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Prefácio
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás tem buscado se capacitar,
aprimorar e melhorar as suas missões constitucionais, com o objetivo de trazer um
melhor atendimento à população. O investimento na busca pelo conhecimento tem
sido um dos carros chefes deste comando, principalmente no desenvolvimento de
habilidades na área operacional. Nesse sentido, o bioma cerrado tem sido alvo de
queimadas, não só no Estado de Goiás, mas também nas demais Unidades
Federativas por onde se faz presente. O motivo da Corporação estar focando neste
manual é justamente dar suporte de informação aos profissionais que tem como
escopo minimizar os danos causados pelos Incêndios Florestais.
Ao longo do tempo o CBMGO vem aprimorando as suas ações em prol de
tornar a Operação Cerrado Vivo mais capaz de atender com profissionalismo as
demandas que o período de estiagem requer da Instituição. Inúmeras ações já foram
desenvolvidas, entre elas estão: composição de forças tarefas, criação de oficinas
de construção e reforma de abafadores, realização de cursos de especializações
anualmente, indicação de bombeiros militares em realizar cursos em outros Estados
e até mesmo em outros países, além de inúmeras outras ações que buscamos
sermos melhores no atendimento.
Alcançamos, no ano de 2016, 6.859 ocorrências de combate a Incêndios
Florestais na Corporação. Esse manual trará um grande impulso para a instituição,
vez que existe a necessidade de doutrinar o recurso humano visando uma resposta
mais efetiva aos atendimentos aos Incêndios Florestais.
Destarte, este manual trará padronização às ações de prevenção e de
resposta

corporativa

sejam

no

meio

rural

quanto

no

meio

urbano.

Consequentemente, proporcionará aos bombeiros militares envolvidos na atividade
maior assertividade no processo de atendimento ao cidadão e também na
preservação do meio ambiente.

Carlos Helbingen Júnior – Cel QOC
Comandante Geral do CBMGO
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HISTÓRICO
Seção 1 – Histórico dos Incêndios Florestais no Cerrado Goiano
Os Incêndios Florestais nos Cerrados ocorrem, normalmente, nos períodos de
estiagem, estando, intrinsecamente, relacionados à redução da umidade. Contudo, a
vegetação dominante no Estado de Goiás, a milhões de anos, vem adaptando a
estrutura de sua flora para superar e suportar alguns fenômenos. Assim, o tempo
adaptou os troncos dos arbustos cerradeiros com cascas espessas, formando um
isolante térmico natural. O Cerrado passou, também, a depender do fogo para sua
existência, pois várias de suas espécies possuem sementes que dependem dos
incêndios ocasionais para quebrar a sua dormência e iniciar o processo de
germinação. Entretanto, o uso de técnicas predatórias, baseadas no uso do fogo,
provocou inúmeros incêndios de proporções consideráveis, desestabilizando as
adaptações constituídas pelo Cerrado para suportar a ação do fogo.
Ao longo dos anos, o Corpo de Bombeiros Militar atendeu a diversas
ocorrências de Incêndios Florestais nos dois Parques Nacionais, nos nove Estaduais
e em outras diversas unidades de conservação pelo Estado. Assim sendo,
aprimorou suas técnicas e táticas através de experiências e dificuldades
encontradas nos trabalho de combate aos Incêndios Florestais que castiga o
Cerrado Goiano. Logo, atuando contra o fogo em todos os parques do Estado, esta
corporação constituiu uma historicidade de ações em favor da preservação do
Cerrado, a qual será detalhada a seguir, tendo como referência as principais
ocorrências relacionadas a incêndio em vegetação em áreas cerradeiras, registradas
nos últimos vinte anos.
No ano de 1988, um grande incêndio no parque Nacional das Emas mobilizou
brigadistas e Bombeiros Militares de vários quartéis do estado de Goiás. O parque
localiza-se no município de Mineiros, no sudoeste do estado, este parque possui em
sua área circunvizinha inúmeras unidades produtivas agrícolas que ainda utilizam
técnicas de limpeza de terreno baseada no ateamento de fogo. Esta técnica acaba
por colocar o parque em risco, caso o fogo saia de controle nas proximidades da
unidade de conservação. Nos anos de 1994 e 1995, novos Incêndios Florestais
foram combatidos pelo CBMGO.
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Em 1998, diversos Incêndios Florestais foram registrados em todo o Estado
de Goiás. O maior prejuízo ambiental ocorreu no Parque Estadual Altamiro de Moura
Pacheco, localizado na região metropolitana de Goiânia. Naquele ano, equipes de
apoio deslocaram-se de Goiás para atuarem em Roraima em um dos maiores
Incêndios Florestais em território nacional. Os militares que atuaram naquele
incêndio trouxeram uma grande bagagem de conhecimentos referentes ao
planejamento, às estratégias e à organização do sistema de comando de incidentes
e, principalmente, aprimoramento nas técnicas e táticas utilizadas durante o
combate aos diversos Incêndios Florestais.
No ano de 1999, durante o mês de dezembro, ocorreu um incêndio no Parque
Estadual da Serra de Caldas, onde queimou 25%. O fogo somente foi controlado por
meio do trabalho eficaz e eficiente de combate realizado pelo CBMGO. Já no ano de
2008, um novo incêndio de grande proporção consumiu 50% do referido parque, o
qual foi debelado por uma nova atuação de combate ao fogo, realizada por esta
corporação.
Em 2002, ocorreram Incêndios Florestais em diversos parques. O PESCAN Parque Estadual Serra de Caldas Novas teve 50% da área destruída pelo fogo.
Ainda nos meses de estiagem deste ano, os incêndios queimaram 60% do Parque
Estadual da Serra Dourada. Dois anos depois, em 2004, foi a vez do Parque
Estadual da Serra de Jaraguá ser incendiado, queimando cerca de 60% da unidade
de conservação. Neste mesmo ano, o Parque Estadual da Serra Dourada teve 30%
da sua área queimada.
O Parque Estadual Serra de Caldas Novas, em 2006, teve 55% de sua área
destruída por novos incêndios. Em 2007, os parques estaduais da Serra de Jaraguá
e da Serra Dourada voltaram a sofrer com incêndios que queimaram cerca de 50% e
30%, respectivamente, de suas áreas. Em 2008, outro incêndio atingiu a Serra da
Jiboia, localizada nas proximidades da cidade de Palmeiras de Goiás. Apesar do
combate ter sido realizado em várias frentes de serviço e combate direto, 90% da
área foi queimada.
Nos anos seguintes, os Incêndios Florestais continuaram consumindo o
cerrado, onde a situação é agravante, pois os números revelam que 80% da
biodiversidade sofreram alterações na fauna e flora. A destruição ambiental no
cerrado por falta de manejo florestal adequado e ações público-sociais preventivas e
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efetivas, desenvolve a preocupação do risco da recomposição se tornar irreversível.
O quantitativo de áreas queimadas durante os incêndios está relacionado, na
maioria das vezes, à dificuldade de aproximação da tropa junto aos flancos e frente
do incêndio. Situação esta ocasionada pelas próprias características naturais da
região, tais como vegetação densa, acidentes topográficos ou mesmo pela falta de
estradas vicinais, as quais facilitariam o trabalho de combate e, ainda, diminuiriam o
tempo resposta da ocorrência.
Os Incêndios Florestais ocorrem, geralmente, por causa humana. Estes
aumentarão as estatísticas ao longo dos anos devido à fiscalização ineficiente;
contravenções e crimes impunes; práticas agrícolas prejudiciais ao meio ambiente e
escassez de estudos referente a este tema, culminando um quadro caótico e
polêmico no combate das queimadas.
O risco de incêndios danosos ao ambiente dependerá do grau de
vulnerabilidade da vegetação e a falta de planos de trabalhos detalhados para a
prevenção e o combate direto e indireto, necessitando sempre mantermos
planejamentos estratégicos para atuação imediata no combate aos Incêndios
Florestais, evitando que estes tomem proporções incontroláveis.

Figura 1 - Incêndio no Morro do Cruzeiro, Cidade de Goias.
Fonte: CBMGO, 2009.
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Seção 2 – Histórico da Operação Cerrado Vivo
Devido à importância da Operação Cerrado Vivo – OCV, no contexto das
grandes Operações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, foi criada
através da Portaria n.38/2009-CG, uma logomarca representativa da atividade
desenvolvida pelo CBMGO.

Figura 2 - Brasão da Operação Cerrado Vivo
Fonte: CBMGO, 2009.

Desde esta data a logomarca é utilizada nas atividades pertinentes da
Operação Cerrado Vivo. A importância da OCV no contexto dos Incêndios Florestais
visa definir ações padronizadas das Unidades Operacionais do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Goiás a serem desenvolvidas nas fases distintas de prevenção
e de resposta operacional aos Incêndios Florestais.
.
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INTRODUÇÃO

Seção 1 – O Bioma Cerrado
O Cerrado, que originalmente ocupava uma área de aproximadamente 2,5
milhões km², sofreu intensas transformações nos últimos 30 anos. Neste período,
novas formas de produzir passaram a pressionar os domínios cerradeiros,
comprometendo a diversidade ambiental deste Bioma. Lavouras, pastagens,
hidrelétricas, reservatórios e áreas urbanas se expandiram, ocupando 53% da
cobertura original do Bioma Cerrado. Fato que serviu de alerta às organizações
ambientalistas.

Figura 3 - Regiões de Cerrado
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Outra ameaça que acomete este bioma são as práticas de queima,
principalmente aquelas não autorizadas. Esta prática perigosa é muito utilizada
durante o período de estiagem que se estende entre o inverno e primavera nos
Cerrados. Com o intuito de produzir um fertilizante natural por meio das cinzas ou
mesmo para renovação de pastagens ou para obtenção de carvão, entre outros
objetivos, esta técnica, se realizada por pessoal sem qualificação e sem um
planejamento adequado, pode resultar em graves desastres ambientais.
Características do Bioma Cerrado

O Bioma Cerrado estende-se pelos Estados de São Paulo e Minas Gerais no
Sudeste; Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará e Maranhão no Nordeste;
Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas e Rondônia na região Norte e por
todos os estados da região Centro Oeste: Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul
e também no Distrito Federal, perdendo, apenas, em tamanho, para o domínio
amazônico no território brasileiro. Seus domínios que, na década de 1970,
ocupavam 2,5 milhões de km2, atualmente, ocupam pouco mais 1 milhão de km 2. A
vegetação é caracterizada, principalmente, por gramíneas, arbustos e árvores
esparsas, dando origem aos variados tipos fisionômicos caracterizados pela
heterogeneidade de sua distribuição.
O clima nas áreas cerradeiras apresenta duas estações bem marcadas:
inverno seco e verão chuvoso. Seus solos distinguem-se pela deficiência em
nutrientes e pelos altos teores de ferro e alumínio. Estes abrigam plantas de
aparência seca, sendo, na maioria, arbustos esparsos sob uma manta de
gramíneas. Além da riqueza vegetal e animal do Bioma Cerrado, o seu subsolo
armazena reservas significativas de água doce, ganhando destaque o aquífero
Guarani, o maior do mundo, e as nascentes das bacias hidrográficas Amazônica,
Paraná e do São Francisco.
Estima-se que 10 mil espécies de vegetais e várias centenas de espécimes
de aves e mamíferos vivam no Cerrado. Contudo, esta biodiversidade está
seriamente ameaçada, tanto por práticas criminosas de caça, quanto pelo uso
inapropriado dos solos e pelas queimadas. Hoje, menos de 2% desta biodiversidade
está protegida dentro dos limites das Unidades de Conservação. No estado de
Goiás, são dois os parques nacionais e nove estaduais.
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Unidade de Conservação

Gestão

Localização

01

Parque Nacional das Emas

Federal

Mineiros

02

Chapada dos Veadeiros

Federal

Alto Paraíso, Cavalcante.

03

Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco

Estadual

Goiânia, Terezópolis e Goianápolis.

04

Parque Estadual da Serra de Caldas

Estadual

Caldas Novas

05

Parque Estadual da Serra Dourada

Estadual

Cidade de Goiás

06

Parque Estadual da Serra de Jaraguá

Estadual

Jaraguá

07

Parque Estadual de Paraúna

Estadual

Paraúna

08

Parque Estadual do Araguaia

Estadual

São Miguel do Araguaia

09

Parque Estadual dos Pireneus

Estadual

Pirenópolis

10

Parque Estadual Telma Ortegal

Estadual

Abadia de Goiás

11

Parque Estadual Terra Ronca

Estadual

São Domingos

Tabela 1- Unidades de conservação.
Fonte: CBMGO, 2012.

Figura 4 - Principais áreas de preservação
Fonte: CBMGO, 2012.
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Tipos de Cerrado

O

Cerrado

dependendo

possui,

também,

uma

diversidade

fisionômica

singular,

das condições ambientais locais, condicionadas pelo tipo e

profundidade do solo, clima local e relevo. Este bioma apresenta variações fito
fisionômicas, quais sejam:

a) Cerrado (Stricto sensu): É a vegetação característica do cerrado, composta por
exemplares

arbustivo-arbóreos, de caules e galhos grossos e retorcidos,

distribuídos de forma ligeiramente esparsa, intercalados por uma cobertura de
ervas, gramíneas e espécies semi-arbustivas.


Vantagem nas operações de combate: Campos mais aberto que cerradão,
maior visibilidade.



Desvantagens nas operações de combate: Presença de vento; Possui
estrato lenhoso com queima em profundidade.

Figura 5 - Cerrado "Stricto sensu"
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b) Campo Cerrado: Estrato arbóreo pouco definido, com poucas árvores e arbustos
bastante espaçados entre si, e com um estrato herbáceo contínuo, com muitas
espécies de subarbustos e ervas.

Figura 6 - Campo Cerrado

c) Campo Sujo: O estrato arbóreo é ausente, com ocorrência de apenas plantas
arbustivas e subarbustivas espaçadas entre si, além do estrato herbáceo
contínuo.

Figura 7 - Campo Sujo
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d) Campo Limpo: Não existe estrato arbóreo, ocorrendo somente o estrato
herbáceo com uns poucos indivíduos arbustivos ou subarbustivos espalhados na
vegetação.


Vantagem nas operações de combate: Boa visibilidade (fácil circunscrição
da área); local plano; vegetação rasteira; acesso mais facilitado para viaturas.



Desvantagens nas operações de combate: Alta velocidade de propagação
do fogo (campo aberto com ventos fortes e combustível leve); projeção de
corpos incandescentes a longa distância.

Figura 8 - Campo Limpo

e) Cerradão: Este tipo de vegetação cresce em solos bem drenados e
relativamente ricos em nutrientes. As copas das árvores, que medem em média
de 8-10 metros de altura, tocam-se, o que denota um aspecto fechado a este tipo
de vegetação.


Vantagens nas operações de combate: Pela pouca ventilação, a velocidade
de propagação do incêndio é menor; menor intensidade que no cerrado
Stricto sensu.
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Desvantagens nas operações de combate: Local de difícil acesso (a pé e
por viatura); pode haver incêndio subterrâneo, de superfície e de copa; maior
dificuldade no rescaldo; local de difícil orientação.

Figura 9 - Cerradão

f) Campo rupestre: Encontrado em áreas de contato do cerrado com a caatinga.
Os solos deste tipo fisionômico são quase sempre rasos e sofrem bruscas
variações em relação à profundidade, drenagem e conteúdo nutricional. É,
caracteristicamente, composto por uma vegetação arbustiva de distribuição
aberta ou fechada.


Vantagens nas operações de combate: Visualização ampla do incêndio;
facilidade de comunicação visual entre combatentes; pouco estrato lenhoso
(herbácea ou semi-arbustiva).



Desvantagens nas operações de combate: Local íngreme (difícil acesso);
vegetação mais inflamável; dificuldade de trabalho com abafadores; acidente
com animais peçonhentos.
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Figura 10 - Campo Rupestre

g) Campos litossólicos miscelâneos: São caracterizados pela presença de um
substrato duro, rocha mãe, e a quase inexistência de solo macio. Este, quando
presente, não ocupa mais que poucos centímetros de profundidade até se
deparar com a camada rochosa pela qual não passam nem umidade nem raízes.
Sua flora é caracterizada por um tapete de ervas latifoliadas ou de gramíneas
curtas, havendo, em geral, a ausência de exemplares arbustivos ou a presença
de raríssimos espécimes lenhosos, neste caso, enraizados em frestas da
camada rochosa.

Figura 11 - Campos litossólicos miscelâneos
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h) Vegetação de afloramento de rocha maciça: representada por cactos, liquens,
musgos, bromélias, ervas e raríssimas árvores e arbustos, cresce sob escarpas e
vertentes íngremes.

Figura 12 - Vegetação de rocha maciça

i) Florestas de galerias (Mata Ciliar) e florestas de encosta associadas: São
tipos de vegetação que ocorrem de modo adjacente. Elas estão associadas à
proximidade do lençol freático da superfície do solo. Assim como as florestas
mesofíticas, também constituem um tipo florestal. Contudo, estão situadas sob
solos mais férteis e com maior disponibilidade hídrica, o que lhes atribui uma
característica mais densa.


Vantagens nas operações de combate: Local com boa disponibilidade de
água; vegetação úmida.



Desvantagens nas operações de combate: Acesso restrito; geralmente é
um local íngreme; vegetação mais densa; excesso de lianas; dificuldade de
acesso por viaturas.
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Figura 13 - Mata de galeria

j) Buritizais e veredas: Ocorrem nos fundos vales em áreas inundadas, inviáveis
para o desenvolvimento das florestas de galerias. São caracterizados pela
presença dos denominados "brejos" e há a ocorrência de agrupamento de
exemplares de buriti (Mauritia vinifera M.), em áreas mais úmidas; babaçu
(Orbignya barbosiana B) e carnaúba (Copernicia prunifera M), em áreas mais
secas.


Vantagens nas operações de combate: Ampla visualização; local com
boas possibilidades de método contra-fogo; disponibilidade de água.



Desvantagens nas operações de combate: Ventos mais fortes; difícil
acesso de viaturas; local muito úmido (dificuldade de deslocamento a pé).

Figura 14 - Buritiza
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CAPÍTULO 1 – TEORIA GERAL DE INCÊNDIOS FLORESTAIS
Seção 1 – Conceitos


Incêndio Florestal: É todo o fogo sem controle que incide sobre qualquer forma
de vegetação, podendo ser tanto provocado pelo homem ou por causa natural.



Queima Controlada (ou prescrita): É uma prática agrícola ou florestal em que o
fogo é utilizado de forma racional, isto é, com o controle da sua intensidade e
limitado a uma área predeterminada, atuando como um fator de produção. Há a
possibilidade, inclusive, de ser utilizado no manejo de unidades de conservação
para se evitar o acúmulo de combustível, evitando, assim, a ocorrência de
incêndios com comportamento violento e de difícil controle (ICMBio, 2010).

Manejo do Fogo


Prevenção: Medidas, normas e atividades destinadas a evitar Incêndios
Florestais (Educação ambiental, técnicas alternativas ao uso do fogo, etc.) e
aquelas adotadas para impedir a propagação do fogo (aceiros). (ICMBio, 2010).



Pré-supressão: Inclui ações ou operações para a organização dos recursos
necessários para o combate aos incêndios. Nela devem ser consideradas a
detecção, a capacitação e o treinamento de pessoal, a disponibilização de
ferramentas e equipamentos, a organização da estrutura de comando e logística,
o estabelecimento de normas e de procedimentos e a mobilização oportuna dos
recursos requeridos para o combate e a extinção dos incêndios. (ICMBio, 2010).



Combate ou supressão: Extinção dos focos de incêndios e rescaldo.



Uso do Fogo: É uma prática antiga, utilizada pelos povos indígenas para caça e
para preparo do terreno para o plantio. A queima controlada continua ainda
sendo utilizada para renovação de pastagens, limpeza de restos de cultura,
controle de pragas agrícolas, para plantio agrícola ou florestal através do
processo de derrubada e queima, muito disseminada na Amazônia para o
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manejo de combustíveis. Esse procedimento aplicado por meio de queima
controlada ou prescrita é uma forma de manejar os recursos agrossilvopastoris, e
a difusão do seu uso é em razão do seu baixo custo. (ICMBio, 2010)

Poder calorífico do Incêndio Florestal

A quantidade de energia liberada na queima de combustíveis florestais é alta
e não varia de maneira significativa, apesar dos diferentes tipos de cobertura
vegetal, tendo certa uniformidade nesse sentido.

Seção 2 – A combustão e suas fases nos Incêndios Florestais
Combustão

É uma reação química exotérmica entre um combustível e um comburente,
onde os gases resultantes da mistura destes, se inflamam, apresentando um
desprendimento de energia, que se manifesta sob a forma de luz e calor.
Em se tratando de Incêndios Florestais, é interessante notar que o processo
da combustão é justamente o inverso da Fotossíntese e a energia liberada nos
Incêndios Florestais é a energia armazenada pela fotossíntese, como podemos
verificar na relação a seguir:

Fotossíntese: CO2 + H2O + energia solar
Combustão: Biomassa + O2(temperatura de ignição)

Biomassa + O2
CO2 + H2O + energia (calor)

Fases da Combustão

A combustão do material florestal compreende três fases distintas que em um
incêndio florestal ocorrem simultaneamente, são elas:

a)

Pré-Aquecimento: O material é secado, aquecido e parcialmente

destilado, porém não existem chamas. O calor elimina o vapor d’água e continua
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aquecendo o combustível até sua temperatura de ignição (entre 250 a 400ºC para a
maioria dos combustíveis florestais)

Figura 15 - Fase de pré-aquecimento
Fonte: ICMBio, 2010.

b)

Gasosa ou Combustão gasosa: Os gases destilados na primeira fase

entram em combustão (surgimento de chamas), produzindo altas temperaturas, que
podem atingir cerca de 1.250°C. Importante lembrar que nesta fase apenas os gases
estão queimando, o combustível ainda não e o volume de gás liberado interfere
diretamente no tamanho das chamas.

Figura 16 - Fase gasosa
Fonte: ICMBio, 2010.
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c)

Sólida, de carbonização ou de incandescência: Nesta fase o

combustível (carvão) é consumido, restando apenas cinzas. O calor gerado é
intenso, mas praticamente não existem chamas e nem fumaça.

Figura 17 - Fase de carbonização
Fonte: ICMBio, 2010.

Seção 3 – Formas de transmissão do calor
Após iniciado o fogo, o calor deve ser transferido da zona de combustão para
os combustíveis próximos a fim de que o incêndio possa se propagar. Essa
transferência de calor ocorre por três processos: condução, convecção e radiação.
a)

Condução: É a transferência de calor por contato direto com a fonte de

calor. Quando uma substância é aquecida ela absorve calor e sua atividade
molecular interna aumenta, e com isso aumenta também sua temperatura. A
capacidade de conduzir calor varia bastante entre os diferentes tipos de materiais.
Os combustíveis florestais são maus condutores de calor, sendo, então, pequena a
contribuição da condução na propagação dos Incêndios Florestais.
b)

Convecção: É a transmissão de calor pelo ar em movimento. O ar

quente possui menor densidade e por isso estará nos níveis mais altos e o ar frio
sendo mais denso, encontrar-se-á a níveis mais baixos.
Pelo princípio da convecção, o fogo pode criar condições de turbulência
aspirando oxigênio pelos lados e lançando para cima o ar aquecido. Tal processo é
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responsável pelo barulho que se ouve em grandes incêndios. A convecção
transporta fagulhas a grandes distâncias da frente principal do incêndio, dificultando
bastante o seu controle.
c)

Radiação: É o processo de transmissão de calor de um corpo a outro

através do espaço, realizando-se a transmissão por via dos raios de calor.
Sabe-se que todos os materiais irradiam alguma forma de energia e pela lei
de Stean-Boltzmann (EC=εσT4) vemos que quanto mais alta a temperatura, mais
energia ele emite. E pela mesma lei temos que a quantidade de energia irradiada
por um corpo é diretamente proporcional a quarta potência de sua temperatura
absoluta. Então, por exemplo, um material a 500°C irradia 46 vezes mais energia do
que se estivesse a 38°C.
Mas além da temperatura do corpo irradiador, a quantidade de calor recebida
por um corpo depende também da distância que este se encontra da fonte de calor.

Figura 18 - Ação simultânea da convecção e radiação.
Fonte: IBAMA, 2010.

Na figura seguinte, temos um exemplo, destacado na própria imagem das
transmissões de calor por radiação, condução e convecção (da esquerda para a
direita).
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Figura 19 - Condução, Convecção e Radiação.
Fonte: ICMBio, 2010.

Observação: Embora só exista essas três formas de transmissão de calor,
quando falamos de Incêndios Florestais, para fins didáticos, consideramos mais
duas formas de transmissão (derivadas da condução):

d)

Deslocamento de corpos inflamados: Os Incêndios Florestais podem

se propagar por meio da queda ou deslocamento de materiais (ou animais) que
estão queimando, o que pode provocar novos focos de incêndio, inclusive “saltando”
grandes aceiros (naturais ou artificiais).

Figura 20 - Deslocamento de corpos inflamados pela corrente de convecção.
Fonte: ICMBio, 2010.
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e)

Correntes e/ou descargas elétricas: É o caso dos incêndios

provocados por curto circuito nas instalações elétricas ou descargas elétricas
naturais (raios). Não se trata exatamente de uma forma de transmissão de calor,
mas pode resultar em Incêndios Florestais.

Seção 4 – Comportamento do fogo na vegetação
Taxa de propagação

Serve para descrever o aumento (em área ou linearmente) do fogo,
determinando sua velocidade de propagação em uma cobertura vegetal.

Tabela 2 – Taxa de propagação.
Fonte: ICMBio, 2010.

Altura de Crestamento Letal

A intensidade do fogo e a velocidade do vento podem causar aquecimento do
ar superior e provocar a ocorrência de morte de algumas partes dos vegetais (folhas
e galhos). Então essa altura de secagem da folhagem devido aos gases aquecidos é
chamada de altura de crestamento letal. A variável é importante para determinar os
danos à vegetação e para a queima controlada.

Tempo de Residência

Intervalo de tempo em que a frente de fogo permanece num determinado
ponto, é também um importante componente do comportamento do fogo.
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Temperatura Letal
Chama-se de temperatura letal para os tecidos das árvores aquela que
provoca a sua morte.
Seção 8 – Classificação dos Incêndios Florestais
Quanto ao Tipo
Os tipos serão definidos levando em consideração o estrato do combustível
envolvido no processo de combustão. Então serão classificados em incêndio de
superfície, subterrâneo e de copa.

a) Incêndios de Superfície: São aqueles que se desenvolvem consumindo o
combustível sobre o solo, queimando pastos e ervas, esteja esse combustível
vivo ou morto. Consideraremos como incêndio de superfície os que se
desenvolvem desde a superfície do solo até a altura de 1,80m do extrato do
combustível.
Características:


Propagação relativamente rápida;



Abundância de chamas;



Muito calor;



Geralmente, são mais fáceis de combater que os outros;



Dão origem aos outros tipos de incêndios.

Figura 21 - Incêndio de Superfície.
Fonte: ICMBio, 2010.
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b) Incêndio Subterrâneo: São os que se propagam através das camadas de
húmus ou turfa que existem abaixo da superfície do solo. Esse tipo de incêndio
ocorre com maior frequência em locais com maior acumulação de húmus e em
terrenos alagadiços (brejos, pântanos etc.). Porém à medida que esse material
vai secando, haverá formação de considerável camada de turfa abaixo do solo,
com uma textura fina e relativamente compactada.

Características:


Devido ao seu isolamento com a camada atmosférica (pouco oxigênio
disponível) o fogo nesse tipo de incêndio se propaga com maior lentidão;



Sem presença de chamas;



Geralmente com pouca fumaça;



Difícil detecção;



Intensidade de calor elevada;



Causam a morte das raízes;



É o menos comum no país, sendo mais frequente nos Cerrados.

Figura 22 - Incêndio Subterrâneo.
Fonte: ICMBio, 2010.
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c) Incêndio de Copa: São os tipos de incêndios onde a propagação do fogo se dá
pelas copas das árvores. Para caracterizá-lo melhor, dizemos que ocorre no
estrato combustível acima de 1,80m. Para que o incêndio se propague pelas
copas das árvores é necessário que a floresta seja densa, que sua folhagem seja
inflamável e haja vento para transportar o fogo através das copas.

Características:


Toda folhagem do estrato arbóreo é consumido pelo fogo;



Libera grande quantidade de calor;



Em sua grande maioria são originados por incêndios de superfície (com
exceção à queda de raios, a qual pode originar-se a partir das copas);



Favorecido pela continuidade vertical do material combustível;



Também é favorecido em locais de grande inclinação através das correntes
de convecção;



O combate é extremamente difícil e deve haver uma combinação de métodos
e ações terrestres e aéreas, nos casos mais complexos (que será tema
tratado mais à frente desde manual).

