

S SIERRA sierra SIErra 

T TANGO tango TANgo 

U UNIFORM YUniform UniFORM 

V VICTOR VICtor VICtor 

W WHISKY UISki WHISkey 

X XRAY EKSrei ECSrei 

Y YANKEE YANqui IANqui 

Z ZULU ZUlú zuLÚ 
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7 SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE RISCOS 

Os riscos a que um vigia se expõe produzem-se fundamentalmente nas seguintes 

situações: 

• Ao dirigir-se para o posto de veículo. 

• Durante o acesso ao ponto de vigilância. 

• Durante a sua permanência no posto de vigilância. 

• Caso se produzam temporais com aparelho elétrico. 

7.1 PRECAUÇÕES NA DESLOCAÇÃO PARA O POSTO 

Embora frequentemente o acesso ao posto seja realizado por caminhos florestais 

mais do que por estrada, observam-se sempre as normas de trânsito. Além do 

mais, tendo em conta que se transita por vias de circulação lenta, extremar-se-á 

a precaução. 

O estacionamento e acesso ao veículo far-se-á nas zonas previstas para isso, 

zelando para que fique imobilizado e sobre terreno firme. 

De igual forma, nas deslocações «in itinere», isto é, no trajeto entre o domicílio e 

o posto de vigilância, presta-se especial cuidado na condução e respeitam-se 

sempre as regras de trânsito. 

7.2 PRECAUÇÕES AO ACEDER AO POSTO DE VIGILÂNCIA 

A subida e descida das torres de vigilância realizar-se-á com precaução, 

especialmente quando o orvalho ou a chuva molharem as escadas e ao anoitecer. 

Além do mais, usar-se-á calçado com solas antideslizantes. 

À noite é necessário o uso de lanternas, dando especial atenção à existência de 

sulcos ou buracos no terreno. 
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Figura 34. Escadas de acesso ao posto de vigilância 

7.3 PRECAUÇÕES NO DECURSO DO TRABALHO 

Os riscos a que um Vigia de Incêndios está submetido no respetivo posto de 

trabalho são principalmente: 

Queda a nível diferente  

• O acesso à zona de trabalho realizar-se-á exclusivamente pela zona 

habilitada para esse efeito (escadas da torre). 

• Em ravinas e atalaias, não se aproximar da beira. 

• Em terrenos rochosos, caminhar com precaução.  

• Durante a observação, permanecer sempre atrás dos corrimões de cabines 

e torres, e não aceder a zonas que não estejam dotadas de corrimões.  

• Usar calçado com solas antideslizantes. 

• Sinalizar as zonas com potencial de gerar riscos, por exemplo, os perfis dos 

degraus em escadas. 
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• As cadeiras ou bancos a usar em plataformas exteriores devem ser de 

altura inferior à proteção intermédia dos corrimões da plataforma s. 

 

Figura 35. Posto de vigilância  

Queda ao mesmo nível 

• Caminhar com precaução, evitando armazenar ou deixar objetos ao nível 

do chão. 

• Manter a ordem, a limpeza e a organização no lugar de trabalho. 

• No transporte manual de materiais não se deve obstaculizar com a carga a 

visibilidade do percurso. Olhar sempre para onde se caminha. 

• Enquanto se está a realizar um trabalho, há que manter a atenção 

necessária para evitar distrações que possam provocar um acidente. 

• Utilizar roupa adequada ao trabalho que se realiza e mantê-la em bom 

estado. 

Choques contra objetos imóveis 

• A separação entre os elementos existentes no posto de trabalho será 

suficiente para que os trabalhadores possam executar o trabalho em 

condições de segurança, saúde e bem-estar.  

• Prestar atenção a todos os movimentos e manobras a realizar na tarefa 

diária. 
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Exposição a temperaturas ambientais extremas. Radiações solares 

• Evitar comer muito e alimentos gordurosos. Comer fruta, verduras, tomar 

sal às refeições. Não tomar álcool, nem drogas, evitar bebidas com cafeína 

e bebidas muito açucaradas. 

• Ir bem descansado para o trabalho, tomar duche e refrescar-se depois do 

trabalho. 

• Insistir com os trabalhadores para ingerirem água com frequência. 

Prosseguir com a ingestão de água depois do dia de trabalho. 

• Estar atento às previsões meteorológicas, para saber com antecedência as 

possíveis situações de stresse térmico. 

Estática postural 

• Ter em conta o desenho ergonómico do posto de trabalho, adaptar o 

mobiliário (mesas, cadeiras, painéis, etc.), dispor de planos de trabalho 

adequados em altura e distância de alcance dos materiais (ferramentas, 

objetos, etc.) às características pessoais de cada indivíduo (idade, estatura, 

etc.). 

• As posturas devem ser naturais. Devem-se evitar torções e flexões do 

corpo, bem como atividades prolongadas que conduzam à fadiga corporal. 

Aliás, recomendam-se frequentes mudanças de postura. 

• A distribuição dos elementos do posto de trabalho deve ser adequada. Os 

elementos cujo uso é feito de forma contínua situam-se em zonas 

acessíveis comodamente. 

• Alternar a posição de pé com a de sentado para reduzir a fadiga que produz 

ao manter uma posição fixa prolongada, sempre que a tarefa o permitir.  

