
                             

                                  

 

 

 

 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS DE 
COMBATE A INCÊNDIOS 

 

1- Procedimentos gerais 

 Inicie, logo que possível, o ataque ao incêndio. 

 A combustão deve ficar circunscrita a um espaço limitado, de 
modo a minimizar o perigo do fogo. 

 Oriente a sua actuação de acordo com os seguintes 
procedimentos: 

 IMPEDIR O ALASTRAMENTO DO INCÊNDIO PARA FORA DA ZONA JÁ 
ATINGIDA; 

 FAZER INCIDIR OS MEIOS DE EXTINÇÃO NA SUA MÁXIMA FORÇA; 

 A APROXIMAÇÃO AO FOGO É FEITA JUNTO AO SOLO (O AR QUENTE E O 
FUMO TENDEM A ACUMULAR-SE JUNTO AO TETO); 

 A INALAÇÃO DE AR QUENTE E FUMOS PROVOCA LESÕES GRAVES NO 
APARELHO RESPIRATÓRIO; 

 A EXISTÊNCIA DE QUALQUER CHEIRO MUITO ACTIVO INDICA A PRESENÇA 
DE PRODUTOS TÓXICOS; 

 Se necessitar forçar a passagem num vão fechado, deve 
proteger-se de uma possível explosão, colando-se à parede junto 
a esse vão; 

 Os incêndios em instalações eléctricas devem ser tratados como 
se estas tivessem sob tensão (nunca use água); 

 Não exagere na aplicação dos meios de extinção, para além da 
quantidade necessária à extinção segura de qualquer incêndio, 
para evitar possíveis danos daí resultantes. 

 Quando for impossível dominar o incêndio num compartimento, 
deve abandoná-lo e fechar  todas as portas de comunicação com 
as restantes zonas do edifício. 

 Em caso de impossibilidade de controlar o incêndio deverá 
abandonar de imediato o local. 

 



                             

                                  

 

 

 

 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS DE 
COMBATE A INCÊNDIOS 

 

 

2- Instruções de utilização de um extintor 

1 - Retirar o selo ou cavilha de segurança 

2 - Aproximar-se do foco de incêndio com cautela  

3 - Pressione a alavanca e apontar o jacto para a base das chamas 

 

4- Em combustíveis líquidos reduza o jacto, evitando que o combustível se 
espalhe 

5 - Certifique-se que tem o vento pelas costas 

 

6 - Se for necessário peça ajuda a outro(s) colega(s) 

 

7 - Não abandone o local sem a certeza da extinção do foco de incêndio 

 

8 - Não volte a pendurar um extintor depois de utilizado 

 

 