Figura 23 - Incêndio de Copa
Fonte: ICMBio, 2010.
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Veja, na figura abaixo, os três tipos de incêndios representados:

Figura 24 - Os três tipos de incêndio
Fonte: ICMBio, 2010.

Quanto à Morfologia

Trata-se de saber as partes de um incêndio. À medida que o fogo evolui o
perímetro do incêndio passa de uma linha para uma superfície de chamas (formando
uma área). Desse modo, para não haver confusão entre os combatentes, um
incêndio se divide nas seguintes partes:


Frente principal ou cabeça: Zona onde o incêndio se propaga com maior
intensidade, de acordo com o vento;



Região posterior/colo/cauda/retaguarda: Zona oposta à frente principal,
onde o incêndio assume menor intensidade, ainda que possa progredir nessa
direção;



Flancos: Parte lateral entre a frente principal e a retaguarda (Flanco
esquerdo e Flanco direito);



Dedo: Saliência num flanco, onde o incêndio se propaga com maior
velocidade em relação ao flanco como um todo;



Bolsa: Área entre um flanco e um dedo;



Ilha: Área não afetada (não queimada) situada no interior do perímetro do
incêndio;

34



Foco secundário: Ponto exterior ao perímetro do incêndio, em que se iniciou
a ignição de um novo foco;



Área queimada/Black: Corresponde a toda área queimada no interior do
perímetro do incêndio.

Na figura abaixo estão indicadas todas as partes que compõem um Incêndio
Florestal:

Figura 25 - Partes de um Incêndio Florestal
Fonte: Escola Nacional de Bombeiros, Portugal, 2006.

Zona de confusão: Embora não esteja identificada na figura 26, chama-se zona de
confusão a área em torno do ponto de origem do incêndio, queimada por chamas de
baixa convecção e radiação, que circunscreve o início do incêndio florestal
momentos antes da formação da frente, retaguarda e flancos do incêndio.
(PREVFOGO, IBAMA, 2010).
Seção 5 – Triângulo do Incêndio Florestal

Para falar de forma mais didática sobre os fatores que influenciam no
comportamento do fogo nas florestas apresentamos o triângulo do incêndio florestal,
onde cada um de seus lados é representado por um fator importante para o
comportamento do fogo. A ação de cada um varia de região e época do ano.
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Figura 26 - Triângulo do Incêndio Florestal
Fonte: ICMBio, 2010.

Combustível

Nos Incêndios Florestais, o combustível corresponde à cobertura vegetal e
tudo que se encontra (vivo ou morto) no solo, sobre o solo ou acima dele capaz de
entrar em ignição e queimar. Esse componente é básico e indispensável para a
ocorrência e propagação do incêndio florestal. Passaremos a discorrer sobre a
classificação dos combustíveis e os fatores relacionados ao mesmo que influenciam
o comportamento do fogo nos Incêndios Florestais.

Classificação dos combustíveis:
a) Quanto ao Tipo:


Perigosos: São representados por materiais que, em condições naturais,
apresentam fácil e rápida combustão (ex: pequenos galhos-diâmetro até 1,0 cm,
folhas, musgos, gramíneas, etc.) e se encontram no estado seco.



Semi-Perigosos: Referem-se aos materiais lenhosos, húmus e turfa que em
razão de sua estrutura, disposição, teor de água, não são capazes de queimar
rapidamente. Porém podem desenvolver calor intenso.



Verdes: Vegetação viva da floresta. Como essa tem alto teor de umidade, às
vezes é considerado não inflamável, com exceção das coníferas resinosas
(Batista, 2007).
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b) Quanto a Localização:


Subterrâneo: Raízes e outros materiais que se encontram sob o solo vegetal



Superficial (ou rasteiro): Composto por folhas, acículas, arbustos ou árvores
jovens, troncos, etc.



Aéreo: Compreendem as copas, ramas, frutos das árvores, folhagens, musgos,
arbustos altos (acima de 1,80m)
Abaixo, temos um desenho esquemático da localização dos combustíveis:

c) Quanto à rapidez em arder:


Lentos: São aqueles que geram uma grande quantidade de calor, queimam em
superfície e em profundidade, com pequena velocidade de propagação (troncos,
árvores de grande porte, raízes centenárias, etc.)



Ligeiros: São aqueles que apresentam grande poder de propagação com maior
perigo no seu combate e maiores cuidados em relação a uma área de segurança
ou escape. Geralmente apresentam pequeno poder calorífico (gramíneas,
arbustos, árvores jovens, etc.)

d) Quanto à condição orgânica


Vivo: São todos os combustíveis em normal crescimento e possuem umidade
elevada, ou seja, possui menor poder de propagação;



Morto: É constituído pela vegetação morta. Apresenta maior poder de
propagação por possuir menor porcentagem de umidade.

Figura 27 - A (Combustível vivo) e B (Combustível morto).
Fonte: Escola Nacional de Bombeiros, Portugal, 2006.
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e) Quanto à Disponibilidade:


Combustível total: É todo o material existente no local do Incêndio, seja ele vivo
ou morto, pois com o decorrer do incêndio, devido à irradiação e à convecção, o
que estava vivo poderá passar a estar morto, potencializando o incêndio.



Combustível disponível: É todo aquele que está em condições de queimar e
consumir-se durante o incêndio. Encontra-se na rota de propagação da frente
principal do incêndio florestal.



Combustível restante: É a fração de combustível que não queimou e
permaneceu após o incêndio.

Fatores do Combustível

a) Umidade
Representa a quantidade de água que o combustível (vivo e morto) contém
num determinado instante. Quanto menor a umidade do combustível, menor será
seu período de pré-aquecimento e mais rapidamente o incêndio se propagará.
Sendo assim a umidade tem influência direta no processo de combustão, pois
ela afeta a temperatura de inflamabilidade da vegetação, pois quanto mais umidade
conter o combustível maior é a energia necessária para vaporizar a água existente
nele e, com isso, reduz a quantidade de calor disponível para a combustão.
Há que se notar também que a vaporização da água dilui o oxigênio do ar nas
proximidades do material combustível, então quanto mais alto o teor de água no
mesmo mais a pressão do vapor d’água pode deslocar uma parte maior do oxigênio
para a região mais adjacente ao combustível (BATISTA, 2007).
b) Tamanho
O tamanho tem, também, grande influência no comportamento e propagação
de um incêndio, pois é possível verificar que quanto maior o diâmetro do material
lenhoso, maior é sua capacidade de reter umidade.
Já combustíveis menores perdem umidade com maior facilidade, ardem mais
rapidamente e são mais suscetíveis à queima completa. De modo que quanto maior
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for o volume de combustíveis leves, mais rápida será a propagação e maior a
intensidade do incêndio.
Confira na tabela a seguir, a classificação do material combustível quanto ao
seu diâmetro e tempo de retardo:

Tabela 3 - Definição dos tipos de combustível em relação ao diâmetro e tempo.
Fonte: ICMBio, 2010.

c) Quantidade
A quantidade de material combustível determina se haverá ou não propagação,
bem como a quantidade de calor liberada. Segundo Batista (2007) “deve existir, no
mínimo, 1,2 ton.ha-1 de material combustível fino e seco, disperso em uma área,
para que um fogo superficial possa se propagar”.
Quanto maior a quantidade e mais volumoso é o material combustível maior é
a dificuldade de controle do incêndio, pois além de aumentar a produção de calor e o
comprimento das chamas, há uma enorme dificuldade operacional de quebrar a sua
continuidade para abertura de linhas de defesa durante o incêndio florestal.
Com relação à quantidade é curioso notar que incêndios em cerrados Stricto
sensu ou campo cerrado, por exemplo, possui maior velocidade de propagação e
intensidade de calor liberado (convecção e radiação) que em uma floresta fechada
ou cerradão, justamente por possuírem maiores quantidades de combustível leves.

d) Relação Superfície-Volume
As trocas de calor e umidade são feitas na superfície dos materiais, assim
quanto maior a superfície por unidade de volume, mais rápida será essa troca e
mais facilmente o combustível tenderá a alcançar sua temperatura de ignição.
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e) Continuidade

Refere-se à distribuição do combustível sobre determinada área, disposta
tanto no plano vertical como no plano horizontal.


Continuidade Vertical: Quando a vegetação das copas das árvores permite
uma ligação entre os vários combustíveis no solo, por meio de cipós, de
pequenas árvores e de arbustos, facilitando a propagação das chamas do solo
até as copas;



Continuidade horizontal: Quando a vegetação permite uma proximidade
continuada, vegetação lado a lado, facilitando, desta forma, a propagação das
chamas.

A continuidade do material combustível é de grande importância para definir
em qual faixa de vegetação as guarnições de combate ao incêndio irá atuar na
quebra da continuidade, de modo que ela seja suficientemente grande para evitar a
propagação do incêndio para faixas indesejadas.

f) Tipo de Floresta

Uma floresta densa e com dossel fechado intercepta a radiação solar,
reduzindo a temperatura do ar. Sendo assim também reduz a temperatura do
material combustível em seu interior, além de reduzir a velocidade do vento em seu
interior; com isso o processo de evaporação diminui, retardando também a secagem
da vegetação. Segundo Batista (2007) a própria transpiração da floresta aumenta a
umidade relativa do ar diminuindo assim o risco de incêndio, bem como sua
propagação ficaria bastante dificultada. Por outro lado, uma floresta aberta faria
justamente o contrário, pois permitiria a livre passagem da radiação solar e das
correntes de ar, produzindo aumento na temperatura da vegetação, facilitando a
propagação de um incêndio florestal.
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g) Compacidade

Refere-se à distribuição volumétrica de combustível, isto é, a proximidade das
partículas de combustíveis umas das outras, em relação à livre circulação do ar em
torno das partículas. A velocidade da combustão é diretamente interferida pelo nível
de compactação, devido à aeração. Por exemplo, para interferir a propagação num
campo, basta compactar a vegetação pisoteando ou batendo o abafador para
amassá-la. Quando as chamas do incêndio chegar à faixa compactada, certamente,
diminuirá a intensidade, propiciando o ataque direto e, assim, o controle e a extinção
do incêndio.
Portanto, a compactação é uma característica oposta à continuidade. Ou seja,
quanto maior a continuidade, maior a taxa de propagação, enquanto que maior a
compactação significa menos calor e maior dificuldade de propagação, devido à falta
de oxigênio em volta das partículas de combustível.

Topografia/ Relevo

A superfície da terra tem suas formas e acidentes naturais. Fica mais fácil
prever as influências que o terreno terá no fogo, observando os seus três fatores
básicos:


Altitude (Elevação)
Quanto mais alta a elevação mais rarefeito fica o ar e mais baixas as

temperaturas. Assim, locais com pouca altitude apresentam estações de risco de
incêndio mais longas. Há também o fato de que o desenvolvimento da vegetação é
influenciado de maneira inversamente proporcional é elevação do terreno, então a
escassez de água e CO2, em altitudes elevadas, dificultam a presença de árvores de
grande porte.
Dessa forma, topos de montanhas e fundos de vales podem apresentar
diferentes condições de queima em um mesmo período. Por causa das correntes de
vento, condiçoes de umidade e temperatura predominantes, o fundo de vale
apresentarm maior taxa de propagação de incêndios durante o dia e tal situação se
inverte à noite.
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Exposição das Vertentes

Vertente ou encosta se refere a parte intermediária entre o sopé (base da
montanha) e o cume (parte superior). Então exposição da vertente refere-se ao
posicionamento de uma vertente em relação ao Sol. Ao sul da linha do equador os
raios solares incidem mais diretamente sobre as faces voltadas para o norte,
transmitindo mais calor a essa parcela.
Por exemplo, ao meio-dia registram-se diferenças dos valores de temperatura
entre uma vertente virada ao Sul, que se apresenta mais fria que uma virada ao
Norte, mais quente, pois a exposição afeta a quantidade de vento e radiação
recebida por uma encosta, por sua vez influenciando a umidade do combustível.


Inclinação ou Pendente
Considerado fator topográfico mais importante. Como regra básica temos que

o fogo se propaga mais rapidamente nos aclives que nos declives. Então quanto
mais íngreme é o morro mais rapidamente se propaga o incêndio, sob o efeito da
convecção e radiação. Já no terreno com declive, com propagação morro abaixo, o
fogo é lento porque as correntes de convecção propagam-se no sentido oposto aos
combustíveis, não os aquecendo.
Segundo Batista (2007) a rápida propagação do Incêndio Florestal morro
acima, isto é, nos aclives, se dá, entre outros motivos, por:


Porque seca e aquece a vegetação na parte superior com maior intensidade, não
apenas pelo fato da inclinação aproximar a chama do material combustível, mas
também pela exposição de uma superfície maior às ondas de calor (transmitidas
por convecção e radiação);



Pela convecção a corrente de ar quente se move para a parte superior enquanto
o ar fresco é aspirado pela parte inferior, renovando o suprimento de oxigênio na
zona de combustão.
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Figura 28 - Progressão do fogo morro acima (aclive) e morro abaixo (declive).
Fonte: EBN, 2005.

Um dos maiores perigos, com relação ao grau de inclinação do terreno é o
chamado “Efeito Chaminé” (outros chamam de efeito erupção ou fogo de erupção).
Como a inclinação faz aumentar a velocidade de propagação e a intensidade do
calor produzido, o efeito chaminé manifesta-se nas linhas d’água existentes no
encontro de duas vertentes (ou encostas) ou até mesmo em vales com inclinação
muito acentuada.
Nesses locais denominados chaminés, a vegetação é mais densa e,
geralmente, o efeito de progressão ascendente do incêndio florestal ganha mais
força do que nas encostas adjacentes e quanto maior for a velocidade de
propagação, mais acentuado é o tal efeito. Desse modo, os Incêndios Florestais em
matas e montanhas, principalmente nos vales, podem constituir situações muito
perigosas do ponto de vista das ações de combate, dado que poderão originar
velocidades de propagação, comprimentos de chama e intensidades superiores às
observadas para o mesmo incêndio na zona envolvente, como podemos observar
na figura seguinte:
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Figura 29 - Efeito Chaminé em garganta.
Fonte: ENB, 2005.



Configuração (morfologia do relevo)

Refere-se ao relevo e tem um efeito importante sobre o microclima de cada
localidade. Por exemplo, encostas côncavas tendem a conter maior umidade que
encostas convexas ou retilíneas.
Condições Meteorológicas

Os fatores meteorológicos que devem ser observados são:


Temperatura
Ela influi direta e indiretamente no processo de combustão do material

florestal, pois a medida que ela aumenta mais umidade da vegetação ela retira e se
a umidade relativa do ar for menor, mais rápido é o processo de secagem da
vegetação, aumentando, assim, condições para a ignição de um incêndio florestal.
A temperatura de ignição de um incêndio florestal é, em média, de 260 a
400ºC e o tempo para o material chegar e essa temperatura de ignição depende do
conteúdo de umidade desse combustível.
Vale informar que, segundo Batista (2007), a temperatura máxima que o
combustível florestal pode atingir apenas da radiação solar é cerca de 70ºC, sendo
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então muito baixa para provocar a autoignição da vegetação, mas ajuda a diminuir a
diferença da temperatura inicial e a temperatura de ignição.
No inverno temos um período crítico, devido à falta de chuva, sendo que a
maior temperatura do dia acontece entre o período das 12h às 14h, favorecendo a
secagem da vegetação. Em contrapartida, temos uma noite muito fria atingindo a
menor temperatura entre 02h e 06h, que ajuda a secar a vegetação devido à falta de
umidade.
A temperatura durante o dia tem efeito direto sobre o combatente, quanto
maior a temperatura, mais desconfortáveis e cansativas serão as condições de
trabalho. Conforme o horário há uma alternância na umidade relativa do ar, na
temperatura do solo, na temperatura do ar circulante, na elevação da pressão
atmosférica e na umidade da vegetação. Levando-se em consideração tais fatores,
constatou-se que o melhor horário para o combate situa-se entre às 18h e 10h,
sendo o seu ponto maior entre 02h e 04h.


Umidade Relativa do Ar
Existe uma troca de vapor d’água entre a atmosfera e o material combustível

de uma floresta. A vegetação, quando seca, absorve água da atmosfera úmida, mas
também libera água para a mesma quando o ar está seco.
Mas essa capacidade que a vegetação tem de absorver e reter umidade da
atmosfera depende da umidade relativa do ar, que durante períodos muito secos
pode afetar o conteúdo de umidade até mesmo do material vivo.
A umidade relativa do ar pode indicar o grau de dificuldade de combate para
os bombeiros, pois quando ela desce a menos de 30% o combate torna-se
extremamente difícil.
Normalmente, durante o dia o ar é mais seco que à noite, quando o fogo arde
mais lentamente, pois a umidade é absorvida pelos combustíveis. A absorção de
umidade pelos combustíveis, geralmente favorecem o combate durante a noite.


Vento
Juntamente com a umidade relativa do ar, o vento é considerado a variável

mais importante na propagação dos Incêndios Florestais. Quanto mais forte o vento,
mais fácil o fogo se espalha, isto é, maior velocidade de propagação ele tenderá a
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apresentar (sem falar que o vento fornece oxigênio contínuo ao processo de
combustão).
O vento também interage com a coluna de convecção e isso acaba por
espalhar fagulhas e mais materiais incandescentes, dando origem a outros focos de
incêndio. Ele também desloca o ar úmido do interior das florestas e isso favorece
ainda mais a secagem do material combustível.
Nos vales e declives é interessante notar que durante o dia o solo é aquecido
pelo sol e faz as correntes de ar sobem pelos vales e aclives e durante a noite o
processo se inverte, pois o solo se refresca e as correntes de ar invertem sua
direção. Tal informação é importante para que o comandante da Guarnição de
Combate a Incêndio Florestal - GCIF planeje melhor o método de combate em tais
regiões.
Há que se considerar também que, os ventos são influenciados pelo relevo e
processos locais de variação de temperatura. Com isso os ventos próximos à
superfície podem variar bastante e uma adequada avaliação do seu comportamento
local é de suma importância para as operações de combate. Tal avaliação pode ser
feita de diversos modos tais como: birutas, inclinação da fumaça, anemômetros, etc.
E quanto mais irregular (com vários obstáculos) for o terreno mais irregular também
será o vento.


Precipitação
É a quantidade de umidade que cai da atmosfera podendo ser na forma de

chuva, de orvalho, de névoa ou de neblina. As precipitações são importantes porque
umedecem a vegetação, revertendo o processo de secagem progressiva causando
por grandes períodos de estiagem.
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CAPÍTULO 2 – EQUIPAMENTOS, FARDOS E FERRAMENTAS DE
COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS.
Os equipamentos de combate a Incêndios Florestais ocupam papel de
destaque nas operações, uma vez que nas áreas de difícil acesso caberá ao
combatente transportar apenas o material portátil. Os materiais devem ter uso
exclusivo para esse fim (as ferramentas de uso múltiplo, por exemplo, devem ter os
cabos pintados (em vermelho) para diferenciação de uso); estar em condições de
uso em qualquer momento. A quantidade e o tipo de ferramentas que vão ser
usadas em combates aos incêndios dependerão, sem dúvida, das características
locais, do tipo de vegetação, tamanho da área do incêndio, topografia do terreno,
pessoal disponível, etc. Os materiais são classificados, conforme a sua utilização,
em individuais e coletivos.

Figura 30 - Exposição de materiais
Fonte: CBMGO, 2016.

Figura 31 - Almoxarifado de campanha
Fonte: CBMGO, 2016.
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Seção 1 – Equipamento de Proteção Individual
O combate a Incêndios Florestais, como toda atividade que possui certo grau
de risco deve ser desenvolvido com uso de EPI e esses equipamentos devem ser
mantidos em boas condições de uso e precisam ter um Certificado de Aprovação do
órgão competente.


EPI Básico: Fardamento 4ºA, bota apropriada (coturno, de preferência),
balaclava, capacete de proteção, lanterna, óculos de proteção e luva de
proteção. Esses equipamentos são básicos e indispensáveis para a saúde e
segurança do combatente, por causa da exposição direta ao calor e à
fumaça, até mesmo para operações mais simples (como incêndio em terrenos
baldios).



EPI completo (recomendado): Fardamento com tecido resitente ao fogo e
vedações apropriadas, fardo aberto (assunto abordado na próxima seção),
coturno, balaclava, lanterna de cabeça, capacete de proteção, óculos de
proteção, luva de proteção e perneira. Tais equipamentos garantem um
melhor nível de proteção para operações mais complexas, principamente
para forças - tarefas especializadas que possuem treinamento especial e por
isso podem ser empenhados em situações em que necesssitem aumentar
seu grau de sobrevivência (por causa do fardo aberto) em ambiente de mata
fechada.

Todo o combatente de Incêndio Florestal deverá portar seu EPI, mesmo que
esteja empenhado no Ataque Indireto, pois sempre há o risco de acidentes que
podem gerar transtorno ao combatente e à Operação de Combate.


Capacete

Garante ao combatente proteção mecânica contra queda de galhos e
pequenos arbustos, além de protegê-lo de eventuais acidentes com ferramentas e
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equipamentos. Preferencialmente, deve-se optar por capacete que seja leve e
cômodo ao combatente e possua jugular ajustável.

Figuras 32 – Capacete com jugular ajustável.
Fonte: CBMGO, 2015.



Protetor para os Olhos
É usado para proteção dos olhos contra galhos, pedaços de madeira e outros

combustíveis, além de proteção contra a fumaça emanada nos incêndios.

Figuras 33 – Protetor para os olhos.
Fonte: CBMGO, 2015.



Balaclava
Garante ao combatente de Incêndios Florestais uma proteção facial contra a

fumaça, pois funciona como um filtro contra a fuligem eliminada junto com a fumaça.

Figuras 34 – Balaclava.
Fonte: CBMGO, 2015.
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Apito
Utilizado como meio de comunicação em casos emergênciais, desde que

antes sejam feitas convenções para seu uso.

Figuras 35 - Apito.
Fonte: CBMGO, 2015.



Luva de Vaqueta
Para proteção das mãos nas atividades de Ataque Direto ou Indireto. É

importante se utilizar uma luva que possua sistema de fecho no punho.

Figuras 36 – Luva de vaqueta.
Fonte: CBMGO, 2015.



Bota Resistente
O calçado para o combate a um Incêndio Florestal merece destaque, pois

deve dar garantias ao seu usuário de resistência e de conforto.

Figuras 37 – Bota resistente.
Fonte: CBMGO, 2015.
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Perneira em Couro
É utilizada para a proteção da perna do combatente contra fagulhas e cortes

em pontas de madeira. Conforme a constituição da polaina ela poderá oferecer
proteção contra picadas de ofídios.

Figuras 38 – Perneira em couro.
Fonte: CBMGO, 2015.

Seção 2 – Fardos de utilidade para o Combatente Florestal
Os fardos são um conjunto de materiais e equipamentos que garantem a
sobrevivência básica do combatente florestal, dando certo conforto em ambiente de
selva, devendo o bombeiro ter treinamento para melhor usar tais recursos. São três
os tipos de fardos para o combatente florestal.

Fardo Aberto
Composto por todo o material necessário para a sobrevivência básica e que
se deve estar distribuído em nosso corpo, uniforme e equipamento.
Composição do fardo aberto para o combatente florestal:


Suspensório: Modelo em “H” com dois bolsos, vermelho. O bolso esquerdo deve
conter

apito,

Bússola

de

limbo

móvel

com

placa

base

e

isqueiro

impermeabilizado e bolso direito contendo uma lanterna de bolso (resistente à
água) e um canivete. Todos esses materiais devem ser presos ao fardo aberto
por meio de velames. Todos os ajustes do suspensório devem ser “travados”
envolvendo-os com fita isolante.


Cinto NA: Vermelho contendo facão com bainha, luva de vaqueta e 02 conjuntos
cantil/caneco presos no cinto NA, além dos passadores normais, por tiras de
borrachas resistentes.
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Figuras 39 - Combatente Florestal com fardo aberto.
Fonte: CBMGO, 2015.

Fardo de combate
Possui

materiais

de

sobrevivência,

primeiros

socorros,

conforto

e

transposição de obstáculos que garantem a permanência por mais de 24h do
combatente florestal sem necessidade de apoio, a saber:

Mochila

Freio oito

Lona preta 2 x 1,5

Mosquetão c/ trava

Cabo da vida

Farda de muda

Toalha de banho

Kit anotações

Kit primeiros socorros

Kit Higiene

Kit sobrevivência

Saco de dormir

Talheres

Lima chata

Lanterna recarregável

Lanterna de cabeça

Ração

Isolante térmico

Rede

Poncho

-

Figuras 40 e 41 - Fardo de combate: Mochila, Kits e demais materiais.
Fonte: CBMGO, 2015.
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Fardo de bagagem

O fardo de bagagem deve ser confeccionado para tropa em regime de
prontidão operacional (rápido embarque) de modo que garanta sua permanência
por, aproximadamente, 3 dias. É composto por:

Bolsa T-10
Material para reposição dos Kits
Roupas e farda de muda
Ração
Itens a critério.

Figura 42 - Fardo de bagagem (Bolsa T-10).
Fonte: CBMGO, 2015.

Seção 3 – Ferramentas manuais individuais
São de uso individual em conformidade com a função de cada um dos
combatentes

da

guarnição.

Lembrando

que

seu

transporte

(quando

em

deslocamento da GCIF) com distância de aproximadamente de 2,0m um do outro e
com o lado da ferramenta para frente, sendo que a parte cortante ou raspante
deverão estar direcionadas para baixo e nunca pegá-las sem luvas de proteção.

Figura 43 - Transporte de ferramentas manuais.
Fonte: CBMGO, 2015.
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As Ferramentas:


Cortantes
o Facão
Usado para corte de vegetação baixa e pequenos arbustos. Durante o seu

manuseio, o operador deve estar atento quanto a acidentes que podem ocorrer.
Após utilizar a ferramenta, deve-se promover a sua manutenção e o seu
acondicionamento.

Figura 44 - Facão.
Fonte: CBMGO, 2010.

o Foice
Possui emprego similar ao do facão, porém com capacidade de corte de
arbustos de maior porte e árvores de pequeno diâmetro. Pode ser empregada para
abrir picadas, para se roçar a vegetação em ambos os lados, após a construção do
aceiro, a fim de diminuir a carga do material combustível a ser queimado. É uma
ferramenta bastante versátil.

Figura 45 – Foice.
Fonte: CBMGO, 2010.
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o Machado
É utilizado na derrubada e poda de pequenas árvores, durante a construção
de aceiros, bem como na raspagem e corte de troncos que estejam em brasas ou
chamas caídos no solo.

Figura 46 – Machado.
Fonte: CBMGO, 2010.



Raspantes
o Enxada
A enxada é ferramenta fundamental para corte e remoção da vegetação

(construção de aceiros, linhas de defesa e controle, faixas de segurança durante o
rescaldo etc). A vegetação próxima ao solo deve ser retirada com o emprego da
enxada utilizando o método da capina.

Figura 47 – Enxada.
Fonte: CBMGO, 2010.
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o Enxadão
O enxadão pode substituir a enxada quando se quer remover terra mais
“dura” e também para fazer “cortes”, sulcos e canais no solo. Com essa ferramenta
podemos fazer canais, sulcos.

Figura 48 – Enxadão.
Fonte: CBMGO, 2010.

o Rastelo (Ancinho)
É uma ferramenta constituída por uma travessa dentada (de madeira ou de
ferro) presa a um longo cabo, própria para arrastar e juntar folhagens, palha, feno
etc. É empregado para a remoção do material que foi cortado. Lembrar que tal
material deve ser depositado, no lado oposto ao sentido de progressão da frente de
fogo.

Figura 49 - Rastelo.
Fonte: CBMGO, 2010.
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Encabamento de ferramentas manuais
Pode acontecer, principalmente com a foice, enxada e machado, que o cabo
quebre, ou até mesmo fique meio solto em relação à ferramenta. Daí é necessário
realizar o encabamento ou até mesmo reforçar o já existente. Seguindo,
basicamente os seguintes passos:


Fazer uma pequena fenda com serrote no centro do cabo de mais ou menos 4
cm para encaixar uma cunha (pequeno pedaço de madeira de forma triangular);



Encaixar a cunha na fenda e bater com martelo até que se encaixe e deixe o
cabo firme, conforme figura abaixo:

Figuras 50 - Processo de encabamento de uma enxada.
Fonte: MEIACOLHER, 2010.



Ferramentas combinadas (ou mistas)
o McLeod
Ferramenta combinada; com dupla finalidade que pode ser empregada para

corte e raspagem do combustível. Para grandes deslocamentos em marcha,
transporte de tropa por aeronaves, etc, tal ferramenta se faz muito útil tendo em vista
sua função combinada.