Exposição a agentes vivos. Risco de picadelas e mordeduras de animais. 

• Prestar atenção ao pegar em objetos ou no emissor que estejam no chão 

ou numa mesa. Não enfiar a mão diretamente debaixo da mesma. 

• Usar repelente de insetos/carrapatos. 

• Se o trabalhador apresenta alergia conhecida, deve ir ao médico de família 

e tomar as medidas oportunas. 

• Evitar deixar recipientes abertos, especialmente com bebidas açucaradas.  

• No caso de deixar roupa no chão, sacudi-la antes de a vestir. 



 

 

49 
 

• Se um inseto lhe pousar sobre o corpo, não tentar matá-lo nem o espantar; 

permanecer quieto ou fazer movimentos lentos até se afastar. 

• Ter sempre à mão um estojo de primeiros socorros 

Como medida preventiva, os acessos contam com as medidas estabelecidas no 

RD 486/97 pelo que se estabelecem as disposições mínimas de segurança e saúde 

nos lugares de trabalho.  

Em qualquer caso, para cada situação, devem ser seguidas as normas de 

primeiros socorros. 

7.4 PRECAUÇÕES EM CASO DE TEMPORAL  

A rede de Postos de Vigilância de incêndios florestais da Junta de Castela e Leão 

está protegida contra raios por sistemas de proteção que cumprem a normativa 

vigente na matéria. 

Consequentemente, ao início da campanha e periodicamente, é preciso que o vigia 

de incêndios, possa realizar uma simples verificação, sem subir à estrutura, 

através de uma inspeção visual, reparando em: 

 Ponta do cabeçal: está a dois metros acima de qualquer elemento, 

antenas, árvores… 

 Fixação mecânica e estado do mastro: conferir que o mastro e cabeçal 

não se encontram danificados ou dobrados. 

 Ancoragens do mastro: conferir que não se encontram danificados ou 

oxidados. 

 Condutor de baixada: verificar que não se soltou nenhuma abraçadeira 

de fixação e que não está seccionado. 

 União do cabeçal do para-raios e a baixada: confirmar que estão 

unidos. 

 Manter a ligação de corrente húmida: para melhorar a condutividade é 

recomendável molhar a ligação à terra uma vez por mês. 

Quando se desencadeia um temporal, o vigia de incêndios comunicará ao CPM 

esta circunstância, indicando as medidas que vai adotar. Quando cessar o 

temporal, avisar de novo o CPM.  

Manter-se no exterior do posto de vigilância durante um temporal pressupõe um 

risco maior de ser atingido por um raio, tanto por impacto direto como por tensão 

de passagem. O posto de vigilância, ao estar dotado de um sistema de proteção 

contra raios, é uma estrutura segura. 
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Por isso, é mais seguro permanecer no interior do posto ou introduzir-se no veículo 

sempre antes de que chegue o temporal, já que a deslocação até ao mesmo 

é arriscada. 

Quando ocorre um temporal, desde que seja possível, tomar-se-ão as seguintes 

medidas preventivas: 

• No interior do posto devem desligar-se os equipamentos elétricos, 

emissores e fechar as janelas. 

• Caso se opte pelo veículo, devem fechar-se as janelas, não ligar o rádio 

nem sistemas de ventilação; permanecer parado. 

• Quando se está no exterior e não há refúgio próximo, deve reduzir-se ao 

mesmo tempo a própria altura (agachar se) e a superfície de contacto com 

o solo (juntar os pés) e não pôr as mãos sobre objetos ligados à terra. 

• Se o temporal eclodir durante a deslocação até ao posto de vigilância, evitar 

andar de bicicleta, cavalo ou veículo descapotável. 

Afastar-se das zonas elevadas, árvores de grande porte ou isoladas. 

Evitar o contacto ou proximidade com estruturas metálicas não protegidas 

ou vedações. 

Não levar objetos que sobressaíam por cima da cabeça, (guarda-chuvas, 

ferramentas...). 

• Evitar ou limitar o uso de telemóveis e portáteis. 

 

Nas horas e dias seguintes ao temporal, é necessário vigiar as zonas de 

queda de raios para localizar rapidamente alguma possível deflagração 

de incêndio. 
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Figura 36. Contador de raios             Figura 37. Ponta do para-raios 

 

 

INFORMAÇÕES DE INTERESSE 

 

TELEFONES 

 

PROVÍNCIA    CPM  

ÁVILA     920355070/ 920355184  

BURGOS    947281579/ 947214890  

LEÓN     987296161/ 987226917  

PALENCIA    979715586/ 979715797  

SALAMANCA    923296050/ 923214808  

SEGOVIA    921417230/ 921417800  

SORIA    975226611/ 975236690  

VALLADOLID   983249448/ 983249649  

ZAMORA    980515151/ 980521769  
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CENTRO PARA LA DEFENSA CONTRA EL FUEGO (CDF) (CENTRO PARA A DEFESA CONTRA O FOGO) 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

Junta de Castilla y León 

C/Comandante Cortizo, s/n; 24008 León 

Telefones: 987 22 09 46  

E-mail: centrofuego@jcyl.es 

Site: www.jcyl.es, procurar «CDF» 

 

 

 


