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INTRODUÇÃO 

Uma das técnicas mais utilizadas e mais eficazes no combate a incêndios 
florestais consiste na aplicação de água sobre o combustível que arde. Com 
esta forma de trabalhar consegue-se diminuir o calor que alimenta o fogo e, 
portanto, diminuir ou parar a reação de combustão. 

A água no monte é muito escassa durante as épocas de maior risco de 
incêndios, pelo que é necessário economizá-la ao máximo. A partir do 
momento em que se deteta um incêndio, começa uma corrida contrarrelógio 
para se conseguir transportá-la até à frente das chamas e tirar o máximo 
proveito em extinção. De acordo com as palavras do Sr. Rafael Ayala (Chefe 
de Incêndios de Leão nos anos '70, '80 e '90) "a água mais útil é a que fica no 

depósito depois de apagar o fogo". 

 

 
Figura nº 1. Autobomba 

 

O meio mais utilizado para transportar e aplicar a água é o veículo 
autobomba. Nas operações de luta contra incêndios florestais de Castela e 
Leão é identificado com o código CHARLIE. Neste manual o termo autobomba 
engloba o veículo, os seus equipamentos e as pessoas que os manuseiam: um 
condutor e um ou mais ajudantes compõem uma unidade que pode trabalhar 
de forma autónoma ou em colaboração com outras unidades. 

Este manual pretende ser um guia básico para o manuseamento de um veículo 
autobomba florestal e dos equipamentos que o compõem. 
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1. PROTOCOLOS DE TRABALHO 

Expõem-se em seguida algumas normas de funcionamento essenciais, que 
devem ser seguidas durante o período de operacionalidade do equipamento. 
Em qualquer caso, devem-se seguir sempre as instruções recebidas do Centro 
Provincial de Comando (CPM). 

1.1. SITUAÇÃO EM ESPERA 

Quando a autobomba está em situação de espera sem incêndio, o pessoal 
deve seguir estas normas: 

• Ter colocada a capa ou fato-macaco à prova de fogo e as botas de 
proteção, e ter os restantes Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
preparados para serem usados imediatamente em caso de incêndio. 

• Rever os equipamentos de extinção no início do turno de trabalho. Face a 
um aviso de saída, tudo deve estar preparado e funcionar perfeitamente: 
mangueiras, lanças, camião e bomba. 

• Manter sempre o depósito de combustível do camião acima dos ¾, a 
cisterna cheia de água e o depósito de espumífero, caso se disponha dele, 
também cheio. 

• Verificar se a comunicação por emissora é boa ao iniciar a jornada. 
Comunicar qualquer deficiência detetada na cobertura de rádio, telefone ou 
estado da rede rodoviária. O pessoal das autobombas pode complementar 
a rede de vigilância contra incêndios observando a partir da sua 
localização. 

 
Figura nº 2. Revisão do equipamento 

 

Em dias e horas de baixo risco, sempre com autorização do CPM e do Agente 
ambiental de guarda, será conveniente que se percorram trajetos na zona 
para se reconhecer, reverem e manterem caminhos, pistas e pontos de 
abastecimento de água. 
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O ajudante também deve conhecer o manuseamento e a manutenção da 
bomba. Algumas vezes pode ser necessário. É recomendável que sejam 
efetuados periodicamente treinos de estiramento de mangueiras e lançamento 
de água com o veículo em movimento, para se manter e aumentar a agilidade 
no trabalho, também com autorização do Agente de guarda e do CPM. Tudo 
isto contribui para o melhoramento da eficácia no trabalho e da segurança do 
equipamento. 

1.2. MOBILIZAÇÃO 

A autobomba deve-se deslocar aos incêndios ou lugares que lhe sejam 
indicados pelo CPM. Em algumas comarcas florestais foi estabelecido um 
protocolo de despacho automático. Neste caso, a autobomba será deslocada 
para o incêndio quando ouvir o aviso pela emissora, comunicando 
imediatamente ao CPM a sua saída e pressionando o localizador "saída de 
base". Se o CPM o considerar oportuno, poderá anular a saída em despacho 
automático. 

Durante a deslocação devem ser cumpridas as normas seguintes: 

• Conduzir com cuidado e prestando muita atenção. As autobombas são 
consideradas pelo Regulamento Geral de Circulação como veículos 
prioritários quando estão em serviço de urgência. Não obstante, devem ser 
tidos os cuidados necessários nas travessias urbanas e antes de se passar 
em semáforos vermelhos, sinais de stop ou ceder a passagem, etc., tendo 
em vista evitar atropelos, colisões ou acidentes. Caso se seja guiado por 
um veículo até ao acesso, deve-se solicitar-lhe que adeqúe a sua 
velocidade à do camião carregado de água. 

• Ativar sempre as luzes e a sirene da autobomba quando se acorre a um 
incêndio florestal, salvo se a sinalização o proibir. 

• Pedir indicações sobre o acesso ao incêndio ao CPM ou ao Posto de 
Comando Avançado (PMA). 

• Perguntar ao CPM ou ao PMA que canal de rádio é que se utiliza no 
incêndio.  

1.3. CHEGADA AO INCÊNDIO  

Ao chegar a um incêndio em que não haja ninguém, dever-se-á reconhecer a 
situação, informar o CPM e tentar controlar as chamas, sempre que tal não 
represente riscos para o equipamento. Em caso de riscos significativos, deve-
se aguardar a chegada de um responsável. Ao chegar ao incêndio, é 
necessário pressionar "chegada ao incêndio" no localizador do veículo. 
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A qualquer incêndio florestal deve-se deslocar um responsável pela Secretaria 
do Fomento e Meio Ambiente, que se encarregará de organizar e coordenar os 
trabalhos de extinção. Inicialmente é um Agente ambiental (Chefe de 
Extinção) e, se for necessário, deslocar-se-á um Engenheiro (Diretor Técnico 
de Extinção). Em qualquer caso, chama-se Posto de Comando Avançado (PMA) 
à pessoa ou pessoas que estão a desempenhar funções de coordenação em 
cada incêndio, e é a este Posto de Comando que é necessário pedir instruções 
sobre onde e como atuar. 

 
Figura nº 3. Pedido de instruções 

Antes de se chegar a um incêndio com Posto de Comando, é necessário mudar 
para o canal de rádio do incêndio, desconectar o scanner da emissora e pedir 
instruções de trabalho ao PMA, além de se pressionar "chegada ao incêndio" 
no localizador. 

Num incêndio muito pequeno bastarão algumas instruções de atuação: lugar e 
tipo de trabalho e ancoragens (onde começar e onde terminar). Caso sejam 
recebidas instruções contraditórias de diferentes pessoas, é necessário 
confirmar com o PMA quais é que são as corretas. 

Quando o incêndio for ligeiramente complicado ou houver mais de quatro ou 
cinco meios, as instruções devem ser mais complexas. O PMA deve informar 
sempre a equipa sobre: 

• Zona de trabalho. 

• Acesso. 

• Chefe de setor (responsável pela zona de trabalho). 

• Canal de rádio do setor. 

Depois de se ter contactado o responsável na zona de trabalho, será 
normalmente o Chefe de setor a transmitir as instruções concretas de atuação, 
detalhando os aspetos seguintes: 

• Estratégia geral. 

• Comportamento do incêndio. 

• Tarefas a executar. 

• Ancoragens. 
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• Outros meios presentes. 

• Riscos e precauções especiais na zona de trabalho. 

Depois de recebidas as instruções e antes do início do trabalho, é necessário 
estabelecer o protocolo básico de segurança OACEL, que se detalha na secção 
seguinte. Consiste basicamente em localizar um rota de escape para um lugar 
seguro, e manter comunicação permanente com um observador que tenha 
uma visão global da frente das chamas. 

Se o veículo se destinar a trabalhar sem se mover, deve-se estacionar 
permitindo a passagem a outros veículos e orientar sempre a cabina para a 
zona segura, para se facilitar a saída em caso de emergência. 

1.4. ATUAÇÃO 

A atuação de uma autobomba na extinção de um incêndio consiste 
normalmente em arrefecer o combustível ou sufocar as chamas com a água do 
equipamento e, por vezes, com espuma. As secções 3 e 4 indicam como é que 
estas operações devem ser efetuadas. 

A autobomba pode executar a sua tarefa com ou sem o apoio de outros meios 
(equipamentos, meios aéreos, etc.), mas trata-se sempre de um trabalho em 
equipa. Alguns aspetos do trabalho relacionados com o resto das operações 
que parecem não ter importância podem ser vitais em alguma situação 
pontual: 

• Outros meios no incêndio: bulldozer que pode desprender rochas por cima 
do camião, descargas de meios aéreos que modificam os ventos locais, 
equipas que liquidam com ferramenta o perímetro controlado pela 
autobomba, etc. 

• Comandos do incêndio: avisos sobre previsões meteorológicas de mudança 
de vento ou precipitação, conhecimento dos meios que vão começar a 
trabalhar a partir de outra zona, substituições disponíveis, etc. 

• Postos de vigilância: avisos de mudanças de vento, alterações de 
comportamento observadas, etc. 

• CPM: conhecimento dos meios no incêndio e no trajeto, controlo de horas 
de trabalho, organização de substituições, etc. 

Por isso, uma boa execução do trabalho é tão importante como a coordenação 
com o resto da equipa através do Responsável na sua zona do incêndio. Este 
conceito de trabalho em equipa, ao nível do pessoal da autobomba, traduz-se 
nos aspetos seguintes: 

• Efetuar os trabalhos encomendados e comunicar ao responsável qualquer 
alteração nos mesmos: chegar a zonas sem chamas, aumento da 
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intensidade das chamas, encontro com outros meios, voluntários a atuar 
por conta própria, redução da visibilidade devido a fumo ou vegetação, etc. 

• Comunicar qualquer alteração que afete ou possa afetar o comportamento 
do fogo, tanto na zona de trabalho da autobomba como noutras partes do 
incêndio: alteração de direção ou da textura do fumo, alterações no 
combustível ou no declive, chegada a talvegues ou divisórias, etc. 

• Comunicar as alterações no equipamento que possam afetar o 
desenvolvimento do trabalho: próximo esgotamento da cisterna (avisar 
sempre quando ficar ¼ do depósito), incorporação de equipas ou 
voluntários na equipa, aparecimento de um Agente ambiental, contacto 
com outros meios, etc. 

• Verificar periodicamente o funcionamento das radiocomunicações, 
especialmente quando tiver sido atribuído um observador do protocolo 
OACEL alheio à própria autobomba. 

• Manter-se informado sobre a evolução geral do incêndio e as alterações 
que não são visíveis a partir da localização da autobomba. Em caso de 
dúvida, por muito leve que seja, deve-se perguntar ao responsável. 

 

O trabalho de extinção de incêndios florestais é sempre um trabalho 
em equipa. Todos os trabalhadores se devem informar e manter o seu 
responsável informado para coordenarem os seus trabalhos com os 

restantes meios. 

 

Todos os trabalhadores de qualquer meio de extinção devem antepor a sua 
própria segurança a qualquer outro objetivo. O risco de se ser alcançado pelo 
fogo é o que ocasiona os acidentes mais graves e, portanto, é aquele ao qual 
se deve prestar mais atenção. Entende-se por alcance do fogo uma situação 
em que as chamas rodeiam uma pessoa numa zona de combustível não 
queimado e que o impedem de sair dela antes de ser alcançado pelas chamas. 
O protocolo básico de segurança OACEL (Observação, Atenção, Comunicação, 
Escape e Lugar seguro) destina-se precisamente à prevenção deste risco e à 
previsão de uma solução viável para estas situações. O operacional da luta 
contra incêndios florestais da Junta de Castela e Leão promulga o protocolo tal 
como recomendado pelo Comité de Luta contra Incêndios Florestais (CLIF), o 
órgão técnico consultivo que reúne os responsáveis pelos incêndios florestais 
do Ministério da Agricultura, Pescas e Alimentação e das 17 comunidades 
autónomas espanholas. 

Cada equipa de trabalho num incêndio, entendendo-se como tal os meios que 
efetuam um trabalho conjunto na mesma zona colaborando uns com os 
outros, deve aplicar de forma conjunta o protocolo OACEL. É um sistema pró-
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ativo (os trabalhadores da equipa devem aplicá-lo por iniciativa própria) que 
prepara a equipa para a identificação das situações de risco e que estabelece 
as medidas a adotar por todos eles para se evitar o agarramento nessas 
situações. 

Vejamos pormenorizadamente em que é que este protocolo consiste: 

• OBSERVAÇÃO: deve-se conhecer a todo o momento o comportamento do 
incêndio florestal e a forma como afeta ou pode afetar a posição de 
trabalho que os combatentes ocupam, as suas rotas de escape e as suas 
zonas de segurança. A equipa cobrirá a sua necessidade de observação, 
quer por visão direta de algum dos seus elementos, quer através de um 
observador externo situado num ponto com uma melhor visibilidade. 

• ATENÇÃO: o(s) observador(es) deve(m) garantir a todo o momento uma 
consciência real da situação em que os combatentes se encontram: 
atenção contínua à evolução do fogo, aos acontecimentos que estão a 
ocorrer à volta e que podem influir na situação. Devem observar o que 
acontece e pô-lo em relação com os restantes fatores, analisando as suas 
eventuais consequências. 

• COMUNICAÇÃO: devem-se manter a todo o momento canais de 
comunicação eficazes entre o observador, a estrutura de comando e os 
elementos da equipa de extinção, para avisarem sobre qualquer novidade 
que constitua ou possa constituir um risco. 

• ESCAPE: deve-se estabelecer e manter a todo o momento uma rota de 
escape pela qual se poderá abandonar a zona de trabalho de forma segura, 
se for necessário. As rotas de escape podem mudar de acordo com a 
evolução do incêndio e as operações de extinção. Devem ser 
periodicamente avaliadas e alteradas quando for necessário. A rota de 
escape deve levar sempre até um Lugar seguro. 

• LUGAR SEGURO (também chamado zona segura): é um lugar próximo da 
zona de trabalho em que um combatente poderá suportar a passagem do 
fogo sem outras medidas de proteção, além do seu próprio EPI. Por isso, 
deverão ser lugares com pouco combustível (ou nenhum) e com uma 
extensão suficiente. As zonas queimadas sem combustível disponível são 
bons lugares seguros. 

O facto de se ter um escape para uma zona segura não é uma medida de 
segurança suficiente se não se cumprir a Observação, Atenção e Comunicação, 
dado que tanto a rota como a zona poderiam ficar facilmente comprometidas. 
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Figura nº 4. Protocolo OACEL 

Na fotografia anterior esquematiza-se a aplicação prática do protocolo OACEL 
numa equipa de trabalho constituída por um Agente Ambiental e uma 
autobomba, fazendo um curto estiramento de mangueira. Identificam-se 
claramente dois lugares seguros (marcados com uma letra L amarela): a zona 
queimada sem combustível frente ao camião e uma zona de matagal e pastio 
com muito pouco combustível à esquerda da fotografia. Entre elas há uma 
zona de pinhal queimado com bastante combustível que não ardeu (com 
potencial de retorno) e uma zona de pinhal verde não queimada, nenhuma das 
quais pode ser considerada como lugar seguro. 

Antes do início do trabalho, o Agente estabeleceu a forma de aplicação do 
protocolo e comentou-o com toda a equipa: 

• O Agente fica como Observador (letra O azul) na estrada, com boa 
visibilidade da frente e da zona com potencial de retorno. Mantém-se 
sempre atento à evolução, e caso detete alterações que possam afetar a 
rota de escape, deve avisar com tempo suficiente para que os 
trabalhadores se possam retirar para a sua zona segura. 

• Estabelece-se como meio de Comunicação o canal de rádio dessa parte do 
incêndio (letra C verde), selecionando-o em todas as emissoras, 
desconectando o scanner e verificando de vez em quando se funciona.  