Figura 51 – McLeod.
Fonte: CBMGO, 2016.
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o Pulaski
Ferramenta do tipo versátil combinando machado e picareta em uma só peça,
com a finalidade de cortar e picar materiais em brasa além de cavar pequenas linhas
impedindo o avanço do fogo. É ideal para cavar em profundidade impedindo o
avanço do fogo pelas raízes, bastante usado também no combate a incêndios
subterrâneos.

Figura 52 - Pulaski.
Fonte: CBMGO, 2016.



Ferramentas Múltiplas
o Pá de Corte
Tem uso importante na execução de aceiros, podendo ser utilizada para

retirar material cortado, cavar e também no lançamento de terra na base das
chamas ou para cobrir tronco e árvores incendiadas que estão no solo.

Figura 53 - Pá de corte.
Fonte: CBMGO, 2016.
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o Chicote
Muito utilizado no combate a Incêndios Florestais em terrenos pedregosos,
como campos rupestres, por exemplo.

Figura 54 - Chicote.
Fonte: CBMGO, 2016.

o Abafador
Utilizado para o combate direto aos Incêndios Florestais. O abafador age,
basicamente, pelo princípio do abafamento ao batê-lo contra o fogo. Esta ferramenta
consiste em um flap de borracha flexível com aproximadamente 60 cm de
comprimento, 40 cm de, preso a um cabo de alumínio com, aproximadamente, 2,0 m
de comprimento.

Figura 55- Abafador.
Fonte: CBMGO, 2017.
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Como parte da fase preventiva, a confecção e manutenção de abafadores se
fazem muito importante e como forma de economia, recomenda-se que sejam
montados nas unidades operacionais. Sendo assim segue abaixo um tutorial de
confecção artesanal de abafador para combate a incêndio florestal.

Tutorial de confecção artesanal de abafador

O método de produção e os tipos de ferramentas exemplificados na proposta
poderão ser aperfeiçoados conforme a escala de produção desejada, a criatividade
e aporte financeiro. O intuito desse modelo foi simplificar ao máximo o processo,
dando a denotação de praticidade e aplicabilidade, mesmo que com recursos
limitados.

Materiais necessários:
Tubo de alumínio de 1” de diâmetro (25,4 mm), 2
mm de espessura e 2 m de comprimento (cabo)
Além do cabo de alumínio também podem ser
utilizadas outras opções mais em conta, como o
cabo de aço carbono e o cabo de madeira, sendo
esse último mais susceptível a quebras durante o
uso.

Correia de esteiras transportadoras e elevadoras
com camada de borracha e lona têxtil, para o flap do
abafador, com no mínimo 4 e no máximo 6 mm de
espessura e 400 mm de largura.

Vazador manual para furar o abafador: furos de 32
mm (para o flap) e de 8 mm (para as abraçadeiras).
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Abraçadeiras de escapamento tipo U de 1’ ¾

Chave combinada nº 15

Marreta

Trena, régua, caneta, estilete profissional ou tesoura.

Figura 56 – Materiais e ferramentas para confecção de abafadores
Fonte: CBMGO, 2015.

Para maior segurança e ergonomia sugerimos a realização da fabricação de
abafadores sobre bancadas.
Bancada
Dimensões Sugeridas:
 Tampo (mm): 2.005 x 605 x 20
 Largura (mm): 605
 Capacidade (Kg): 100
 Altura (mm): 890
 Comprimento (mm): 2.005
Figura 57 – Bancada para confecção de abafadores.
Fonte: CBMGO, 2015.
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Confecção:
1º - Cortar 80 cm de borracha:
Separar uma tira de borracha a partir da qual será confeccionado o flap do
abafador.

Figura 58 – Tira de borracha
Fonte: CBMGO, 2015.

2º - Medir as dimensões do flap:
 Marcar na borracha todas as dimensões que o flap terá (40 cm x 60 cm).
 Com o auxílio de uma régua, marcar o formato retangular do flap.

Figura 59 – Marcando dimensões na tira de borracha.
Fonte: CBMGO, 2015.

Figura 60 – Marcando o formato retangular com a régua.

Fonte: CBMGO, 2015.
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3º - Corte da borracha:
 Cortar a borracha nas dimensões marcadas.

Figura 61 – Cortando a borracha com auxílio de uma tesoura (poderia ser uma faca).
Fonte: CBMGO, 2015.

4º - Marcar vértices superiores:
 Marcar os dois vértices superiores do flap, retirando 20 cm de sua altura e
10 cm de sua largura.

Figuras 62 e 63 – Marcando os vértices superiores do flap.
Fonte: CBMGO, 2015.

5º - Cortar os vértices:
 Cortar os cantos superiores, conforme marcação feita.

Figuras 64 – Recortando os lugares marcados dos vértices.
Fonte: CBMGO, 2015.
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Medidas do Flap:

Figura 65 e 66– Medidas padrão do flap do abafador
Fonte: CBMGO, 2015.

6º - Fixadores do cabo:
 Com a borracha restante, realizar a marcação da peça que segurará o flap
ao cabo. Essa peça tem o formato de um flap menor.

Figuras 67 e 68 – Marcação do formato do fixador do flap ao cabo.
Fonte: CBMGO, 2015.
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7º - Cortar o fixador do cabo:
 Com a tesoura ou estilete, realizar o corte do fixador, de acordo com as

dimensões marcadas na borracha.

Figura 69– Recortando com auxilio de tesoura.
Fonte: CBMGO, 2015.

8º - Tira sob o cabo:
 Marcar uma tira de borracha, de 6 cm de largura por 16 cm de
comprimento. Essa peça vai entre o cabo e o flap do abafador.
 Cortar a tira, nas dimensões marcadas.

Figuras 70 e 71– Marcação e recorte das tiras que irão sob cabo.
Fonte: CBMGO, 2015.
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9º - Marcar locais dos furos do flap:
 Com a caneta e régua, dividir a parte quadrada do flap em 4 quadrantes, para
distribuir uniformemente os furos.
 Com os quadrantes delimitados, marcar os 9 lugares aonde serão feitos os
furos. Os furos deverão ser uniformemente.

Figuras 72 e 73 – Marcação das distâncias entre os furos com auxílio da régua.
Fonte: CBMGO, 2015.

10º - Furos das abraçadeiras:
 Na parte superior e central do flap, fazer a marcação dos furos para as
abraçadeiras. A extremidade do cabo do abafador não deve invadir a área
quadrada do flap.
 Com a marreta e o vazador de 8mm, fazer os furos onde será fixada as
abraçadeiras.

Figuras 74, 75 e 76 – Marcação e perfuração para as abraçadeiras.

Fonte: CBMGO, 2015.
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11º - Fazendo os furos no flap:
 Com o vazador de 32 mm, fazer os furos do flap, conforme marcação já feita.

Figuras 77 e 78 – Furos do flap com vazador de 32 mm e marreta.
Fonte: CBMGO, 2015.

12º - Furos do fixador do cabo:
 Aproveitando os furos já feitos no flap, colocar o fixador do cabo sob a peça
furada para realizar os furos das abraçadeiras no fixador do cabo.
 Após colocar e ajustar o fixador do cabo sob o flap, realizar os furos com o tubo
menor.

Figuras 79 e 80 – Furando o fixador do flap tendo como gabarito os furos do 11°passo.
Fonte: CBMGO, 2015.
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13º - Colocar as abraçadeiras:
 Colocar as duas abraçadeiras nos furos feitos na área trapezoidal do flap.

Figuras 81 e 82 – Colocação das abraçadeiras no flap.
Fonte: CBMGO, 2015.

14º - Colocando o cabo:
 Para um melhor ajuste do cabo ao flap, deve-se colocar uma tira de borracha
como calço;
 Agora é só colocar o cabo entre as abraçadeiras e sobre a tira de borracha que
foi colocada em cima do flap.

Figuras 83 e 84 – fixando o cabo no abafador com uso de tira de borracha para melhor estabilidade.
Fonte: CBMGO, 2015.
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15º - Colocar o fixador do cabo:
 Colocar o fixador do cabo sobre o mesmo, ajustando as abraçadeiras nos furos
do fixador. Neste momento, é normal que se faça um pouco mais de força
para que haja o encaixe adequado das peças.

Figura 85 – Posicionamento do cabo.
Fonte: CBMGO, 2015.

16º - Fixação da abraçadeira:
 Colocar os grampos nas abraçadeiras;
 Colocar as arruelas nas abraçadeiras e apertá-las, geralmente com uma chave
nº 15.

Figuras 86, 87, 88 e 89 – Fixando os grampos das abraçadeiras e apertando com auxilio de chave.
Fonte: CBMGO, 2015.
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Observação: Caso o cabo seja de madeira, antes de afixar as abraçadeiras,
é importante verificar, com o abafador montado, a posição do flap com o ponto de
equilíbrio do cabo, considerando que o cabo de madeira não possui simetria. A não
observação desse detalhe fará com que, durante o uso, o abafador tenda a girar
para um dos lados no momento da batida.

Seção 4 – Equipamentos manuais e motorizados


Equipamentos manuais
o Queimador (Pinga-Fogo)
Aparelho utilizado para as práticas de fogo, contra-fogo e queimada

controlada, sendo confeccionado em metal com capacidade para 5 litros de
combustível. Este deverá ser uma mistura de óleo diesel e gasolina ou querosene na
seguinte ordem: a) Óleo Diesel / Gasolina: 4 / 1 litros.
Não deverá aumentar a proporção de gasolina por ser perigoso nem
tampouco se deve aumentar a proporção de óleo diesel, por isso dificultar a ignição.

Figura 90 – Queimador ou “pinga-fogo”.
Fonte: CBMGO, 2017.
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o Bomba Costal (Extintor Costal)
Equipamento constituído de um reservatório rígido ou flexível com capacidade
de 20L de água. Apresenta um sistema manual de pressurização e um esguicho
com requinte ajustável que permite regular a qualidade do jato, podendo lançá-lo até
10m, aproximadamente, de distância. Segundo Soares e Batista (2007), é
considerado o mais importante invento individual entre os equipamentos de combate
a incêndio.

Figuras 91 e 92 – Bomba costal rígida (à esquerda) e bomba costal flexível (à direita).
Fonte: CBMGO, 2017.

Equipamentos motorizados
o Moto bombas
São equipamentos hidráulicos destinados a bombear água para a extinção de
Incêndios Florestais. Bastante úteis no combate a incêndios, ainda mais quando se
tem boas opções de captação de água na região; elas podem lançar água
diretamente sobre o incêndio ou podem ser usadas para abastecimento de bombas
costais, Bambi Bucket, etc.

Figuras 93 e 94 – Moto bomba de alta potência (à esquerda), e moto bomba flutuante (à direita).
Fonte: CBMGO, 2017.
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Componentes da moto bomba:


Mangueiras: Material utilizado na condução de água para combate ou
abastecimento. As mangueiras ideais para combate a Incêndios Florestais
devem ser umectantes, medir 01 (uma) polegada de diâmetro e 30m de
comprimento.

Figura 95 - Mangueira de combate a incêndio.
Fonte: CBMGO, 2016.



Esguicho: Serve para dar forma ao jato (sólido ou neblinado).

Figuras 96 e 97 - À esquerda, esguicho regulável e à direita esguicho agulha.
Fonte: ICMBio, 2012.



Divisor: para conectar duas linhas (mangueira com esguicho) de ataque:

Figura 98 - Divisor de linhas para moto bomba.
Fonte: ICMBio, 2012.
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Mangote: serve para sucção de água de fontes naturais ou artificiais para a moto
bomba.

Figuras 99 e 100 - Mangote para sucção de 2 ½ (esquerda) e de 1 ½ (direita).
Fonte: ICMBio, 2012.



Escorvadeira: Cria pressão negativa (através da retirada de ar do mangote de
sucção) para que a coluna d’água suba pelo mangote em direção ao corpo da
motobomba.

Figura 101 - Escorvadeira de motobomba.
Fonte: ICMBio, 2012.



Estrangulador de mangueira: para interrupção do fluxo de água a fim de trocar
peças.

Figura 102 - Estrangulador de mangueira
Fonte: ICMBio, 2012.
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Protetor de rosca: Conectado na expulsão da motobomba para encaixe da
mangueira de 1’’.

Figura 103 - Protetor de rosca.
Fonte: ICMBio, 2012.



Chave de engate universal: Para melhor conexão ou desconexão de
mangueiras e esguichos.

Figura 104 - Chave de engate universal.
Fonte: ICMBio, 2012.



Válvula de retenção: Para evitar golpe de aríete por causa de bruta interrupção
de água.

Figura 105 - Válvula de retenção.
Fonte: ICMBio, 2012.
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Válvula de pé crivada: utilizada no mangote para evitar que passem objetos e
muita sujeira para a motobomba.

Figuras 106 e 107 - Válvula de pé crivada.
Fonte: ICBMio, 2012.



Engate rápido tipo rosca: Para conexão de mangueiras e esguicho.

Figuras 108 e 109 - Engate rápido de rosca externa (esquerda) e de rosca interna (direita).
Fonte: ICMBio, 2012.



Conjunto abastecimento: Tanque de 20L para combustível, filtro interno e
mangueira de combustível.

Figura 110 - Tanque de 20L com mangueira.
Fonte: ICMBio, 2012.
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Ladrão de água: A ser conectado na válvula de retenção em uma motobomba
de alta potência.

Figura 111 - Ladrão de água.
Fonte: ICMBio, 2012.



Adaptador de 2 ½’’ para 1 ½’’: Para adaptar as saídas ou entradas de alguns
modelos de motobomba.

Figura 112 - Conjunto adaptador.
Fonte: ICMBio, 2012.

76

Exemplo de esquema de montagem de motobomba com a sequência das
peças apresentadas:



Motobomba de alta potência:

Figura 113- Esquema de montagem de motobomba WildFire Mark III.
Fonte: ICMBio, 2012.
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Motobomba do tipo flutuante:

Figura 114 - Esquema de montagem de motobomba Waterous Floto Pump.
Fonte: ICMBio, 2012.



Roçadeira de disco:
Utilizada na construção de aceiros que possuam materiais leves. Deve-se ter

atenção aos discos existentes no mercado, pois quanto maior for a resistência da
vegetação ao corte, menor deverá ser a dimensão dos dentes do disco e maior
também deve o número deles.

Figura 115 - Roçadeira.
Fonte: STHILL, 2017.
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Motosserra
Utilizada na confecção de aceiros, onde se necessite abater árvores de médio

e grande porte ou para cortar árvores já incendiadas que estejam em brasas.

Figura 116 - motosserra.
Fonte: CBMGO, 2017.



Soprador
Funciona à combustão e fora inicialmente projetado para trabalhos de

varrição, de forma a auxiliar na limpeza de lotes e terrenos. Após vários testes com
resultados satisfatórios, ele passou a ser utilizado no combate aos Incêndios
Florestais de baixa intensidade. O processo de extinção aplicado é o de
resfriamento, haja vista que o ar expelido pelo equipamento retira a mistura de
gases quentes da zona de combustão, reduzindo o calor e, em alguns casos, pode
até formar a linha de contenção ao debelar os focos, fazendo uma boa varredura na
borda do incêndio (principalmente em incêndios em folhagens). É bastante útil
também na limpeza de aceiros. Através de testes práticos realizados, recomenda-se
que o soprador não tenha potência inferior a 4 CV (ou 3KW) e velocidade máxima do
ar de saída inferior a de 90m/s, caso contrário não será tanto efetivo no combate e
pode acontecer de que ao invés de combater esteja alimentando a combustão.

Figura 117 - Soprador.
Fonte: STHILL, 2017.
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Seção 5 – Equipamentos de uso individual


Lanterna de Mão
É essencial para garantir segurança do combatente florestal. Deve-se optar

por uma lanterna de boa qualidade, com interruptores protegidos, que não
apresentem o risco de ligar a lanterna acidentalmente. O foco ajustável é uma
excelente característica disponível em algumas lanternas. O refletor gira, permitindo
um foco mais concentrado para iluminar mais a distância. Uma lanterna sempre
deverá possuir focos sobressalentes, bem como baterias para reposição. Para uma
lanterna de mão deverá ser previsto dois focos sobressalentes e dois jogos de
bateria, de preferência alcalina.

Figura 118 - Lanterna de mão.
Fonte: CBMGO, 2017.



Lanterna de Cabeça
Tem a mesma finalidade da lanterna de mão, porém é de fundamental

importância, pois devido possuir um sistema de tiras elásticas, se adapta ao
capacete, deixando suas mãos livres para trabalhos, dando também mais confiança
e segurança nos deslocamentos.

Figura 119 - Lanterna de cabeça.
Fonte: CBMGO, 2017.

80



Fire Shelter
Segundo o Corpo de Bombeiros de Bragança (Portugal), o Fire Shelter é um

abrigo de incêndio florestal utilizado nas situações em que o bombeiro fica preso
pelas chamas o que pode ser fundamental para a sua sobrevivência. Trata-se de
uma proteção de último recurso, no caso das rotas de fuga ou das zonas de
segurança serem insuficientes e o aprisionamento inevitável. Ele protege o bombeiro
e mantém o ar respirável em seu interior, porém tal equipamento não é reutilizável.

Figuras 120 e 121 - Fire Shelter.
Fonte: Archor industries Inc.



Cantil ou Mochila Camelbak
Suprimento individual de água para o combatente florestal.

Figuras 122 e 123 - À esquerda, o cantil e à direita a mochila camelbak.
Fonte: CBMGO, 2017.
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Seção 6 – Equipamentos de uso coletivo
São equipamentos de uso comum entre os combatentes, ou seja, todos farão
o uso de forma direta ou indireta de maneira a desenvolver melhor o serviço e ainda
para o bem estar e segurança dos combatentes.


Biruta
A biruta é um instrumento formado por um cone com duas aberturas, na qual

a maior delas é acoplada a um anel de metal, que serve para indicar o sentido de
deslocamento do vento durante o dia e a noite.

Figura 124 - Biruta
Fonte: CBMGO, 2017.



Bambi Bucket:
Utilizado no combate aéreo, através de um helicóptero, servindo para o

transporte de água, possuindo modelos de 500 litros até 2000 litros.

Figura 125 - Bambi Bucket.
Fonte: Techmont Helicopter company.
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Anemômetro digital
É um equipamento que consiste em medir ou aferir a velocidade e a direção

do vento; a temperatura ambiente e a umidade relativa do ar. Os dados são obtidos
instantaneamente e facilitará na tática a ser empregada e no estudo do
comportamento do fogo.

Figura 126 - Modelo de multiverificador digital.
Fonte: www.makeda.com.br

Seção 7 – Equipamentos de Observação, Orientação e Comunicação


Binóculos
Utilizado na observação de focos de incêndios, bem como para se orientar no

terreno.

Figura 127 - Binóculo.
Fonte: CBMGO, 2010.
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Bússola
Equipamento utilizado pelo combatente para orientação no terreno.

Figura 128 - Bússola.
Fonte: CBMGO, 2010.



Carta da Região

Possui grande importância no estudo tático, pois é nela que são locados os
focos de incêndio. A partir do estudo do comportamento do fogo, associado aos
fatores climáticos e ao relevo da região, traça-se a tática a ser utilizada.

Figura 129 - Carta de região.
Fonte: CBMGO, 2010.
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GPS
Equipamento de georreferenciamento que nos dá a latitude, longitude e a

altitude. Equipamento indispensável para as Guarnições de combate a Incêndios
Florestais.

Figura 130 - GPS.
Fonte: CBMGO, 2017.



Rádio Portátil
Meio de comunicação mais eficiente entre os homens que estão nas

Operações Florestais.

Figura 131 - Rádio HT.
Fonte: CBMGO, 2010.
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Seção 8 – Equipamentos pesados


Tratores com lâmina e grade: Praticamente indispensáveis no combate a
grandes incêndios, principalmente quando se faz necessário contruir linhas de
defesa em vegetação pesada. Excelentes para construção de aceiros
preventivos.

Figuras 132 e 133 - Trator com lâmina à esquerda e trator com grade de disco à direita.
Fonte: ENB, 2005.

Seção 9 – Viaturas


Viaturas de combate a Incêndios Florestais
Viaturas que transportam água são fundamentais para apoio nas operações

de combate aos Incêndios Florestais. Para esta finalidade, algumas diferenças entre
as viaturas para atividades de combate a incêndios urbanos são necessárias devido,
principalmente, ao local por onde tais veículos vão trafegar.

Figura 134 - Auto Combate Florestal - ACF.
Fonte: CBMGO, 2016.
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Figura 135 - Auto Combate Florestal - ACF.
Fonte: CBMGO, 2016.

Existem diversos tipos de veículos para o combate a Incêndio Florestal. A
configuração pode variar de caminhões com capacidade transportáveis para até
15.000 litros ou pick-up para 700 litros de água, devendo, ainda, ser provido de um
sistema de suspensão reforçado e mecanismo de tração auxiliar. Seu sistema de
bomba deve ser independente para que permita ao veículo transitar e, ao mesmo
tempo, lançar água na vegetação.


Viaturas de transporte de tropa
Muitas vezes, são mais importantes que as viaturas com reserva de água

para combater Incêndios Florestais. Devem ter uma capacidade mínima de
transportar uma GCIF (até 07 homens).

Figura 136- Viatura de transporte de tropa.
Fonte: CBMGO, 2015.
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Seção 10 – Aeronaves para combate a Incêndio Florestal


Helicóptero: Útil para reconhecimento da frente principal do incêndio, transporte
de tropa, ferramentas, suprimentos e lançamento de água através do Bambi
Bucket.

Figura 137 - Helicóptero com Bambi Bucket.
Fonte: CBMGO, 2015.



Avião tanque: Muito útil no lançamento de grandes quantidades de água ou
retardante químico sobre os incêndios. Seus lançamentos são mais precisos do
que o realizado pelo helicóptero.

Figura 138 - Avião tanque (Air Tractor).
Fonte: CBMDF, 2015.
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Seção 11 – Material e equipamentos básicos de campanha
Para campanhas de operações de combate a Incêndios Florestais, alguns
materiais e equipamentos são de grande ajuda quando o tempo de permanência no
local é indeterminado ou sabe-se que vai ser prolongado.


Barraca de Campanha
Utilizada par montagem de acampamentos, servindo para base de operações

ou acomodação de tropa, almoxarifado, etc.

Figura 139 - Barraca de campanha.
Fonte: CBMGO, 2015.



Lampião elétrico:
Para iluminação de estruturas de acampamento (barracas de campanha,

posto de comando etc.).

Figura 140 - Lampião elétrico.
Fonte: CBMGO, 2015.
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Gerador:
Importante para recarregar lanternas, lâmpadas e torres de iluminação.

Figura 141 - Gerador à combustão.
Fonte: CBMGO, 2017.



Torre de iluminação:
Para iluminação em acampamentos, pode ser sobre rodas (tipo carretas), da

própria viatura ou modelo tripé.

Figura 142 – Torre de iluminação sobre rodas.
Fonte: CBMGO, 2017.

Figura 143 – Torre de iluminação sobre viatura.
Fonte: CBMGO, 2017.
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CAPÍTULO 3 – AÇÕES PREVENTIVAS NOS INCÊNDIOS
FLORESTAIS
Seção 1 – Principais aspectos da prevenção
A prevenção é a maneira encontrada para minimizar, bem como para evitar
os danos oriundos dos Incêndios Florestais, cujas causas são, em geral, de origem
humana, devido à imperícia, à falta de conhecimento ou até ações criminosas. Vale
ressaltar que provocar incêndio em matas e florestas é crime, conforme preconiza o
artigo 41, da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.
A prevenção de Incêndios Florestais, para que seja efetiva, deve ser
precedida sobre uma análise e entendimento dos elementos do triângulo do fogo,
conforme abaixo:

Figura 144 – Triangulo do Fogo.
Fonte: CBMGO, 2017.

Considerando que o comburente nos Incêndios Florestais é o oxigênio
presente na atmosfera, nesse elemento não conseguimos agir, portanto, para o
planejamento em prevenção, atuamos sobre dois lados do triângulo: Calor (evitando
os incêndios de origem humana) e combustível (tendo em vista evitar e/ou dificultar
a propagação do fogo).
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Prevenção dos incêndios de causas humanas

Quando um incêndio é causado pela ação do homem, temos que se dá por
circunstâncias que poderiam ter sido evitadas ou impedidas de acontecer. Então
podemos focar nessa situação através de campanhas educativas, levando à
população em geral, conhecimentos e instruções necessárias à proteção e
preservação do meio ambiente, propiciando uma condição de vida melhor. Tal ação
visa conscientizar a população, tanto urbana quanto rural, do perigo que
representam os Incêndios Florestais, bem como dos procedimentos que devem ser
tomados para evitá-los e, ainda, as técnicas adequadas para combatê-lo o mais
rápido possível. Essas campanhas podem ser feitas através de palestras, panfletos,
boletins, cartazes, avisos em áreas de maior perigo.
Há que se pensar também em uma articulação junto aos órgãos
competentes em regulamentação e uso das unidades de conservação e área de
proteção permanente. Descreveremos, a seguir, algumas medidas.


Campanhas de conscientização
É bem provável que as pessoas com maior informação sobre as políticas de

meio ambiente, técnicas de queima controlada legislação, danos sobre a fauna e a
flora, e tudo mais ligados ao tema de Incêndios Florestais, saibam utilizar o fogo de
forma mais cuidadosa e, com isso, diminuir o número de Incêndios Florestais.
Segundo Soares e Batista (2007) o Código de Manejo do Fogo recomenda,
entre outras, as seguintes estratégias para conscientização da população:
a) As campanhas devem ser dirigidas a comunidades específicas, tendo como meta
as classes de pessoas que são responsáveis pelas ocorrências de Incêndios
Florestais;
b) Observar as normas culturais e sociais da comunidade local, devendo aí incluir a
necessidade do cidadão de utilizar o fogo em técnicas tradicionais agrícolas e
florestais ou alguma outra necessidade básica;
c) O material de campanha e informativos deve ser desenvolvido cooperativamente
por especialistas e técnicos em Incêndios Florestais e também por especialistas em
educação, de forma que tenha efetividade em diferentes públicos, tendo em vista a
diferença de idade;
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d) Estimular escolas (básicas e fundamentais), universidades e outras instituições a
desenvolverem programas de manejo do fogo a partir de um ponto de vista
ecológico.

Ainda segundo Soares e Batista (2007) as campanhas voltadas para o público
infantil tem uma maior receptividade e assim, pode-se formar uma nova geração que
ao chegar na fase adulta darão grande contribuição á medida que conseguirem
influenciar em alguns fatores que causam os Incêndios Florestais.
Assim uma estratégia bastante válida é a criação de um personagem para a
campanha educativa. No Brasil, em 1992, foi criado o “Labareda”, cujo personagem
é um tamanduá bandeira que se tornou símbolo oficial das campanhas nacionais de
prevenção de Incêndios Florestais.

Figuras 145 e 146 – O tamanduá “Labareda”.
Fonte: IBAMA, 2016; CBMGO, 2017.

Em campanhas educativas é de costume aproveitar tal personagem em
folders, cartilhas e até mesmo confecção de calendários de forma a ter uma maior
iteratividade com a população, principalmente em eventos e datas apropriadas para
o público alvo (como exposições agropecuárias, ou períodos de atividades
elaboradas, como semana do meio ambiente etc.).
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Figura 147 – Material educativo.
Fonte: CBMGO, 2017.

Também faz parte de uma campanha de conscientização, a ação junto às
comunidades rurais seja com apoio de sindicatos ou órgãos rurais locais, onde
palestras de prevenção com material educativo, regulamentação de uso do fogo,
oficina de construção de abafadores, treinamento de funcionários e apoio em
possíveis planos de proteção envolvendo proprietários rurais se fazem muito
eficazes no que tange a levar informação a um público que está no contexto dos
Incêndios Florestais.

Figura 148 – Palestra com material educativo para produtores rurais.
Fonte: CBMGO, 2017.
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Prevenção da propagação do fogo

Visa utilização de técnicas adequadas para manejo do material
combustível de modo que impeça e/ou dificulte sua propagação, tais como:


Construção e manutenção de aceiros
Conceituamos aceiro como a faixa de terreno desprovida de vegetação que

se constroi “ANTECIPADAMENTE” ao incêndio para queimas controladas ou para
prevenção de Incêndios Florestais.
Deve ser construído de tal forma que o solo mineral seja exposto ou deve ser
queimada uma faixa de vegetação (aceiro negro). Lembrando ainda que estradas e
rios, por exemplo, são considerados aceiros naturais, ou seja, não precisaram ser
construídos para esse fim.

Figura 149 – Aceiro de solo mineral.
Fonte: CBMGO, 2015.

Figura 150 – Construção de aceiro.
Fonte: CBMGO, 2015.
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Figura 151 – Construção de aceiro negro.
Fonte: CBMGO, 2015.

Figura 152 – Construção de aceiro negro com GCIF de segurança.
Fonte: CBMGO, 2015.

