
Sabe 
utilizar 

um 
extintor? 

Em caso de Incêndio ligue: 
112 

 

O Serviço Municipal de Protecção 

Civil de Castro Verde está ao seu 

dispor para qualquer dúvida que 

queira esclarecer, informação que 

pretenda dar ou solicitar e auxiliar 

os munícipes em situações de crise. 

 

  Serviço  Municipal  de    

Protecção Civil:  

Ao serviço dos Munícipes! 

Telefone:  
286 320 700 
Fax:  
286 320 709 
E-mail:  
proteccao.civil@cm-castroverde.pt 

Serviço Municipal 

de Protecção Civil 
Serviço Municipal de 

Protecção Civil 
Classe de Fogos 

Cada fogo tem um agente extintor 
próprio. Essa indicação está inscri-
ta no rótulo do extintor. 

Classe A – FOGOS DE SÓLIDOS  

Fogos resultantes da combustão de 
materiais sólidos, por exemplo, 
madeira, papel, tecidos ,carvão. Agen-
te extintor: Água, Pó químico seco – 

Tipo ABC. 

 

Classe B – FOGOS DE LÍQUIDOS  

Fogos que resultem da combustão de 
líquidos ou sólidos liquidificáveis como, 
por exemplo, éteres, álcoois, vernizes, 
gasolinas, gasóleos, ceras, pomadas, 

plásticos, etc. Agente Extintor: Pó químico 
seco – Tipo BC e ABC, Dióxido de carbono 
(neve carbónica). 

 

Classe C – FOGOS DE GASES 

Fogos que resultem da combustão de 
gases como, por exemplo, hidrogénio, 
butano, propano, acetileno, etc. Agen-

te Extintor: Pó químico seco – Tipo BC e ABC 
Dióxido de carbono (neve carbónica). 

 

Classe D – FOGOS DE METAIS 

Incêndios especiais que resultam da 
combustão de metais, por exemplo, 
metais em pó (alumínio, cálcio, titâ-
nio), potássio, magnésio, sódio, urâ-

nio, etc. Agente Extintor: Pó químico seco, 
apropriado a cada tipo de produto.  



Saber utilizar correctamente 
um Extintor de Incêndio pode 
salvar vidas, extinguir ou con-
trolar um fogo na origem até 
à chegada dos bombeiros. 

Os extintores de incêndio portá-
teis são muito úteis e devem estar carre-
gados e prontos a funcionar. 

O utilizador do extintor deve conhecer o 
funcionamento do extintor. 

 

Mantenha o extintor em perfeito estado de 
funcionamento e conservação. 

Cada extintor, deve ser vermelho, ter uma 
etiqueta que indique o mês, ano e respon-
sável de manutenção. 

Os extintores recarregáveis devem voltar a 
ser cheios depois de utilizados. 

Saiba como 

utilizar um extintor 

Serviço Municipal de Protecção Civil 

Telefone:  
286 320 700 
Fax:  
286 320 709 
E-mail:  
proteccao.civil@cm-castroverde.pt 

1º - Transporte-o na posição ver-
tical segurando no manípulo; 

 

 

 

2º - Retire o selo ou cavilha de 
Segurança; 

 

 

 

3º-Pressione a alavanca; 

 

 

 

4º -Dirija o jacto para a base das 
chamas; 

 

 

 

5º-Varra, devagar, toda a superfí-
cie. 

 

 

Não se esqueça que deve: 

Aproximar-se do foco de incêndio, 
cautelosamente. 

Avançar apenas quando estiver cer-
to de que o fogo não o envolverá 
pelas costas.                            
m 
Quando actuar, ao ar livre, faça-o 
no sentido do vento. 

 

 

 

ATENÇÃO 

Quando utiliza a água como agente 
extintor é necessário verificar sem-
pre se há aparelhos eléctricos sob 
tensão. 

No caso dos líquidos inflamados 
deve ter um cuidado especial para 
evitar projecções.  