• Para o condutor do camião a rota de Escape (letra E e seta laranja) 
consiste em avançar pela estrada até ao seu Lugar seguro (letra L 
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amarela), a zona queimada fora do alcance das chamas que possam surgir 
no pinhal queimado. Para o ajudante em ponta de lança, enquanto trabalha 
no pinhal, estabelece-se a rota de Escape (seta laranja) retrocedendo pelo 
estiramento e acedendo ao Lugar seguro (letra L amarela) da zona de 
matagal e pastio com pouco combustível.  

 

O protocolo OACEL (Observação, Atenção, Comunicação, Escape e 
Lugar seguro) é sempre estabelecido antes do início do trabalho e é 

modificado sempre que seja necessário por alterações de 
comportamento, de posição dos meios ou do que acontecer à volta. 

 

É um facto que estas medidas estão orientadas para a eficácia no trabalho de 
incêndios complicados. Também é verdade que em muitos incêndios simples o 
seguimento destas normas não é estritamente necessário para que o trabalho 
seja eficiente. No entanto, a melhor forma de exercitar e interiorizar os 
procedimentos de trabalho corretos para incêndios complicados consiste em 
aplicá-los também em incêndios simples. 

1.5. RETIRADA 

A decisão do abandono do incêndio por qualquer meio é sempre da 
competência do PMA. Os procedimentos a seguir na retirada da autobomba do 
incêndio são: 

• Verificar se todo o material usado foi recolhido. Efetuar uma inspeção 
rápida do veículo para verificar o seu estado (furos, perda de líquidos ou 
óleos, batimentos, etc.) e separar as mangueiras furadas, queimadas ou 
rompidas. 

• Confirmar com o PMA e avisar o CPM sobre a retirada do incêndio. 
Pressionar "Saída do incêndio" no localizador. 

• Encher a cisterna no ponto de água mais próximo e o depósito de 
combustível quando for possível, deixando o meio operacional para novos 
incêndios. Repor também a água potável dos cantis e de outros recipientes. 

 
Figura nº 5. Enchimento ou reabastecimento 
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• Confirmar ao CPM por rádio e no localizador, pressionando "chegada à 
base", a chegada ao ponto de espera habitual. 

• Depois de se ter hidratado bem e de ter comido algo, aproveitar a espera 
para verificar pormenorizadamente o material usado no incêndio. 

• Durante o tempo de espera do primeiro dia sem incêndio, aproveitando as 
horas matinais de menor risco, devem-se rever, limpar, secar, dobrar e 
colocar os equipamentos nos respetivos armários, de forma que voltem a 
ficar em bom estado para o incêndio seguinte. 

1.6. LOCALIZADORES  

As autobombas têm incorporados localizadores, dispositivos que permitem que 
no PMA e no CPM se visualize a sua posição num mapa, o que facilita a gestão 
e o planeamento na extinção de incêndios. Em caso de acidente ou 
agarramento, o conhecimento da localização exata do veículo pode ser vital 
para se efetuar um resgate a tempo. 

A botoneira do localizador é instalada na cabina de condução. Com o camião 
em funcionamento, acende-se uma luz na botoneira que mostra o estado do 
camião (último botão pressionado). Caso não se tenha pressionado nenhum 
botão, o seu estado ao arrancar é o de "chegada à base". 

 
Figura nº 6. Botoneira do localizador 

Em caso de aviso de incêndio e despacho da autobomba, devem-se ir 
pressionando os botões Saída da base, Chegada ao incêndio, Saída do 
incêndio e Chegada à base, sempre nessa mesma ordem. Os botões só devem 
ser pressionados em despachos para incêndios. Para outras deslocações como 
saída para uma oficina mecânica, reconhecimento, reabastecimento ou 
enchimento de tanque não é necessário acionar nenhum botão. 

O localizador dispõe de dois botões adicionais com as funções seguintes:  

• Botão "Emergência": a sua função consiste em indicar uma situação de 
perigo iminente, como por exemplo um agarramento. Pressionando 
durante um segundo, o sistema comunica um alarme imediato, indicando a 
posição do meio ao CPM e ao CAM. A comunicação só é efetiva se houver 
cobertura telefónica. Na botoneira ativa-se uma luz vermelha intermitente. 
Para desativar a emergência, é necessário pressionar novamente o botão 
durante um segundo. 
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• Botão "Chamada CPM": atualmente não está ativado. A sua função original 
consistia em permitir conversas telefónicas de voz com o CPM. 

1.6.1. Atuação num incêndio 

Os momentos em que se devem pressionar os botões quando se recebem 
instruções para se acorrer a trabalhar num incêndio são os seguintes: 

 
Figura nº 7. Sequência de pressões em atuação em incêndio 

 

• 1 – Saída da base: quando o CPM avisa para sair para o incêndio. 

• 2 – Chegada ao incêndio: quando se chega à zona do incêndio e se 
contacta o PMA. 

• 3 – Saída do incêndio: no momento em que se abandona o incêndio, 
depois de se ter comunicado ao PMA. 

• 4 – Chegada à base: quando se chega ao lugar de espera habitual. 

1.6.2. Atuação em falso alarme ou regresso sem atuação 

A sequência de pressões a efetuar é a seguinte: 

 

 
Figura nº 8. Sequência de pressão em falso alarme ou regresso sem 

atuação 

 

• 1 – Saída da base: quando o CPM avisa para se sair para o incêndio. 
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Quando o CPM dá a instrução de regresso sem atuação, não se deve 
pressionar nenhum botão. 

• 2 – Chegada à base: quando se chega novamente ao lugar de espera 
habitual. 

1.6.3. Atuação em vários incêndios 

A sequência de pressões a efetuar é a seguinte: 

 

 
Figura nº 9. Sequência de pressões em atuação em vários incêndios 

 

Primeiro aviso de atuação no incêndio 1 (cor vermelha) 

• 1 – Saída da base: quando o CPM avisa para se sair para o incêndio 1. 

• 2 – Chegada ao incêndio: quando se chega à zona do incêndio 1 e se 
contacta o PMA. 

Segundo aviso para se atuar no incêndio 2 (cor azul) 

Quando o CPM avisa para se sair para o incêndio 2, e após receção de 
autorização do PMA para se abandonar o incêndio 1, devem-se pressionar três 
botões, um a seguir ao outro, com uma breve pausa entre pressões: 

• 3 – Saída do incêndio: aguardar pelo menos um segundo para pressionar o 
botão seguinte. 
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• 4 – Chegada à base: aguardar pelo menos um segundo para pressionar o 
botão seguinte. 

• 1 – Saída da base. 

Chegada ao incêndio 2 (cor preta) 

• 2 – Chegada ao incêndio: quando se chega à zona do incêndio 2 e se 
contacta o PMA. 

• 3 – Saída do incêndio: no momento em que se abandona o incêndio 2, 
depois de se ter comunicado ao PMA. 

• 4 – Chegada à base: quando se chega ao lugar de espera habitual. 

1.6.4. Alteração de dotação durante uma missão 

Se uma autobomba estiver a trabalhar num incêndio e chegar o pessoal de 
outro turno de trabalho para efetuar uma substituição, a dotação que se 
incorpora deve pressionar os quatro botões, um a seguir ao outro, com uma 
breve pausa entre pressões: 

• 1 – Saída do incêndio: aguardar pelo menos um segundo para pressionar o 
botão seguinte. 

• 2 – Chegada à base: aguardar pelo menos um segundo para pressionar o 
botão seguinte. 

• 3 – Saída da base: aguardar pelo menos um segundo para pressionar o 
botão seguinte. 

• 4 – Chegada ao incêndio. 

 

Lembre-se! É necessário aguardar pelo menos um segundo entre duas 
pressões para que o sistema as registe. 
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2. DOTAÇÕES NOTURNAS 

Algumas autobombas dispõem de um turno de trabalho noturno, com uma 
dotação diferente da diurna. A execução do trabalho nas condições noturnas 
de pouca visibilidade (menos acuidade visual, pior perceção da intensidade 
luminosa e pior reconhecimento das cores) exige alguns cuidados especiais. 

Deve-se procurar fazer sempre com que nos EPI's estejam todos os elementos 
refletores bem visíveis (quer no escafandro, quer no colete refletor). 

Nas deslocações deve-se adaptar a forma de conduzir à menor capacidade 
visual do condutor, especialmente quando se transitar por caminhos e pistas 
não pavimentados: 

• Adequar a velocidade para se poder parar o veículo dentro do campo 
visual. 

• Utilizar os faróis rotativos e as luzes de emergência. 

• Fora da estrada, utilizar toda a iluminação disponível (luz de máximos, 
focos, luz de bomba, etc.). 

• Parar para limpar os faróis e os vidros sujos, que reduzem a sua 
transparência devido à acumulação de pó e cinzas. 

• Aumentar a cautela ao sair de caminhos ou pistas conhecidos. Em caso de 
dúvida, deve-se reconhecer o terreno a pé antes de se passar com o 
veículo para se verificar a sua transitabilidade. 

• Em manobras complicadas (mudanças de sentido, declives muito 
acentuados, obstáculos, etc.) o ajudante deve sair do veículo para verificar 
a manobra e dar as indicações necessárias, mantendo a distância de 
segurança necessária ao veículo. 

Nos trabalhos de extinção, a perda de visibilidade limita muito a capacidade de 
reconhecimento do terreno e, portanto, dificulta a identificação de zonas 
seguras, alterações nos fatores que modificam o comportamento, riscos e 
situações de perigo. Por outro lado, o comportamento noturno dos incêndios 
suaviza-se bastante, oferecendo uma sensação de segurança que nem sempre 
corresponde à realidade. A aplicação do protocolo OACEL deve ser 
especialmente escrupulosa durante a noite, tendo em conta os cuidados 
seguintes: 

• OBSERVAÇÃO: a perceção das distâncias na escuridão é muito 
enganadora. O resplendor das chamas faz pensar em distâncias inferiores 
às reais. Se não se tiver a certeza quanto às distâncias, deve-se ter em 
consideração o caso mais desfavorável. 
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• ATENÇÃO: o sono diminui a capacidade de atenção, sendo maior quanto 
menos o observador se mover. A vigilância deve ser ativa, fazendo 
itinerários a pé ou em veículo para se manter o alerta. 

• ESCAPE e LUGAR SEGURO: a escuridão impede muitas vezes a 
verificação da quantidade de combustível existente, a transitabilidade do 
terreno ou a existência de potencial de retorno na zona queimada. Caso 
não se constate a existência de um Lugar seguro, deve-se trabalhar como 
se não existisse, utilizando como escape a mesma rota de entrada até ao 
último Lugar seguro identificado. 

Tal como se pode deduzir de tudo isto, o trabalho noturno obriga a uma 
cautela especial e a não se considerar nada com certeza absoluta. Alguns 
trabalhos podem ser considerados inviáveis durante a noite por razões de 
segurança, enquanto durante o dia nas mesmas condições se efetuariam sem 
qualquer cuidado especial. 

 

O trabalho noturno obriga a uma cautela especial. 

 



 

 

20 

3. APLICAÇÃO DE ÁGUA 

Devem-se seguir estas normas gerais para a aplicação de água sobre o 
combustível, tendo por objetivo conseguir o mínimo consumo de água, a 
máxima eficácia no seu uso e a segurança dos trabalhadores: 

Lançar sempre a água sobre o combustível, para a base das chamas, onde é 
mais eficiente. A parte alta das chamas evapora a água longe do combustível 
e diminui a eficácia da operação. 

Pôr a lança em posição de pulverização ou com o jato meio aberto. Só se deve 
fechar o jato quando não se puder chegar perto do combustível ou 
pontualmente quando for necessária muita água, como em trabalhos de 
remate. 

Lançar a água na direção oblíqua à linha da frente das chamas, e nunca na 
perpendicular, para se evitar o desperdício de parte da água dentro do 
queimado.  

Lançar sempre do verde para o preto, para se evitar retirar brasas com a força 
do jato para o combustível não queimado. 

 
Figura nº 10. Forma correta de lançar água 

A equipa de trabalho habitual é composta por um condutor e um ajudante, 
embora muitas vezes se atribua uma equipa para os ajudar: equipa de terra 
(em Castela e Leão designada como R "romeo"), helitransportada (ELIF ou 
BRIF) ou noturna (N "november"). 

Normalmente é o condutor que manuseia os comandos da bomba e o ajudante 
que leva a lança e dirige o jato de água. Não obstante, é muito frequente um 
trabalhador de equipa substituir o ajudante no manuseamento da lança. 
Chama-se "ponta de lança" à pessoa que está a manusear a lança em cada 
momento, que está mais exposta às chamas e é quem deve dirigir toda a 
operação no terreno: que pressão utilizar, quando cortar a água, como lançar 
o jato, quando ligar um novo troço, etc. 

 

O "ponta de lança" é quem dirige as operações de extinção. 
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Quanto ao manuseamento dos equipamentos de impulsão e condução da 
água, as normas de trabalho são as seguintes: 

• Trabalhar com mangueiras de Ø 25 mm (necessitam de menos água para 
se encherem) e com as lanças disponíveis que tenham menor caudal 
(gastam menos água). Se as lanças tiverem regulação de caudal, é 
necessário pô-la no mínimo e só a aumentar quando for necessário lançar 
mais água. 

∅ (mm) Comprimento 
(m) 

Pmáx. trabalho 
(Kg/cm2) 

Capacidade 
(l/100m) 

25 20 45 53 

45 15 25 171 

70 15 15 413 

Tabela 1. Valores comparativos de diferentes diâmetros de mangueira 

 

 
Figura nº 11. Lanças sem regulação de caudal 

 
Figura nº 12. Lanças com regulação de caudal 

• Em bombas de pressão combinada, deve-se trabalhar a partir das saídas 
de alta pressão. Em alta pressão diminuem o caudal da bomba (l/min) e o 
tamanho da gota, multiplicando a eficácia de cada litro. 

 



 

 

22 

Figura nº 13. Lança em pulverização com P>15 Kg/cm2  

 
Figura nº 14. Lança em pulverização com P<5 Kg/cm2 

 

• Segurar firmemente a lança com as duas mãos, uma a fixar o punho e a 
outra por cima do difusor, e passar a mangueira por debaixo do braço. Não 
lançar água sobre outro combatente nem sob instalações elétricas. 

 
Figura nº 15. Ponta de lança em posição correta  

• Para operar os comandos da bomba, deve-se colocar num dos lados da 
mesma, e nunca frente às ligações das mangueiras, para o caso de a 
pressão fazer saltar alguma união mal ligada. 

• Utilizar capacete e luvas de proteção durante o trabalho. Usar os óculos 
quando o vento ou a corrente gerada pelo jato arrastarem partículas que 
possam entrar nos olhos. Os óculos também protegem contra o calor. 

• Manter sempre comunicação por rádio ou visual entre o ponta de lança e o 
operador da bomba. 

 
Figura nº 16. Operador de bomba em posição correta 

 

Quanto à manutenção diária dos equipamentos de extinção, devem-se cumprir 
normas mínimas que são: 
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• Não arrastar as mangueiras e evitar os batimentos nas uniões, dado que se 
dobram e depois se acoplam mal, provocam rebordos cortantes e até se 
chegam a romper. Manter as juntas de borracha do seu interior limpas para 
um melhor ajuste das mangueiras. 

• Evitar que a lança bata ao deixá-la no chão ou durante o transporte. 
Quando a lança se entupir devido à sujidade da água, deve-se usar a 
posição de limpeza ("flush") ou a posição de jato para desentupir deitando 
água. 

• Na medida do possível, é necessário evitar o arrastamento do estiramento 
da mangueira por zonas queimadas, para não se furar ou queimar as 
mangueiras. 
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4.  FORMAS DE TRABALHO COM AUTOBOMBA 

O trabalho de extinção de incêndios florestais pode ser efetuado mediante dois 
métodos de ataque diferentes: 

• Ataque direto: consiste em lançar a água sobre o combustível que o 
incêndio está a queimar nesse momento. Faz-se quando a altura das 
chamas permite a aproximação suficiente para se lançar a água para a sua 
base. Assume-se como referência o limite de 2,5 m de chamas. Como 
regra geral, é a forma de trabalho mais eficiente e segura. 