Figura 153 – Aceiro negro em beira de rodovia.
Fonte: CBMGO, 2015.
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A construção de uma rede de aceiros, como medida preventiva, antes mesmo
da ocorrência dos incêndios é muito eficiente e vantajoso, principalmente em zonas
onde se consegue mapear os pontos mais críticos, como dificuldade do terreno para
acesso, histórico de focos de incêndio, limites de propriedades rurais (colheiras,
pastos), comunidades que moram próximo a parques e unidades de conservação
(através de queima de lixo próximo aos locais de preservação).
A largura dos aceiros vai depender de vários fatores, como altura do material
combustível, sua localização, a configuração do terreno, etc. Além de ajudar a conter
propagação do incêndio eles tem funções estratégicas para os combatentes
florestais, pois podem se constituir em pontos meios de acesso importantes para as
operações florestais.
Importante ressaltar que a vegetação dos lados do aceiro deve ser roçada, de
modo que o fogo chege com menor intensidade. É fundamental que os aceiros
sejam manutenidos, ou seja, devem ser mantidos limpos e transitáveis
(principalmente nos períodos mais críticos). Dependendo das possibilidades, a
limpeza poderá ser feita mecanicamente com motoniveladoras ou roçadeiras
mecânicas ou manualmente com enxadas, rastelos, etc. As margens das estradas e
rodovias devem ser conservadas limpas, especialmente, durante o período de
estiagem.


Redução do material combustível
Como a intensidade dos Incêndios Florestais depende da carga total de

combustível, quando menos material combustível menor o potencial de dano e
propagação dos incêndios.
Então essa redução consiste em uma queima controlada, ou seja, atear fogo
na floresta, porém de maneira controlada e prescrita, calculando os danos, os riscos
ambientais, financeiros etc.
É interesse também que sejam realizadas as queimas controladas nas bordas
da floresta de modo que possa impedir que o incêndio vindo de fora possa penetrála. A queima da vegetação às margens das estradas também é bastante eficiente na
prevenção.
Vale salientar que existem algumas unidades de preservação que
desenvolvem o projeto de Manejo Integrado do Fogo - MIF, que se baseia em se
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realizar queimas controladas de baixa intensidade em épocas com maior umidade,
realizando assim uma lenta propagação de forma que se tenha maior controle.

Figura 154 – Queima para redução de material combustível.
1

Fonte: BRITO , 2015.



Construção de açudes
Além de serem locais de fácil captação de água, podem alterar o microclima

local, aumentando a umidade relativa do ar na região próxima.

Figura 155 – Açude.
Fonte: ACRISSUL, 2012.

1

BRITO, L., Ruraltins e parceiros fortalecem ações do Projeto Cerrado Jalapão. Disponível em:<
http://ruraltins.to.gov.br/noticia/2015/7/30/ruraltins-e-parceiros-fortalecem-acoes-do-projeto-cerradojalapao/>. Acesso em: 09 ago. 2017.
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Índice de perigo de incêndio
Segundo Soares e Batista (2007) a chance de se começar um incêndio

florestal e do mesmo se propagar é diretamente proporcional à chance de haver
uma fonte de calor e também da probabilidade de existir condições favoráveis de
sua propagação. Assim, há dois fatores para se determinar o grau de perigo de um
incêndio florestal, que são:
 Fatores de caráter permanentes: combustível, relevo, tipo de floresta;
 Fatores de caráter variáveis: sua condição meteorológica.

Dos dois fatores o mais determinante é o de caráter variável, tendo em vista
sua mudança em curto prazo, o que não ocorre com os fatores permanentes. Assim
o autor citado no parágrafo anterior define que “índices de perigo de incêndio são
indicadores que refletem, antecipadamente, a probabilidade de ocorrer um incêndio,
assim como sua facilidade de propagação, com base nas condições atmosféricas do
dia ou de uma sequência de dias” (Soares de Batista, 2007).
Os principais índices conhecidos são: Índice de Angstron, Índice de Nesterov,
Fórmula de Monte Alegre e Fórmula de Monte Alegre Alterada (FMA). O cálculo dos
índices pelas formulas apresentadas não é o objetivo do trabalho deste manual
operacional (os dados podem ser obtidos, por exemplo, através do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais - INPE). A confecção de uma placa com grau de risco pode
ser elaborada para uma campanha educativa de modo a alertar as pessoas que
transitam pelo local onde ela é colocada sobre o risco de incêndio florestal naquele
momento.

Figura 156 – Modelo de placa de risco de Incêndio Florestal.
Fonte: CBMGO, 2017.
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Figura 157 – Placa de risco de incêndio florestal colocada em unidade de conservação.
Fonte: CBMGO, 2017.

Dessa forma, o grau de risco possui uma classificação que vai de nulo ou
reduzido até muito alto ou máximo.
Através de uma classificação do grau de risco a sua aplicabilidade se destaca
em ações de conhecimento, planejamento e controle de incêndios, permissão para
queimas controladas, previsão do comportamento do fogo e advertência pública.


Mapeamento de pontos de importantes em unidades de conservação

Outro trabalho de grande interesse feito durante a fase de prevenção, é o
mapeamento de pontos em algumas unidades de conservação.
O trabalho deve ser feito com auxílio de GPS de modo a se obter as
coordenadas geográficas de interesse como, por exemplo: Pontos de captação de
água, pontos de observação, trilhas e estradas, cânions, cercas, propriedades rurais.
Todos esses pontos plotados formarão um banco de dados a ser analisado e
fornecido aos comandantes das operações florestais de modo a definir melhor as
estratégias e táticas a serem adotadas durante o combate. É bom que a tropa esteja
sempre familiarizada com a região de atuação e conheça os principais pontos de
acesso e percurso na unidade de conservação.
Nesse levantamento, sempre que possível, colocar de forma georreferenciada
os pontos de focos de incêndio dos últimos anos para tentar fazer uma análise de há
ou não um padrão de ocorrência de modo a intensificar mais campanhas preventivas
nas comunidades locais envolvidas no processo e também reforço de aceiros em
pontos críticos nesses locais.
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CAPÍTULO 4 – COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS
O combate aos Incêndios Florestais é o conjunto de atividades realizadas,
voltadas basicamente para a quebra do triângulo do fogo, com a finalidade de
controlar a propagação do incêndio e extinguir o fogo. Para a eficiência do combate,
é necessário um planejamento que leve em conta os bens ameaçados, os fatores do
comportamento do fogo e os recursos disponíveis. (IBAMA, 2010).

Seção 1 – Princípios da extinção do fogo
REDUÇÃO
DO OXIGÊNIO
REDUÇÃO
DO CALOR

ELIMINAÇÃO DO COMBUSTÍVEL

Figura 158 - Princípios da extinção do fogo.
Fonte: Espanha, 2012.

Já sabemos que os lados do triângulo do fogo são: Oxigênio, combustível e o
calor necessário para iniciar e manter a combustão.
No caso de um incêndio florestal, dois desses elementos estão no ambiente:
O oxigênio do ar e o combustível constituído pela vegetação viva ou morta em
condições de queimar. O calor inicial ofertado pode ocorrer de forma natural (raios)
ou por ação humana.
Também temos conhecimento que ao unir estes 3 elementos, em adequada
proporção, se inicia o processo da combustão e o calor gerado pelo próprio
processo mantém a combustão (reação em cadeia).
Portanto, o propósito de todos os esforços de extinção do fogo é romper ou
debilitar, direta ou indiretamente, um ou mais lados do Triângulo do Fogo.
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Agentes Extintores

Água

É o mais usado na extinção dos incêndios devido sua alta capacidade de
absorver calor. Considerada eficiente e barata, possui a capacidade de arrefecer os
combustíveis e de suprimir o oxigênio, todavia, é difícil obtê-la nas quantidades
necessárias e transportá-la até o local de combate.

Figura 159 - Aplicação de água com motobomba.
Fonte: Portugal, 2006.

Retardantes químicos

Substâncias que são adicionados à água, aumentando sua eficiência,
tornando-a mais viscosa e aderente ou também reduzindo a inflamabilidade da
vegetação por efeitos inibidores direto sobre a combustão. Os retardantes são
classificados em dois tipos:


Retardantes químicos de longa duração: Os retardantes de longa duração são
produtos solúveis em água, à base de sulfato e fosfato de amônio, que se
decompõem pelo calor, inibindo a emanação de gases pirolisados, atuando
basicamente através das propriedades químicas dos seus constituintes. O seu
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efeito prolonga-se no tempo, muito além da evaporação da água, pois neste tipo
de retardantes, não é a água que desempenha o papel fundamental na extinção
da combustão. Para uma melhor eficácia das caldas, são adicionados aditivos
que contêm normalmente goma arábica, para aumentar a sua viscosidade e, em
consequência, permitir uma maior aderência aos combustíveis florestais. São,
geralmente, aplicadas pelos meios aéreos em ataque direto ou na construção de
barreiras químicas.

Figura 160 - Aplicação de retardante químico.
Fonte: CBMGO, 2016.



Os retardantes químicos de curta duração: São os concentrados de espuma
(LGE), são produtos que misturados à água aplicada com um dispositivo aerador,
formam espuma e aumentam em até cinco vezes a eficiência da água na
extinção dos incêndios. Os espumíferos, em regra, são constituídos por fosfatos
que aumentam a eficácia extintora da água, por lhe reduzir a evaporação e o
escorrimento, permitindo-lhe uma melhor fixação. A espuma obtida mantém-se
durante cerca de trinta minutos, enquanto a água não se evapora. A mistura
recomendada para este tipo de retardante varia em função das características de
cada um deles, situando-se entre 0,1 e 1%, ou seja, entre 0,1 e 1 litro de
retardante por cada 100 litros de água. A aplicação pode ser feita através de
veículos ou de aeronaves de combate a Incêndios Florestais.
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Figura 161- Aplicação de espuma.
Fonte: CBMGO, 2016.

Terra

Muito utilizada em Incêndios Florestais, atua de duas formas, abafando e
também resfriando, considerando que o solo também contém umidade. Ao ser
utilizado para apagar o fogo, ao mesmo tempo faz o rescaldo formando uma capa
que separa o combustível do oxigênio e ao abafar reduz a quantidade de fumaça.
Em algumas regiões pode ser facilmente obtida no próprio local do incêndio,
requerendo apenas a ferramenta manual, não sendo necessário transportar outros
equipamentos e material.

Figura 162 - Combate utilizando terra.
Fonte: Portugal, 2006.
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Processos de extinção do fogo
Sobre o combustível
I. Eliminando a vegetação, seja mediante ferramentas manuais ou máquinas, até o
solo mineral (linha de defesa) ou queimando o combustível disponível com um fogo
técnico (contrafogo ou queima de alargamento).
II. Aumentando a umidade da vegetação, aplicando água no combustível disponível
com o uso de mangueira, aeronaves ou bomba costal.
III. Aplicando retardante químico sobre a vegetação disponível.

Sobre o calor
Reduzindo ou eliminando a energia produtora da reação em cadeia (calor),
por meio da aplicação de água, terra ou retardantes.

Sobre o oxigênio
Impedindo que o comburente, oxigênio contido no ar atmosférico, permaneça
em contato com o combustível em porcentagens suficientes para a combustão,
cobrindo-o com terra; usando abafadores; aplicando retardantes; provocando súbito
deslocamento de ar através de explosão; diminuindo a proporção de oxigênio do ar
aumentando a do vapor de água através de lançamento de água pulverizada.
Seção 2 – Conceitos relativos a linha de combate
a) Barreira Natural: Todo obstáculo formado por acidentes geográficos, tais como
rios, rochas, barrancos, etc., que impede a propagação do incêndio.

Figura 163 - Barreira Natural.
Fonte: CBMGO, 2011.
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b) Barreira Artificial: Todo obstáculo já existente, construído pelo homem, que
impede a propagação do fogo (aceiros, estradas etc.).

Figura 164 - Barreira Artificial.
Fonte: CBMGO, 2013.

c) Barreira química: Faixa de vegetação coberta com retardantes de longa
duração que impede a propagação do fogo.
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d) Linha de Defesa: Faixa de terreno desprovida de vegetação que se constrói
durante o combate de um incêndio florestal.

Figura 166 - Linha de Defesa.
Fonte: CBMGO, 2015.

e) Linha Negra: Faixa intencionalmente queimada, geralmente utilizada para
alargar a linha de defesa para evitar, com segurança, que o incêndio a
ultrapasse.

Figura 167 - Linha Negra.
Fonte: CBMGO, 2015.
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f) Linha de Controle: Linha de segurança que circunda todo perímetro do
incêndio. A linha de controle pode ser formada por linhas de defesa mais
barreiras naturais, artificiais e/ou química.

Figura 168- Linha de Controle.
Fonte: Espanha, 2012.

g) Linha Fria: Faixa de vegetação umedecia mecanicamente. O aumento do teor
de umidade na vegetação diminui a intensidade de propagação do fogo, devido
ao consumo de calorias que exigirá a fase de pré-aquecimento. A linha fria
também pode complementar a linha de defesa, fazendo com que o fogo reduza a
intensidade antes de chegar à linha de defesa.

Figura 169 - Linha Fria.
Fonte: CBMGO, 2012.
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h) Linha de Fogo: Perímetro onde está ocorrendo o incêndio ou a queima
controlada.

Figura 170 - Linha de Fogo.
Fonte: CBMGO, 2015.

i) Ponto de Ancoragem: Ponto que se inicia ou termina a construção de uma linha
de defesa, encontrando uma barreira natural ou artificial.

Figura 171 – Ponto de Ancoragem.
Fonte: Portugal, 2006.
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j) Bordadura: É o corte da vegetação próximo à linha de defesa no lado a ser
queimado com o objetivo de reduzir a intensidade das chamas antes da extinção
na linha de defesa.

Figura 172 - Roçagem para construção da bordadura.
Fonte: CBMGO, 2015.

Seção 3 – Fases do combate
1ª. Detecção
A ação de combate se inicia com conhecimento da existência do foco de
incêndio. A detecção consiste em identificar, localizar e comunicar a ocorrência
do incêndio. Uma rápida detecção possibilita o controle do fogo antes que ele tenha
se propagado ou que tenha alta intensidade. Quanto menor o tempo entre o início do
fogo e o início do ataque, mais fácil será o seu controle. O sistema de detecção de
incêndios pode ser do tipo terrestre fixo, terrestre móvel, aéreo e por satélite.

a) Terrestre fixo: Esse sistema de detecção é baseado na localização de pontos
fixos no terreno, torres ou abrigos em pontos mais altos do terreno, de onde se
efetua o monitoramento de determinada área de proteção e, com o auxílio alguns
equipamentos como binóculos, GPS, bússola e/ou goniômetro (instrumento para
localização da coluna de fumaça e leitura de ângulo), carta topográfica; proceder
a detecção.
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Figura 173 - Torre de detecção.
Fonte: CONAF, Chile, 2016.

Para a efetiva detecção do foco de incêndio, é necessário pelo menos dois
pontos fixos de observação para, a partir das leituras dos azimutes observados em
cada um dos pontos fixos, pelo método da triangulação, podermos traçar duas linhas
na carta topográfica, sendo que o ponto de intersecção das linhas formadas pelos
dois azimutes indicarão a posição do incêndio. Um terceiro ponto pode ser utilizado
para dar maior precisão da localização do incêndio.
O sistema terrestre fixo de detecção também pode ser realizado por meio de
monitoramento eletrônico com a utilização de câmeras de acesso remoto,
instaladas em pontos estratégicos.

Figura 174 – Detecção por câmeras.
Fonte: CBMGO, 2016.
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b) Terrestre móvel: Sistema de detecção baseado na realização de rondas por
meios terrestres (automóveis, motocicletas, quadriciclos, bicicletas, semoventes,
dentre outros).

Figura 175 – Ronda utilizando veículo de autobomba.
Fonte: CBMGO, 2015.

c) Aéreo: Sistema de detecção baseado na utilização de aeronaves ou veículos
aéreos não tripulados (VANT) que realizam patrulhamento para o monitoramento
de grandes extensões territoriais.

Figura 176 – Patrulhamento aéreo.
Fonte: CBMGO, 2013.
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d) Por satélite: No Brasil este sistema teve início em meados de 1986 durante um
experimento de campo conjunto entre pesquisadores do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE) e da NASA, e vem evoluindo continuamente desde
1987 quando passou a operar. O sistema de detecção por satélite foi
aperfeiçoado a partir de 1998 mediante apoio do programa nacional Proarco do
IBAMA, criado para controlar as queimadas e o desmatamento na Amazônia. O
monitoramento de queimadas e Incêndios Florestais em imagens de satélites é
particularmente útil para regiões remotas sem meios intensivos e locais de
acompanhamento, condição esta que representa a situação geral do Brasil,
portanto, a validação de campo é indispensável para a confirmação do incêndio e
essa informação deve ser repassada à origem do alerta. Mesmo nos casos em
que ele não se confirma, deve ser informado o que se encontrou nas
coordenadas recebidas. Por exemplo, com frequência galpões com telhado
metálico ou lajeados de pedra surgem como focos de calor. O repasse dessas
informações é essencial para o refinamento desse método de detecção


Satélites utilizados no Brasil

Atualmente, são utilizados todos os satélites que possuem sensores óticos
operando na faixa termal-média de 4um e que o INPE consegue receber. No
presente (Fevereiro/2017), são processadas operacionalmente, na Divisão de
Satélites e Sistemas Ambientais - DSA as imagens AVHRR/3 dos satélites polares
NOAA-15, NOAA-18, NOAA-19 e METOP-B, as MODIS dos NASA TERRA e AQUA,
as VIIRS do NPP-Suomi, e as imagens dos satélites geoestacionários, GOES-13 e
MSG-3. Cada satélite de órbita polar produz pelo menos dois conjuntos de imagens
por dia, e os geoestacionários geram várias imagens por hora, sendo que no total o
INPE processa mais de 200 imagens por dia especificamente para detectar focos de
queima da vegetação. Ainda em 2017 espera-se incluir a recepção das imagens dos
satélites chineses polares Fenyun e geoestacionário NOAA-GOES-16. As recepções
são feitas nas estações de Cachoeira Paulista, SP (próximo à divisa com o RJ) e de
Cuiabá, MT.
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Figura 177 – Detecção por satélite.
Fonte: INPE, 2017.



Princípio físico da detecção de queimadas / incêndios

Um material em chamas emite energia principalmente na faixa termal-média
de 3,7um a 4.1um do espectro ótico. Utilizam-se as imagens que tenham esta faixa
característica e nelas selecionam-se os píxeis (elementos de resolução) com maior
temperatura, em geral saturando o sensor.


Tamanho de queimada ou incêndio detectado pelos satélites

Para os satélites de órbita polar (NOAAs a 800 km de distância, e TERRA e
AQUA a 730 km), trabalhos de validação de campo indicam que uma frente de fogo
com cerca de 30 m de extensão por 1 m de largura, ou maior, será detectada. Para
os geoestacionários, a 25 mil km de distância, a frente precisa ter o dobro de
tamanho para ser localizada.
Entretanto, como o elemento de resolução espacial (pixel) do satélite tem 1
km x 1 km ou mais, uma queimada ou incêndio de algumas dezenas de m² será
identificada como tendo pelo menos 1 km². Nas imagens dos satélites
geoestacionários, onde o pixel tem 4 km x 4 km, esta pequena queimada passará a
ser indicada por uma área de 16 km² ou mais. Assim, um foco de queima, que aqui é
a mesma coisa que um pixel de queima, pode indicar tanto uma pequena queimada
ou incêndio assim como várias pequenas queimadas ou uma muito grande no seu
interior. Ou seja, este sistema do INPE detecta a existência de fogo na vegetação
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sem ter condições de avaliar o tamanho da área que está queimando ou o tipo de
vegetação afetada. Em casos com muitos píxeis de queima juntos, e com a
presença de uma nuvem de fumaça grande, pode-se inferir que a queimada terá a
dimensão dos píxeis de queima detectados.


Relação foco x queimada / incêndio

A relação foco x queimada / incêndio não é direta nas imagens de satélite.
Um foco indica a existência de fogo em um elemento de resolução da imagem
(píxel), que varia de 1 km x 1 km até 5 km x 4 km. Neste píxel pode haver uma ou
várias queimadas distintas que a indicação será de um único foco. E se uma
queimada for muito extensa, ela será detectada em alguns píxeis vizinhos, ou seja,
vários focos estarão associados a uma única grande queimada. Ainda, é comum
uma mesma queimada ser detectada por vários satélites. Portanto, os mapas e
tabelas que apresentam todos os focos de todos os satélites sempre terão algumas
repetições. Adicionalmente, em muitos casos, pela variação natural do tamanho dos
píxeis entre os vários satélites, uma mesma queimada poderá ser indicada em locais
com distância de alguns km conforme o satélite que a detectou.
Este sistema do INPE detecta a ocorrência de fogo, dado por si só
extremamente importante e válido, e necessário para milhares de usuários deste
sistema do INPE. Detalhes precisos do que está queimando e quanto queimou são
informações impossíveis de se obter com os sensores atuais.


Quando os incêndios / queimadas não são detectados por satélites
 Frentes de fogo com menos de 30 m;
 Fogo apenas no chão de uma floresta densa, sem afetar a copa das
árvores;
 Nuvens cobrindo a região (Atenção: nuvens de fumaça não atrapalham!);
 Queimada de pequena duração, ocorrendo entre as imagens disponíveis;
 Fogo em uma encosta de montanha, enquanto que o satélite só observou
o outro lado;
 Imprecisão na localização do foco de queima, que no melhor caso é de
cerca de 1 km, mas podendo chegar a 6 km.
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Margem de erro na localização dos focos de queimadas apresentados
Trabalhos de validação indicam que o erro na média é ~400 m, com desvio

padrão de ~3 km; cerca de 80% dos focos estão em um raio de 1 km das
coordenadas indicadas.


Atualização dos dados de queimadas das imagens de satélites
O INPE informa os focos de calor detectados pelos satélites no endereço

eletrônico https://prodwww-queimadas.dgi.inpe.br/bdqueimadas e a atualização dos
dados ocorre nos seguintes horários: 04h30min, 10h30min, 13h30min, 16h30min,
19h30min, 21h30min e 23h30min (hora de Brasília).
É possível receber relatórios diários e alertas de focos em uma área de
interesse cadastrando o e-mail no portal http://www.inpe.br/queimadas/ em "Receber
por e-mail". Os e-mails de alerta informando focos detectados em áreas de
monitoramento especial, como Unidades de Conservação, são enviados 6 vezes ao
dia.
Para os usuários especiais que mantêm convênio ou contrato com o INPE, as
coordenadas dos focos detectados são liberadas para acesso ftp imediatamente
após seu recebimento e processamento.

2ª. Mobilização
É o acionamento e o deslocamento dos recursos humanos e materiais
necessários, para o combate.

Figura 178 - Mobilização
Fonte: CBMGO, 2013
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Um combate é considerado bem-sucedido quando os meios terrestres e/ou
aéreos conseguem ter um acesso rápido ao incêndio nos seus primeiros minutos (15
a 20 minutos da detecção), desenvolvendo o combate eficazmente, limitando o
progresso do incêndio, controlando-o após os primeiros 90 minutos de intervenção.
Portanto assim como a detecção a mobilização também é uma fase crucial para um
maior êxito dos esforços de supressão.
Para uma rápida mobilização é necessário que as unidades mantenham
permanentemente o estado de "apronto operacional", ou seja, o preparo e
disposição do material e pessoal que confere à unidade de passar, rápida e
ordenadamente, de suas atividades normais à situação de ordem de marcha, a fim
de:


Deslocar-se de sua sede para qualquer área;



Cumprir missão operacional em qualquer tipo de incidente.

Uma Organização Bombeiro Militar (OBM) aquartelada é absorvida pelos
seus múltiplos encargos administrativos, territoriais e de instrução. Para que seja
considerada

operacional

a

OBM

deverá

possuir

um

adequado

grau

de

operacionalidade, aptidão e treinamento, considerados o pessoal e o material, que
permita cumprir as missões a que se destina.
Deste modo, deve estar preparada para, quando acionada, sair do quartel,
colocando-se em movimento com rapidez e sem a confusão das providências
improvisadas. Em outras palavras, a OBM deve estar sempre pronta para cumprir a
finalidade para a qual foi criada – OPERAR COMO ORGANIZAÇÃO DE COMBATE.
Este objetivo será alcançado pelo desenvolvimento de uma condição e,
principalmente, de uma convicção profissional de permanente aprestamento a fim de
bem cumprir a missão.

O aprestamento e apronto operacional contempla:


Composição geral dos meios
o Preservar a organização operacional da unidade.



Aprestamento de pessoal
o Manter os seus homens prontos para partir.
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Aprestamento de material
o Conservar o material sempre disponível e pronto para embarque.



Plano de transporte
o Planejar o deslocamento da unidade.

3ª. Reconhecimento

É a fase do combate na qual se reúne os dados necessários do lugar afetado
pelo incêndio, com o objetivo de conhecer exatamente o que está sucedendo e
constatar a presença de todos aqueles fatores que afetam o comportamento do fogo
e o controle da situação, avaliando os valores ameaçados, como também as
possibilidades de controle da propagação das diferentes frentes e as opções
estratégicas e táticas ou métodos de combate possíveis de aplicar.

Figura 179 - Reconhecimento.
Fonte: CBMGO, 2012.

É neste momento também que se estabelece o Posto de Comando e planifica
a ação de combate, ou seja, define-se o Plano de Ação do Incidente, elegendo-se os
objetivos (O que se pretende lograr) e as estratégias (O que fazer) e táticas (como
fazer) aplicáveis para consecução desses objetivos.
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Figura 180 - Planejamento de combate.
Fonte: CBMGO, 2015.

Seja de uma forma rápida ou mais elaborada, todos os reconhecimentos dos
incêndios devem nos proporcionar as seguintes informações:

a) Do incêndio:


Tamanho do incêndio;



Velocidade de propagação;



Intensidade do incêndio;



Se há focos secundários e a que distância se produz;



Qual é a forma de transmissão de calor.

A fumaça pode significar um importante indicador de informações sobre o
incêndio. A inclinação da coluna de fumaça oferece perspectiva quanto à direção e
velocidade do vento; a densidade da fumaça é um indicador da quantidade de
combustível que está queimando, fumaça densa indica grande quantidade de
combustível; e a cor da fumaça também pode representar o tipo de vegetação que
está queimando.
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Figura 181 - Indicadores do comportamento do incêndio pela fumaça.
Fonte: Espanha, 2012.

b) Da área:


Topografia: pendentes, rampas, cânions etc.;



Barreiras naturais e artificiais: rios, estradas etc.;



Combustível: tipo, tamanho, dimensão, distribuição, continuidade vertical e
horizontal etc.;



Tempo atmosférico: temperatura, umidade relativa, direção e velocidade
do vento;



Hora do dia: Recordemos que a temperatura, a umidade relativa e os
ventos locais mudam ao longo do dia e entre o dia e a noite.

c) Dos bens ameaçados:
É fundamental saber quais bens estão ameaçados pelo fogo, e estabelecer as
prioridades, que são:
1º. Pessoas;
2º. Propriedades e animais;
3º. Bens naturais;
4º. Vegetação.

d) Da segurança dos combatentes:


Zonas de acesso seguras;



Rotas de escape;



Zonas de segurança;
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e) Da definição das estratégias e táticas de combate:


Onde atacar o incêndio: (pela retaguarda, pelos flancos, pela frente);



Como combater o incêndio (combate direto, indireto, paralelo);



Localização da linha de defesa;



Tipo de linha de defesa (largura etc);



Meios necessários (aéreos, maquinários etc).

4ª. Ataque inicial
Essa fase corresponde à primeira ação de combate propriamente e, é a
aplicação dos métodos de combate, com base no reconhecimento, para impedir o
avanço do incêndio, considerando-se a prioridade de proteção de acordo com os
bens ameaçados.

Figura 182 - Ataque inicial.
Fonte: CBMGO, 2015.

5ª. Controle

É a etapa que segue ao ataque inicial. Consiste essencialmente em, uma vez
detido o avanço do incêndio, circunscrever todo o setor do incêndio dentro de uma
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linha de controle ou perímetro de segurança, com o fim de evitar a propagação para
além dos limites definidos pela linha de controle.

Figura 183 - Controle
Fonte: CBMGO, 2015.

Extinção ou rescaldo

É a eliminação dos focos ardentes que permanecem dentro do setor afetado
pelo incêndio, de maneira que se possam apagar completamente as chamas ou as
brasas ainda existentes e evitar que o fogo reacenda e volte a propagar.

Figura 184 - Rescaldo.
Fonte: CBMGO, 2014.
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6ª. Vigilância ou patrulhamento

Consiste na permanência de pessoal patrulhando o setor afetado pelo
incêndio já extinto, de maneira a detectar todos aqueles focos ativos que ainda
existem para sufocá-los e evitar que reacendam.

