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MANUAL DO ENSINO DA CONDUÇÃO

FICHA TÉCNICA

ACTUAÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO

Níveis GDE

Nível 4 – Nível Operacional

Temas Transversais

Tema 6 - Domínio das Situações de Trânsito;
Tema 7 - Controlo do Veículo

Síntese informativa

• Como prevenir incêndios a bordo e porque ocorrem
• Como actuar em caso de deflagrar um incêndio

SUGESTÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO
FORMAÇÃO TEÓRICA
Nível 4 – Nível Operacional - Componentes e Manutenção do Veículo,
Noções de Mecânica e Procedimentos em caso de Acidente
Objectivos

Métodos e Recursos

Compreender a importância das percepções visual, auditiva e

Método expositivo

cinestésica na condução automóvel

Método demonstrativo
Método activo
Sistemas de retenção
Vídeos e manuais

Portaria nº 536/2005, de 22 de Junho

Cap. I, Sec. I, VI, 3

FORMAÇÃO PRÁTICA
Nível 4 – Nível Operacional - Controlo do Veículo
Objectivos

Métodos e Recursos

Saber como actuar e controlar um veículo em movimento perante

Método demonstrativo

os primeiros sinais de incêndio

Vídeos e manuais
Extintor
Veículo de instrução

Portaria nº 536/2005, de 22 de Junho

Cap. II, Sec. II - 3
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ACTUAÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO

INCÊNDIO NO VEÍCULO
Um incêndio dentro de um veículo tem normalmente origem na parte
eléctrica ou no compartimento do motor por escorrimento ou fuga
de combustível ou de óleo. Algumas vezes poderá iniciar-se dentro do
habitáculo, por utilização imprópria de isqueiros, fósforos ou cigarros, ou
por curto-circuitos eléctricos.
Também pode ser ocasionado por causas externas, por derrame de
combustível após uma colisão ou capotamento, através de uma faísca ou
electricidade estática, ou de um incêndio ou explosão exterior.
Algumas descargas eléctricas durante o abastecimento de combustível na
viatura podem também originar um incêndio:
• Se estiver a abastecer um veículo, evite entrar e sair do carro durante a operação. Ao
tocar no veículo, por vezes ocorrem descargas de electricidade estática com faísca
que podem fazer deflagrar o combustível;

• O uso de telemóvel celular também pode ocasionar uma faísca com as mesmas
consequências.

Se quiser actuar perante a deflagração de um incêndio num veículo, terá
de estar preparado, trazendo um extintor.
O extintor deve ser mantido no veículo num local de fácil acesso e bem
preso. Deve verificar o seu estado aparente e a validade, com frequência.
Se o selo de segurança estiver quebrado, ele pode já ter sido usado, mesmo
inadvertidamente, e por isso deverá ser substituído ou recarregado.
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COMO ACTUAR
No caso de detectar o início de um incêndio num veículo:
• Desligue o motor;
• Retire os ocupantes para o exterior, para um local afastado e seguro;
• Alerte as autoridades (112) ou peça ajuda a outros condutores.

Se possuir um extintor no veículo ou se tiver acesso a um extintor:
• Segure o extintor e retire-lhe o pino de segurança;
• Coloque-se do lado do vento (com o vento pelas costas);
• Se o incêndio ocorrer dentro do capo do motor, abra-o com cuidado, protegendo as
mãos da temperatura e das chamas;

• Aponte o jacto do extintor à base das chamas e efectue a descarga necessária;
• Não esqueça de substituir ou mandar recarregar o extintor.

3