 
Figura nº 17. Ataque direto 

• Ataque indireto: consiste em trabalhar sobre o combustível que ainda 
não começou a arder. Costuma-se fazer quando a intensidade das chamas 
não permite a aproximação suficiente, embora por vezes também se 
aplique com menores intensidades de acordo com o plano de trabalho 
concebido pelo Posto de Comando. As duas formas mais comuns de o fazer 
são: 

− Criando faixas de combustível húmido para se reforçar uma linha de 
defesa. Molha-se o combustível verde no lado contrário ao da 
proveniência do fogo.  

− Apoiando contrafogos ou queimas controladas. Baixa-se a 
intensidade de chama da queima, arrefece-se a borda do queimado 
e controlam-se os focos secundários criados pelas faúlhas ou pela 
radiação. 

 
Figura nº 18. Ataque indireto: linha de espuma 

 

Qualquer um dos dois métodos de trabalho pode ser aplicado lançando água 
(ou espuma) com o veículo em movimento ou estirando mangueiras a partir 
do veículo estacionado. É necessário conhecer ambas as técnicas de trabalho e 
escolher a mais adequada a cada situação: quando o veículo acede até à 
frente e se desloca sem riscos, trabalhar-se-á em movimento e, quando o 
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terreno ou o incêndio não o permitirem, estirar-se-ão mangueiras a partir do 
veículo estacionado. 

4.1. TRABALHO COM O VEÍCULO EM MOVIMENTO 

Faz-se em zonas que permitem o acesso, trânsito e saída sem dificuldade com 
o veículo. Também quando a distância do caminho até às chamas é 
suficientemente pequena. 

Quando se trabalha desta forma, devem-se ter em conta os aspetos 
seguintes: 

• O ponta de lança deve avançar sempre à frente do veículo, a 5 ou 6 m à 
frente da cabina e a 2 ou 3 m de um dos lados do veículo, de forma que o 
condutor o possa ver e adaptar o andamento ao seu ritmo de avanço. 
Deste modo, elimina-se o risco de cair contra o veículo ou por debaixo 
deste caso tropece.  

• O condutor deve estar sempre pendente do ponta de lança. Quando a 
condução for complicada e exigir toda a sua atenção, avisará o ponta de 
lança para que deixe de lançar água e esteja atento à manobra. 

• Quem marca o ritmo de trabalho nesta operação é o ponta de lança, dado 
que tem à vista a frente das chamas e verifica como é que o perímetro do 
incêndio fica. 

• O condutor e o ponta de lança devem manter sempre comunicação visual. 

• O ponta de lança deve lançar sempre a água a partir do solo, nunca sobre 
o veículo autobomba, agarrado a um dos lados ou em cima da cabina. O 
risco de sofrer uma lesão grave ao cair de cima do veículo é muito elevado. 

• O condutor deve evitar transitar sobre a zona queimada, dado que os 
pneus se deterioram muito com o calor e se furam facilmente com os talos 
queimados.  

 

 
Figura nº 19. Trabalho em movimento 

 

Quando se trabalha com o veículo em movimento, o ponta de lança 
deve avançar à frente do camião, à vista do condutor, e deve lançar a 
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água a partir do chão, e nunca a partir do veículo. É o ponta de lança 
que dirige toda a operação. 

 

O que é mais comum é o uso da bomba do veículo que está ligada ao motor, 
salvo em veículos muito antigos cuja tomada de potência não o permite. Não 
obstante, algumas autobombas têm uma bomba auxiliar com motor 
independente, que permite que se tire água de forma contínua e sem que o 
caudal dependa das rotações do camião em funcionamento.  

Muitos veículos estão a incorporar uma saída de água na parte frontal ou 
numa parte lateral da cabina para facilitar o trabalho à frente do veículo. Para 
usá-la, é necessário que se disponha de uma mangueira de 6 a 8 m. As 
mangueiras cortadas e montadas à mão apresentam um maior risco de 
rebentarem e provocarem acidentes, pelo que todas as mangueiras devem ser 
montadas por um especialista com uma máquina de junção. 

 
Figura nº 20. Detalhe de união dianteira 

 

Ao trabalhar com o veículo em movimento em terreno irregular, o condutor 
necessita de acelerar e desacelerar para ultrapassar obstáculos, provocando 
alterações de pressão bruscas que podem ser incómodas e perigosas para o 
ponta de lança. Se o veículo tiver acelerador de mão, o uso do mesmo é muito 
útil para se trabalhar em movimento, pelo facto de ser mais fácil manter as 
rotações do motor estáveis e, portanto, o caudal de água. 

4.2. TRABALHO COM ESTIRAMENTO DE MANGUEIRAS 

Quando o veículo não se pode deslocar pela zona de trabalho, é necessário 
efetuar um estiramento de mangueiras a partir do veículo estacionado. Os 
troços de mangueira costumam ter 20 ou 25 m de comprimento, embora se 
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possam encontrar com diferentes medidas. Isto obriga a montar os troços 
necessários para se chegar às chamas e a ir incorporando novos troços à 
medida que se avança apagando o perímetro. 

Para a execução de estiramentos curtos de três ou quatro troços de 
mangueira, duas pessoas podem ser suficientes: o condutor e o ponta de 
lança. Ambos estiram, desenredam e ligam os troços de mangueira 
necessários. Depois de efetuado o estiramento, o condutor conecta a tomada 
de potência da bomba, mas não deve abrir a água enquanto o ponta de lança 
não estiver disposto e lho pedir expressamente. Quando o comprimento de 
mangueira se esgota e é necessário montar um novo troço, a única solução é 
cortar a água e desligar a bomba durante o tempo necessário para ligar o 
novo troço. 

 
Figura nº 21. Estiramento mínimo 

Para a execução de estiramentos mais longos são necessárias pelo menos 
quatro pessoas: o condutor (fica a manusear a bomba), um ponta de lança (a 
pessoa que manuseia a lança e dirige o jato de água), um escudeiro (a pessoa 
que vai puxando pela mangueira usada depois do ponta de lança) e uma ou 
mais pessoas que vão levando novos troços de mangueira e desdobrando-os 
para os juntarem. Como regra geral, devem-se juntar as mangueiras na 
última união antes da lança, e nunca à saída da bomba, para não se 
arrastarem as mangueiras cheias e não se perder a água do estiramento em 
cada ligação. 

 

 
Figura nº 22. Estiramento de mangueiras 

Antes de se começar, deve-se estacionar o veículo orientado para a sua rota 
de escape e permitindo a passagem de outros veículos. A forma correta de 
montar o estiramento é a seguinte: 
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1. Usar mangueira de Ø 25 mm. Gasta-se menos água a encher as 
mangueiras e permite que se trabalhe com alta pressão. As mangueiras de 
Ø 45 mm não devem ser usadas com uma pressão superior a 25 Kg/cm2 e 
triplicam a água contida em cada metro de mangueira. 

2. Montar uma bifurcação depois do primeiro troço de mangueira e 
ligar o troço seguinte a uma das saídas desta. Desta forma, pode-se 
fechar o estiramento e desengatá-lo do camião quando tiver que 
reabastecer sem perder a água contida nas mangueiras. Em 200 m de 
mangueira de Ø 25 mm perder-se-iam cerca de 100 l. Para o lançamento 
da água deve-se abrir a torneira da saída ligada à mangueira e manter a 
outra fechada. Para desligar o estiramento do camião é necessário fechar a 
saída com mangueira e abrir a outra para perder pressão e se poder 
desligar facilmente a união. 

 
Figura nº 23. Estiramento com bifurcação Ø 45 a Ø 25 

 
Figura nº 24. Estiramento fechado quando a autobomba parte 

 
Figura nº 25. Estiramento com bifurcação e redução de Ø 25 a Ø 25 

3. Lançar água até esgotar o comprimento de mangueira ligada. A 
tarefa de cada trabalhador é a seguinte: 

− Ponta de lança: avançar lançando água conforme considerar 
necessário, até estirar totalmente a mangueira ligada. 
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− Escudeiro: avançar imediatamente atrás do ponta de lança, puxando 
pela mangueira e evitando que ela se engate. 

− Outros trabalhadores: trazem, desdobram e preparam para a sua 
ligação novos troços de mangueira, preparando as duas uniões para 
as oferecerem ao ponta de lança. 

Depois de estirada totalmente a mangueira, desligar a lança para ligar 
um novo troço. 

− Ponta de lança: ordena ao escudeiro que corte a passagem de água, 
comprova visualmente que o fez e desliga a união da lança. Oferece 
a extremidade da mangueira desligada ao trabalhador que traz o 
novo troço, ao mesmo tempo que pega numa extremidade do novo 
troço e a liga à lança. Ao ligar e desligar, a lança deve estar aberta 
para tirar a pressão de água e facilitar a manobra. 

− Escudeiro: quando o ponta de lança lho indica, corta a passagem da 
água estrangulando a mangueira com um "z" a cerca de 4 m de 
distância do ponta de lança, para poder trabalhar sem incómodos. 

− Outros trabalhadores: um deles oferece uma extremidade do novo 
troço desdobrado ao ponta de lança para que o ligue à lança, 
enquanto este lhe passa a extremidade que desligou da lança para 
que a una à outra extremidade do novo troço. Outros trabalhadores 
podem apoiar fazendo um segundo "z" para cortar a água e 
preparando os troços de mangueira seguintes. 

− Condutor: não é necessário fechar a água na bomba durante o corte 
com z, dado que apenas se impede a passagem de água durante 
meio minuto, embora a redução da pressão desacelerando o camião 
diminua a fadiga da bomba. Deve-se evitar ocupar o canal de 
extinção com mensagens contínuas sobre a pressão do camião. A 
alteração do ruído da bomba permite que se identifique quando a 
passagem de água é cortada. 

Ligado o novo troço, abrir a passagem da água e continuar a lançar 
água até esgotar novamente o comprimento de mangueira: 

− Ponta de lança: depois de ter comprovado visualmente que as 
uniões foram corretamente ligadas, indica ao escudeiro que abra a 
passagem de água e continua com a sua tarefa de lançamento de 
água. 

− Escudeiro: quando o ponta de lança lho indica, solta os "z" e permite 
a passagem da água, desfaz as dobras do novo troço até que saia 
água e volta a colocar-se atrás do ponta de lança para o ajudar com 
a mangueira. 
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− Outros trabalhadores: continuam a trazer do camião e a preparar 
novos troços de mangueira para o caso de ser necessário ligá-los. 

Continuar a avançar e a juntar novos troços enquanto for necessário ou 
enquanto não houver pressão suficiente para se continuar a trabalhar. Sempre 
que seja necessário juntar um novo troço, devem-se repetir os passos 3 a 5. 

Cada pessoa só deve exercer a sua função no estiramento. Várias pessoas a 
tentar fazer o mesmo dificultam-se entre si e não são eficazes. 

 

 

O "ponta de lança" dirige a operação: decide quando cortar a água, dá 
as instruções necessárias e supervisiona a ligação de novos troços 

antes de voltar a abrir. 

 
Figura nº 26. Primeiro troço estirado 

 
Figura nº 27. Desdobramento do novo troço 

 
Figura nº 28. Corte de pressão mediante "Z" 
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Figura nº 29. Junção do novo troço 

O vídeo "Trabalho com autobomba na extinção de incêndios florestais" da 
Junta de Castela e Leão mostra com imagens a forma como estes trabalhos 
devem ser efetuados. Está disponível no canal Youtube da Escola de 
Administração Pública de Castela e Leão (www.youtube.com procurar: 
"Trabalho com autobomba na extinção de incêndios florestais"). 

4.3. NOÇÕES BÁSICAS SOBRE CÁLCULO DE ESTIRAMENTOS 

Hoje em dia, o operacional de extinção de incêndios florestais dispõe de 
veículos autobomba com características muito diversas. As bombas com que 
são equipados proporcionam pressões que dependem do tipo de bomba e do 
estado em que esta se encontre. 

A pressão é uma forma de acumular energia nos líquidos contidos em 
recipientes fechados, que permite que a água vença o atrito com as 
mangueiras, transponha desníveis e lance a água a uma certa distância. Pode-
se medir em diferentes unidades. Neste manual usa-se como unidade de 
pressão o Kg/cm2. Para efeitos práticos, pode-se considerar que: 

1 Kg/cm2 = 1 bar = 1 Atm = 10 m.c.a. 

 

Unidade Abreviatura Equivalência 

Quilograma por centímetro quadrado Kg/cm2 - 

Atmosfera atm 1,03 Kg/cm2 

Bar bar 1,02 Kg/cm2 

Metro de coluna de água m.c.a. 0,10 Kg/cm2 

Milímetro de mercúrio mmHg 736 mmHg = 1 Kg/cm2 

Pascal Pa 1000 Pa = 0,01 Kg/cm2 
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Libra por polegada quadrada P.S.I. 0,70 Kg/cm2 

Tabela 2. Unidades de pressão 

 

Para não se perder tempo desnecessariamente, é imprescindível que a equipa 
saiba efetuar um cálculo simples da pressão necessária e que conheça a 
pressão que a sua bomba pode proporcionar. Desta forma, poderão 
determinar se têm pressão suficiente para todo o comprimento do estiramento 
com o desnível existente. 

A fórmula básica para o cálculo de estiramentos de mangueira é a seguinte: 

PB = PL + AI + PC 
PB = pressão à saída da bomba. 

PL = pressão de saída da água na ponta da lança, o mínimo recomendado para 
se trabalhar é de 2 Kg/cm2. 

AI = perda de pressão devida à diferença de altitude entre a bomba e a lança, 
que é de 1 Kg/cm2 por cada 10 m de desnível (com valor positivo quando a 
água sobe e negativo quando desce). 

PC = perda de pressão devida ao atrito da água com a mangueira, dependente 
do caudal de água e do diâmetro da mangueira. 

 
Figura nº 30. Cálculo de estiramentos 

 

Como orientação para um cálculo rápido podem-se usar os seguintes valores 
de perda de carga com mangueiras de ∅ 25 mm: 

Caudal Pc (cada 100 m) 
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50 l/min 1,5 Kg/cm2 

100 l/min 3,5 Kg/cm2 

150 l/min 8,0 Kg/cm2 

200 l/min 14 Kg/cm2 

300 l/min 32 Kg/cm2 

Tabela 3. Perdas de carga 

 

Um estiramento horizontal de 200 m a um caudal habitual de trabalho (150 
l/min) terá uma perda de carga de 16 Kg/cm2, pelo que uma bomba de baixas 
terá pouca pressão na ponta da lança. As bombas de altas pressões 
solucionam este problema pelo facto de proporcionarem uma pressão muito 
superior na bomba com caudais inferiores (menor perda de carga). 

Para um cálculo mental aproximado pode-se usar um valor de 1,5 Kg/cm2 por 
cada 100 m, dado que em estiramentos longos em que a pressão quase não 
chega, o caudal é muito baixo. Ao chegar ao lugar de trabalho atribuído, 
mediante um cálculo rápido com este dado, o operador da bomba pode saber 
se, com a pressão máxima que a sua bomba pode proporcionar (dado que 
deve conhecer) a execução de estiramento de mangueira é viável ou não. 

Para tal somam-se: 

PL = 2 Kg/cm2 (mínimo recomendado) 

AI = desnível do estiramento (m)/10 

PC = 1,5 x comprimento do estiramento (m)/100 

O resultado da soma (PB) terá que ser inferior à pressão máxima que a bomba 
proporciona. Caso contrário, na ponta da lança não sairá água suficiente para 
se trabalhar. 

Por exemplo: estiramento que transpõe 150 m de desnível de 400 m de 
comprimento: 

PB = 2 + (150/10) + (1,5 x 400/100) = 23 

Se a pressão máxima da bomba for inferior a 23 Kg/cm2 a água não chegará à 
lança. 
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Figura nº 31. Exemplo de cálculo 

4.4. RECOLHA DE MANGUEIRAS 

Há muitas formas de recolher as mangueiras usadas no camião, desde a 
recolhida em laço, como se fosse uma corda, até sistemas de enrolamento e 
transporte em mochilas especiais que permitem que se levem centenas de 
metros às costas. 