Figura 185 - Vigilância.
Fonte: CBMGO, 2013.

7ª. Desmobilização

Consiste em garantir o retorno de toda a equipe aos seus locais de origem,
bem como a conferência, a limpeza e o recolhimento de todos os materiais e
equipamentos utilizados. Também deve ser realizada a manutenção das
ferramentas e dos equipamentos e as avaliações sobre as estratégias e as técnicas
utilizadas, de forma que fortaleçam os acertos e corrijam os erros.
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Figura 186 - Desmobilização.
Fonte: CBMGO, 2013.

Seção 4 – Métodos de combate

Para atacar um incêndio florestal, com uma ou mais equipes de combate,
consideramos três métodos, usados de acordo com o tipo e a intensidade do
incêndio:


Direto;



Paralelo;



Indireto.

Método direto
O combate é feito diretamente sobre as chamas, batendo abafadores,
lançando água, terra sobre o fogo. A linha de controle se constrói à medida que se
avança no combate. Se o incêndio é pequeno e a frente principal pode ser atacada
com segurança, a ação de combate deve ser aplicada primeiramente na cabeça do
incêndio, seguindo depois para os flancos e cauda. Quando a frente de avanço do
fogo se propaga muito rapidamente ou com muita intensidade, deve-se iniciar o
combate pelos flancos até chegar à cabeça.
Aplicação:


Fogo de baixa intensidade (chamas de até 1,5 m de altura);



Incêndios superficiais.
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Técnica de combate direto com o uso de água


Recomenda-se que a aplicação de água seja em conjunto com a
atuação de equipes com material sapador;



No caso de vegetação rasteira, a água deve incidir na base das
chamas, junto ao solo, cobrindo o combustível a arder apenas durante
o tempo necessário para a extinção das chamas, evoluindo-se
rapidamente para abarcar a maior área possível;



Se for uma árvore ou um tronco a arder, a água deve ser apontada
inicialmente para a base e, depois, deve subir ao longo do tronco;

Figura 187 - Técnica de aplicação de água
Fonte: Portugal, 2006.



Os movimentos de um foco para outro devem ser feitos com o esguicho
fechado, para evitar desperdiçar água em zonas que não estão quentes ou
queimando;



Preferencialmente, a água deve ser pulverizada, de forma tão fina quanto
necessário para garantir a extinção, fazendo-se o possível para que cada
gota de água possa cair sobre um pedaço de combustível a arder e o
extinga;
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Figura 188 - Aplicação de água pulverizada.
Fonte: Portugal, 2001.



Garantindo uma abertura na frente de chamas, deve passar a extinguir as
chamas e a arrefecer o combustível paralelamente à frente de chamas.
Procedendo assim, é possível obter melhor efeito de extinção e
arrefecimento do combustível com menor quantidade de água e, ao
mesmo tempo, progredir mais rapidamente;



Ao combater um incêndio em mato de um metro de altura, o esguicho
deve trabalhar quase na horizontal, com uma pulverização intermédio
(cone de água pouco alargado), de forma a penetrar no combustível,
cobrindo a maior área possível;



Quando em operação junto da frente de chamas ou tendo necessidade de
passar mangueiras sobre a área já queimada, deve ter-se sempre pessoal
distribuído ao longo da linha de mangueiras.

Figura 189 - Operação com mangueiras em áreas queimadas.
Fonte: CBMGO, 2012.

126

Tática de combate direto com veículo autobomba

a) Tipos de Estabelecimentos:


Sistema simples: A mangueira, a linha sai diretamente do autobomba. O
veículo tem possibilidade de progredir junto com o avanço da linha.

Figura 190 - Sistema simples.
Fonte: Espanha, 2012.



Sistema múltiplo: Nesse tipo de estabelecimento de mangueira encontramos
uma linha principal com bifurcações. Nesse caso o veículo é estático,
estacionado em uma zona de segurança.

Figura 191 - Sistema múltiplo.
Fonte: Espanha, 2012.
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b) Tipos de Combate empregando Autobomba:


Ataque móvel: Quando o terreno e as condições marcadas pelo
comportamento do fogo o permitem, este é o método mais rápido e efetivo. O
veículo movimenta percorrendo a borda do incêndio e o operador do esguicho
aplica água paralelamente ao incêndio, á base das chamas.

Figura 192 - Ataque móvel.
Fonte: Espanha, 2012.

A linha de mangueira deve estar á vista do condutor em todo momento, com
fim de coordenar o deslocamento do veículo com progressão do operador da linha
(habitualmente o operador da linha vai à frente do veículo), atendendo as
necessidades do operador da linha, além de garantir sua segurança.
O ataque pode ser realizado em qualquer parte do perímetro (calda, cabeça
ou flancos), sendo que o mais seguro é realizar uma abertura na retaguarda e seguir
pelos flancos para rematar na cabeça.


Ataque estacionário: Quando o terreno ou a evolução do incêndio não
permite o deslocamento do veículo motobomba, a água se aplica através da
construção de lances de mangueira desde o veículo estacionado e atacando
as distintas partes do incêndio. Utilizado quando se faz necessário o
estabelecimento de múltiplas linhas.
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Figura 193 - Ataque estacionário.
Fonte: Espanha, 2012.



Ataque Dentro-fora: Este ataque pode ser móvel ou estacionário. O veículo
evolui dentro da zona queimada.

O veículo não pode estacionar sobre o solo quente, portanto é preciso
selecionar áreas frias ou previamente umedecer a zona sobre a que se situará. Deve
ter sempre disposta uma mangueira preparada para proteger o veículo em caso de
necessidade.

Quando o combustível é ligeiro, esse tipo de ataque é muito seguro, pois o
veículo e o pessoal podem trabalhar dentro da zona queimada que se pode usar
como zona de segurança, já que normalmente se resfria com grande rapidez e
pode-se mover dentro dela.

Figura 194 - Ataque dentro-fora.
Fonte: Espanha, 2012.
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Combate direto com uso de ferramentas manuais

a) Linhas de bombas costais e abafadores:

Na frente, reduzindo a intensidade calórica das chamas, vão as bombas
costais pela aplicação de água, seguidas pelos abafadores que, em movimento
sincrônico, apagam as chamas e, adicionalmente, podemos utilizar outra bomba
costal para eliminação de focos de calor remanescente ou ferramentas raspantes
para arrematar a linha, jogando as brasas para o interior da área queimada.

Figura 195 – Linha de combate, bombas costais e abafadores.
Fonte: CBMGO, 2013.

b) Linhas para combate utilizando terra:

Incêndio em terreno arenoso com vegetação rara e baixa, podemos aplicar na
frente uma bomba costal, seguida de enxadão ou enxada para criar montes de terra,
duas pás na sequência fazendo o arremesso de terra na base das chamas e por fim
uma bomba costal garantindo a extinção.
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Figura 196 – Combate utilizando pá para arremesso de terra.
Fonte: Portugal, 2011.

Método paralelo

É um método intermediário entre o direto e o indireto, é usado quando o calor
produzido pelo fogo permite certa aproximação, mas não é suficiente para o ataque
direto. O método consiste em se fazer rapidamente uma linha de defesa de 0,5m a
1,0m de largura, paralelo à linha do fogo de avanço do incêndio. Chegando à linha
de defesa o fogo diminui de intensidade e pode ser atacado diretamente através do
método direto. Porém também se pode utilizar fogo, realizando a queima de
alargamento simultaneamente à progressão da construção da linha.

Figura 197 – Combate paralelo.
Fonte: CBMGO, 2012.

Aplicação:


A intensidade e a velocidade de propagação dificultam a aproximação para
o combate direto (chamas de 1,5 a 2,5 m de altura).
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Combate a incêndios superficiais e subterrâneos.

Técnicas de construção de linhas de defesa

a) Por setor

Nesta técnica, o chefe da guarnição necessita posicionar cada integrante da
mesma em determinado ponto, estando os mesmos equidistantes. Ao comando de
iniciar o trabalho cada um dos integrantes é responsável por um determinado setor,
que deverá estar limpo no término do mesmo.

Figura 198 – Método por setor.
Fonte: CBMGO, 2010.

b) Rotativa
Também é conhecido com os termos de Avanço Alternativo ou Esquadrão.
Baseia-se na execução de duas operações simultâneas: Roçar e raspar, que se
localizam em diferentes seções na direção de avanço da linha.
Em cada seção se localizam as guarnições de combate a incêndio florestal (5
a 7 homens cada uma) equipados das ferramentas correspondentes.

Sequência de Operação:
1. O trabalho começa com a operação do esquadrão de roçada;
2. Os homens ocupam a linha, separados por 3 a 4 metros;
3. Iniciam o trabalho de forma simultânea;
4. A velocidade de avanço da operação e a posição dos homens depende da
capacidade de cada um deles;
5. O primeiro que termine de roçar é deslocado para a frente de construção da linha
de fogo;
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6. O mesmo é feito pelos os outros homens, à medida que vão completando sua
tarefa no trajeto designado;
7. A largura da faixa roçada varia entre 2 e 3 metros;
8. Os homens limpam a sua área até o solo mineral;
9. Os homens se ordenam e vão mudando de posição seguindo o mesmo
procedimento do esquadrão de roçada.

O método denomina-se por rotativo, porque os componentes de cada GCIF
vão fazendo deslocamentos ocupando a primeira posição da linha;
A única pessoa que não participa na rotação é o comandante da guarnição,
que se encarrega de localizar a linha e supervisionar o trabalho dos combatentes.


Vantagem: Ser flexível porque não requer pessoal uniforme quanto ao
rendimento do trabalho e por isso não exige um treinamento intenso em uso
de equipamento.



Desvantagem: A Permanente rotação dos homens aumenta o risco de
acidentes e perde-se tempo em suas constantes mudanças de posições.
Além disso, frequentemente o esquadrão de roçada é mais rápido que o de
raspagem, o que significa tempos de espera não recomendáveis.

c) Progressiva funcional

Os métodos progressivos se caracterizam pela permanência de todos os
combatentes em suas posições relativas na construção da linha.
No Método Funcional, o avanço dos homens é simultâneo e aproximadamente
a uma mesma velocidade;
Seu deslocamento realiza-se de tal forma que cada um vai efetuando uma
parte do trabalho, alcançando a passada do último combatente até que a linha fique
totalmente feita.
Como o trabalho na Linha de defesa apresenta diferentes tarefas, são
empregadas ferramentas variadas;
Não existe regra quanto ao tipo de ferramenta a ser usada. Vai depender das
características do terreno e da vegetação, da quantidade de combatentes e dos
meios disponíveis.
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Sequência de Operação:
1. Localização da linha (marcação);
2. Corte e roçado do combustível aéreo e superficial;
4. Corte e raspagem do combustível, superficial e subterrâneo;
5. Derrubada de árvores próximas à linha;
6. Queima de Alargamento, dependendo do método de combate empregado;
7. Apoio e vigilância da linha, baseada principalmente na aplicação de água.

Figura 199 – Método progressivo funcional.
Fonte: ICMBio, 2010.

O método progressivo funcional tem alcançado uma aceitação universal,
sendo empregado em vários países.


Vantagens: Alto rendimento, baixo risco para os combatentes e sua
adaptação a todo tipo de terreno e condição da vegetação.



Desvantagem: Sua eficiência somente pode ser alcançada por pessoal com
uma preparação e capacidade homogênea e com um alto treinamento para o
trabalho em equipe.
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d) Progressiva Golpe Único

Esta variante baseia-se no fato de que somente um homem pode, com 10
golpes de uma ferramenta raspante, construir adequadamente uma linha de 2
metros de comprimento;
O método consiste em dispor no mínimo 10 homens, cada um dos quais dá
um golpe e avança dois passos (dois metros) e torna a dar outro golpe e assim
sucessivamente;
Desta forma, o que está localizado na décima posição, com cada golpe seu
está completando a raspagem nos respectivos trechos de dois metros.


Vantagem: O método se caracteriza por um alto rendimento.

Frequentemente o avanço na construção da linha é mais rápido que o do
método progressivo funcional. Entretanto, apresenta algumas desvantagens: serve
somente para linhas que requerem exclusivamente raspagem; o movimento dos
homens deve ser simultâneo, o que implica um rendimento similar e uma alta
preparação para o trabalho em equipe.

Como os Incêndios Florestais podem ultrapassar a linha de defesa


As chamas ou o calor alcançam o lado oposto da linha provocando a propagação
do fogo. Importante para determinar a largura da linha de defesa;



Fagulhas e brasas ultrapassam a linha de defesa. O vento transporta fagulhas.
Importante para determinar a largura da linha de defesa;



O fogo rasteiro pode passar a linha através dos gravetos de lenha e/ou raízes.
Profundidade da linha é importante para evitar;



O calor das chamas pode alcançar combustíveis altos, através da radiação e
convecção. Eliminação de combustíveis altos é importante;



As fagulhas atravessam a linha por gravidade, rolando, deslizando ou caindo.
Importante para determinar a profundidade da linha;



Fagulhas e brasas são lançadas, arrastadas ou dispersadas pelo pessoal de
combate. Atenção e concentração na realização da tarefa;
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O calor irradia em todas as direções, horizontal e vertical (Igual ao calor que
emana de um forno). Os combustíveis que se encontram muito próximos do calor
irradiante intenso acendem por pré-aquecimento, ainda que não sejam
alcançados pelas chamas;



Se os combustíveis estiverem muito próximos (do lado oposto da linha ou sobre
ela) podem ser objeto de ignição pelas correntes de convecção.

Critérios operacionais na construção de linha de defesa


Deve-se proceder à localização da linha de defesa o suficientemente afastado do
perímetro ativo do incêndio para permitir o tempo necessário para a construção
da linha ou proceder o fogo tático de forma segura;



Ancorar sempre a linha de defesa numa barreira ou linha de defesa com o fim de
evitar e reduzir o risco de encurralamento;



Não deverá ser maior do que necessário;



Remoção da vegetação até o solo mineral, qualquer que seja a profundidade do
material orgânico existente (turfa), para evitar a propagação do fogo subterrâneo;



A quebra total da continuidade da vegetação (continuidade horizontal, vertical,
aérea, superficial e associada) mesmo que necessário derrubar árvores situadas
próximas à linha, ou ainda executar uma poda de ramos;



O material resultante do corte para a construção da linha de defesa deve ser
espalhado (combustível leve do lado de onde o fogo avança e o pesado lançado
do lado que se pretende proteger);



Nas encostas onde o fogo se encontra por cima da linha de defesa, devemos
proteger esta raspando o terreno até o solo mineral e construindo uma vala, por
forma a garantir a retenção de material a arder que venha a rolar encosta abaixo;



Retirar os ramos baixos que pendem das árvores de ambos lados da linha de
defesa para evitar que o fogo passe a linha;



A largura da linha de defesa depende sobretudo do modelo de combustível, da
topografia e do comportamento do fogo presente. Quanto mais intenso e mais
rápido se propaga o fogo, maior deverá ser a largura da linha de defesa a
construir (o dobro da altura da vegetação adjacente);
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Todo o material inflamável deve ser eliminado por raspagem até o solo mineral
numa largura e profundidade suficiente, com o fim de evitar que o fogo se
propague através das raízes e de combustível atravessando a linha de defesa;



Deve-se proceder à queima dos combustíveis existentes entre a linha de defesa
e o perímetro ativo do incêndio, iniciando no ponto de ancoragem e continuando
à medida que se vai construindo a linha de defesa;



Evitar construir linhas de defesa a descer encostas com fogo abaixo, em
qualquer posição da encosta;



Sempre que possível a linha de defesa deverá aproveitar áreas abertas com
reduzido combustível, reduzindo a sobrecarga e esforço dos combatentes;



Evitar o máximo possível à construção de linhas de defesa com ângulos agudos,
pois estes espaços reduzem a capacidade de retenção da propagação do fogo;



Procure sempre que possível bloquear o contato do fogo com combustíveis de
alto risco, isolando-os no exterior da linha de defesa;



Numa cumeada a linha de defesa deve ser realizada no lado posterior, quando o
fogo dobra a cumeada e desce pela encosta oposta, apresentando um
comportamento de fogo de cauda;



Quando se procede à construção de uma linha de defesa no fundo da ravina,
esta deve localizar-se no lado oposto à direção do sentido de deslocamento da
cabeça principal do incêndio e existe a necessidade de abrir uma vala para reter
o material rolante.

Método indireto
Consiste em estabelecer a linha de controle a certa distância da borda do
incêndio.
Neste método se aproveitam todas as barreiras naturais e artificiais existentes
e se constroem as linhas de defensa que sejam necessárias para completar a linha
de controle.
Depois de estabelecida a linha de controle, há duas ações para completar o
trabalho, em função de onde estamos situados e em função da intensidade do
incêndio:
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Linha de Controle

Circunscrever o incêndio, estabelecendo a linha de controle esperando que o
fogo chegue até a borda e se apague totalmente sem traspassar a linha. Esta opção
se pode completar com a ação de diminuição da capacidade de arder da vegetação,
aumentando seu conteúdo de umidade com água ou impregnando-a e cobrindo-a
com retardantes.

Figura 200 – Combate indireto com remoção da vegetação.
Fonte: Portugal, 2006.

Pode-se substituir a eliminação da vegetação na construção da linha de
controle se conseguirmos fazer com que esta não tenha capacidade de queimar,
aplicando-se retardantes, os chamamos “barreira química”.

Figura 201 – Combate indireto com barreira química.
Fonte: Portugal, 2006.
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Aplicação:


O calor e a fumaça impedem o trabalho do pessoal próximo à borda do
incêndio (chamas >2,5 m de altura);



A topografia é abrupta ou a vegetação é densa ou a combinação de
ambas;



Se a borda é tão irregular que requer excessivo trabalho e a vegetação em
chamas é de escasso valor;



Também é aconselhável quando há rápida propagação do fogo, ampla
frente e grande emissão de chispas e em incêndios de copas.

Contrafogo
Queimar toda a vegetação que há entre a linha de controle e o incêndio, quer
dizer, eliminar o combustível intermediário.

Figura 202 – Aplicação do contrafogo.
Fonte: CBMGO, 2015.

a) Tática de combate Contrafogo

O contrafogo é o último recurso para circunscrever e dominar um incêndio,
pois exige competência, experiência e uma equipe com grande profissionalismo. Se
não for efetuado corretamente pode provocar o alastramento do incêndio.
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O contrafogo necessita sempre de uma linha de defesa, que pode ser
construída à frente da cabeça do incêndio, ou aproveitando uma barreira artificial e
natural existentes.
A extensão deste contrafogo deve ser suficiente, de modo a impedir que a
frente do incêndio o ultrapasse pelos flancos. A distância da linha de defesa à frente
do incêndio, bem como o comprimento do contrafogo, depende do comportamento
do incêndio e das condições ambientais. Essa distância pode variar entre centenas
de metros e alguns quilômetros.
A existência da linha de defesa não é só por si suficiente, devendo ser
defendida pelas equipes preparadas para acorrer de imediato a qualquer foco
secundário que passe a linha de defesa. Estes elementos são responsáveis pela
vigilância de todo o contrafogo, bem como pelo rescaldo final.
Esta manobra deve, sempre que as condições topográficas o permitam, ser
antecedida da colocação estratégica de veículos, com o objetivo de acompanharem
a progressão do contrafogo, garantindo a sua eficácia e eliminando, de imediato, os
focos secundários que, eventualmente, surjam.
A extensão onde se irá atear o contrafogo é proporcional à utilização, em
simultâneo, de uma ou mais equipes e respectivos veículos.

b) Principais falhas na aplicação do contrafogo:


Saltam materiais incandescentes além da linha de defesa;



A separação horizontal dos combustíveis não foi a correta;



Trabalhou-se devagar ou calculou mal a velocidade de propagação, acabando o
incêndio por chegar à linha de defesa sem esta estar concluída;



A linha de contrafogo não estava completamente ateada;



Avançar mais depressa com a linha de fogo do que a capacidade da equipe em
proceder ao rescaldo e vigilância.

A causa das duas primeiras situações apresentadas deve-se ao fato de se
avançar mais depressa com a linha de fogo do que a capacidade da equipe em
proceder ao rescaldo e vigilância.
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Não se esqueça de que a linha de chamas do contrafogo, quando está perto
do incêndio, é "aspirada" para as correntes de convecção, aumentando a velocidade
de propagação da linha de chamas do contrafogo.

c) Normas obrigatórias para a aplicação do contrafogo


A decisão e responsabilidade do contrafogo são sempre do comandante de
operações no local;



Toda a equipe tem de estar ciente da decisão tomada;



Entre o incêndio e a linha de defesa não pode haver pessoas;



Reunir todas as equipes que vão efetuar o contrafogo no local do seu início;



Colocar vigias que detectem e extingam de imediato, qualquer foco secundário
que possa ocorrer;



Não adiantar a linha de fogo além do que a equipe é capaz de vigiar e deixar
segura depois do rescaldo;



Ter sempre a certeza onde se dará o encontro da linha de fogo com a linha de
contrafogo.

Seção 5 – Extinção (rescaldo)

A fase da extinção ou rescaldo constitui uma parte integrante do combate ao
incêndio e uma das fases mais importantes.
As operações de combate a um incêndio não se podem considerar totalmente
concluídas se ainda restarem condições para ele se reacender e retomar a sua
progressão.
O rescaldo destina-se a assegurar que se eliminou toda a combustão na área
ardida ou que, pelo menos, o material ainda em combustão está devidamente
isolado e circunscrito de forma a não constituir perigo.
Um incêndio extinto nas horas frias da noite e madrugada, pode reacender-se
com o calor do dia;
O vento pode, também, facilitar o reacendimento;
O rescaldo é uma operação delicada e de grande responsabilidade;
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Um bom rescaldo, que ofereça garantias de segurança tem forçosamente que
eliminar qualquer possibilidade de reacendimento do incêndio;
Um reacendimento é sempre mais perigoso do que o incêndio inicial, visto que
os combustíveis nas proximidades já se encontram secos, sem umidade e
predispostos a arder com facilidade.

Tática
O rescaldo nos Incêndios Florestais engloba três fases:
1. Eliminação de focos em atividade dentro da área ardida.

Figura 203 – Eliminação de focos na área ardida.
Fonte: Portugal, 2013.

2. Construção de uma faixa de segurança.

Figura 204 - Ataque estacionário.
Fonte: Portugal, 2013.
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3. Encharcamento com água.

Figura 205– Rescaldo encharcamento com água.
Fonte: Portugal, 2013.

A faixa de segurança deve envolver todo o perímetro do incêndio para garantir
uma maior segurança na operação de rescaldo e deve ser encharcada. Nos
incêndios maiores, deve ser construída onde for possível e necessário,
eventualmente com recurso a máquinas.
Todos os focos de combustão devem ser eliminados, em especial os que se
encontram próximo da faixa de segurança.
É importante proceder, sempre que possível, ao encharcamento da faixa de
segurança, para garantir a impossibilidade do incêndio passar para a zona que
pretendemos proteger.
As bombas costais reguladas para o chuveiro (água pulverizada) têm um bom
rendimento e aproveitamento eficiente da água.
Obviamente que nas situações de acesso fácil aos veículos, o encharcamento
encontra-se facilitado.
A manobra de abertura da faixa de segurança é idêntica à manobra do
combate indireto com material sapador, embora neste caso a largura da faixa não
seja, necessariamente, tão grande.
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A sequência e o tipo de ferramentas a utilizar estão também de acordo com o
tipo de vegetação existente, na medida em que para cada situação pode existir uma
melhor combinação de ferramentas.
As cinzas, terra ou manta morta são espalhadas para dentro da área
queimada. Dê especial atenção às zonas de acumulação de terra vegetal, raízes e
troncos apodrecidos e encostas em que materiais incandescentes podem rolar para
lá da faixa de segurança. Abrir valas, se necessário.

O Encharcamento com água existem, também, duas situações:


Com apoio de veículo autobomba;



Sem apoio de veículo autobomba.

No primeiro caso, a manobra de encharcamento é feita tal como foi descrita
anteriormente para o combate direto com apoio de veículo. No entanto, torna-se
muitas vezes necessário utilizar material sapador.
Na existência de “manta-morta” ou quando existem dúvidas de que o rescaldo
com água não oferece garantias de eficácia, deve proceder-se à abertura da faixa de
segurança, remexer e encharcar todos os combustíveis junto ao solo, onde possa
ainda haver combustão. Quando esta situação se verificar, a equipe executa a
manobra da seguinte forma:

1. O chefe da equipe (n.º 1) supervisiona o trabalho;
2. O elemento do esguicho (n.º 2) regula o jacto de forma a penetrar mais ou
menos na manta-morta;
3. O elemento n.º 3 auxilia o n.º 2 remexendo com a enxada ancinho alguns
combustíveis, para que a água os encharque completamente, permitindo a
total extinção;
4. Os restantes elementos auxiliam na deslocação da linha de mangueiras.

Após esta operação e, logo que necessário, toda a equipe munida com
material sapador executa uma faixa de segurança estreita em todo o perímetro do
incêndio. Essa faixa será molhada para garantir a impossibilidade de qualquer foco
poder passar para a zona verde.
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Quando não é possível atuar com um veículo, a equipe utiliza material
sapador e bomba costal. Um exemplo da sequência de equipamentos será a
seguinte:
1. O elemento n. 2, com a bomba costal, inicia o rescaldo, molhando e
abafando pequenos focos ainda ativos;
2. Os elementos n.ºs 3, 4 e 5 removem, raspam e cortam alguma vegetação,
permitindo um melhor encharcamento. Se necessário, com a pá, é
arremessada terra para abafar focos em combustão;
3. O chefe de equipe (n. 1) segue atrás com a 2.º bomba costal e termina a
extinção, molhando e encharcando todos os pontos «quentes» assinalados
pela fumaça;
4. Se a equipe não tiver bomba costal, estes podem ser substituídos por
enxadas-ancinhos ou enxadões, conforme a vegetação e características do
terreno.


Aplicação da água
o Jato: Desperdício de água, ineficiência total;
o Aspersão: Modo mais correto para liquidação da chama e arrefecimento
dos combustíveis. Permite molhar e umedecer uma porção muito maior de
combustível;
o Pulverização: É fundamental na operação de rescaldo, gotículas mais
finas impregnam-se melhor no solo e nos combustíveis queimados, porém
é conveniente esta aplicação combinada com ferramentas manuais,
propiciando atingir com mais facilidade a fonte de calor, promovendo
assim o adequado arrefecimento e a deslocação ou eliminação do
oxigênio. É a forma que permite uma maior poupança de água.



Eliminação de focos em atividade dentro da área ardida

Para eliminar os focos existentes na borda interior da faixa deve-se:
o Cobri-los com terra;
o Desenterrar, espalhar e extinguir materiais em combustão, como raízes e
manta morta;
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o Aplicar água com espumífero em tocos e buracos em combustão
provenientes dos focos subterrâneos, especialmente aqueles que ficam
junto das faixas de segurança;
o Derrubar troncos em combustão;
o Todo material pesado incandescente não deve ser apagado com água ou
com terra, o correto é arrastá-lo para o interior do queimado, a uma
distância segura. Esta operação visa a poupança de água;
o Cobrir com terra uns e outros.


Identificação dos sinais de pontos quentes:
o Enxame de mosquitos;
o Cinza, terra branca;
o Solo apresenta pequenos orifícios;
o Pontos de fumaça;
o Madeira das árvores apresenta insetos xilófagos;
o Tire a luva e com o dorso da mão procure diferenciar no solo alterações de
temperaturas, porém cuidado para evitar queimaduras;
o Uso de câmera térmica.

Motivos que contribuem para as reignições:


Elevada simultaneidade de incêndios;



Exaustão das equipes de combate;



Sobrecarga do esforço da operação de rescaldo na mesma equipe que procedeu
ao combate;



Formação pouco especializada dos combatentes em matéria de trabalho com
ferramentas manuais e rescaldo;



Falta de experiência e treino assíduo no uso de ferramentas manuais.

Seção 6 – Segurança no combate a Incêndios Florestais

A segurança individual dos elementos de uma equipe baseia-se na
conjugação simultânea de:
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Boa preparação física;



Vestuário e equipamento de proteção individual adequado;



Bons conhecimentos dos riscos e cumprimento dos procedimentos para os
minimizarem.

Regras básicas de segurança

Todo o pessoal combatente, seja qual for sua hierarquia deverá ter em conta
três aspectos fundamentais, cada vez que se incorpora ao trabalho na linha:


Conhecer e fazer conhecer as rotas de fuga e as zonas de segurança assinadas
e estar atento se estas modificam;



Estar atento e observar em todo momento o que está se passando ao seu redor;



Comunicar de imediato qualquer situação de perigo a seus chefes e
companheiros.