Expõem-se em seguida os três métodos recomendados neste manual, pelo 
facto de serem simples e práticos. Não obstante, poder-se-ão utilizar outros 
métodos que sejam adequados para os armários de que cada veículo 
disponha. 

• Em oito duplo: recolhe-se a mangueira em laçadas de aproximadamente 
1 m começando pelo ponto central e terminando nas duas uniões. É o 
método recomendado para a recolha no monte durante o trabalho de 
extinção, pelo facto de ser rápido e cómodo para o transporte a pé. Como 
contrapartida, ocupa bastante volume nos armários, o seu desdobramento 
é mais incómodo e exige o desenredamento de algumas dobras para se 
desobstruir a passagem da água. 

• Em rolo ou ensaimada dupla: enrola-se a mangueira plana sobre si 
mesma formando uma espiral. Também se começa a enrolar a partir do 
meio, e para tal é necessário dobrá-la antes do meio com as duas uniões 
juntas. É o método recomendado para se fazer na base, depois de as 
mangueiras estarem secas, e transportar as mangueiras nos armários de 
forma habitual. Os rolos ocupam muito pouco espaço e desdobram-se 
rapidamente e sem obstruções, lançando o rolo ao ar enquanto se fixam as 
duas uniões com a outra mão. 

• Carretéis metálicos giratórios instalados nos veículos: recomendados 
quando o veículo tem estes carretéis disponíveis. Permitem que uma só 
pessoa desenrole rapidamente até 100 m de mangueira puxando pela 
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extremidade. É necessário que se tenha um cuidado especial para não se 
danificarem as uniões, dado que o seu arrastamento é inevitável. 

 
Figura nº 32. Operário a recolher em "8" duplo 

 

 
Figura nº 33. Formas de recolha de mangueiras 

A forma normal de dobrar e transportar mangueiras durante o trabalho no 
incêndio deve ser em oito duplo, especialmente quando se faz um estiramento 
longo de mangueiras e quando há uma equipa a colaborar na tarefa. Permite o 
transporte cómodo de vários troços às costas, reduzindo o número de viagens 
necessárias. 

Depois de terminado o incêndio, no ponto habitual de espera e durante as 
horas de menos risco, é aconselhável que se desdobrem as mangueiras, se 
enxaguem, se limpe a terra das uniões, se sequem e se guardem em rolo 
duplo para a sua utilização seguinte, especialmente caso se tenha trabalhado 
com espuma ou água suja. Este método de dobragem exige uma certa 
habilidade para que os rolos fiquem compactos e não se desfaçam, pelo que se 
recomenda que tal seja feito pelo condutor e pelo ajudante.  

Para a dobragem da mangueira, convém que se deixem as uniões no ponto 
mais baixo e que se comece pelo meio, elevando a mangueira, para se facilitar 
a saída da água, se diminuir o peso para o seu transporte e se reduzir o risco 
de apodrecimento. Se houver tempo, devem-se esvaziar totalmente, 
estirando-as num declive ou passando todo o seu comprimento sobre o 
ombro. 
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A maioria das autobombas também dispõe de um carretel de mangueira 
semirrígida de borracha preta. Chama-se carretel de pronto socorro, e 
mantém-se sempre cheio de água, para permitir uma atuação quase imediata. 
Esta mangueira é muito difícil de manusear devido ao seu peso e rigidez, 
sendo reservada para atuação em casos de emergência diferentes de um 
incêndio florestal. 
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5. MANUSEAMENTO DA BOMBA 

A bomba é uma máquina que recebe água através de uma conduta e a 
expulsa por outra com maior pressão. Pode recebê-la do depósito do veículo 
ou sugá-la de um depósito exterior. Quando a expulsa, pode fazê-lo para a 
cisterna do veículo e para as saídas a que se ligam as mangueiras. 

 

 
Figura nº 34. Bomba centrífuga 

O acionamento da bomba é conseguido a partir do motor do veículo, através 
de uma tomada de potência, uma embraiagem específica que se pode ligar ou 
desligar à vontade. A bomba confere à água energia que pode ser utilizada de 
três formas, de acordo com o acionamento dos comandos da bomba e da 
lança: 

• Velocidade com que a água sai, diretamente relacionada com o caudal de 
água. 

• Pressão na ponta da lança, que condiciona a distância à qual o jato chega e 
o tamanho da gota de água. 

• Energia para transpor desníveis e vencer o atrito com a mangueira. 

Existe uma grande quantidade de configurações de bombas e equipamentos 
hidráulicos auxiliares, dependendo das bombas que montem, do fabricante 
que efetua o encarroçamento do veículo, dos pedidos do comprador, etc. 
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Podem-se encontrar inclusivamente diferentes nomes para uma mesma 
válvula: 

• Retorno à cisterna = entrada na cisterna = saída para a cisterna. 

• Saída da cisterna = entrada na bomba = entrada a partir da cisterna. 

• Torneira de altas = torneira de pressão combinada = torneira NP-HP. 

Para se facilitar a compreensão e se evitarem confusões, neste manual 
identificam-se sempre como ligações, condutas e torneiras de entrada todas 
as que introduzem a água na bomba. Da mesma forma, qualquer ligação, 
conduta ou torneira de saída faz referência a uma saída de água a partir da 
bomba. Por exemplo, fala-se de torneira de entrada na bomba e não de 
torneira de saída da cisterna. Fala-se de torneira de saída para a cisterna 
(mais conhecida como retorno à cisterna), mas não de torneira de entrada na 
cisterna. 

Tipos de bombas 

Há dois tipos principais de bombas nos veículos contra incêndios florestais: 

• Bombas de baixa pressão (ou de uma etapa): impulsionam a água com 
caudais elevados sem alcançar pressões muito altas, em geral abaixo dos 
25 Kg/cm2. 

• Bombas de pressão combinada (ou de várias etapas): impulsionam a água 
com muita pressão e menor caudal. Simultaneamente fornecem água com 
pressão inferior e caudal mais elevado por saídas diferentes; daí o seu 
nome de pressão combinada.  

 
Figura nº 35. Bomba centrífuga de duas etapas 

Condutas de água 

A configuração das condutas e dos circuitos hidráulicos também é muito 
variada. No entanto, o acionamento da grande maioria das bombas 
centrífugas é muito semelhante e é fácil de entender seguindo simplesmente 
as condutas. Todas as bombas centrífugas de pressão combinada dispõem dos 
circuitos seguintes:  
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• Circuito de entrada de água na bomba: é o que introduz a água na bomba. 
Distingue-se facilmente porque a sua conduta principal faz chegar a água 
ao eixo central da bomba por uma das suas extremidades. Tem sempre 
duas ligações: 

− Uma com a parte inferior da cisterna. 

− Outra fechada com uma tampa, que se abre para ligar os mangotes 
de aspiração e aspirar a partir de um depósito de água ou 
semelhante. Normalmente trata-se de uma união de ligação Storz 
de 110 mm. 

• Rampa de baixas: é a saída da primeira etapa da bomba. A conduta 
principal sai de um ponto no exterior da bomba e liga-se a todas as saídas 
de água a baixa pressão, entre elas a que introduz a água na cisterna. As 
saídas podem ter ligações de Ø 25 mm e de Ø 45 mm, e até mesmo 
algumas de Ø 70 mm. 

• Rampa de altas: é a saída da última etapa da bomba, que proporciona 
água a alta pressão. Normalmente esta parte da bomba fica virada para a 
cisterna, no seu lado oculto, pelo que a sua identificação é mais difícil à 
primeira vista. Inclui todas as saídas de alta pressão, entre elas a do 
carretel de pronto socorro. Todas as saídas têm ligações de Ø 25 mm. 

As bombas de baixa pressão não têm esta última rampa, e todas as suas 
saídas proporcionam água a baixa pressão. 

 
Figura nº 36. Esquema hidráulico de uma autobomba com bomba de 

pressão combinada  
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5.1. FUNCIONAMENTO DA BOMBA 

Nos veículos contra incêndios utilizam-se bombas centrífugas, que funcionam 
por movimento de rotação em torno de um eixo. A água entra na bomba e é 
empurrada por uma espécie de hélices chamadas rotores. 

Os rotores acoplam-se ao eixo com peças fabricadas em porcelana, material 
que resiste muitíssimo à fricção, embora seja pouco resistente aos batimentos. 
Isto torna necessário o acionamento dos comandos com suavidade, se para 
evitar a sua rutura. 

 
Figura nº 37. Esquema de impulsão 

 

Os rotores impulsionam a água para a parte exterior da carcaça da bomba, 
onde a força da água se transforma em pressão e é canalizada para a conduta 
de saída. 

A lubrificação das partes móveis da bomba é efetuada com a água que passa 
através da mesma. Se não sair água da bomba durante vários minutos, a 
fricção aquece a água até ao ponto de chegar a ferver. Se tal vier a acontecer, 
não há lubrificação e pode-se inclusivamente gripar a bomba. Portanto, não se 
deve manter a bomba em funcionamento durante mais de dois minutos sem 
que saia água: 

• Quando se fecharem as saídas de água, o condutor deve reduzir as 
rotações do camião. Para tal, tem que estar atento ao trabalho em ponta 
de lança e ao som da bomba. 

• Se a bomba trabalhar mais do que dois minutos sem que saia água, é 
necessário abrir alguma saída de água para que refrigere a bomba. 
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Se a bomba funcionar mais de dois minutos sem que saia água, é 
necessário abrir alguma saída para refrigerar e evitar danos na 

bomba. 

 

As bombas centrífugas não funcionam enquanto não estão cheias de água. A 
água deve chegar à bomba por gravidade. Por isso, montam-se ao nível mais 
baixo da cisterna. Para aspirar água de um depósito exterior é necessário 
montar os mangotes de aspiração. Neste processo de montagem a bomba 
deve ser sempre esvaziada e será necessário enchê-la de água para que 
funcione. Chama-se "escorva" a esta operação de enchimento da bomba. 
Todas as autobombas modernas estão equipadas com uma bomba auxiliar 
chamada escorvador, que permite que seja sugado ar e água através dos 
mangotes para o enchimento da bomba. 

Ligação da bomba 

A tomada de potência pode ser conectada em diferentes pontos da corrente de 
transmissão, dependendo do veículo em apreço. Existem autobombas com 
transmissão hidráulica à bomba, embora as mais habituais sejam mecânicas. 
É necessário consultar o manual de cada veículo, ou perguntar ao responsável 
pela manutenção, quais as características de cada camião, para se 
conhecerem as peculiaridades da sua tomada de potência: 

• Algumas tomadas de potência antigas não permitem o acionamento da 
bomba com o veículo em movimento. 

• Alguns veículos só permitem a conexão da tomada de potência com 
velocidades concretas (normalmente 2ª e 3ª). 

Em qualquer caso, a conexão da tomada de potência é uma das manobras 
mais agressivas para a bomba. É por isso que deve ser sempre efetuada com 
o veículo parado e o motor em ralenti. 

Acionamentos básicos 

Depois de engrenada a tomada de potência, o funcionamento de qualquer 
bomba baseia-se em três acionamentos básicos que devem ser sempre 
efetuados na mesma ordem: 

1. A partir de onde se recolhe a água: abrir a torneira de entrada para que a 
água da cisterna entre na bomba, ou fechá-la para que a bomba absorva a 
água pela conduta do mangote de aspiração. 

2. Para onde se envia a água: abrir a torneira de saída que vai ser utilizada. 
Pode ser uma saída para uma ligação de mangueira, o carretel de pronto 
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socorro e o retorno à cisterna. Este último é a conduta que sai da bomba 
para a cisterna e é usada para a encher.  

3. Acelerar a bomba até se obter a pressão desejada. 

 
Figura nº 38. Torneiras de acionamento manual 

 

 
Figura nº 39. Torneiras de acionamento eletrónico 

 

A abertura e o fecho de todas as torneiras devem ser lentos e progressivos, 
demorando cerca de dois segundos a completar o percurso, para que a bomba 
não sofra devido a alterações de pressão bruscas. Com efeito, as bombas mais 
novas trazem algumas torneiras eletrónicas que se abrem e fecham 
suavemente de forma automática. Pela mesma razão, a abertura e o fecho de 
torneiras devem ser efetuados com o motor em ralenti ou até mesmo sem 
rotações na bomba. 
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Figura nº 40. Torneiras de acionamento bombas RUBERG 

 

Abrir e fechar as torneiras da bomba de forma suave e com o motor 
em ralenti, para não danificar a bomba devido a alterações de pressão 

bruscas. 

 

Alguns fabricantes recomendam que se trabalhe sempre com a torneira de 
retorno à cisterna meio aberta, para que haja sempre um pequeno caudal em 
circulação e a bomba não se aqueça. No entanto, constatou-se um desgaste 
excessivo da válvula da torneira de retorno à cisterna devido a esta prática, 
especialmente quando se usa água fluvial, devido à areia e gravilha 
arrastadas. Esta avaria dificulta o fecho hermético da bomba e, portanto, a 
escorva da mesma. Por esta razão, recomenda-se que se mantenha a torneira 
totalmente fechada, salvo para o enchimento da cisterna por aspiração ou 
para refrigerar a bomba quando não estiver a tirar água, caso em que deve 
estar totalmente aberta. 

5.2.  MANUSEAMENTO DAS BOMBAS DE BAIXA PRESSÃO 

Muitas autobombas antigas têm montada uma bomba de baixa pressão, mais 
simples e económica. Estas bombas têm um só corpo com um único rotor. A 
água entra no corpo da bomba e sai do rotor diretamente para a rampa de 
baixas. 
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Figura nº 41. Bomba de baixa pressão 

A operação destas bombas é mais simples, seguindo sempre o esquema visto 
na secção anterior. Para o lançamento de água a partir da cisterna através de 
mangueiras, deve-se atuar da forma seguinte:  

1. Com o camião em funcionamento, conectar a tomada de potência da 
bomba. 

2. Com o motor em ralenti, abrir a torneira de entrada a partir da cisterna. 

3. Manter a torneira de retorno fechada. 

4. Abrir a lança para que saia água. 

5. Abrir a torneira da saída a que se tenha conectado a mangueira. 

6. Acelerar a bomba até se obter a pressão desejada. 

Quando o veículo trabalha em movimento, devem-se dar os passos 2, 3, 4 e 5 
antes da conexão à tomada de potência (1). 

A água sai da bomba para a rampa de baixa pressão, que nestas bombas se 
chama simplesmente rampa de saídas, onde costuma haver diferentes saídas: 

• Ligações para mangueiras com uniões de Ø 45 mm e de Ø 70 mm. Por 
vezes podem-se encontrar saídas de Ø 25mm. 

• Carretel de pronto socorro com mangueira semirrígida de borracha 
permanentemente cheia de água. 

Numa bomba de baixa pressão há dois indicadores de pressão: 

• Um manómetro de baixa pressão que indica a pressão à saída da bomba.  

• Um manovacuómetro de altura que indica a pressão à entrada da bomba. 
O ponteiro marcará valores negativos (cor vermelha) ao aspirar água com 
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a bomba através do mangote, indicando a pressão de vácuo com que suga. 
Caso se introduza água sob pressão a partir de um aspersor através dos 
mangotes, marcará valores positivos (cor preta), indicando a pressão com 
que a água entra à bomba. 

Convém que se lembre que, se a bomba funcionar durante mais de dois 
minutos sem que saia água, é necessário reduzir as rotações ou abrir alguma 
saída para refrigerar e evitar danos por sobreaquecimento. 

5.3. MANUSEAMENTO DAS BOMBAS DE PRESSÃO COMBINADA 

As bombas de pressão combinada têm um primeiro corpo de bomba de 
funcionamento idêntico ao de uma bomba de baixas pressões. Em seguida, 
têm outro corpo de bomba com um ou mais rotores para aumentarem a 
pressão da água. Normalmente ambos os corpos são montados sobre o 
mesmo eixo, de forma que ambos funcionam sempre que se conecta a tomada 
de potência. 

Quando a bomba de pressão continuada está em funcionamento, pode-se 
obter simultaneamente água em baixa e em alta pressão. A rampa de baixas 
oferece água em baixa pressão e a rampa de altas em alta pressão. O 
aumento da pressão no segundo corpo depende do número de rotores, sendo 
normal triplicar-se ou quadruplicar-se. Se na rampa de baixa pressão a água 
sair com 10 Kg/cm2 na rampa de alta pressão sairá com 30 ou 40 Kg/cm2. 

 
Figura nº 42. Manómetros bombas  

 

Numa bomba de pressão combinada há três indicadores: 

• Um manómetro de baixa pressão que indica a pressão de saída da água na 
rampa de baixas.  

• Um manómetro de alta pressão que indica a pressão de saída na rampa de 
altas.  

• Um manovacuómetro de altura que indica a pressão à entrada da bomba. 
O ponteiro marcará valores negativos (cor vermelha) ao aspirar água com 
a bomba através do mangote, indicando a pressão de vácuo com que suga. 
Caso se introduza água sob pressão a partir de um aspersor através dos 
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mangotes, marcará valores positivos (cor preta), indicando a pressão com 
que a água entra na bomba. 

Muitas bombas de pressão combinada, por exemplo as Rosenbauer, têm uma 
torneira que seleciona se a água passa só pelo primeiro corpo ou pelos dois, 
isto é, se a bomba trabalha só em baixa ou também em alta pressão. A 
torneira está marcada com as letras ND ou NP para baixa pressão e ND-HD ou 
NP-HP para pressão combinada. O acionamento desta alavanca é muito 
agressivo para a bomba quando há fluxo de água. Deve ser sempre efetuado 
muito devagar, demorando cerca de dois segundos no percurso, e com a 
tomada de potência desconectada ou o motor em ralenti. 

 
Figura nº 43. Torneira seletora de altas ou baixas pressões 

Se a bomba só trabalhar em baixa pressão (posição ND) a água só passa pelo 
primeiro rotor. Portanto, só se pode lançar água a partir da rampa de baixa 
pressão. 

Se a bomba trabalhar em pressão combinada (posição ND-HD) a água passará 
pelos dois corpos da bomba e, portanto, por todos os rotores. Nesta posição 
pode-se obter simultaneamente água pela rampa de alta pressão e pela de 
baixa pressão. A alavanca deve permanecer nesta posição como regra geral, 
dado que na grande maioria das ocasiões se trabalha com altas pressões. 

 

A alavanca ND/ND-HD deve ser acionada muito lentamente e com a 
tomada de potência desconectada ou o motor em ralenti. 

 

Há outras bombas de pressão combinada que não têm esta válvula, em que 
circula sempre água pelas duas etapas da bomba. É o caso das bombas 
Ruberg de veículos encarroçados pela Incipresa nos últimos anos. Nestas 
bombas pode-se obter sempre água em alta pressão da rampa de altas. 

Para o lançamento de água em alta pressão com bombas que disponham de 
torneira ND/ND-HD, esta deve estar necessariamente na posição ND-HD. 
Depois de verificada esta torneira, o procedimento a seguir é este: 

1. Com o camião em funcionamento, conectar a tomada de potência da 
bomba.  

2. Com o motor em ralenti, abrir a torneira de entrada a partir da cisterna. 

3. Manter a torneira de retorno fechada. 

4. Abrir a lança para que saia água. 
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5. Abrir a torneira da saída da rampa de altas a que se tenha ligado a 
mangueira. 

6. Acelerar a bomba até se obter a pressão desejada. 

Quando o veículo trabalha em movimento, devem-se dar os passos 2, 3, 4 e 5 
antes de se conectar a tomada de potência (1). 

A rampa de alta pressão também costuma ter diferentes saídas: 

• Ligações para mangueiras com uniões de Ø 25 mm (as mangueiras de Ø 
45 mm não devem trabalhar com pressões superiores a 25 Kg/cm2). 
Costuma haver uma ou duas junto à bomba, e em veículos mais modernos 
uma na parte dianteira do veículo. 

• Carretel de pronto socorro com mangueira semirrígida de borracha, 
permanentemente cheia de água. Em autobombas com pressão 
combinada, o carretel de pronto socorro está sempre montado na rampa de 
altas. 

 

 
Figura nº 44. Rampas, torneiras e uniões de saída de água 

 

As vantagens de se trabalhar com alta pressão são as seguintes: 

• O menor tamanho de gota e a maior velocidade de saída aumentam a 
eficácia da água em extinção. 

• O caudal de água necessário para sufocar as chamas é mais reduzido, 
aumentando a duração da cisterna. 

• Um caudal mais reduzido provoca uma menor força de retrocesso da lança 
e, portanto, a fadiga do operador. 

É por isso que, como regra geral, as autobombas de pressão combinada 
devem trabalhar sempre usando água em alta pressão. Há duas exceções. 
Uma, os estiramentos de mangueira por um declive abaixo com desníveis 
significativos (mais de 50 m), em que a pressão aumenta com o desnível 
negativo e pode ultrapassar a pressão máxima de trabalho das mangueiras. E 
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dois, a carga por mangote. Nestes casos, deve-se seguir o mesmo 
procedimento descrito nesta secção, mas usando uma saída da rampa de 
baixas. Se a bomba dispuser de torneira ND/ND-HD, esta deve ser colocada 
na posição ND. 

 

Trabalhando com alta pressão sufocam-se mais as chamas, gasta-se 
menos água e segura-se melhor a lança. 

 

Tal como acontece com as bombas de baixa pressão, se a bomba funcionar 
durante mais de dois minutos sem que saia água, é necessário reduzir as 
rotações ou abrir alguma saída para refrigerar e se evitarem danos por 
sobreaquecimento. Neste caso, deve-se abrir uma saída da rampa de altas 
para que saia água das duas etapas da bomba. Pode-se usar o carretel de 
pronto socorro, do qual sairá a água fria da mangueira, sem risco de serem 
provocadas queimaduras. Pelo contrário, o retorno à cisterna só refrigera a 
primeira etapa da bomba. 

5.4. ENCHIMENTO DA CISTERNA 

Há três formas de carregar a cisterna: aspirando água através da bomba, a 
partir de um aspersor que proporcione água sob pressão ou utilizando uma 
bomba auxiliar diferente da do camião. A forma mais habitual de carregar 
depende das fontes de água disponíveis no ambiente de trabalho, embora seja 
habitual carregar-se a partir de aspersor sempre que seja possível, dado que é 
mais rápido e cómodo. 

Carga por aspiração com a bomba 

Interessa tratar-se pormenorizadamente este procedimento, pelo facto de ser 
o mais complexo e ser efetuado com menos frequência. Pode-se resumir em 
três passos: 

• Montar os mangotes de aspiração à entrada da bomba. 

• Escorvar a bomba e os mangotes. 

• Encher a cisterna com a bomba. 
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Figura nº 45. Carga do veículo pelos mangotes 

 

O enchimento da cisterna com a bomba é efetuado com água da rampa de 
baixas, dado que proporciona mais caudal e demora menos tempo. O 
enchimento de uma cisterna de 4.000 l leva mais de 10 minutos. Em bombas 
com torneira ND/ND-HD é conveniente que se use a posição ND-HD para que 
só trabalhem com baixa pressão, embora os fabricantes digam que até 15 
minutos de trabalho o aquecimento não é excessivo. 

A ligação dos mangotes deve ser precisa e ajustada, para se conseguir uma 
selagem totalmente hermética das juntas. Para tal, há torneiras específicas 
que facilitam o aperto e o desaperto das ligações. Além disso, é necessário 
montar uma válvula de pé (ou alcachofra) na extremidade, que evitará que a 
água saia. A forma mais recomendável de o fazer é: 

1. Descer do camião e montar os mangotes de aspiração necessários para 
chegar à água a partir da bomba. Ligá-los entre si no chão, junto à bomba, 
apertando bem as ligações às torneiras específicas que a autobomba tem 
para se conseguir a selagem. 

2. Ligar a válvula de pé na extremidade que se vai submergir. Esta válvula 
filtra areias e sujidade e impede que a água saia depois de ter entrado, 
facilitando assim a escorva da bomba. 
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3. Ligar todo o tubo previamente montado à ligação axial da bomba, 
normalmente uma união Storz de Ø 110 mm. Para tal, é necessário retirar 
previamente a tampa que está montada. 

4. Submergir a válvula de pé no depósito de água ou rio de onde se vai sugar, 
mantendo fixa a corda que está atada à válvula de pé mas sem a puxar. 

Em todo este processo é fácil demorarem-se mais de 5 minutos e o trabalho 
costuma ser feito perto do tubo de escape, pelo que é recomendável que se 
trabalhe com o motor do camião parado. 

 
Figura nº 46. Detalhe alcachofra 

 

A válvula de pé protege a bomba contra areias e sujidade e facilita a 
escorva da bomba, pelo facto de impedir que as condutas se esvaziem. 

 

 
Figura nº 47. Detalhe de alcachofra antirretrocesso 

 

Para a escorva, as bombas estão equipadas com uma pequena bomba auxiliar 
chamada escorvador. O escorvador faz subir a água desde o depósito de água 
em que se submergiu a válvula de pé pelos mangotes até encher a bomba. Fá-
lo extraindo o ar existente na bomba e nos mangotes. 

Em autobombas antigas sem escorvador (ou com o escorvador avariado) 
deve-se ter o cuidado de não esvaziar totalmente a cisterna, deixando sempre 
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cerca de 100 litros. Depois de instalados os mangotes, e com a válvula de pé 
montada e fechada, deve-se encher a bomba e a conduta dos mangotes com a 
água que resta na cisterna, abrindo a torneira de entrada a partir da cisterna e 
fechando-a novamente depois de cheia. 

Depois de "escorvado" o circuito, liga-se a bomba centrífuga para se encher a 
cisterna e desliga-se o escorvador. O procedimento correto é o seguinte: 

Arrancar com o camião e conectar a tomada de potência da bomba. 

Fechar todas as torneiras pelas quais possa entrar ar na bomba: 

− Torneira de entrada a partir da cisterna. 

− Torneira de retorno à cisterna. 

− Torneiras de todas as ligações de saída de água. 

Em bombas com escorvador de acionamento manual, como as Rosenbauer 
sobre veículos mercedes, deve-se ligar o escorvador e acelerar ligeiramente. 
Em bombas de escorva automática, como as Ruberg encarroçadas pela 
Incipresa, basta acelerar um pouco. 

Depois de escorvada a bomba, abrir a torneira de retorno à cisterna e acelerar 
o motor. Em bombas com escorvador de acionamento manual, é necessário 
desligar previamente o escorvador. O momento em que a bomba está 
escorvada é facilmente identificado por uma alteração muito clara do ruído e 
pelo facto de o manovacuómetro indicar pressão positiva. Em alguns modelos 
também sai água pelo corpo do escorvador.  

 

Arrancar com o motor do camião e conectar a tomada de potência 
depois de montados os mangotes e a válvula de pé. 

 

O motor mantém-se acelerado para se conseguir um bom caudal. Deve-se 
prestar atenção ao manómetro de baixas pressões para que não se 
ultrapassem os 5 Kg/cm2 de pressão. De outra forma, poderia ocorrer 
desgaste prematuro do depósito da cisterna pelo jato de entrada. A cisterna 
estará cheia quando sair água pelo escoadouro, cuja saída está debaixo do 
camião. 

5. Depois de a cisterna estar cheia, deixar de acelerar, fechar a torneira de 
retorno à cisterna e desconectar a tomada de potência. 

6. Para manusear a conduta dos mangotes, é necessário puxar previamente a 
corda ligada à válvula de pé, permitindo que a conduta se esvazie. 

7. Depois de vazia, desliga-se toda a conduta da bomba e volta-se a colocar a 
tampa. Com a conduta no chão, desliga-se a válvula de pé e as uniões 



 

 

52 

entre mangotes. Para tal, utilizam-se novamente as torneiras específicas 
que a autobomba tem. 

Para a desmontagem convém que se pare novamente o motor pela mesma 
razão. Depois de colocados os elementos nos seus sítios, a autobomba estará 
pronta para voltar a trabalhar. 

 

A abertura e o fecho das torneiras devem ser efetuados suavemente 
quando estiver conectada a tomada de potência (2 segundos no 

percurso). 

 

Carga por aspiração com a bomba usando uma ponte 

A conduta de retorno, que leva da bomba à cisterna, costuma ser de diâmetro 
reduzido para impedir caudais elevados que a danificariam. Em camiões de 
alta capacidade, é possível reduzir o tempo montando uma conduta alternativa 
desde a bomba até à cisterna. Para tal, liga-se uma mangueira de Ø 45 ou 70 
mm desde uma saída da rampa de baixas até uma tomada de aspersor, 
normalmente situada num dos lados do camião. O tempo de carga para uma 
cisterna de 5.000 litros com bomba Rosenbauer NH30 reduz-se em cerca de 5 
minutos, sem que se tenha em conta o tempo necessário para montar e 
desmontar a mangueira auxiliar. 

Este procedimento exige dois cuidados especiais: 

• Não se devem ultrapassar os 4 Kg/cm2 de pressão no manómetro de baixa 
pressão, para não se danificar a cisterna com o jato de entrada. 

• Deve-se desligar a ponte quando faltar um quarto de cisterna para 
enchimento e terminar a carga apenas com a conduta de retorno. Caso não 
se desligue, estará a entrar na cisterna mais caudal de água do que pode 
expulsar pelo escoadouro, rebentando-se o depósito devido a excesso de 
pressão.  

 

Caso se carregue fazendo uma ponte, deve-se ter muito cuidado: não 
ultrapassar os 4 Kg/cm2 e desligar a ponte quando faltar ¼ do 

depósito. 

 



 

 

53 

 
Figura nº 48. Operário a carregar com uma "ponte"  

 

Enchimento a partir de um aspersor 

Algumas cidades, povoações, urbanizações e sobretudo os parques de 
bombeiros, dispõem de aspersores, que são bocas de onde se pode recolher 
água sob pressão. Para carregar água de uma instalação deste tipo, conecta-
se o aspersor a uma tomada lateral da cisterna mediante uma mangueira de Ø 
45 ou 70 mm e as reduções necessárias. Abre-se a torneira do aspersor até ao 
enchimento total da cisterna. Na tomada a partir de um aspersor, convém que 
se verifique a pressão a que a água sai para não se danificarem os quebra-
ondas. 

Enchimento com bomba auxiliar 

Algumas autobombas dispõem de uma pequena bomba auxiliar acionada por 
um motor a gasolina ou gasóleo, que dispõe dos respetivos mangotes de 
aspiração e ligações de saída. A sua utilização para a carga da cisterna 
apresenta vantagens e inconvenientes: 

• Evita-se a descarga, a montagem, a desmontagem e a relocalização dos 
mangotes e a válvula de pé. 
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• Pode-se deixar a bomba instalada no ponto de água para abastecer várias 
vezes os camiões que lá cheguem. 

• Exige que se leve sempre na autobomba a bomba auxiliar e combustível de 
recarga num recipiente homologado para o transporte por estrada. 

• A carga pode ser ligeiramente mais lenta (depende do caudal da bomba 
auxiliar). 

5.5. ESVAZIAMENTO DO CORPO DA BOMBA 

No inverno é necessário esvaziar totalmente a cisterna, a bomba e o 
escorvador depois de cada incêndio, para se evitar que a água que ficar dentro 
deles se congele. As avarias de bombas rebentadas por congelação da água 
interior são mais frequentes do que o desejável e de reparação muito 
dispendiosa. 

As bombas dispõem de uma ou duas válvulas de esvaziamento, situadas 
sempre debaixo da bomba. Quando se abrirem estas válvulas para esvaziar a 
bomba, deve-se conectar a tomada de potência durante alguns segundos até 
que deixe de sair água. 

Também é necessário esvaziar e limpar cuidadosamente o sistema de injeção 
de espuma e os depósitos de espumífero, caso o veículo disponha deles. 

 

 
Figura nº 49. Torneiras de esvaziamento  

 

No inverno deve-se esvaziar totalmente a bomba e o escorvador 
depois de cada incêndio. 