Precauções no incêndio


Ao chegar ao incêndio o combatente deve se informar ou determinar a rotas de
escape as zona de segurança e conhecê-las e certificar-se que quem está
presente as conheçam;



Prever uma área para descansar e comer, afastado do fogo e de veículos em
movimento ou zonas de operações de meios aéreos;



As horas de trabalho no incêndio não devem superar às 12 horas;



O Combatente deverá estar atento à presença de linhas elétricas na área do
incêndio, evitando o contato da água com os cabos e prestar atenção com os
postes de madeira que podem debilitar-se com o fogo e cair;



Recordar a distância mínima de segurança entre combatentes, quando se
trabalha na linha o quando se deslocam, nunca deve haver uma distancia menor
que três metros, em terrenos acidentados ou com vegetação alta manter contato
visual com quem vai à frente ou atrás;



Se há risco de rolamento de pedras ou troncos, buscar lugares de proteção, tais
como árvores ou rochas grandes;
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Ao passar junto a uma árvore em pé queimando ou debilitada pelo fogo, passar
pela parte de cima e com atenção;



Prestar atenção quando estão queimando tocos, raízes em solos com muita capa
orgânica já que se podem formar poças de brasas;



Não se deve fugir do fogo ladeira acima, procurar atravessar através dos flancos,
si não for possível, tentar passar para a zona queimada ou buscar uma clareira e
cobrir-se com terra se for possível;



Se as táticas de trabalho estipulam que se faça um contrafogo ou queima de
expansão nada deve estar localizado entre a borda do incêndio e a linha de
defesa onde se iniciará o fogo.

Precauções ao deslocar-se


Seguir caminhos conhecidos ou sinalizados para evitar perder-se. No caso de
não conhecê-los certificando de que seja o correto para evitar se perder;



Manter contato visual ou por meio de rádios entre os combatentes;



No escalar por rochas ou terreno escarpado sem estar familiarizado com tais
deslocamentos;



Atenção aos troncos o rochas que rolam do incêndio;



Manter a distância mínima de três metros entre combatentes;



Caminhar a passo não excessivamente rápido para evitar fadigar-se antes do
tempo;



Ao deslocar em veículos terrestres, o combatente deverá colocar os cintos de
segurança e respeitar as recomendações do pessoal responsável pelo
transporte;



Ao ser transportado em carrocerias de caminhões ou caminhonetes, deve-se ir
sentado no piso sem apoiar-se em comportas ou elementos perigosos;



Não se devem transportar ferramentas soltas no mesmo compartimento onde se
transporta o pessoal;



Ao se deslocar em lanchas ou botes utilizar o colete salva-vidas e respeitar as
recomendações do pessoal capacitado, habilitado e experimentado, para
navegar.
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Precauções ao transportar e usar ferramentas manuais


Quando não utilizar a ferramenta a cargo, deverá colocá-la em uma área segura,
à vista e com os filhos voltados para baixo;



Cada ferramenta deve ser empregada em sua função específica;



Ao transportar a ferramenta assegurar-se de caminhar sobre solo seguro e não
correr ladeira abaixo;



Transportar como é devido, tomando-a com a mão à altura da coxa e com a
parte do fio voltado para baixo e para frente. Nunca sobre os ombros;



Trabalhar em posição natural, com espaço suficiente para mover-se, sem ter que
cruzar os braços ou trabalhar com ferramentas de sapa próximo aos pés;



Atenção aos rebotes de ramas e lascas produzidas pelo corte.

Precauções durante a operação de ferramentas mecânicas


Quando se transportam se deve fazê-lo com o motor parado, elemento de corte
com proteção e no caso do motosserra o sabre voltado para trás;



Ter presente que durante a derrubada de árvores, a distância mínima é duas
vezes a altura da árvore em questão;



Ao trabalhar com roçadeira ficar atentos com os objetos que o equipamento de
corte pode projetar;



Atenção ao abater árvores secas ou podres que podem romper-se de forma
brusca, surpreendendo o motos-serrista e o combatente que estiver de ajudante.

Precauções durante a operação de máquinas pesadas


O Combatente deverá manter uma distância prudente das operações que realiza
o maquinário;



Só deve ir sobre o trator o operário, e no caso de que seja necessário designar
um combatente para auxiliar o maquinista, só será permitido se este puder ir
dentro da cabine;



Não deslocar em estribos, escadas ou dentro da pá enquanto as máquinas se
deslocam ou estejam trabalhando;
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Em terrenos com pendentes, o pessoal não deve se posicionar justamente
debaixo ou por sobre a máquina, para evitar escorregar e cair diante da máquina
ou que caiam pedras, troncos etc., que possa fazer rolar.

Treze situações de perigo no combate a Incêndios Florestais

1. Quando se encontrar numa encosta acima do incêndio;
2. Quando estiver a combater um incêndio numa encosta, abaixo da frente de
chamas, onde material rolante incandescente possa originar focos secundários
e/ou atingi-lo;
3. Quando o vento começa a soprar, aumenta de velocidade ou muda de direção.
4. Quando o tempo se torna mais quente e seco;
5. Quando se encontrar num aceiro ou caminho aberto em combustíveis grossos
(pesados) com material não queimado entre si e o incêndio;
6. Quando se encontrar numa área onde a topografia ou a vegetação impeçam ou
dificultem a sua deslocação no terreno;
7. Quando estiver em terreno desconhecido;
8. Quando estiver numa área onde desconhece os fatores locais que influenciam o
comportamento do incêndio;
9. Quando, na cabeça do incêndio, tentar o combate direto com veículos;
10. Quando, no lado oposto da linha de defesa, aparecem focos secundários com
maior frequência;
11. Quando não possa ver o desenvolvimento do incêndio nem tenha comunicação
direta com alguém que o veja;
12. Quando não entender claramente as instruções para o desempenho da sua
tarefa;
13. Quando tiver sono e houver o risco de se deixar adormecer perto do incêndio.

Dez normas de segurança no combate a Incêndios Florestais

1. Manter-se informado das condições e previsões meteorológicas que podem
afetar a propagação do fogo;
2. Manter-se sempre informado do comportamento do incêndio;
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3. Basear qualquer ação de combate ao incêndio de acordo com o seu
comportamento atual e futuro;
4. Estabelecer caminhos de fuga para todo o pessoal e dá-los a conhecer
concretamente;
5. Utilizar vigilantes quando exista a possibilidade de perigo;
6. Manter-se atento e calmo, pensar com clareza e atuar com decisão.
7. Manter comunicação pronta com o seu pessoal, com o seu chefe e com as forças
de combate contíguas;
8. Dar instruções claras e assegurar-se de que são corretamente entendidas;
9. Manter o controle do seu pessoal em qualquer momento;
10. Preservada a segurança do pessoal, combater o fogo com agressividade.

Protocolos LACES

LACES é um protocolo de segurança geral para todas as atuações integradas
nos trabalhos de combate e como protocolo, devemos segui-lo 100% ao que vem a
ser um resumo das 10 normas de segurança.
É necessário estabelecer e controlar cada um dos itens do LACES antes de
iniciar qualquer operação para reduzir o nível de riscos.


(LOOK OUT) OBSERVADOR: A análise do incêndio é o básico para poder
iniciar qualquer tipo de manobra. Há que considerar que o comportamento do
incêndio pode mudar e levar-nos a uma situação de alto nível de perigo e risco
para a segurança do pessoal. É necessário, portanto, ter um observador externo
fisicamente ao incêndio, que possa ver o comportamento do fogo, a zona de
trabalho e os combatentes e viaturas, a zona segura e a rota de fuga;



(ANCHOR POINT) ANCORAGEM: Uma ancoragem é toda infraestrutura natural
ou artificial, livre de combustível, onde pode se iniciar um ataque seguro ao fogo,
quer dizer, onde se tenha plena convicção de que o fogo não te passará e te
rodeará;



(COMUNICATION) COMUNICAÇÃO: É de suma importância manter a
comunicação constante entre as os elementos de cada equipe seus respectivos
comandantes, para transmissão das possíveis mudanças do incêndio, seja nas
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transmissões de informações meteorológicas, do comportamento do fogo, das
táticas e estratégias, velocidade da operação, riscos, chegada de novos recursos
etc. Os equipamentos que nos proporciona a comunicação podem quebrar ou
acabar a bateria e sendo assim a comunicação falha, portanto devemos
antecipar soluções para assegurar de alguma maneira a continuidade da
comunicação;


(ESCAPE) ROTA DE FUGA: Vem a ser uma rota previamente estabelecida para
chegar a uma zona segura. Esta deve ser familiar para todos os envolvidos na
operação. Os requisitos necessários para a rota de fuga serão visibilidade e
transitabilidade, proporcionando a minimização do tempo necessário para que se
chegue a uma zona de segurança. A quantidade de pessoas envolvida e a
magnitude da operação pode fazer com que seja necessário prever várias rotas
de fuga;



(SAFETY ZONE) ZONA SEGURA: Por definição é uma zona limpa de
combustível com tamanho variável, porém suficientemente grande para que uma
viatura e sua equipe se posicione sem nenhum problema, sem necessidade de
uso de Fire Shelter. Simplificando, se trata de uma zona negra o suficientemente
ampla para se evitar o calor radiante e convectivo provocado pelo fogo do
incêndio.

Seção 7 – Operações aéreas no Combate a Incêndios Florestais

As operações aéreas na gestão de Incêndios Florestais consistem no
emprego direto de aeronaves de asa fixa – aviões e asa rotativa – helicópteros para
descarga de água e/ou retardante sobre o fogo, atividades de prevenção e detecção
aérea de Incêndios Florestais, transporte e lançamento de pessoal e o apoio aéreo
logístico-tático das operações.

Objetivos das operações de Combate Aéreo:


Apoiar o pessoal terrestre que combate o fogo;



Deter rapidamente o avanço do fogo recém-iniciado para que o pessoal terrestre
possa obter êxito no trabalho de extinção;
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Criar as melhores condições ambientais possíveis para que o pessoal em terra
possa aproximar da borda do incêndio e trabalhar de forma mais cômoda e
segura;



Realizar descargas de água e/ou retardante em setores perigosos para o
trabalho de equipes terrestres;



Transportar e lançar GCIFs a setores de difícil acesso terrestre;



Servir de apoio logístico para as unidades terrestres fornecendo o suprimento de
água, alimentação, ferramentas;



Apoiar evacuação de acidentados.

Os incêndios vencem-se no terreno, pois só os meios terrestres conseguem
extinguir totalmente o incêndio e prevenir o seu reacendimento, através de um bom
e eficiente rescaldo. Portanto, é importante sublinhar que os meios aéreos são bons
auxiliares no combate aos Incêndios Florestais, mas terão que ser sempre
complementados com a atuação dos bombeiros em terra.

Figura 206 - Apoio aéreo ao combate terrestre.
Fonte: Espanha, 2012.

O trabalho de combate a incêndios é um tipo de serviço que requer uma
resposta pronta para poder evitar a propagação do incêndio, sendo esta a principal
doutrina de atuação de muitas unidades helitransportadas.
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Ao chegar à zona do Incêndio

Antes de partir para um incêndio é importante que a tripulação conheça as
seguintes informações:


Zona de atuação, se possível, com a exatidão de coordenadas
geográficas;



Frequência de comunicação aérea e terrestre;



Comandante da Operação;



Meios que estão atuando;



Pontos de água mais próximos e utilizáveis.

Ao chegar à zona do Incêndio

Uma das primeiras tarefas do helicóptero que chega em um incêndio onde
existem outros meios operando é um reconhecimento da situação do incêndio.
Se a aeronave transporta guarnição de combate a incêndio, é importante
contatar com a aeronave de coordenação, se houver, ou com o Comandante do
Incidente uns cinco minutos antes de chegar à vertical do incêndio a fim de que
receba instruções sobre o ponto de desembarque da equipe.

Figura 207- Bombeiro 01 equipando com bambi bucket.
Fonte: CBMGO, 2014.
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Caso não esteja transportando uma GCIF, é mais conveniente proceder a
montagem do bambi ou preparar o depósito ventral e carrega-los de água antes de
chegar à zona do incêndio, a fim de que a incorporação ao incêndio se faça já
carregados de água, se for possível, e se puder realizar uma primeira descarga o
mais brevemente possível.
Fatores para a escolha do ponto de água

Figura 208 – Abastecimento no ponto de água.
Fonte: CBMGO, 2013.



O mais próximo possível do local do incêndio;



Local que permita uma operação segura, livre de obstáculos na medida do
possível, tanto árvores como cabo e que permita uma fácil incorporação ao
circuito de tráfico no incêndio, tanto na entrada como nas saídas;



Em relação a escolha de pontos de água, fatores de segurança à parte, devemos
ter em conta na hora de selecioná-lo que é mais importante e tem mais
incidência sobre o desenvolvimento do incêndio uma boa cadencia de descargas,
ainda que não seja com cargas completas de água, do que descargas máximas
de água, ou seja, com a máxima capacidade porém com intervalos de tempo
maior;



Vão ser mais efetivas, especialmente em um incêndio incipiente, no entanto,
também se aplica a incêndios já propagados, 10 descargas de 500 litros em
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media por hora, do que 3 descargas de 1.000 litros nesse mesmo espaço de
tempo.
 Ideal 5 – 7 minutos;
 Aceitável < 15 minutos;
 Descontínuo > 15 minutos.

Métodos de combate

a) Direto: As operações aéreas de combate direto consistem em realiza as
descargas sobre o perímetro do incêndio, diretamente sobre as chamas. Só é
possível realizar se a visibilidade permitir e a altura da chama for relativamente
baixa. Este é o método de trabalho empregado na maioria das vezes para apoio
às equipes terrestres que também realizam combate direto com ferramentas
manuais ou linhas de água, com o objetivo de baixar a intensidade do fogo e
facilitar os trabalhos. Para supressão de focos secundários também se aplica
esse método.

Figura 209– Abastecimento no ponto de água.
Fonte: CBMGO, 2013.

b) Paralelo: Descargas paralelas ao perímetro do incêndio, melhorando a
segurança da linha de defesa que constroem as unidades terrestres, de onde se
executará uma queima de alargamento. Esse tipo de tática se emprega quando o
incêndio não permite visibilidade para os meios aéreos em razão da fumaça, ou
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para aproveitar áreas com menor carga de combustível, que facilita o trabalho
das equipes em terra.

Figura 210 – Abastecimento no ponto de água.
Fonte: CBMGO, 2013.

c) Indireto: Consiste no tratamento prévio com retardantes dos combustíveis
(barreira química) que se encontram distantes do incêndio, formando, ancorada
com barreiras naturais e/ou artificiais uma linha de controle, para deter o avanço
do incêndio, podendo ser complementada pelo uso de contrafogo, aplicado por
equipes terrestres ou mesmo por recursos aéreos.

Figura 211 – Abastecimento no ponto de água.
Fonte: CBMGO, 2013.
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Descargas de água

Como regra geral, as descargas se realizarão, se for possível, com vento de
calda, pois ainda que aeronauticamente falando esta não é uma posição nada
vantajosa, permite ser mais eletivo na descarga e mais seguros na operação pelos
seguintes motivos:


Em uma descarga vento de proa, há uma visibilidade muito reduzida
devido a ação desse vento que impulsiona a massa de fumaça contra a
aeronave, um aumento muito considerável da temperatura e formação de
turbulências sobre a zona de chamas.



A fumaça prejudica determinar a zona de descarga e além disso tentar
descarregar ali, devido ao altíssimo potencial calórico do incêndio, que é a
soma do ar quente de todo o flanco ou frente concentrado na cabeça do
incêndio, faria que com bastante probabilidade a água se evaporaria muito
antes de alcançar a chama.

Um dos fatores a se ter em conta na hora de realizar as descargas é
aproveitar seu efeito refrigerante, descarregando na zona verde do vegetal e não na
zona queimada. Por isso, ao pretender extinguir a chama, se deve planejar a
descarga de forma que 2/3 da largura dela caia sobre a vegetação verde.
Isto se aplica com maior importância em caso de incêndios de altíssimo poder
calórico onde vemos que a aplicação direta da água sobre a chama tem pouco
efeito. É então quando se pode ver que as descargas realizadas na zona verde do
vegetal contribuem a desacelerar a propagação do incêndio e diminuir o potencial
calorífico. Isto é o que se chama ataque indireto, muito efetivo em caso de incêndios
de alto poder calorífico.
Ao realizar uma descarga, há que se ter em conta que a parte mais efetiva
desta são os dois primeiros terços e tem que calculá-la de forma que sempre chegue
ao solo antes que a zona de chamas. Não é conveniente deixar zonas com chamas
por detrás, pois eventualmente voltarão a reacender a zona que havíamos resfriado
ou seu perímetro exterior, por tanto cada descarga deve sobrepor com a anterior de
forma que não deixe chamas para trás no perímetro.
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Um dos procedimentos mais eficientes no uso de meios aéreos para a
extinção de incêndios á a criação do chamado “carrossel” ou “circuito de noria”
(tráfegos a direita ou esquerda) que consiste em que um número de meios aéreos
realiza um mesmo circuito de tráfego descarregando um atrás do outro em um
mesmo ponto e sobrepondo suas descargas. Isto permite estabelecer descargas
continuadas sobre um mesmo flanco, muito efetivas e que permitem ao pessoal de
terra avançar rapidamente até a cabeça do incêndio.

Técnicas de lançamento


Lançamento com velocidade:

Figura 212 – Lançamento com velocidade.
Fonte: Espanha, 2012.

Realizam-se a uma velocidade de 30 a 60 nós e se caracteriza pelo
helicóptero percorrer uma maior distância durante o lançamento e chega menos
água ao solo. É utilizado nas seguintes condições:


Terrenos amplos e planos;



Vegetação rasteira;



Combustível ligeiro;



Intensidade calórica baixa;



Livre de obstáculos, por exemplo: cercas, cabos e outros;



Visibilidade ótima.
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Lançamento à baixa velocidade:

Figura 213 – Lançamento com baixa velocidade
Fonte: Espanha, 2012.

Nesse caso se realiza a descarga de água a uma velocidade de 20 a 30 nós e
se logra uma área molhada de menores dimensões que a anterior, porém a
concentração de água sobre o terreno melhora. É utilizado nas seguintes condições:


Terrenos acidentados;



Bosques jovens, nativos, arbustos ou vegetação esparsa;



Intensidade calórica média ou alta;



Dificuldade na visibilidade do foco ou má visão panorâmica do incêndio;



Presença de obstáculos artificiais ou naturais.
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Lançamento a muito baixa velocidade:

Figura 214 – Lançamento com muito baixa
velocidade.
Fonte: Espanha, 2012.

Implica em concentrar a descarga em um ponto específico do incêndio, a uma
velocidade entre 5 a 20 nós. É utilizado nas seguintes condições:


Áreas de difícil acesso;



Vales profundos;



Bosques adultos e densos;



Vegetação alta;



Combustíveis pesados.
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Tipos de lançamento segundo objetivo tático:
 Lançamento de área:

Figura 215 – Lançamento de área.
Fonte: Espanha, 2012.

É aplicado em incêndios ou focos secundários que recém começam a se
propagar. Permite uma maior concentração de água, dependendo da velocidade e
altura que se realiza o lançamento e cobre toda ou a maior parte da área queimada.


Lançamento parcial:

Figura 216 – Lançamento parcial.
Fonte: Espanha, 2012.
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Realiza-se dosificando a descarga em diferentes objetivos, requerendo uma
fonte de água próxima para manter uma frequência de um lançamento a cada 7 a 10
minutos.


Lançamento em cadeia:

Figura 217 – Lançamento em cadeia.
Fonte: Espanha, 2012.

Realiza-se quando se deve cobrir grandes extensões de um incêndio. A
concentração de água será de acordo com a velocidade e altura do lançamento.
Pode ser efetuado com uma ou várias aeronaves, para manter uma frequência de
lançamento em um tempo menor que 5 minutos.
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CAPÍTULO 5 – USO DO FOGO
O fogo controlado pode ser um instrumento útil para se alcançar diversos
objetivos no manejo florestal. Dentre os vários usos do fogo controlado no manejo
da cobertura vegetal, destacam-se o uso na silvicultura, na prevenção e combate
aos Incêndios Florestais, no manejo de pastagens, no manejo da fauna silvestre, no
controle de pragas e doenças, na limpeza da terra para o cultivo agrícola ou
florestal, dentre outros.

Uso do fogo na silvicultura


Regeneração natural: O fogo controlado é usado para preparar a área para
receber sementes, ou mesmo favorecer a germinação de algumas espécies que
dependem do fogo para a quebra de dormência das sementes;



Colheita de madeira: O fogo controlado algumas vezes é um instrumento
essencial nos métodos de colheita, onde grande volume de resíduos permanece
depois da exploração, aumentando o risco de incêndios e abrindo a área para
receber as sementes;



Controle de espécies indesejáveis: O fogo controlado pode ser usado para
controlar espécies indesejáveis, nos casos em que tais espécies sejam mais
sensíveis às altas temperaturas do que aquelas que se quer preservar;



Raleio: O fogo controlado também pode ser um meio eficiente para diminuir o
adensamento da vegetação em alguns tipos florestais;



Modificação da cobertura vegetal: O fogo controlado pode ser um instrumento
eficaz para manter ou trazer de volta a um determinado ambiente um tipo de
cobertura vegetal ou uma composição de espécies de interesse ecológico ou
comercial.

Uso do fogo na prevenção aos Incêndios Florestais:

O acúmulo de combustível florestal é uma condição altamente perigosa caso
ocorra um incêndio, pois a quantidade e a continuidade do combustível disponível
são fundamentais na determinação do potencial de danos pelos incêndios.
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O fogo controlado pode ser utilizado de diversificadas maneiras para prevenir
incêndios, seja na construção de aceiros, na queima de material amontoado e
principalmente na redução de material combustível, tanto no interior das florestas
como em áreas limítrofes.

Uso do fogo no manejo de pastagens

O fogo controlado pode ser utilizado no manejo de pastagem, aumentando a
palatabilidade, qualidade, quantidade e disponibilidade de gramíneas e ervas
forrageira a sua ação ocorre sob o material seco de baixo valor nutricional, que dá
lugar à nova brotação, com maior teor de proteína, fósforo e cálcio que ficam
disponíveis rapidamente.

Uso do fogo no manejo da fauna silvestre

O fogo controlado pode melhorar o habitat para a fauna silvestre,
especialmente para grandes mamíferos e pássaros com a criação de condições
favoráveis à frutificação e regeneração de espécies vegetais que servem de
alimento à fauna.

Uso do fogo no controle de pragas e doenças

O fogo controlado também pode ser utilizado para combater certas pragas,
destruir sementes de plantas daninhas e combater doenças.

Uso do fogo na limpeza do terreno para plantio agrícola ou florestal

O fogo, desde que aplicado corretamente é o meio menos destrutivo de
preparar o solo do que meios mecânicos e oferece a vantagem de os nutrientes
liberados pela queima serem disponibilizado para a cultura a ser introduzida,
obtendo-se ganhos na produtividade.
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Seção 9 – Queima controlada / prescrita

Queima controlada ou prescrita é a aplicação científica do fogo em
combustíveis, tanto no estado natural como alterado sob determinadas condições de
clima, de umidade do material combustível, de umidade do solo, entre outros, de tal
forma que o mesmo seja confirmado a uma área pré-determinada e produza a
intensidade de calor e a taxa de propagação para favorecer certos objetivos do
manejo.

Condições para a execução da queima

As queimas devem ser utilizadas quando existe a real necessidade da sua
aplicação, com base numa avaliação clara e precisa dos propósitos e dos objetivos e
de quais serão os benefícios e os danos causados pelas mesmas. Deve ser
considerado o fato de que a ação do fogo sobre qualquer área não são nunca
totalmente benéficas sendo imprescindível estabelecer a estação do ano mais
favorável, a melhor hora do dia e o correto intervalo entre as queimas.


Estação do ano

A decisão da melhor estação ano para a realização de queimas depende de
vários fatores como os objetivos da queima, tipo de vegetação, época de maior
perigo de incêndio, quantidade de combustível, hábitos da fauna silvestre local e
condições climáticas. Normalmente as melhores estações para queima são o outono
(final) e o inverno (início), porém dependendo dos objetivos pode ser viável utilizar o
fogo em outras épocas do ano.
Se o objetivo da queima for o preparo do terreno que requer intensidades
mais altas, talvez o verão seja a estação mais indicada, devido á temperatura do ar
ser mais alta. Na primavera as queimadas quase não são recomendadas, devido a
intensa atividade vegetativa das árvores, e pelos danos potenciais a fauna. Outro
fator a se considerar sobre as queimas controladas é que as árvores danificadas
pelo fogo na primavera ou no verão estarão suscetíveis ao ataque de fungos
doenças antes de estarem recuperadas por outro lado, as áreas danificadas no
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outono ou no inverno terão mais tempo para recuperação antes da estação de maior
proliferação de pragas e doenças.


Hora do dia

A determinação da melhor hora do dia para o início de uma queima é feita
com base na necessidade de controle do fogo, objetivos da queima e aspectos de
dispersão da fumaça, exatamente neste ordem de prioridade. As queimas podem
ser feitas de dia ou a noite, embora de dia seja mais recomendável, principalmente
porque neste período ocorre dispersão da fumaça, além do que os custos de
pessoal administrativos são inferiores.
Porém existem situações em que a queima noturna é recomendável, como na
primeira queima para redução de material combustível no interior de plantações
jovens, onde o período noturno apresenta condições climáticas adequadas,
temperatura mais baixa e umidade mais alta, gerando um fogo com intensidade
menor e, consequentemente, menor risco de dano às árvores.


Intervalo entre as queimas

De maneira geral um dos mais importantes usos da queima controlada é a
redução do material combustível. Por este motivo as queimas devem ocorrer em
intervalos em que as acumulações de combustível sejam críticas. A determinação
destes intervalos é importante para evitar, por exemplo, a gradativa degeneração do
solo, (causada por queimas anuais). ou o aumento de risco de danos em um
incêndio com o excesso de combustível quando as queimas ocorrem em intervalos
muito grandes. Alguns autores afirmam que intervalos de 3 (três) anos são os mais
adequados, pois não prejudicam o solo e mantém a quantidade de material
combustível em níveis seguros.


Plano de queima

Por ser um trabalho altamente técnico que exige conhecimentos do
comportamento do fogo, seus efeitos sobre o ambiente e técnicas de combate, a
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queima controlada necessita da elaboração de um plano escrito e detalhado para
cada queima. Os principais pontos abordados em um plano de queima controlada
são:


Descrição e localização da área a ser queimada: Incluindo tipo de
vegetação, topografia, tipo e quantidade de combustível, hectares a serem
queimados, um mapa com aceiros, limites da área, estradas etc.;



Objetivos da Queima: Definindo as razões para a utilização do fogo, qual
a ação esperada do fogo, quanto material combustível será consumido,
seu efeito sobre as espécies arbóreas, intensidade, altura de crestamento
etc.;



Preparo da área: Circunscrever a área a ser queimada com aceiros de no
mínimo 3m de largura. Setorizar a área com aceiros intermediários para
maior controle da queima;



Condições Climáticas Ideais: Com base no comportamento do fogo
estabelecer os limites dos fatores climáticos, condições sob as quais a
queima pode ser realizada sem danos ao ambiente (temperatura do ar
entre 15º e 25ºC, vento com velocidade entre 5 e 15km/h e direção
constante, umidade relativa entre 50 e 60% e nunca quando o índice de
perigo do fogo for alto ou muito alto);



Técnica de Queima: O método de queima a ser usado depende da
quantidade de combustível e da intensidade de fogo desejada;



Vigilância, Controle e Rescaldo: A vigilância durante o transcorrer de
uma queima controlada é imprescindível para que o fogo fuja de controle,
bem como o rescaldo que se deve eliminar todos os vestígios de fogo
remanescentes após o término da queima;



Avaliação da Queima: Deve ser realizada após a queima registrando a
data, hora da queima e comportamento do fogo, observados (velocidade
de propagação, intensidade, altura de crestamento e quantidade de
combustível consumida), bem como os registros das condições climáticas
e os efeitos do fogo sobre o ambiente. Todos estes fatores irão determinar
a eficiência da queima.
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Técnicas de queimas


Queima frontal ou queima a favor do vento.
Pretende-se com este método que o fogo se propague a favor do vento ou da

topografia. Usada para limpeza do terreno, tanto para reuso do solo como para
rebrota do pasto, sem a queima total do material pesado.
Combustível: Leve e fino, por exemplo, gramíneas.
Características da Queima:


O fogo pode avançar a uma alta velocidade de propagação com uma
elevada intensidade linear;



O tempo da queima é menor que o de outras técnicas de ignição, o
que reduz o custo nesse sentido; porém, requer uma maior exigência
no que diz respeito às medidas de segurança;



Pelo comportamento do fogo observado, a queima não é profunda, o
que faz recomendável sua aplicação principalmente em combustíveis
leves ou contínuos.

Forma de Aplicação: Instala-se uma primeira linha de fogo a partir de uma
barreira natural ou artificial, na parte alta da ladeira ou na margem oposta ao sentido
do vento. Após o suficiente alargamento da primeira linha de fogo, se acende no
lado contrário para permitir que o fogo se propague rapidamente, aproveitando o
efeito do vento ou da topografia.

Figura 218 – Queima frontal.
Fonte: ICMBio, 2011.
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Vantagens:


Menor tempo de queima;



Menor custo;



Menor dano a floresta e ao solo;



Aproveitamento do material pesado.

Desvantagens:





Maior risco de perder o controle;



A alta velocidade do fogo dificulta a fuga dos animais.

Queima contra o vento (retrocesso)

Consiste em fazer o fogo progredir na direção contrária ao vento. O fogo pode
ser iniciado ao longo de uma barreira natural ou artificial e deixa-se que prossiga
contra o vento. É considerada a técnica mais fácil e segura de queima controlada
desde que o vento seja constante tanto em direção como em velocidade. Pode ser
usada em grandes concentrações de combustíveis.
Usada para limpeza do terreno e restos de cultura.

Combustível: Leve e fino, por exemplo, gramíneas.
Características da Queima:


O fogo se propaga lentamente, o que faz com que esta técnica seja muito
seguro e fácil de manejar;



O método é caro, pela lentidão de propagação do fogo. Portanto, não é
recomendável aplicá-lo em terrenos planos sem presença de vento;



Pela lentidão da propagação da queimada, deve-se deixar um queimador
do lado oposto ao início da queimada, para caso de o vento mudar de
direção ele possa atuar.
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Figura 219 – Queima retrocesso.
Fonte: ICMBio, 2011.

Vantagens:


Maior segurança;



Queima a maioria do combustível rente ao solo;



Pode ser aplicado sob regiões arbóreas;



Permite a fuga de animais.

Desvantagens:


Maior tempo de queima;



Por ser lenta, pode ocorrer a mudança de direção do vento durante a
queima;




Queima mais danosa à microfauna, flora e ao solo.

Queima em faixas a favor do vento

Consiste em se colocar uma série de linhas de fogo de tal forma que
nenhuma linha individual possa desenvolver alta intensidade antes de encontrar
outra linha de fogo ou aceiro. A distância entre as linhas varia de 20 a 60 metros.
Frequentemente usa-se uma combinação da queima a favor e da queima contra o
vento para tratar uma área.
Usada para limpeza do terreno e renovação de pastos.

Combustível: leve e fino (gramíneas).
Característica da Queima:
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É segura e de fácil controle, porém requer pessoal com experiência para
determinar a distância adequada entre as linhas que regulam o
comportamento do fogo;



A intensidade da queima pode ser regulada, de maneira a adequá-la aos
objetivos desejados.

Figura 220 – Queima em faixas.
Fonte: ICMBio, 2011.

Vantagens:


Alta versatilidade;



Segura e de fácil controle;



A intensidade da queima pode ser regulada;



Permite fuga para fauna.

Desvantagens:





Necessita pessoas com experiências;



Requer “mais atenção” de quem está realizando a queima;



Queima não fica uniforme;



Riscos com deslocamento dentro da área a ser queimada.

Queima de flancos
Consiste em acender linhas de fogo paralelas à direção do vento, de modo

que o fogo se propague formando um angulo reto com o mesmo. Este método de
queima não deve ser utilizado quando ocorrem alterações na direção do vento.
Usada para limpeza do terreno e renovação de pastos.
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Combustível: Leve e fino, por exemplo, gramíneas.
Características da Queima: É uma queima segura e de fácil controle. O
comportamento do fogo é regulável com a distância de separação entre linhas.
Porém, para isto, se requer pessoal com experiência.

Figura 221 – Queima em flancos.
Fonte: ICMBio, 2011.

Vantagens:


Alta versatilidade;



Maior controle sobre o comportamento do fogo;



Permite rota de fuga para os animais.

Desvantagens:





Necessita pessoas com experiências;



Exige coordenação entre as pessoas que realizam a queima;



Requer maior número de queimadores.

Queima por focos ou pontos

Emprega uma série de pequenos pontos ou círculos de fogo que queimam em
todas as direções mas vão se encontrar antes de se tornarem muito grandes
propagando-se violentamente. Quando utilizados em áreas de resíduos de
exploração, deve-se estar atento para que os pontos de fogo não fiquem
distanciados entre si mais do que 40 a 60 metros, para se evitar que se crie zonas
com aumento de intensidade, nem tão longe que possa permitir que pontos
individuais se tornem queimas indesejáveis a favor do vento.
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Usada para limpeza do terreno e renovação de pastos.

Combustível: Leve e fino, por exemplo, gramíneas.
Características da Queima:


Pode ser aplicada em grandes extensões de terrenos e em diferentes
condições para reduzir combustíveis leves ou pesados;



A zona de maior intensidade linear (e, portanto, a de maior impacto) está
onde se juntam os pontos ou manchões;



É barata, porque a queima se realiza rapidamente e não requer linhas de
segurança intermediárias;



Não é recomendável aplicá-la em terrenos com uma forte inclinação ou
com presença de ventos.

Figura 222 – Queima por focos.
Fonte: ICMBio, 2011.

Vantagens:


Permite selecionar o material a ser queimado;



Queima é rápida;



Não necessita de preparação anterior do terreno;



Permite fuga de animais.

Desvantagens:


Necessidade de pessoas com experiência;
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Não recomendável em terrenos inclinados ou com ventos variantes;



Riscos com deslocamento dentro da área a ser queimada;



Queima não é uniforme.

Queima circular simples

Consiste em estabelecer uma linha de queima em todo o setor a tratar com o
fogo. É recomendável aplicar esta técnica em terrenos planos e sem vento. No caso
da presença de vento ou inclinação suave ou moderada, a queima deve ser
progressiva e iniciada na parte mais alta do terreno ou à margem mais distante do
efeito do vento. Usada para a queima de restos florestais, cana de açúcar,
erradicação de pragas e renovação de pastos.

Combustível: Principalmente pesado.
Características da Queima:


É uma técnica útil para a preparação de terrenos agrícolas e florestais;



Apresenta alguns riscos com acúmulos grandes de combustível pela
coluna de convecção e emissão de materiais incandescentes (faíscas) até
setores vizinhos.

Figura 223 – Queima circular simples.
Fonte: ICMBio, 2011
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Vantagens:


Alta versatilidade;



Fácil aplicação.

Desvantagens:





A queima pode variar muito no terreno;



Grande coluna de convecção;



Não permite escape de fauna;



Maior experiência dos queimadores, trabalhando em conjunto;



Grande risco de lançamento de fagulhas;



Necessário o ordenamento do combustível durante a derrubada.

Circular com Concentração de Calor
Vários pontos de fogo, em forma mais ou menos circular, são acesos no

centro da área. A propagação deste ponto de fogo vai se acelerar a medida que a
medida que a liberação de calor aumenta, formando uma ativa coluna de convecção.
Em áreas maiores de 40 ha, uma segunda série de pontos de fogo é iniciada
(formando um anel em volta da primeira), entre 15 e 30 metros do limite externo da
área. Devido a forte coluna de convecção criada na região central, o fogo não se
propaga com muita intensidade na direção dos limites externos da área.
É uma técnica bastante utilizada em atividades florestais, principalmente na
eliminação de resíduos de exploração, para o preparo do terreno para o plantio ou
para melhorar o habitat da fauna silvestre em pequenas aberturas ou clareiras na
floresta. Usada para queima de restos florestais.
Combustível: Principalmente Pesado

Figura 224 – Queima circular com concentração de calor.
Fonte: ICMBio, 2011.
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Vantagens:


Queima rápida;



O combustível consome completamente.

Desvantagens:


Exige pessoal com experiência para a coordenação da tarefa;



Alta coluna de convecção;



Não existe fuga para a fauna;



Alto número de queimadores;



Maior tempo de vigilância.

.



Queima em U
Consiste em iniciar a queimada no lado oposto ao sentido do vento,

utilizando-se de dois queimadores que atuarão pelos flancos em sentidos opostos
até o final dos lados paralelos. O objetivo é de deixar uma área de escape para a
fauna e diminuir a coluna convectiva do fogo.

Combustível: Leve e fino (gramíneas).
Características da Queima:


A queima vai avançar para o centro da área a ser queimada;



A queima é bastante rápida e os materiais se consomem rapidamente;



A técnica é bastante eficiente, mas deve-se regular a velocidade da
aplicação.

Usada para queima de cana e pastagem, ou para abrir aceiros.

Vantagens:


Fácil controle;



Permite fuga da fauna;



Queima rápida.

Desvantagens:


Difícil realização em áreas irregulares;



Não é recomendável para mata com muito combustível.
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Queima em L

Consiste em estabelecer uma linha de fogo contra o vento e prosseguindo
progressivamente com outra linha perpendicular e junto ao aceiro.

Combustível: Leve e fino, por exemplo, gramíneas.
Características da Queima:


Esta queima é bastante segura;



A fauna é muito pouco afetada.

Usada para queima de cana e pastagem.

Vantagens:


Fácil controle;



Permite fuga de fauna;



Queima rápida.

Desvantagens:


Difícil realização em áreas irregulares;



Não é recomendável para mata.
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CAPÍTULO 6 – ORIENTAÇÃO
Seção 1 – Navegação

A navegação para os Bombeiros Militar é de grande importância, haja vista
que esta é empregada em operações de combate a incêndio em vegetação ou em
buscas de pessoas desaparecidas em áreas rurais. Cabe ressaltar que a maioria
das ocorrências dessa natureza acontece em locais estranhos ao nosso
conhecimento. Por esse motivo, a habilidade em se orientar nas áreas
desconhecidas, independente do tipo de atendimento e condições do terreno, é que
vai coroar o resultado final da operação.
De forma geral a navegação pode ser definida como: descrição minuciosa de
uma localidade; arte de representar no papel a configuração de uma porção de
terreno com todos os acidentes e objetos que se encontram à sua superfície. Notase que a interpretação do que é visto na carta é que vai nortear a sua ação junto ao
que se pretende em campo.

Observação: Use sempre a sigla ESAON, quando de uma necessidade em se
orientar. Esta sigla significa: E= Estacionar; S=Sentar; A=Alimentar; O=Orientar e
N=Navegar.
Seção 2 – Processos de orientação

Vários são os processos de orientação utilizados em operações de
Bombeiros dos quais os mais práticos e seguros são: GPS, bússola, cartas
topográficas, o sol, as estrelas, a lua, contudo o mais importante é o conhecimento
das rosas dos ventos. Podem, no entanto, serem empregados outros métodos
sumários, os quais embora empíricos e sujeito a erros, poderão oportunamente, e
em última instância, recorrer a tais conhecimentos. São eles: trilhas de animais,
mananciais de águas, ventos predominantes, voos predominantes de pássaros etc.
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Seção 3 – Noções de orientação diurna

A orientação é a maneira pela qual um observador determina o sentido de
posição de um lugar. São vários os meios pelos quais uma pessoa pode se orientar.
É necessário, entretanto, que tenha conhecimento dos pontos cardeais e colaterais.


Rosa dos Ventos
É um círculo subdividido em graus, de 0 a 360 graus, a partir do norte, no

sentido dos ponteiros do relógio, onde aparecem marcados os pontos Cardeais,
Colaterais e Subcolaterais. Observe a figura 01, abaixo:

Figura 225 - Rosa dos Ventos.
Fonte: CBMGO, 2010.

Para efeito de nosso estudo, vamos abranger os pontos cardeais e colaterais.
Pontos cardeais: Norte (N), Sul (S), Leste (L/E), Oeste (O/W) e pontos colaterais:
Nordeste (NE), Sudeste (SE), Sudoeste (SW) e Noroeste (NW).
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Figura 226 - Pontos cardeais e colaterais
Fonte: CBMGO, 2010.



O Sol
A orientação mais comum é aquela em que o sol é o ponto de referência. Se

uma pessoa estender o braço direito para onde nasce o sol, à sua frente estará o
norte, à direita o leste, à costa o sul e à esquerda o oeste. Observe a figura 03,
abaixo.

Figura 227 - Orientação por posicionamento do sol.
Fonte: CBMGO, 2010.

Às vezes, pode-se perder a noção de orientação não sabendo se é de manha
ou de tarde então, pelo próprio sol com o auxilio de uma estaca e uma pedra (ou
pequenos pedaços de galho) pode-se saber o eixo norte-sul. Há, para isso duas
técnicas, uma não muito precisa e outra um pouco mais precisa.
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Método da sombra da estaca
o Coloca-se uma estaca no solo (ou escolher uma já de pé);
o Coloque uma pedra (ou pedaço pequeno de madeira) na ponta da sombra da
estaca;
o Aguardar o movimento da sombra e após algum tempo coloca-se outra pedra
na ponta da sombra da estaca;
o Unindo as duas marcas de pedra, obtemos a linha leste oeste (como o sol se
movimenta do leste para o oeste, sua sobra se movimenta no sentido
contrário, do oeste para o leste), obtendo também a direção norte-sul.

Figura 228 - Orientação pela sombra da estaca.
Fonte: www.cne-escutismo.pt.



Método das sombras iguais
Este método é bem mais preciso que o anteriormente descrito, porém é

necessária bastante atenção. É ideal que se faça na hora do meio-dia solar e a
estaca a ser usada deve ser a mais reta possível e estar completamente na posição
vertical, de modo que sua sombra tenha pelo menos 30cm (OLIVEIRA, 2013).
o Marca-se a ponta da sombra da vara com uma pedra;
o Amarra-se uma corda (espia) de modo que uma ponta seja presa a uma
pequena estaca e a outra ponta presa à vara, e assim desenhamos um arco
que o centro é a vara e seu raio deve ser igual ao comprimento da sombra
inicial da vara que foi marcada com a pedra;
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o Notaremos que à medida que o tempo passa a sombra vai de deslocando e
também encurtando. Porém, em dado momento, começa a aumentar seu
comprimento e vai acabar “tocando” o arco que foi desenhado no chão e
então marcamos esse local que coincide com a ponta da sombra no arco;
o Unindo as duas marcas nós obtemos a linha Leste-Oeste (lembrando que a
sombra do sol se desloca do oeste para o leste), ficando fácil achar a direção
Norte-Sul.

Figura 229 - Orientação pelo método das sombras iguais.
Fonte: Oliveira, 2013.



Relógio de Ponteiro
Com o sol e com auxílio de um relógio, devidamente certo, pode-se

determinar a direção Norte. Basta que, conservando-se a graduação 12 horas para
o Sol, identifique, no terreno, a direção da linha que divide ao meio (BISSETRIZ) o
ângulo formado pela direção do sol e a do ponteiro das horas, contado no sentido do
movimento dos ponteiros. Essa bissetriz define a direção Norte-Sul, antes de doze
horas ela dá a direção sul e depois dessa hora a direção Norte.
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Figura 230 – Orientação dos pontos cardeais pelo ponteiro do relógio.
Fonte: CBMGO, 2010.

Seção 4 – Noções de orientação noturna


Constelação: Cruzeiro do Sul
Também a constelação do Cruzeiro do Sul nos dá uma boa e fácil

orientação. Qualquer que seja a sua posição na esfera celeste (variável durante o
ano) a determinação da direção do pólo sul se obtém, prolongando-se 4.1/2 para o
lado da estrela que corresponde ao pé da cruz. O pé da perpendicular baixada pelo
ponto fictício que limita esse prolongamento sobre o horizonte nos indica a direção
Sul. No hemisfério Norte, utiliza-se a estrela Boreal.

Figura 231 - Orientação pelo Cruzeiro do Sul.
Fonte: CBMGO, 2010.
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É importante observar com muito cuidado para não confundir com a
constelação da "falsa cruz", que se localiza mais à direita e acima da constelação
Cruzeiro do Sul.


Lua cheia
Durante a noite, a orientação, sem o auxílio da Bússola se faz,

principalmente, por meio da Lua ou das Estrelas. A lua em seu movimento aparente
nos dá aproximadamente as mesmas identificações que o sol, principalmente, na
fase Cheia, quando podemos observá-la em plenitude.

Seção 5 – Equipe de navegação
Antes de montar uma equipe de navegação, faz-se necessário que seja feita
aferição do passo duplo, visando mensurar a amplitude de passo dos componentes
da equipe. O passo duplo será empregado pelo bombeiro militar responsável pela
medida de distâncias.


Aferição do passo duplo

Essa técnica baseia-se na aferição de distâncias no terreno utilizando como
referência o passo de um adulto. Sua execução tem a seguinte sequência:
1) Em um terreno plano, medir e marcar a distância de 100 metros;
2) Percorrer essa distância várias vezes, observando-se, assim, cada vez um
determinado número de passos (passo duplo);
3) Tirar à média e concluir: 100 metros são percorridos por "P" passos, a esse
número de "P" somar P/3 (um terço);
4) Concluindo, 100 metros serão percorridos por "P" + P/3 passos, essa margem de
segurança, P/3 compensará os erros provenientes de incidentes comuns nos
deslocamentos através da selva ou vegetações fechadas.

185



Homem bússola
É

o

responsável

pela

determinação

dos

azimutes.

Deslocar-se-á

imediatamente à retaguarda do homem ponto; deverá manter a bússola amarrada
ao corpo para não perdê-la; quando não estiver sendo utilizada, deverá ser fechada.


Homem passo
É o responsável pela orientação das distâncias já percorridas através da

contagem do passo duplo; se deslocará atrás do homem bússola. Para tanto, devem
ser escalados dois ou mais homens passos para que, fazendo-se uma média das
medidas, obtenha-se mais precisão. Isso porque a distância deverá ser sempre
repassada para a equipe de navegação em metros e nunca em passos. Dessa
forma, é necessário fazer transformação por meio da regra de três simples.



Homem carta
É o responsável pela orientação baseada na comparação da carta com o

terreno, ou seja, é encarregado de anotações de orientação. Pode ser um dos
homens passo.


Homem ponto
Desloca à frente da equipe e baliza a direção dos sucessivos azimutes,

determinados pelo homem bússola. Para maior precisão no trabalho, portará um
facão para abrir a picada e se utilizará de uma baliza que será cravada sobre o solo
no local estabelecido pelo homem bússola. À noite deve valer-se de meios que
assinalem sua posição exata, tais como, equipamentos infravermelhos, lanternas
veladas, dispositivos fosforescentes, etc.


Leitura de carta
Carta pode ser definida como representação no plano, em escala média ou

grande, dos aspectos artificiais e naturais de uma área tomada de uma superfície
planetária, subdividida em folhas delimitadas por linhas convencionais - paralelos e
meridianos - com a finalidade de possibilitar a avaliação de pormenores, com grau de
precisão compatível com a escala. Tem como características: representação plana;
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escala média ou grande; desdobramento em folhas articuladas de maneira
sistemática; limites das folhas constituídos por linhas convencionais, destinada à
avaliação precisa de direções, distâncias e localização de pontos, áreas e detalhes.

Seção 6 – Elementos de uma carta


Título

Utilizado para expor uma determinada região ou localidade. Geralmente, se
localiza na parte superior de uma carta (topográfica, aeronáutica, etc), mapa
(temático) ou, ainda, croqui.



Convenções Cartográficas

Carta é um desenho feito à tinta no papel. Em lugar de desenharmos um rio,
uma casa, um banhado, etc., o que não seria fácil nem prático, adotamos um
símbolo particular para cada um desses elementos do terreno.


Altimetria

É a parte da topografia que se ocupa das formas do terreno, ou seja, do seu
modelado e relevo e de sua representação gráfica.


Curvas de Nível

São as projeções ortogonais horizontais das interseções do terreno com
planos horizontais equidistantes. Elas representam linhas imaginárias no terreno, ao
longo do quais todos os pontos estão em uma mesma altitude. As curvas de nível
indicam uma distância vertical acima ou abaixo, de um plano de nível. Começando
no nível médio dos mares, que é a curva de nível zero, cada curva de nível tem um
determinado valor. A distância vertical entre as curvas de nível é conhecida como
"EQUIDISTÂNCIA", cujo valor é encontrado nas informações marginais da carta.
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Não se esqueça que diante a interpretação de uma carta topográfica, as curvas de
nível próximas significa terreno mais verticalizado do que uma curva de nível mais
distante.

Figura 232 – Curvas de nível em uma carta.
Fonte: CBMGO, 2010.



Altitude
Ponto do terreno com a sua referida altura em relação ao nível médio do mar.
Classificação da altitude configura elevações, sendo que a elevação é a

designação genérica das partes altas do terreno. Já as elevações ISOLADAS são
quando uma elevação aparece isolada no terreno.
a) Plano: quando não apresentam sensível variação de alturas;
b) Ondulado: quando a elevação nele existentes tem alturas que variam de zero a
20 metros;
c) Movimentado: quando variam ente 20 e 50 metros;
d) Acidentado: quando variam entre 50 e 100 metros;
e) Motuoso: quando variam entre 100 e 1000 metros;
f) Montanhoso: quando variam acima de 1000 metros.


Ponto Cotado (COTA)

É o número que exprime a altura de um ponto em relação a um plano
horizontal de referência. Nas Cartas Topográficas, as cotas são, normalmente,
expressas em metros e tomadas a partir do nível do mar, correspondendo, portanto,
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ao valor métrico da altitude. É comum, também, referir-se a uma elevação pela sua
cota. Ou seja, uma elevação cuja cota é apresentada em metros.


Planimetria (Hidrografia, Vegetação, Rodovias etc)

São os elementos representados na carta topográfica que estejam no plano
horizontal, tais como: mananciais de água, cobertura vegetal, intervenção antrópica
em geral.

Escalas

É a relação entre as distâncias traçadas em uma Carta/Mapa e as existentes
na natureza. Ela demonstra quantas vezes às dimensões do terreno foram reduzidas
para serem representadas na Carta.



Escala Numérica

Esse tipo de escala pode ser expresso por fração (1/5 000 000 ) ou por uma
razão

( 1:5 000 000 ), significando, nos exemplos, que a unidade de comprimento

no numerador da fração ou no primeiro membro da razão vale 5 milhões, indicada
pela forma 1/5 000 000 ou 1: 5 000 000. Isso significa que cada centímetro no papel
está

representando

5

milhões

de

centímetros

da

região

cartógrafadas.

Transformando essa medida em quilômetros, teremos:1 cm = 5 000 000 cm, que é
igual a:500 000 dm, que é igual a:50 000 m , que é igual a:50 km.
Quanto menor for o denominador, maior será a escala, portanto mais detalhes
poderão ser representados. Assim, a escala 1:5 000 é maior que a escala 1:5 000
00, pois na primeira, cada centímetro representa 5 000 cm (50 m ), enquanto na
segunda, cada centímetro representa 5 km. Esse tipo de escala necessita de uma
régua.
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Escala Gráfica

Esse tipo de escala exprime, através do desenho, a relação mapa x natureza.
Configura a determinação da distância por comparação. Esse tipo de escala
dispensa a utilização de réguas ou outra unidade de medida qualquer. Basta que
você utilize um objeto linear para fazer a comparação deste objeto com a escala
gráfica.

Figura 233 – Escala com talão.
Fonte: CBMGO, 2010.



Data

Na orientação, todos os detalhes são de suma importância. Assim sendo, a
data é um dos elementos que também vai pesar, imagine uma pessoa navegando
com uma carta que possui aproximadamente 30 anos, quanta mudança “pode” ter
acontecido, principalmente, por ações antrópica. Neste ponto, não está sendo
afirmado que não se deve utilizar um material desse, mas que se deve ter cuidado
redobrado durante os deslocamentos em campo.


Fonte

Deve-se sempre utilizar material de um órgão que tem como mister produzir
tais materiais.


Coordenadas Geográficas

As Coordenadas Geográficas (latitude e longitude) é que nos dão condições
para localizar qualquer ponto sobre a superfície terrestre. São medidas em grau,
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minuto e segundo. As coordenadas geográficas foram determinadas por meio de
observações astronômicas e satélites geodésicos. Para determinar a posição, ou
localização, de um ponto situado na superfície da Terra, utilizamos linhas
imaginárias (paralelos e meridianos), que são medidas em grau, minuto e segundo.
Essas linhas, na realidade, não existem na superfície da Terra. Elas são imaginárias
e estão presentes nos mapas, apenas para orientar seus usuários. Para
localizarmos um ponto sobre a superfície terrestre precisamos conhecer suas
Coordenadas Geográficas (latitude e longitude).
a) Paralelos: são as linhas imaginárias que determinam a latitude;
b) Meridianos: são as linhas imaginárias que determinam a longitude;
c) Latitude: sabe-se que a Terra tem uma forma quase esférica, com achatamento
nos polos (geoide) e é apresentada nos mapas, dividida em duas metades por uma
linha imaginária, denominada Linha do Equador (palavra de origem latina aequatore,
que significa "o que iguala ");
d) A linha do Equador está situada a igual distância dos polos, divide a terra em
duas metades: o Hemisfério Norte ou Setentrional e o Hemisfério Sul ou Meridional;
e) As linhas imaginárias, paralelas (paralelos) ao equador, determinam a latitude que
é à distância em graus de um lugar qualquer da superfície terrestre até a linha do
equador. Para a latitude, a distância em graus será de 0° na linha do equador até
90° para o norte ou 90° para o sul. Portanto, para a latitude a linha de referência é a
linha do equador, isso significa que para a longitude também é preciso uma linha de
referência;
f) Longitude: A longitude é determinada por meio dos meridianos, sempre em
relação ao meridiano principal, definido como Meridiano de Greenwich (0° de
longitude) que também divide a terra em duas metades, o hemisfério oriental ( leste)
e o hemisfério ocidental (oeste). Por que Greenwich? Ele tem esse nome porque é o
meridiano que passa sobre um observatório astronômico localizado na cidade de
Greenwich, na periferia de Londres, na Inglaterra. A longitude varia de 0° (no
meridiano de Greenwich) a 180° para leste e 180° para oeste.
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Figura 234 – Representação dos meridianos e dos paralelos em relação as latitudes.
Fonte: Internet.



Orientação de uma carta topográfica e localização de um sinistro

Durante a navegação de uma equipe, utilizando carta topográfica, existe a
necessidade de se saber duas coisas, basicamente, sendo: Orientar a carta é ato
de a equipe localizar-se na carta topográfica e, para que isso aconteça, a primeira
coisa que se dever fazer é efetuar a coincidência de um dos pontos cardeais da
carta com o mesmo ponto cardeal no terreno. Exemplo: coincidir norte da carta com
o norte do terreno.
É importante lembrar que, para que tal fato aconteça é necessário fazer o uso
de bússola para achar os pontos cardeais no terreno com uma boa precisão.

Figura 235- Carta orientada de acordo com os pontos do terreno.
Fonte: CBMGO, 2010.
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Localização de um sinistro numa carta topográfica
De posse de uma carta topográfica de certa região e, sabendo onde se

localiza nesta carta (item anterior); existe a necessidade de que se tenha de 2 a 3
observadores munidos de bússolas em locais distintos (e distantes). Todas
apontadas para o mesmo sinistro (incêndio), determinando os respectivos azimutes.
Na carta, os azimutes encontrados são traçados, resultando na convergência das
direções, sendo que neste local convergente está indicando o local do sinistro
(incêndio).

Figura 236 - A intersecção dos azimutes e local do sinistro.
Fonte: CBMGO, 2010.

Seção 7 – Bússolas


Conhecendo uma bússola

É um instrumento de orientação composto por uma base móvel sobre a qual
se coloca a figura da Rosa dos Ventos. Em um eixo vertical, bem no centro da
figura, instala-se uma agulha imantada, ou seja, capaz de atrair ou de ser atraída por
minerais metálicos, particularmente o ferro. Tal processo está relacionado ao
magnetismo e à existência de Campos Magnéticos.
Nas proximidades dos polos, devido ao próprio movimento de rotação da
Terra, houve uma grande concentração de minerais metálicos, criando-se os pólos
magnéticos da Terra. O termo magnético deriva do nome de uma rocha rica em

193

óxido de ferro, denominada Magnética. Este é o principal minério responsável pelo
fenômeno da imantação.
A agulha da Bússola sempre indica a direção dos pólos magnéticos NORTE e
SUL.

Basta que se gire a parte móvel, onde está a Rosa dos Ventos, até que o

norte da figura fique embaixo da agulha, que teremos, com razoável precisão, todas
as outras direções indicadas.

Figura 237 – Aferição de um azimute com a bússola.
Fonte: CBMGO, 2010.