5.6. REFRIGERAÇÃO DO MOTOR 

Algumas autobombas dispõem de um circuito alternativo de refrigeração do 
motor que utiliza a água da bomba, sem a misturar com o líquido 
anticongelante do circuito de refrigeração do motor. Este circuito passa por 
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debaixo da cisterna e volta ao radiador depois de ter efetuado um pequeno 
percurso pelo interior do corpo da bomba. 

Quando o veículo trabalha sem se mover e o seu motor não se está a 
refrigerar suficientemente com o radiador, este circuito proporciona-lhe 
refrigeração adicional. No inverno este sistema também trabalha como um 
aquecedor, protegendo a bomba contra congelações. 

 
Figura nº 50. Torneira do circuito de refrigeração do motor 

Por isso, por vezes acende-se o testemunho de aquecimento da água da 
bomba enquanto se circula com o veículo ou imediatamente depois de o parar. 
Este aquecimento não é preocupante, dado que a água não ultrapassa os 90º. 
Não obstante, pode-se refrigerar a bomba ligando-a e retirando água durante 
alguns segundos pelo carretel de pronto socorro ou pela conduta de retorno à 
cisterna. 
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6. MANUTENÇÃO DA BOMBA 

Tal como acontece com qualquer elemento mecânico, a melhor manutenção 
será um bom conhecimento e um uso correto dos equipamentos, seguindo à 
risca as indicações dadas a este respeito nos manuais originais de utilização 
dos diferentes equipamentos. 

Caso ocorra alguma avaria ou se detete alguma irregularidade no 
funcionamento, deve-se informar imediatamente para que um especialista 
reveja o equipamento. Quanto antes se detetarem os danos, menores serão 
as suas consequências. Por isso, é necessário que seja efetuada uma inspeção 
exaustiva do veículo e dos equipamentos depois de cada atuação. 

Em seguida, dão-se alguns conselhos básicos para a manutenção do veículo e 
da bomba. 

 

A manutenção do camião e da bomba é da responsabilidade, tanto do 
condutor, como do seu ajudante. 

6.1. REVISÃO DEPOIS DE CADA ATUAÇÃO 

Devem ser tidos em conta os pontos seguintes: 

• Inspecionar visualmente todo o veículo, detetando eventuais ruturas, 
avarias, fugas de ar ou fluidos e eventuais deteriorações. 

• Limpar os resíduos que possam ter ficado retidos no filtro da boca de 
aspiração e no da válvula de pé. 

• Drenar a água da bomba. 

• Caso se tenha usado água suja, deve-se drenar totalmente a bomba pelas 
válvulas de esvaziamento e enxaguar com água limpa. Caso se tenha 
esvaziado totalmente a cisterna ou se tenha enchido por aspiração, 
também se deve enxaguar o escorvador. 

• Inspecionar a bomba, ligando-a e verificando se existem ruídos anormais. 

• Rever os elementos de extinção utilizados (mangueiras, uniões, lanças), 
verificando eventuais ruturas, furos, queimaduras, batimentos, desajustes, 
etc. 

As operações de inspeção e limpeza devem ser efetuadas aproveitando as 
primeiras horas do serviço de prevenção, quando as possibilidades de aviso 
são menores. Quando se tiver usado espumífero, águas turvas ou outros 
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aditivos, a limpeza dos equipamentos também deve ser efetuada no interior, 
seguindo as normas expostas na secção 7. 

 

Qualquer anomalia deve ser imediatamente comunicada ao 
encarregado provincial dos veículos ou ao Agente ambiental de 

guarda. 

6.2. MANUTENÇÃO DIÁRIA DO CAMIÃO 

As verificações mais importantes para a manutenção de qualquer veículo 
autobomba são os seguintes: 

• Rever os níveis de óleo do motor e de água do radiador e o limpa-para-
brisas. Inspecionar também a parte de baixo do veículo à procura de 
eventuais perdas de líquidos e verificar visualmente o estado dos pneus. 

• Enxaguar, esvaziar, estirar e secar as mangueiras, lanças e restantes 
ferramentas e equipamentos que tenham sido usados e que necessitem 
disso. Dobrar e recolher no respetivo armário. As mangueiras e juntas de 
borracha que são guardadas húmidas apodrecem muito cedo e apresentam 
um maior risco de rebentarem durante a utilização das mesmas. 

• Limpar e substituir os filtros de ar quando for necessário, de acordo com o 
uso e as indicações do fabricante. Sempre que se volte de um incêndio em 
que se tenha estado exposto a pó ou cinzas, "soprar" o filtro com o ar sob 
pressão de algum posto de abastecimento de combustíveis. 

Em algumas províncias foi implantado um relatório diário ou semanal de 
manutenção do veículo, que serve de guia para se lembrarem os pontos a 
rever e manter. 

6.3. MANUTENÇÃO SEMANAL DO CAMIÃO 

A manutenção semanal de um veículo autobomba consistirá em: 

• Verificar a pressão das rodas. Normalmente, estes camiões têm de 6 a 8 
Kg/cm² de pressão, variando de acordo com o modelo, o peso total do 
camião e o tipo de rodas. 

• Algumas bombas têm um cárter com óleo, como as Ruberg de veículos 
encarroçados pela Incipresa. Deve-se rever o nível do óleo do cárter da 
bomba através do visor identificado com "OIL LEVEL" no lado esquerdo da 
bomba. 

• Deve-se rever o estado de lubrificação da tomada de potência e da 
transmissão da bomba. Também se devem rever os elementos mecânicos 
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do veículo indicados pelo fabricante: direção, transmissão, suspensão, 
níveis, etc. 

Quando a autobomba se mantém vários dias seguidos sem utilização, os 
arrastamentos da água sedimentam-se no fundo da cisterna e da bomba, o 
que oferece uma oportunidade magnífica para a sua limpeza. Para tal, pode-se 
encher a bomba com água limpa, através de uma saída de água, e deixando-a 
sair pelas válvulas de esvaziamento situadas na parte baixa sem se pôr a 
bomba em funcionamento. Convém que se repita este processo com a etapa 
de altas e a etapa de baixas pressões, fazendo entrar água pelas saídas de 
cada rampa. 

6.4. MANUTENÇÃO ANUAL DO CAMIÃO 

É habitual o facto de os veículos contra incêndios florestais passarem um 
período anual de inoperacionalidade durante os períodos de menor risco. 

• No fim da campanha de trabalho deve-se esvaziar totalmente a cisterna, a 
bomba, o escorvador e os equipamentos de injeção de espumífero. 
Também se devem limpar e secar os equipamentos, especialmente as 
mangueiras. 

• Antes do início do período de trabalho é necessário efetuar uma revisão do 
veículo - travões, óleos, filtros, níveis, funcionamento geral, etc. - tal como 
se faz com qualquer outro veículo de funcionamento sazonal. 

 
Figura nº 51. Condutor a lubrificar a bomba e a tomada de potência 

 

Para se verificar o estado da bomba no início da campanha, pode-se efetuar 
um teste de aspiração a seco. O teste é efetuado da forma seguinte: 

1. Esvaziar e drenar totalmente a bomba de acordo com o que está exposto 
na secção 5.5. 

2. Fechar todas as válvulas de saída e torneiras de drenagem, incluindo a de 
retorno à cisterna. 

3. Fechar a válvula de entrada de água a partir da cisterna. 

4. Apertar a tampa da boca de aspiração com as torneiras Storz específicas. 
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5. Conectar a tomada de potência. 

6. Ligar o escorvador (em camiões com escorvador de acionamento manual). 

7. Acelerar lentamente o motor. 

Em cerca de 20 segundos o manovacuómetro digital deve alcançar um vácuo 
de 0,8 Kg/cm2. Depois de alcançado este valor, deve-se parar o motor e 
aguardar 60 segundos. O vácuo não deve baixar mais do que 0,1 Kg/cm2. Se 
neste período o vácuo não se mantiver, a bomba requer uma revisão em 
oficina. 

De forma semelhante se pode fazer um teste de vácuo dos mangotes. Para 
tal, é necessário ligar os mangotes de aspiração à bomba colocando a tampa 
da bomba na extremidade oposta e apertando bem todas as uniões com 
chaves específicas. Deve-se proceder da mesma forma até 0,6 Kg/cm2. Se o 
vácuo se perder rapidamente, isso significa que algum dos mangotes tem 
fugas e está em más condições. 

Nestas operações a bomba funciona sem água durante algum tempo, pelo que 
não se está a lubrificar nem a refrigerar o eixo. Se o vácuo não for conseguido 
durante o primeiro minuto, deve-se interromper a operação. 

 

A bomba nunca deve funcionar mais do que um minuto sem água ou 
dois minutos cheia de água com as saídas fechadas. 
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7. APLICAÇÃO DE ESPUMA 

Alguns veículos são fornecidos com dotação de sistemas de injeção de 
espumífero para trabalharem sobre o incêndio, gerando espumas de baixa 
expansão. 

O espumífero é um produto químico que confere à água propriedades 
detergentes (forma bolhas) e humidificantes (penetra melhor nos sólidos). 
Quando é misturado com água, forma-se uma mistura espumante, que 
necessita de passar através de uma lança geradora de espuma para incorporar 
ar e fazer bolhas, formando a espuma. 

 

 
Figura nº 52. Processo de formação de espuma 

O trabalho com espuma apresenta uma série de vantagens e alguns 
inconvenientes: 

Vantagens  

As espumas multiplicam o rendimento da água aplicada, tanto sobre as 
chamas (ataque direto) como na zona verde (ataque indireto): 

• Deixam uma película de bolhas que isolam o combustível do oxigénio. 

• Aumentam a capacidade de penetração da água no combustível. 

• Consomem mais calor e demoram mais tempo do que a água a decompor-
se e evaporar. 

Inconvenientes 

• Requer uma limpeza meticulosa de todos os equipamentos pelos quais o 
espumífero circula depois da sua utilização.  

• É um produto irritante em contacto com os olhos, tornando imprescindível 
o uso de óculos de proteção. 
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• Aumenta o custo da extinção, devido ao preço do produto. 

 

A utilização de espuma em extinção de incêndios florestais representa 
um aumento significativo do rendimento do trabalho, mas exige uma 
LIMPEZA SISTEMÁTICA dos equipamentos após a sua utilização, para 

se evitar que fiquem obstruídos ou oxidados. 

 

Têm uma grande eficácia, especialmente nestes casos: 

• Em ataques indiretos, aplicando a espuma sobre combustíveis aos quais as 
chamas ainda não chegaram, criando uma linha de defesa química. 

• Em frentes de alta intensidade, em que a eficácia da água sem aditivos 
pode ser insuficiente. 

• Quando não há meios disponíveis para a execução de uma liquidação com 
ferramenta após a extinção com água, dado que o seu poder humidificante 
minimiza a probabilidade de reprodução. 

Para a aplicação de espuma é necessário que o veículo disponha dos 
equipamentos seguintes: 

• Sistema de injeção de espuma com doseador. A proporção de espumífero 
deve ser regulada entre 0,1% e 1% (maior em águas sujas ou turvas). 

• Lança com dispositivo gerador de espuma (ou acessório para montagem 
sobre uma lança normal). O dispositivo rompe a gota de água e incorpora o 
ar, formando as bolhas da espuma. Quanto maior for o diâmetro do cilindro 
gerador, mais quantidade de ar incorpora e mais volume de espuma se 
forma. 

 
Figura nº 53. Lanças com dispositivo gerador 

A aplicação de espuma deve ser efetuada seguindo as mesmas normas 
descritas para a água na secção 3. A espuma forma-se muito melhor com 
pressões elevadas. 
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Figura nº 54. Lança a deitar espuma a P>15 Kg/cm2 

 
Figura nº 55. Lança a deitar espuma a P< 5 Kg/cm2 

O uso de espumífero é obrigatório nas autobombas da Junta de Castela e Leão 
que disponham dos equipamentos e do produto necessário. Há três formas 
básicas de se trabalhar com espumífero: 

• Ataque direto sobre combustíveis finos (pastio ou matagal leve): regular 
para uma proporção de espumífero baixa (0,1 – 0,3%) e lançar água com 
uma lança normal, sem dispositivo gerador de espuma. A mistura terá 
propriedades humidificantes, aumentando o rendimento da água e 
reduzindo a probabilidade de reproduções. 

• Aplicação sobre combustíveis pesados (pilhas de madeira, pacas de 
forragem, construções, etc.): regular a proporção de espumífero para cerca 
de 1% com dispositivo gerador de espuma e lançando a mistura em alta 
pressão (próxima de 15 Kg/cm2). Deve-se tentar cobrir o combustível com 
a camada de espuma mais consistente possível. 

• Ataque indireto (reforço de linhas de defesa e linhas de apoio para 
contrafogos): regular a proporção de espumífero para cerca de 0,6% com 
dispositivo gerador de espuma e lançando a mistura sob alta pressão. 
Desta forma, gerar-se-á uma espuma fluida, que persistirá durante algum 
tempo sobre o combustível. 

 

Uso Dose Pressão Dispositivo gerador 

Ataque direto 
(combustíveis finos) 0,1% indiferente NÃO 

Ataque indireto 0,6% alta SIM 
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Combustíveis pesados 1% alta (15 kg/cm2) SIM 

Tabela 4. Dose de espumífero a utilizar 

 

Relativamente ao seu manuseamento, devem-se distinguir dois tipos de 
sistemas de injeção de espuma:  

• Sistemas que injetam a espuma antes da entrada da água na bomba ou na 
própria bomba. 

• Sistemas que injetam na linha de mangueiras utilizadas após a saída da 
bomba. 

A diferença principal entre os dois sistemas radica-se na limpeza, dado que, 
no primeiro caso, é necessário limpar a bomba e no segundo caso, basta 
limpar o estiramento de mangueiras e a lança. 

7.1. INJEÇÃO EM BOMBA 

A mistura espumante entra na bomba e passa pelo estiramento de mangueira 
até à lança. É o caso dos proporcionadores de espuma FIX MIX dos camiões 
autobomba Mercedes encarroçados pela Rosenbauer depois do ano de 2000, 
ou dos injetores simples que os camiões MAN têm, encarroçados pela 
Incipresa em 2015 (conduta visível que vai do depósito de espumífero até à 
bomba com uma torneira doseadora). 

 
Figura nº 56. Bomba Rosenbauer com proporcionador FIX MIX 

integrado, lança com gerador e agulha de limpeza 

 
Figura nº 57. Comandos do proporcionador FIX-MIX (Rosenbauer) 
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Com este tipo de sistemas de injeção na bomba, devem-se ter os cuidados 
seguintes: 

• Fechar a torneira de retorno à cisterna antes de ligar a injeção de espuma, 
para se evitar a contaminação com espumífero de toda a água que restar 
na cisterna. 

• Nos proporcionadores FIX MIX, no fim do trabalho com espuma, deve-se 
esvaziar imediatamente o circuito do proporcionador mediante a alavanca 
de drenagem (marcada a verde), que se situa à direita da carcaça da 
bomba sobre a alavanca seletora NP – NP/HP. 

• Depois de concluído o trabalho, devem-se fechar as torneiras de injeção de 
espumífero da consola e deixar sair água pelas mangueiras durante pelo 
menos 30 segundos por cada 100 m de mangueira montados. 

• Nesse mesmo dia, ou no seguinte, deve-se limpar e enxaguar com água 
limpa todo o circuito pelo qual o espumífero circulou, incluindo a bomba, da 
forma seguinte: 

− Fechar a torneira de retorno à cisterna. 

− Conectar a tomada de espumífero desde a garrafa (agulha) a um 
depósito ou garrafa de água. 

− Abrir a torneira de injeção de espumífero e regular a proporção de 
espumífero para 3%. 

− Pôr a bomba em funcionamento retirando água pela saída utilizada 
durante o trabalho com espuma. 

− Fazer descer e subir várias vezes a alavanca de drenagem com a 
bomba a funcionar com meias rotações, e mantê-la em baixo 
durante 15 segundos com a bomba a funcionar e a lançar água. 

− Desligar o proporcionador de espuma e manter a bomba em 
funcionamento com todas as mangueiras utilizadas e com a lança e 
o cilindro gerador de espuma até que a água saia limpa de espuma, 
sempre com a torneira de retorno à cisterna fechada. 

 

Manter fechada a torneira de RETORNO À CISTERNA sempre que se 
trabalhe com espumífero para não se sujar a cisterna. 

7.2. INJEÇÃO EM LINHA 

O espumífero é incorporado na mistura depois de a água ter saído da bomba. 
Com isso consegue-se fazer com que o produto só afete as mangueiras e a 
lança, tornando a limpeza posterior mais simples. É o caso dos 
proporcionadores Johstadt PV em autobombas MAN e Renault encarroçadas 
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pela Incipresa a partir de 2016. Estes equipamentos não misturam tão bem a 
água e o espumífero, pelo que se recomenda que sejam instalados pelo menos 
dois troços de mangueira antes da lança. 

 
 

Figura nº 58. Bomba Ruberg (Incipresa) com proporcionador Johstadt 
PV integrado 

 

 
Figura nº 59. Injeção de espuma na saída de alta pressão 

É necessário que a saída de água à qual se liga o sistema de injeção esteja 
identificada, dado que só pode estar instalado em algumas delas. 

Também existem dispositivos portáteis que se acoplam em série ao 
estiramento de mangueiras mediante uma união de entrada e outra de saída. 
Há equipamentos simples que sugam o espumífero, graças à velocidade da 
água impulsionada pela bomba, e outros mais complexos e precisos que 
requerem alimentação elétrica auxiliar. Nestes tipos de instalações, o operador 
deve selecionar manualmente o caudal ótimo em função da qualidade da 
espuma que vê a sair. 
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As particularidades a ter em conta no manuseamento destes equipamentos 
são as seguintes: 

• Após a injeção na água, é necessário um certo percurso para que o 
espumífero se misture bem, pelo que o ideal é que se montem pelo menos 
40 m de mangueira entre o ponto de injeção e a lança (2 troços). 

• Depois de cada utilização, devem-se limpar as condutas e os equipamentos 
pelos quais o espumífero ou a mistura tenham passado. O método mais 
fácil consiste em substituir o depósito ou a garrafa de espumífero por outro 
de água e pôr o circuito em funcionamento até que a água saia limpa e não 
forme espuma. 

Existem equipamentos de injeção portáteis, independentes da bomba, que se 
ligam em linha. Funcionam, portanto, de forma muito semelhante à dos 
descritos nesta secção. Alguns destes equipamentos foram preparados para 
serem levados numa mochila e montados diretamente depois da lança. Desta 
forma, as mangueiras não se sujam, mas o espumífero não se mistura tão 
bem e a espuma formada é menos consistente, reduzindo a eficácia do 
trabalho. O trabalhador em ponta de lança ou outro que o ajude deverá 
carregar o sistema de injeção e a mochila de espumífero. 

 
Figura nº 60. Injetor portátil e lança com gerador 

 

 
Figura nº 61. Detalhe do injetor portátil 
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8. EQUIPAMENTOS DO VEÍCULO 

Expõe-se em seguida a quantidade mínima recomendada de equipamentos 
auxiliares para os veículos autobomba que fazem parte das Operações de Luta 
contra Incêndios Florestais de Castela e Leão.  

 

 Mangueiras Bifurcações Reduções 
Lanças  

25 mm 45 mm 70 mm 
25-25 
mm 

45-25 
mm 

45-25 
mm 

70-45 
mm 

Autobomba 
ligeira 20 4 1 1 1 2 1 3 

Autobomba 
média e 
pesada 

25 4 1 1 1 2 1 3 

Autobomba 
de 
abastecime
nto 

25 4 1 1 1 2 2 3 

 

Para uma maior eficácia quando se tratar de extinguir um incêndio, todos os 
veículos devem estar dotados de: 

• Uma mochila extintora e um abafa-fogos. 

• 3 ou 4 ferramentas variadas de corte e escavação: pulaski, enxada, 
machado, macleod, podão ou pá. 

• Motosserra com combustível e lubrificantes e EPI para o seu 
manuseamento. 

• Tocha de gotejamento e combustível (1/3 gasolina e 2/3 gasóleo). 

• Garrafas de água potável. 

• Cabrestante ou lingas e engates preparados para reboque. 

• Estojo de primeiros socorros em bom estado de limpeza e conservação. 

Estes equipamentos não só estão destinados ao uso pelo pessoal da 
autobomba, mas também como equipamento auxiliar para outros meios, se 
for necessário. 

A dotação de cada camião deve incluir um extintor de pó ABC. 

Também é útil, e em algumas zonas considerada imprescindível, uma pequena 
motobomba auxiliar.  

Todos os equipamentos auxiliares que utilizam combustível (motosserra, tocha 
de gotejamento, motobomba auxiliar, etc.) devem ter os seus depósitos 
vazios. Qualquer combustível que seja levado no veículo deve estar num 
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depósito homologado para o transporte por estrada e bem fixo num lugar 
estável. 

Algumas autobombas foram dotadas de emissoras portáteis auxiliares de 
pequeno alcance ("walkie talkies"), que estão a dar muito bom resultado na 
comunicação do ponta de lança ao condutor na bomba. Não obstante, estes 
equipamentos não substituem a emissora com o canal de extinção, que 
proporciona informações relevantes do resto do incêndio, mantém a ligação ao 
PMA e pode informar sobre alterações de comportamento e situações de risco. 
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9. AUTOBOMBAS DO TIPO PICK-UP 

Há alguns anos os equipamentos de extinção de incêndios florestais em 
Castela e Leão usam habitualmente veículos pick-up dotados de uma cisterna 
e de uma bomba de impulsão de água. Também é usual algumas entidades 
locais disporem de veículos deste tipo para os seus serviços de bombeiros ou 
de Proteção Civil. Estes veículos são pequenas autobombas muito ágeis, 
embora com uma quantidade de água muito limitada. 

O uso de veículos pick-up com cisterna e bomba aumenta significativamente a 
eficácia dos equipamentos de terra em muitos primeiros ataques a incêndios 
incipientes. Em ataques ampliados também são muito úteis, embora apenas 
para o enchimento das mochilas de extinção. 

 
Figura nº 62. Veículo pick-up 

9.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Uma autobomba pick-up é composta por duas partes claramente 
diferenciadas: chassis e equipamento de extinção. 

O chassis é o próprio veículo em si. Dependendo do número de componentes e 
veículos para o transporte do meio de extinção, os veículos são de 2 ou de 5 
lugares, sendo estes últimos mais generalizados. Este tipo de veículo impõe 
duas limitações: 

• O peso máximo do veículo que se pode conduzir com carta do tipo B 
(massa máxima autorizada de 3.500 Kg ou de 4.250 kg com reboque) 
representa um limite nos equipamentos que se podem levar. Na maior 
parte dos modelos, só com 5 pessoas, os seus EPI's, cisterna de 500 l cheia 
e a bomba, costumam ultrapassar este peso sem que se levem 
ferramentas adicionais.  
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• A fixação dos equipamentos de extinção ao compartimento de carga deve 
ser efetuada mediante elementos amovíveis. A ancoragem mais habitual é 
efetuada mediante cintas têxteis ou tensores mecânicos. Uma ancoragem 
permanente ao chassis (com parafusos, rebites, soldaduras, etc.) constitui 
uma modificação que exige uma homologação pela Inspeção Periódica 
Obrigatória. É altamente recomendável que se disponha de elementos 
intermédios de absorção de vibrações. 

Quanto aos modelos de veículos utilizados, o peso elevado torna 
recomendável que se opte por versões potentes (mínimo 120 CV) com tração 
às quatro rodas e caixa redutora com velocidades lentas. 

9.2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EQUIPAMENTO DE 

IMPULSÃO  

A oferta de equipamentos de impulsão existente no mercado é muito variada. 
Os equipamentos que demonstraram uma maior eficácia na extinção de 
incêndios florestais apresentam as características seguintes: 

• Depósito de água de 400 a 600 l. Os depósitos têm diferentes formas e são 
feitos com diferentes materiais de construção. Os depósitos de fibra são 
mais leves do que os metálicos, embora requeiram um chassis que lhes 
confira rigidez. Recomendam-se depósitos baixos e colados ao pavimento 
do compartimento de carga, para se manter o centro de gravidade do 
veículo o mais baixo possível e não se reduzir a sua estabilidade em 
inclinações laterais. 

• Uma bomba de impulsão movida por um motor auxiliar. Recomenda-se o 
uso de bombas centrífugas de alta pressão (15 a 50 Kg/cm2). As altas 
pressões conseguem um uso mais eficaz da água, ao mesmo tempo que 
reduzem o caudal. As bombas centrífugas são mais duradouras e fiáveis 
com águas recolhidas de riachos e depósitos que podem conter impurezas. 

• O combustível para o motor da bomba deve ser transportado num 
recipiente homologado para o transporte por estrada. 

• Mangueiras colapsáveis de Ø 25 mm com união Barcelona, semelhantes às 
das autobombas maiores. São fáceis de manusear, substituem-se 
facilmente em caso de deterioração e são compatíveis com estiramentos de 
outros veículos. Recomenda-se que se levem pelo menos 50 m de 
mangueira (2-3 troços). 

• As bombas de muito alta pressão necessitam de mangueiras semirrígidas 
que resistam à pressão de trabalho proporcionada, dado que as 
mangueiras colapsáveis têm uma pressão máxima de trabalho que ronda 
os 40 kg/cm2. Estas mangueiras costumam ser montadas em carretéis 
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giratórios que facilitam a sua recolha e dispõem de lanças específicas 
adaptadas a essas pressões. 

• Lanças de caudal regulável com os caudais nominais mais baixos possíveis, 
que limitam o consumo de água e conseguem um aumento do rendimento 
devido ao efeito da pulverização. Recomendam-se diâmetros inferiores a Ø 
5 mm ou caudais nominais inferiores a 40 l/min a 4 Kg/cm2. Uma lança 
comum de Ø 10 mm a uma pressão de 10 Kg/cm2 proporciona 200 l/min. 
Por isso, esvazia um depósito de 500 l em 2,5 minutos.  

 
Figura nº 63. Equipamento de impulsão de veículo pick-up 

 

9.3. MANUSEAMENTO DOS EQUIPAMENTOS 

As formas de trabalho com estas bombas são as mesmas que as expostas 
para bombas maiores na secção 4: em movimento e com estiramentos de 
mangueira. As principais diferenças são o menor comprimento de mangueira 
disponível e a menor quantidade de água. É por isso que são muito eficazes 
como meio de primeiro ataque num incêndio com acesso fácil. Em incêndios 
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maiores ou com mau acesso o seu uso limita-se ao enchimento de mochilas de 
extinção ou ao fornecimento temporário de água durante os reabastecimentos 
dos camiões. 

Quanto ao manuseamento dos equipamentos, a principal diferença está no 
facto de não ser necessário conectar nenhuma tomada de potência, por dispor 
de um motor auxiliar. A bomba funcionará sempre que o motor esteja em 
funcionamento. Por isso, recomenda-se que não se arranque com o motor 
enquanto não se tiver desdobrado e ligado a mangueira necessária e não se 
tiverem aberto as torneiras de passagem necessárias. 

Tal como acontece com todos os equipamentos hidráulicos, o acionamento das 
torneiras de passagem deve ser lento, para se evitarem danos na bomba por 
alterações de pressão bruscas. 

 

 
 

Figura nº 64. Esquema do sistema de impulsão 

9.3.1. Lançamento de água 

As bombas são de uma única etapa, de forma que o seu manuseamento é 
semelhante ao que foi exposto relativamente às bombas de baixa pressão: 

1. Abrir a torneira de entrada na bomba a partir da cisterna. 

2. Abrir a torneira da saída a que se tenha ligado a mangueira. 

3. Manter fechada a torneira de retorno à cisterna. 

4. Arrancar com o motor. 

5. Abrir a lança para que saia água. 

6. Acelerar o motor até se obter a pressão desejada. 

Tal como acontece com os camiões, deve-se evitar que as bombas funcionem 
sem que saia água da bomba durante vários minutos. Quando não se estiver a 
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lançar água pelas mangueiras, deve-se parar o motor ou abrir a torneira de 
retorno à cisterna. 

9.3.2. Enchimento da cisterna 

As cisternas dos pick-ups podem ser enchidas a partir de cima, usando uma 
fonte de água externa, ou a partir da bomba sugando água de um depósito, 
riacho ou semelhante. Esta segunda opção só pode ser utilizada se a bomba 
dispuser das condutas necessárias para se ligar um mangote de aspiração 
(alguns equipamentos não dispõem delas).  

O enchimento da cisterna a partir de cima é uma manobra simples que 
dispensa explicação. A cisterna pode dispor de bocas de entrada específicas 
para tal ou de uma única entrada superior. 

Para o enchimento por aspiração usando a bomba, o procedimento é quase 
idêntico ao utilizado com os camiões: 

1. Ligar os mangotes de aspiração necessários e na sua extremidade a 
alcachofra ou filtro (evita que entrem impurezas). Os mangotes deverão 
estar bem apertados para que não entre ar pelas juntas. 

2. Fechar bem todas as torneiras de saída de água para se evitar a entrada de 
ar.  

3. Escorvar a bomba. As bombas costumam dispor de sistemas de escorva 
automática. Caso contrário, basta encher a bomba de água a partir de 
alguma entrada superior. 

4. Abrir a torneira de retorno e acelerar a bomba até encher a cisterna. 
Alguns equipamentos podem ter uma pressão máxima para o enchimento 
da cisterna sem que sejam provocados danos pelo jato de entrada. 

5. Depois de a cisterna estar cheia, deixa-se de acelerar, para-se o motor, 
fecha-se o retorno e desmontam-se os mangotes. 
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10. ANEXOS 

10.1.  ESQUEMAS DOS DIFERENTES TIPOS DE BOMBAS  

Nesta secção apresentam-se de forma visual os diferentes modelos de bombas 
que se podem encontrar nos veículos de extinção e faz-se uma sinalização das 
torneiras de saída da água da cisterna e das suas torneiras de retorno. 

10.1.1. ZIEGLER GIENGEN BAIXA PRESSÃO 

 
Figura nº 65 

10.1.2. RUBERG DE BAIXA PRESSÃO 

 
Figura nº 66 
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10.1.3. FIMESA BAIXA PRESSÃO 

 
Figura nº 67 

 

10.1.4. GODIVA BAIXA PRESSÃO 

 
Figura nº 68 



 

 

77 

10.1.5. ROSENBAUER BAIXA PRESSÃO 

 
Figura nº 69 

10.1.6. ZIEGLER GIENGEN PRESSÃO COMBINADA  

 
Figura nº 70 
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10.1.7. ROSENBAUER DE PRESSÃO COMBINADA 

 
Figura nº 71 

10.1.8. SIDES MISTA 

 
Figura nº 72 
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10.1.9. RUBERG R30/2.5E DE PRESSÃO COMBINADA 

 
Figura nº 73 

 

 
Figura nº 74 
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10.1.10. ROSENBAUER NH20 com torneira de saída 
eletrónica 

 
Figura nº 75 

 

10.1.11. ROSENBAUER NH20 com torneira de saída manual 

 
Figura nº 76 
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10.2. NORMAS BÁSICAS PARA O USO DAS BOMBAS ROSENBAUER 

NH20 E NH30 

10.2.1. IMPULSÃO DE ÁGUA A PARTIR DA CISTERNA 

 
Figura nº 77 

 

6. Conectar a tomada de potência na cabina. 

Abrir a torneira de entrada a partir da cisterna. 

Fechar todas as torneiras de saída, incluindo a de retorno à cisterna (3C) e 
abrir a saída da mangueira a usar. 

Acelerar até à pressão necessária. 

Manter atenção aos manómetros e ao som da bomba. 
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Caso a bomba se aqueça, deve-se libertar água durante 15 segundos pelo 
carretel de pronto socorro. Conseguir-se-á refrigerar a etapa de alta e baixa 
pressão. 

10.2.2. ENCHIMENTO DA CISTERNA A PARTIR DE TANQUE OU 
DEPÓSITO ABERTO 

 
Figura nº 78 

 

1. Regular muito bem os mangotes de aspiração e a válvula de pé. 

2. Conectar a tomada de potência na cabina. 

3. Fechar todas as torneiras de saída, incluindo a de retorno à cisterna (3C). 

4. Ligar o escorvador. Mantê-lo ligado até que a bomba fique cheia: altera-se 
o som e o manómetro marca uma leve subida. O manómetro de baixa 
marcará pressão. 

5. Desligar o escorvador. 

6. Abrir a torneira de retorno à cisterna (3C). 
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7. Acelerar até que o manómetro de baixas marque 5 kg/cm2. 

8. Quando a cisterna estiver cheia desacelerar, fechar a torneira de retorno à 
cisterna (3C), desconectar a tomada de potência e desmontar os 
mangotes. 
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10.3. NORMAS BÁSICAS PARA O USO DA BOMBA RUBERG 30/2 

DE 2016 

10.3.1. IMPULSÃO DE ÁGUA A PARTIR DA CISTERNA  

 
 

Figura nº 79 

 

1. Conectar a tomada de potência na cabina. 

2. Abrir a válvula de entrada a partir da cisterna (1). 

3. Fechar todas as saídas, salvo a da mangueira a usar (2). 

4. Acelerar até à pressão necessária (4). 

5. Manter atenção aos manómetros e ao som da bomba. 

6. Caso a bomba se aqueça, libertar água durante 15 segundos pelo carretel 
de pronto socorro. 
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10.3.2. ENCHIMENTO DE CISTERNA A PARTIR DE TANQUE OU 
DEPÓSITO ABERTO 

 
Figura nº 80 

 

1. Regular muito bem os mangotes de aspiração e a válvula de pé (1). 

2. Conectar a tomada de potência na cabina. 

3. Fechar todas as saídas e a válvula de retorno à cisterna (2). 

4. O sistema de escorva membranat ativar-se-á automaticamente e ficará 
ativado até que a bomba esteja escorvada. Neste momento desativar-se-á 
automaticamente. 

5. Abrir a válvula de retorno à cisterna (5). 

6. Acelerar até que o manómetro de baixa pressão marque 5 kg/cm2 (6). 

7. Quando a cisterna estiver cheia desacelerar, fechar a torneira de retorno à 
cisterna, desconectar a tomada de potência e desmontar os mangotes. 
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10.4. NORMAS BÁSICAS PARA O USO DA BOMBA RUBERG 30/2 

DE 2017 

10.4.1. IMPULSÃO DE ÁGUA A PARTIR DA CISTERNA 

 
Figura nº 81 

 

1. Conectar a tomada de potência na cabina. 

2. Abrir a válvula de entrada de água a partir da cisterna (1). 

3. Fechar todas as saídas (2), salvo a da mangueira a usar. 

4. Acelerar (3) até à pressão necessária. 

5. Manter atenção aos manómetros e ao som da bomba. 

6. Caso a bomba se aqueça, libertar água durante 15 segundos pelo carretel 
de pronto socorro. 
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10.4.2. ENCHIMENTO DA CISTERNA A PARTIR DE TANQUE OU 
DEPÓSITO ABERTO 

 
Figura nº 82 

 

1. Regular muito bem os mangotes de aspiração (1) e a válvula de pé. 

2. Conectar a tomada de potência na cabina. 

3. Fechar todas as saídas (2) e a torneira de retorno à cisterna. 

4. O sistema de escorva membranat ativar-se-á automaticamente e ficará 
ativado até que a bomba esteja escorvada. Neste momento desativar-se-á 
automaticamente. 

5. Abrir a torneira de retorno à cisterna (5). 

6. Acelerar até que o manómetro de baixa pressão marque 5 kg/cm2. 

7. Quando a cisterna estiver cheia desacelerar, fechar a torneira de retorno à 
cisterna, desconectar a tomada de potência e desmontar os mangotes. 
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10.5. PARTICULARIDADES DA CONDUÇÃO DOS MERCEDES 

UNIMOG U400 - U5000 

Nesta secção expõem-se alguns conselhos para uma melhor compreensão do 
quadro de comandos dos camiões Mercedes Unimog UGN 400, UGN 500, U 
4000 e U 5000. Este quadro de comandos suscita algumas dúvidas em 
condutores que usam estes equipamentos pela primeira vez. Utiliza-se para o 
exemplo o UGN 500 "porta-utensílios" (com grua), dado que a única diferença 
em relação aos restantes está no facto de ter mais alguns comandos. 

 
Figura nº 83. Quadro de comandos Mercedes U-500 

10.5.1. ALAVANCA DAS MUDANÇAS 

Estes camiões têm uma transmissão sequencial. Para mudar de velocidade, 
pode carregar no pedal de embraiagem antes ou depois de ter metido a 
mudança escolhida. No entanto, a mudança de velocidade não ocorre 
enquanto não se libertar a embraiagem. 

Este camião pode ser conduzido com mudanças manuais ou com uma 
transmissão eletropneumática (EPS). 

Para conduzir com mudanças manuais, metem-se e retiram-se as mudanças 
com uma tecla alongada que está na alavanca das mudanças. 
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Figura nº 84. Alavanca das mudanças 

Caso se conduza com a transmissão semiautomática movendo a alavanca para 
a frente (aumentar para maior velocidade) ou para trás (reduzir para menor 
velocidade), o camião selecionará a velocidade de que necessita. Por exemplo, 
caso se circule depressa e ocorra uma travagem, a própria mudança 
inteligente descerá simultaneamente várias velocidades, e não uma a uma 
como com as mudanças manuais. 

Recomenda-se este tipo de transmissão semiautomática, em especial para 
condutores principiantes, dado que prolonga a vida do motor por trabalhar no 
seu regime de rotações ótimo. 

 
Figura nº 85. Acionamento da transmissão "inteligente" 

Na alavanca das mudanças existem dois botões, um à esquerda que serve 
para pôr a transmissão em ponto morto, e outro à direita que serve para a 
marcha-atrás. Para se meter a marcha-atrás, deve-se pressionar o botão e 
puxar a alavanca das mudanças para trás. 

Se houver alguma avaria elétrica, deve-se levar imediatamente o camião à 
oficina mais próxima. Se a avaria afetar a mudança de velocidades, podem-se 
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utilizar mudanças mecânicas que estão ao lado da alavanca das mudanças, 
debaixo de uma tampa. Esta mudança de emergência permitirá que se leve o 
camião em 2ª, 5ª ou marcha-atrás. 

 

 
Figura nº 86. Acionamento de emergência 

 

10.5.2. QUADRO DE COMANDOS 

Em seguida, reveem-se os botões que o quadro de comandos apresenta, da 
esquerda para a direita e de cima para baixo, de acordo com a sua localização 
no painel. 

 

 
Figura nº 87 

Aciona o acelerador da bomba existente na parte traseira. Depois de se ter 
pressionado este botão, não se deve tocar em mais nenhum comando da 
cabina; caso contrário, o acelerador manual da parte traseira fica bloqueado. 
Neste caso, deve-se começar outra vez do zero: desconectar a tomada de 
potência, conectá-la novamente e pressionar novamente este botão. 

 

 
Figura nº 88 
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Quadro de trações, com posições para tração normal (duas rodas sem 
bloqueio), tração às quatro rodas sem bloqueio, bloqueio do diferencial 
traseiro e bloqueio simultâneo dos diferenciais central, traseiro e dianteiro. 

 

 
Figura nº 89 

Com este comando aciona-se a redução de velocidade: posição de lebre (para 
baixo) para mudanças normais, e posição de burro (para cima) para 
supercurtas. 

 

 
Figura nº 90 

Tomada de potência da bomba. 
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10.6. PARTICULARIDADES DA CONDUÇÃO DOS MAN TGM 13.290 

4X4  

Nesta secção expõem-se alguns conselhos para uma melhor compreensão do 
quadro de comandos dos camiões MAN TGM 13.290 4x4. Este quadro de 
comandos é de manuseamento e compreensão simples para os condutores; 
não obstante, descrevem-se em seguida as funções mais relevantes. 

 
Figura nº 91. Quadro de comandos do MAN TGM 13.290 4x4 

10.6.1. ALAVANCA DAS MUDANÇAS 

Estes veículos apresentam uma caixa de velocidades manual, com transmissão 
sincronizada de oito velocidades por grupos de acoplamento mecânico. Isto é, 
é composta por uma caixa de transmissão de quatro velocidades com grupo 
posposto, de forma que o grupo de velocidades se duplica até 8. Além disso, 
dispõe de uma velocidade lenta ("C", crawler) para um avanço muito lento do 
veículo. O pedal de embraiagem deve ser totalmente acionado em cada 
arranque ou mudança de velocidade. 

A posição de ponto morto "N" encontra-se no corredor de velocidades, entre 
as velocidades 3/7 e 4/8. 
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Figura nº 92. Alavanca das mudanças  

Grupo de gama lenta: 1, 2, 3 e 4;  

Grupo de gama rápida: 5, 6, 7 e 8;  

C: Crawler; R Marcha-atrás; N: ponto morto 

10.6.2. QUADRO DE COMANDOS 

Detalham-se em seguida alguns dos botões que o quadro de comandos da 
cabina apresenta. 

 

  
Figura nº 93 

Comando para conexão de tomada de potência (própria do fabricante do 
chassis-cabina), e indicador ótico de tomada de potência conectada, original 
do veículo. A tomada de potência só é acionada a partir da cabina do veículo. 
Para tal, é necessário acionar a embraiagem do veículo, mantendo a posição 
da mudança em neutro e travão de mão ativado. 

 

 
Figura nº 94. Condução 4x4 
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Quadro de trações. O veículo MAN tem tração 4x2 em condições normais. 
Quando é necessário circular em terrenos complicados, pode-se ativar o 4x4 
no veículo, rodando o seletor 1 posição para a direita.  

Caso se trabalhe em situações muito complicadas, pode-se acionar o bloqueio 
de diferencial traseiro, rodando o seletor duas posições para a direita. 

É necessário que se tenha em conta que o 4x4 se engrenará em caso de 
terreno resvaladiço, inclinações acentuadas, etc. É necessário lembrar que, 
caso se engrene o 4x4, o comportamento do veículo é muito mais rígido, dado 
que o diferencial central foi bloqueado. 

No caso do bloqueio do diferencial traseiro, o veículo só deveria trabalhar em 
linha reta, dado que, caso se deseje rodar a direção, o veículo se arrastará na 
sua parte traseira, com o consequente dano em todo o trem de rodagem. Em 
caso de trabalho em situações de barro ou neve, este aspeto não deve ser 
motivo de preocupação, dado que o veículo desliza sobre essas superfícies. 
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10.7. MANOBRA DE AUTOPROTEÇÃO  

Caso se tenha efetuado um reconhecimento correto e se permaneça alerta, 
caso se mantenha o contacto com um observador da frente das chamas, se 
identifique e se mantenha atualizada um rota de escape e uma zona segura 
próxima (protocolo OACEL), o risco de agarramento pelo fogo deveria estar 
sob controlo. Não obstante, caso se tenha cometido algum erro grave na 
aplicação deste protocolo e o pessoal fique imerso numa situação de 
agarramento, pode-se criar uma zona de segurança utilizando o veículo 
autobomba.  

 

O conhecimento desta manobra não substitui, em nenhum momento, a 
obrigação da aplicação rigorosa do protocolo OACEL (Observação, 

Atenção, Comunicação, Escape e Lugar seguro).  

 

A manobra de autoproteção consiste em criar uma zona de segurança, 
aproveitando a proteção que o próprio veículo oferece contra o calor e as 
chamas. Por um lado, o volume do veículo oferece uma barreira contra as 
correntes de ar quente que o incêndio gera, criando uma zona protegida a 
sotavento. Por outro lado, a massa do veículo, sobretudo a da cisterna com 
água, atua como uma reserva de temperatura, pelo facto de absorver uma 
grande quantidade de calor. Em alguns acidentes com veículos autobomba 
queimados, observou-se que a cisterna do veículo e a zona que fica a 
sotavento desta são as menos afetadas pelo fogo. Nesta manobra, coloca-se o 
veículo de forma a aproveitar ao máximo estas zonas como último recurso 
para a redução dos danos nas pessoas agarradas. 

Os passos a dar na manobra de autoproteção são: 

• Colocar bem o veículo. 

• Efetuar um estiramento de mangueira.  

• Introduzir-se no veículo com o EPI colocado, fechando as entradas de ar 
até não se aguentar mais. 

• Pôr em funcionamento o sistema de autoproteção do veículo. 

• Sair do veículo, colocar-se a sotavento. 

• Abrir os estiramentos de mangueira que tenham sido efetuados, utilizando-
os para criar cortinas de água e tentar proteger-se. 

Descreve-se mais detalhadamente esta manobra: 
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1.  Colocar o veículo no lugar em que se preveja que as chamas de menor 
intensidade vão chegar, deixando uma zona protegida a sotavento para 
que o pessoal se situe: 

− Virar o veículo para a rota de escape.  

− Nas pistas em ladeira, aproximar o veículo ao talude e não à 
terraplenagem, estacionando-o em ligeira diagonal em relação ao 
eixo da pista com a cabina virada para o talude e a cisterna virada 
para a terraplenagem. 

− Se for possível, deixar a cabina do veículo mais alta do que a 
cisterna, permitindo assim que a bomba possa aproveitar a máxima 
quantidade possível de água. 

− Usar como zona de proteção o triângulo que fica entre a cisterna e a 
terraplenagem. 

2. Montar um estiramento de mangueiras que rodeie totalmente o veículo e 
fazer pequenos furos na mangueira, de tal modo que se crie uma cortina 
que proteja o camião. Nos veículos que dispõem de condutas de 
autoproteção ou utensílios que lançam água formando uma cortina, estes 
substituirão a mangueira furada. 

3. Deixar montado outro estiramento de mangueiras para proteção do 
pessoal.  

4. Quando começar a chegar muito calor à cabina, ligar a bomba e o sistema 
de autoproteção, se estiver disponível. Manter montados os dois 
estiramentos com a bomba ligada, as respetivas saídas abertas e as lanças 
fechadas. Manter o motor ligado. 

5. Usar todos os EPI's, usando corretamente os óculos, luvas, máscara e 
cobre-nucas fechado.  

6. Quando as chamas estiverem a chegar, permanecer na cabina, fechando 
todas as eventuais entradas de ar. Aguentar dentro da cabina enquanto for 
possível, dado que é o lugar mais seguro. 

7. Se o calor na cabina for insuportável ou o ar irrespirável, será necessário 
abandonar o veículo pela porta menos exposta, mantendo o motor em 
funcionamento. Usar a água da cortina ou os estiramentos para se proteger 
do calor. 

8. Permanecer agrupados e agachados na zona triangular protegida do calor 
pela cisterna e pela cortina de água gerada pelas mangueiras preparadas 
com as lanças em posição de jato aberto. 
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Figura nº 95. Zona mais segura em caso de emergência 

Não se deve abandonar a zona de segurança protegida pelo veículo, seja a 
que pretexto for. 

Num agarramento pelo fogo, nem mesmo a execução correta desta 
manobra GARANTE a segurança do pessoal. É um último recurso em 

caso de falha do protocolo OACEL. 
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10.8.  SISTEMAS DE AUTOPROTEÇÃO DO VEÍCULO 

Há autobombas que estão equipadas com um sistema de autoproteção. 
Consiste em condutas de água fixas instaladas à volta do veículo, que formam 
uma cortina de água mediante boquilhas. As saídas de água costumam estar 
situadas de forma a protegerem o habitáculo e os pneus do veículo contra o 
calor.  

Dependendo do encarroçamento que o camião tiver, este sistema é 
alimentado de formas diferentes: 

• Em veículos encarroçados pela Rosenbauer utiliza-se a própria bomba 
centrífuga para dar pressão a este sistema. Neste caso, devem-se ligar as 
respetivas válvulas, situadas junto à bomba. 

• Em veículos encarroçados pela Incipresa, utiliza-se uma bomba elétrica 
auxiliar. Os interrutores de funcionamento situam-se na cabina. 

  

            

 