É preciso destacar, no entanto, o fato de que o polo norte magnético, indicado
pela Bússola, está localizado acerca de 1500 km de distância do polo norte
geográfico. Assim, ao traçar uma linha reta que ligue dois polos magnéticos, ela não
passará pelo ponto central do planeta. O ângulo que se forma pela diferença de
posição entre os polos magnéticos e geográficos denomina-se ângulo de declinação
Magnética, que deve ser levado em consideração quando se quer calcular com
precisão a localização de um ponto qualquer.
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás utiliza, basicamente, dois
tipos de bússolas, que são as de limbo fixo e as de limbo móvel.


Bússola de limbo fixo
Composição - uma caixa metálica ou plástica, fechada por um vidro móvel. No

interior da caixa, encontramos um disco graduado em graus e milésimos e o limbo, o
qual se une a agulha imantada. Possui uma tampa onde se encontra a janela e o
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retículo de visada, pode possuir uma ocular com lente e entalhe de visada e um anel
suporte.
O vidro móvel é unido à caixa através de um anel serrilhado e contém duas
linhas luminosas de tamanhos diferentes e separadas de 45º. Ao ser girado, o vidro
móvel emite estalidos “cliques” provocados pelo anel serrilhado. No fundo e no
centro da caixa existe um pino (quício) sobre a qual gira a agulha no limbo (cf. figura
11). A bússola deste modelo tem um limbo ligado à agulha, permanecendo sempre
numa posição constante, independente dos movimentos da bússola.

Figura 238 – Partes de uma bússola de limbo fixo.
Fonte: CBMGO, 2010.

Determinação do azimute de um ponto – segura-se a bússola; na altura do
rosto, coloca-se o polegar de uma das mãos no anel suporte; utilizando-se o entalhe
retículo, faz-se a visada sobre o objetivo; deixa-se o limbo parar (utilizar o retém do
limbo) e sem desfazer a visada, faz-se a leitura do azimute através da lente. A leitura
do azimute deve ser feita sob a maior fonte luminosa do vidro móvel. Para tanto,
essa linha deve, previamente, ser colocada em alinhamento com o retículo da tampa
(para conferir, feche a tampa e veja se a linha está exatamente sob o retículo).
Escolhe-se então nessa direção, um ponto de referência que materialize no terreno,
a direção obtida.

Figura 239 – Indicação de um azimute na bula de limbo fixo.
Fonte: CBMGO, 2010.
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Bússolas de limbo móvel

Em geral, esse tipo de bússola é constituído de uma caixa de acrílico
transparente, no interior da qual, contém um círculo graduado em 360º com agulha
imantada, sendo uma metade na cor vermelha (muita vezes com um sinal luminoso)
e outra podendo ser branca ou preta. Ao fundo da caixa está os pontos cardeais. A
coincidência da parte vermelha da agulha com a seta vermelha do fundo da caixa
dará a direção desejada, desde que a graduação esteja sobre a linha branca situada
na parte anterior da referida bússola (figura 68). Esse tipo de bússola (marca Silva)
é graduada de 2 em 2º.
QUÍCIO

LIMBO

AGULHA

RÉGUA
DE
ESCALA

CAIXA

SETA DE

ORIENTAÇÃO

LINHAS
PARALELAS

NAVEGAÇÃO

Figura 240 – Partes de uma bússola de limbo móvel
Fonte: CBMGO, 2010.

SETA DE
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Como determinar uma direção

Para determinar a direção dos elementos do terreno, quer na Carta, quer no
próprio terreno, há um modo muito simples de comparação. Suponhamos que, em
dado momento, achamo-nos situados no centro de um círculo e que dele partem
"avenidas" em todas as direções e que essas avenidas sejam em número de 360.
Cada um dos 360 espaços chama-se "grau" e cada avenida constitui um Azimute.
Azimute é justamente o nome que se dá a cada uma das direções, cujo
número de graus dependerá apenas da sua situação, entre as outras 359 avenidas,
podemos marchar ao longo de uma dessas avenidas ou azimutes, partindo do
centro do círculo. As avenidas começam todas onde estamos, quer seja em uma
floresta, em uma elevação ou numa estrada, ressaltando duas coisas a respeito
desses círculos de avenidas.
A Avenida ZERO aponta sempre para o NORTE, mas também as avenidas
são numeradas no sentido do movimento dos ponteiros do relógio.Contra azimute é
o azimute de uma direção vista em sentido contrário. É muito importante porque
sabendo utilizá-lo bem, ter-se-á condições de retornar ao ponto de partida, também
é chamado de azimute inverso. Caso tenha de cumprir missão em lugar
desconhecido à noite, por exemplo, o contra azimute poderá indicar a direção pela
qual deveremos retornar. Esta diferença é de 180 graus.


Contornando obstáculo (Conforme Instruções Provisórias IP 21-80 Sobrevivência na Selva, 2ª Edição, 1999)
Será normal, nos deslocamentos realizados em terrenos desconhecidos,

encontrar na direção de marcha os mais variados obstáculos, sendo, às vezes,
necessário realizar o desvio do obstáculo encontrado; outras vezes será mais
vantajoso vencê-lo. Dentre a variedade de processos existentes para realizar um
desvio de obstáculo, serão apresentados os que se seguem:

a) Primeiro processo (Do ponto de referência nítido): Chegado ao obstáculo,
escolhe-se um ponto bem nítido no lado oposto, para servir como referência.
Efetua-se o desvio necessário, chega-se ao ponto e a marcha é reiniciada.
Entretanto, o processo raramente terá aplicação prática quando se tratar de
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obstáculos de grandes dimensões, pois o mais difícil na selva será encontrar aquele
ponto nítido;
b) 2º Processo (Da compensação com passos e ângulos retos): Marcha-se na
direção amarrada pelo azimute de marcha até o ponto A, frente ao obstáculo (figura
14). De A vai-se a B, deslocando-se segundo um novo azimute, de modo que este
forme com o de marcha um ângulo reto em A. Neste deslocamento, contam-se os
passos dados entre A e B (P passos). De B vai-se a C, deslocando-se segundo o
mesmo azimute de marcha (será o azimute paralelo); também neste deslocamento
contam-se os passos dados entre B e C (Q passos), para que não se perca a noção
da distância geral do percurso realizado ou ainda a realizar.

De C vai-se a D,

deslocando-se segundo o contra-azimute da direção AB, e percorrendo a mesma
distância que se percorreu entre A e B. Isto é, os mesmos P passos. Chegado em
D, reinicia-se o deslocamento na direção dada pelo azimute de marcha original.
Será normal ocorrerem pequenas diferenças em direção e em distância, quando se
realizarem deslocamentos desse tipo, por causa dos acidentes e incidentes em
terreno de selva; daí a necessidade de designar, no mínimo, 2 homens para utilizar
a bússola e outros 2 para contar o número de passos, quando possível, para
minimizar os erros.

Figura 241 - Contornando um obstáculo entre o pondo A e o ponto D.
Fonte: CBMGO, 2010.
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Precauções no emprego da bússola

Os campos magnéticos influem na bússola, alterando-lhe o funcionamento.
Quando se está trabalhando com a Bússola, deve-se deixar de lado todo e qualquer
material constituído de aço ou ferro e campos elétricos. São as seguintes as
distâncias mínimas de segurança.

1) Linha de força de alta tensão

60 m

2) Canhão ou umbuzeiro de campanha

20 m

3) Viatura ou carro de combate

20 m

4) Linha telefônica

20 m

5) Cercas e redes de arame farpado

10 m

6) Metralhadora ou similares

5m

Seção 8 – GPS (Sistema de Posicionamento Global)
O Sistema de Posicionamento Global (Global Positioning System, GPS) tem
como principal propósito prover sinais que permitam que qualquer usuário no
planeta, equipado com um receptor GPS, possa calcular corretamente e em tempo
real sua posição geográfica (longitude, latitude e altitude). O padrão de uso para os
usuários comuns (não militares) é o Sistema de Posicionamento Padrão (Standard
Positioning System, SPS). Este sistema está disponível para qualquer usuário no
mundo, em todas as condições climáticas e de forma contínua.
O GPS é formado por dois segmentos. O segmento espacial inclui 24 satélites
e o segmento terrestre que é subdividido em dois sub-segmentos: o de Controle e o
de Usuário. O Segmento Espacial é formado pelos satélites que estão em órbita,
consiste de 24 satélites em 6 órbitas diferentes e com 4 satélites em cada órbita. Os
satélites percorrem a órbita em torno da Terra a cada 12 horas, a uma altitude de
aproximadamente 11.000 milhas náuticas. Cada satélite tem 28 graus de
visualização sobre a Terra e estão inclinados 55 graus em relação à linha do
Equador. Por alguns momentos, vários pontos da Terra são visualizados ao mesmo
tempo por 6 a 10 satélites que focalizam a mesma área. Isto fornece redundância,
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pois apenas 4 satélites são necessários para uma determinação tridimensional de
posição.
Todos os 24 satélites são controlados pelo Segmento de Controle em terra.
Este controle é feito por uma estação de controle Master, localizado no Colorado,
nos Estados Unidos. Ela é responsável por monitorar o rastro dos satélites com o
auxílio de cinco estações de monitoramento espalhados pela Terra, que processam
todos os dados e, então, enviam a correção e sinais de controle para os satélites. O
segmento de controle monitora o desempenho total do sistema, corrige posições do
satélite e reprograma o sistema com o padrão necessário. A localização de cada
estação de monitoramento oferece um monitoramento constante de cada satélite.
O sub-segmento de Usuário do GPS consiste em receptores GPS utilizados
por uma comunidade de usuários. Os receptores GPS convertem os sinais dos
satélites em posição, velocidade e tempo estimado. Quatro satélites, no mínimo, são
necessários para calcular as quatro dimensões: x, y, z (posição) e t (tempo) e
altitude. Assim, sob condições ideais o sistema permite, apenas com um receptor,
uma precisão de cerca de 25 metros.
Vale ressaltar que o sinal “GPS” tem sido “degradado” pelo exército dos
Estados Unidos, que não permite, até agora, um posicionamento preciso. Os limites
de precisão são estabelecidos por questões de segurança, para evitar a recepção de
dados muito precisos por potenciais adversários. Uma técnica para aumentar a
precisão, para cerca de 1-5m é differential correction, que necessita de um segundo
receptor GPS. A navegação é uma das funções do GPS e é usada por usuários de
aeronaves, navios, veículos, e por indivíduos que usam o receptor portátil. Também
é usado por observatórios astronômicos, por empresas de telecomunicações e
laboratórios científicos; podendo configurar sinais controlados por frequências
específicas para um determinado propósito, estudo ou experiência [PUC03] (cf.
figuras 15 e 16).
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Figura 242 - Partes de um GPS.
Fonte: CBMGO, 2010.



Páginas do GPS

Figura 243 - Telas do GPS Garmin.
Fonte: CBMGO, 2010.
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Seção 9 – Sinalização terra – ar

O que mais interessa a uma pessoa que se encontra desorientada ou perdida
é ser encontrada. Para tanto, se for utilizado um processo qualquer para a
sinalização, haverá possibilidade ampla de sucesso, desde que esse processo seja
mais adequado para a ocasião. Temos abaixo a representação do sistema de
comunicação Terra – Ar, mais simples e mais utilizado:

Figura 244 - Telas do GPS Garmin.
Fonte: CBMGO, 2010.
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CAPÍTULO 7 – TÉCNICAS DE NAVEGAÇÃO, BUSCA E RESGATE
NA SELVA

Várias situações podem acontecer com as Guarnições de Combate a
Incêndio Florestal- GCIFs, entre elas a de que um elemento da mesma se perca ou
até mesmo que recebam informação de pessoas desaparecidas na floresta, a GCIF
se perder ou perder as informações das posições georreferenciadas de sua
trajetória, etc. Para tal o combatente florestal deve lançar mão de técnicas e táticas
que o ajudem a se orientar e fazer buscas e varreduras em tais situações extremas.
As técnicas de navegação, de busca e varredura em tais situações serão as
mesmas contidas na Instrução Provisória IP 21-80- Sobrevivência na Selva, do
Exército Brasileiro, edição de 1999.
Seção 1 – Técnicas de Busca
Levando em consideração que nas operações florestais o combatente deve
estar equipado com os fardos aberto e de combate, este possui recursos para
permanecer por mais tempo em área de floresta e alguns materiais para orientação,
anotação, improvisação, primeiros socorros e transporte.
Imaginando uma situação em que há pessoas ou até mesmo outra GCIF que
estejam perdidos no meio da vegetação. Para iniciar os trabalhos de busca é
necessário que a GCIF faça um levantamento das informações da última posição em
que foram avistados os elementos a serem buscados e/ou as últimas coordenadas
geográficas ou ponto de referência (ravinas, pedreiras, rios, córregos, etc.) em que
estavam.
A partir do momento em que a GCIF de busca chegar ao ponto de referência
(considerar também os desvios na direção de marcha da GCIF) deverá eleger uma
das seguintes técnicas de busca (o mnemônico QC-R-O-L serve para memorizar as
técnicas):
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Quadrado Crescente (QC):
Melhor indicado quando:


Há carência de ponto de referência;



O local de busca não é muito acidentado;



Apenas uma GCIF de busca.

Método: Consiste em formar quadrados cada vez maiores de 100 em 100 metros
(figura 265), da seguinte forma:


A partir do ponto inicial de busca (A), escolhe-se um azimute e percorre 100m
(medido pelo passo duplo) até B;



De B, escolhe um azimute de 90° e caminha-se mais 100 até C;



De C, caminha-se (em um azimute de 90°) 200m até D;



De D, caminha-se mais 200m (em um azimute de 90°) até E;



De E, caminha-se 300m (em um azimute de 90°) até F;



De F, caminha-se mais 300 (em um azimute de 90°) até G e assim por diante até
concluir a busca.

Figura 245 - Processo Quadrado Crescente (QC).
2
Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO , 1999.

2

Extraído do manual de Instruções Provisórias 21-80 (IP 21-80), do Exército Brasileiro, 1999.
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Retangular (R):
Melhor indicado quando:
 Tem-se um ponto de referência (Estrada, rio, ravina, aceiro, picada etc);
 Apenas uma GCIF de busca.

Método: Consiste em navegar formando retângulos perpendiculares ao ponto de
referência (figura 266) da seguinte forma:
 Parte-se, perpendicularmente, do ponto de referência (rio, estrada, aceiro
etc.) em A e percorre-se, por exemplo, 200m e chega-se a B;
 De B, progredir apenas 100m (em um azimute de 90°) até C;
 De C, mais 200m no contra azimute da marcha de A para B até chegar em D;
 De D, De D, mais 100 metros, segundo o mesmo azimute que se marchou de
B para C até chegar até E;
 De E, mais 200 metros, segundo o mesmo azimute com que se marchou de A
para B, e chega-se a F e assim por diante até concluir a busca.

Figura 246 - Processo Retangular (R).
3
Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO , 1999.

Nota-se que há a possibilidade de retornar até o pondo A ao notar que será
preciso tomar outra direção a partir dele. A linha base que une os retângulos da
figura 266 (A-D-E-H-I-M) deve coincidir com o ponto de referência (curso d’água,
estrada, aceiro, picada etc.).

3

Extraído do manual de Instruções Provisórias 21-80 (IP 21-80), do Exército Brasileiro, 1999.
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“Of Set” (O):
Melhor indicado quando:
 Há duas GCIFs de Busca;
 A área de busca é restrita.
Método:


A equipe de busca encontra-se no ponto A e deseja deslocar-se para P (figura
267), conhecendo o azimute da direção AP, bem como a distância D entre eles; o
ponto P, sabe-se, está localizado à margem de um curso de água ou estrada;



Se a equipe marchar diretamente de A para P segundo o azimute conhecido,
poderá acontecer que se desvie, o que será comum, e chegar ao curso de água
ou estrada, à direita ou à esquerda do ponto P; tal fato obrigará a uma busca,
sem se saber por onde começá-la, se pela direita, se pela esquerda; o
conhecimento da distância D também é necessário, porquanto durante o
deslocamento poderão ser encontrados cursos de água ou estradas que não
sejam os que passam por P, isto é, estarão aquém do ponto buscado; então,
tendo-se noção da distância, a dúvida não ocorrerá;



Para evitar esses inconvenientes, a equipe aplicará o processo do seguinte
modo: partirá de A, não com o azimute conhecido, mas com ele acrescido ou
diminuído de 2, 3, 5, 6 graus (um estudo de situação aconselhará qual o número
a adotar); conforme tenha sido adotado o acréscimo ou a diminuição, atingir-se-á
a margem do curso de água ou estrada à direita ou esquerda do ponto P, em B
ou C; restará, então, deslocar-se para P, acompanhando aquele acidente do
terreno.

Figura 247 - Processo “Of Set” (O).
4
Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO , 1999.

4

Extraído do manual de Instruções Provisórias 21-80 (IP 21-80), do Exército Brasileiro, 1999.
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Leque (L):
Melhor indicado quando:


Tem-se mais de duas GCIFs de Busca;



Quer-se fazer uma varredura rápida em qualquer terreno ou vegetação por
presumir que o objetivo está próximo a um ponto já atingido pelas GCIFs.

Método:
Consiste em soltar várias equipes partindo-se de um mesmo ponto (figura
268), da seguinte forma:


Parte-se de A, segundo um azimute escolhido e percorre-se uma distância
determinada AB; sai-se de B, fazendo um pequeno percurso curvilíneo (conforme
a figura), procurando retornar à direção original de marcha, em C, e daí até o
ponto inicial A;



Realizando as mesmas operações anteriores, faz-se o percurso A-D-E-A e outros
mais; é necessário, porém, lembrar que essas distâncias a percorrer deverão ser
pequenas, pois serão feitas mais por intuição, particularmente na marcha em
curva e na retomada da picada original, para se retornar ao ponto inicial; será
interessante, e recomendável mesmo, que no mínimo 2 homens sejam deixados
no ponto inicial para, por meio da voz, de apito ou de outro processo qualquer,
fazerem ligação com aqueles que realizam os percursos de busca do objetivo,
orientando-os ao mesmo tempo.

Figura 248 - Processo em Leque (L).
5
Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO , 1999.

5

Extraído do manual de Instruções Provisórias 21-80 (IP 21-80), do Exército Brasileiro, 1999.
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Seção 2 – Resgate e transporte de vítimas na Selva
Após a escolha de um dos métodos de busca e varredura e ter obtido
sucesso ao encontrar os perdidos, pode haver a situação em que a vítima necessita
ser transportada pela GCIF.
Primeiramente deve-se fazer a avaliação primária da vítima, conforme o
Manual de Resgate Pré-Hospitalar do CBMGO (em sua seção 7, capítulo 2) e, logo
após a retirada para atendimento e encaminhamento a hospital de referência.
O combatente florestal deverá se utilizar dos materiais e ferramentas em seu
fardo aberto e de combate (facão, kit de primeiros socorros, cabo da vida ou até
mesmo farda de muda) e também recursos encontrados na área florestal (madeira,
cipós, folhagens, etc.) para: improvisar, no que puder para os primeiros socorros à
vítima (imobilização de membros, curativos, assepsia, transporte).
O transporte improvisado, por exemplo, pode ser através de uma padiola
improvisada, como segue abaixo:


Maca com camisa (gandola)
Introduza o cabo dos abafadores, galhos de árvores, de tamanho adequado,

nas mangas de dois paletós, casacos ou camisas abotoadas. As mangas deverão
ser viradas pelo avesso e passadas por dentro da camisa, conforme figura abaixo:

Figura 249 - Improvisação de maca com roupas.
Fonte: Ministério da Saúde, 1991.
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Maca com corda
Entrelace um cipó, corda, arame, de tamanho adequado, em dois canos,

varas ou paus, utilizando nós fixos para firmá-los, de modo a formar uma espécie de
rede esticada.

Figura 250 - Maca ou Padiola improvisada com cabos
Fonte: Ministério da Saúde, 1991.

Figura 251 - Confecção de maca improvisada.
Fonte: CBMGO, 2016.
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Figura 252 – Transportada de em padiola improvisada.
Fonte: CBMGO, 2011.

Figura 253 - Vítima em maca improvisada.
Fonte: CBMGO, 2011.
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CAPÍTULO 8 – NOÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA NA SELVA
Outra dentre as várias situações extremas que podem acontecer com as
Guarnições de Combate a Incêndio Florestal- GCIFs, é a de ficarem por dias dentro
da mata e sem recursos ou com os recursos dos fardos escassos, além do fato de
que o bombeiro combatente florestal deve estar bastante adaptado ao ambiente
florestal de modo a tirar dele certo conforto e evitar situações que possam provocar
sua baixa durante as operações. Vários são os cuidados de higiene pessoal e
coletiva, com a saúde, hidratação, obtenção de fogo, alimentação e proteção que
devem ser observadas para não agravar certas situações. As técnicas de
sobrevivência

serão

descritas

conforme

a

Instrução

Provisória

IP

21-80-

Sobrevivência na Selva, do Exército Brasileiro, edição de 1999, com algumas
adaptações.
Seção 1 – Efeitos Fisiológicos do calor
Com a excessiva perda de água e sal (forte transpiração) do organismo o
bombeiro será acometido de vários sintomas, dentre os principais, associado ao
ambiente de selva, são a exaustão, cujos principais sintomas são palidez, náuseas,
tonteiras e desmaios, e também as câimbras.
Pra proteção desses efeitos o combatente florestal deverá, por exemplo:


Ingerir bastante água (fria e salgada). A solução salina deve ser feita com a
dissolução de dois tabletes de sal em um cantil de água (1/4 de colher de chá,
ou equivalente) e deve ser ministrada aos goles em intervalos de tempos
regulares (1 a 3 minutos) num espaço de 12h;



Poupar forças em tarefas desnecessárias e estabelecer intervalos de
descanso.

Seção 2 – Cuidados com os pés
Com as longas caminhadas serão uma regra geral nas operações florestais
(principalmente em situação de sobrevivência). Daí a importância do cuidado com os
pés onde, entre outros cuidados, devemos observar:


Nos períodos de descanso, manter os pés limpos e secos (à medida do
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possível);


Evitar usar meias rasgadas e cerzidas; de preferência as meias finas de algodão;



Evitar usar botas durante as operações; usar o coturno, pois são mais
recomendados e evitam mais as lesões do que as botas;



Não cortar calos ou calosidades para prevenir a infeção;



Em caso de atrito entre o calçado e a pele, aplicar esparadrapo na área afetada;



Se houver formação de bolhas, deverão ser perfuradas na base, com o máximo
de desinfecção possível e, logo após, aplicar esparadrapo ou gazes no local;



Manter unhas limpas e curtas.

Seção 3 – Cuidados a serem tomados com o local de Acampamento
Deverá ser um local naturalmente limpo, sem presença de animais e insetos.
Deverá ser construída uma fossa para lixo e outra fossa para dejetos e que sejam
suficientemente afastadas, sempre cobertas por terra após o uso e distantes de
fonte de água, no caso de haver.
Os alimentos devem evitar serem expostos e protegidos por casos plásticos
(dos fardos) para não acarretar o acúmulo de moscas.

Seção 4 – Doenças intestinais
Geralmente, em operações florestais, as doenças intestinais são transmitidas
por alimentos e água contaminada. Com relação à água, algo de vital importância,
deve-se proceder algumas medidas como:


Proteger as fontes de água de contaminação por fezes humanas e de animais
(que pode acontecer pela drenagem da superfície ou subsolo);



Usar comprimidos de hipoclorito (ou outros à base de cloro) no cantil de água,
lembrando que, em média, após colocar o comprimido no cantil, esperar cerca de
30 min para o efeito desejado;



Ferver a água. Não somente a água para consumo, mas também a água
utilizada para bochechos e limpeza da boca;



Evitar, à medida do possível, água de pequenas fontes paradas (pode haver
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amebas que não são combatidas com os processos de purificação descritos
acima).


Servindo apenas para a filtração, poderão ser seguidos os seguintes processos:

Filtro de Areia - Em um recipiente perfurado na base, coloca-se a areia através da
qual a água será filtrada.
Coador - Fazendo-se o líquido passar através de um coador improvisado com um
pano qualquer, mesmo peças limpas de roupas.
Seção 5 – Outras doenças transmissíveis
Além das doenças intestinais há várias outras que devem ser prevenidas
como as transmitidas por mosquitos, parasitas, contagiosas e outras.

Medidas gerais


Uso de mosquiteiros ou proteger as partes expostas do corpo (uso de luva,
repelentes, etc.);



Dormir vestido colocando as extremidades das calças dentro dos canos e meias;



Estacionar em locais altos e afastados de água parada;



Inspeção minuciosa nos abrigos (principalmente nas palhadas);



Não coçar picadas de insetos para evitar o sangramento e, com isso, a
propagação de germes;



Os carrapatos são responsáveis pelo chamado tifo de carrapato. Sua destruição
será difícil, se não impraticável, pois eles serão encontrados em grande número
de animais silvestres, tais como esquilos, coelhos, antas, gambás (mucuras),
bem como nas áreas, particularmente nas trilhas, onde vivem esses animais. A
vistoria da roupa e do corpo será o melhor modo de encontrar e destruir o
carrapato. Caso ele já esteja encravado na pele, não deverá ser arrancado; a
simples aproximação de uma ponta acesa de cigarro será suficiente, ou ainda a
aplicação no local de sal úmido, iodo, limão, querosene, álcool ou gasolina. Se o
ferrão se separar do corpo, permanecendo na pele, para extirpá-lo bastará que
se retire com qualquer objeto pontiagudo, previamente desinfetado.
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Seção 6 – Construção de abrigos
Os abrigos servem para proteção contra intempéries e animais, propiciando
relativo conforto ao combatente florestal.
Como regra geral eles devem ser construídos em locais altos com pouca
inclinação e relativamente limpo, afastado de charcos e, se possível, próximo a água
potável.
Os abrigos são classificados em permanentes, semi-permanentes e
temporários. Os abrigos permanentes são construídos com ou sem material da
região e tem por finalidade a permanência continuada dos militares (ex.: barraca de
campanha, tendas fechadas etc.); já os abrigos semi-permanentes são construídos
apenas com materiais da região onde se encontra e visam situações de
permanência por longo período (Ex.: Tapiri).

Figura 254 - Tapiri duas águas com camas de galhos e cipós.
6
Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO , 1999.

6

Extraído do manual de Instruções Provisórias 21-80 (IP 21-80), do Exército Brasileiro, 1999
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Já os abrigos temporários são construídos com materiais da própria região e,
às vezes também com materiais do próprio equipamento do combatente florestal, de
modo que permitam a permanência por um curto período de tempo. São exemplos
de abrigos temporários:

Rabo-de-jacú: A mais simples de todas e também ideal para proteção de fogueiras

Figura 255 - Rabo-de-jacú (o mais simples dos abrigos).
7
Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO , 1999.

Rabo-de-mutum: Ideal para utilizar a rede de descanso:

Figuras 256 e 257 - Rabo-de-mutum
Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO,1999; CBMGO, 2011.

7

Extraído do manual de Instruções Provisórias 21-80 (IP 21-80), do Exército Brasileiro, 1999.
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Abrigo improvisado com telheiro da rede ou poncho preso a estacas de
galhos de árvore.

Figura 258 – Telheiro de rede ou poncho
8
Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO , 1999.

Figura 259 – Telheiro de poncho
Fonte: CBMGO, 2013.

8

Extraído do manual de Instruções Provisórias 21-80 (IP 21-80), do Exército Brasileiro, 1999.
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Abrigo para um homem utilizando uma rede, um poncho e cordas:

Figura 260 – Abrigo para um combatente.
Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO, 1999.

Figura 261 – Abrigo no mato.
Fonte: CBMGO, 2016.

Materiais nativos para construção dos abrigos


Madeira (troncos finos e grossos) para a estrutura;



Cipós ou cascas de certas árvores para as amarrações; É necessário que o
cipó não esteja quebradiço e que passe por um processo de maceração
(pequenas “pancadas” para lhe dar uma melhor dinâmica); Não devem ser
dados nós em cipós (com exceção do nó fiel) suas pontas devem ser
enroladas nas voltas dadas nas vigas;
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Folhagens (Palhas, folhas de palmeiras ou bananeiras, etc.) para as
coberturas. É conveniente “passar no fogo” as palhas que serão utilizadas
para forrar o local de repouso, a fim de eliminar carrapatos. Ainda no caso
das palhas é interessante que elas sejam abertas pelo meio até que sejam
divididas em duas conforme figura abaixo:

Figura 262 – Abrido a folha da palmeira.
Fonte: CBMGO, 2013.

Após dividir devem ser colocadas sobrepostas de modo que o talo de uma
coincida com a ponta da outra.

Seção 7 – Obtenção de água e fogo
Fontes de água e indicativos de água

Águas correntes: Rios, olhos d´água, nascentes, devendo a água ser recolhida do
fundo, evitando desmoronar as margens ou remover os leitos. Sempre que possível
deve ser purificada (conforme seção 4 deste capítulo);
Águas paradas: Lagos, pântanos, devendo seu uso ser feito após processo de
purificação. Ao coletá-la, de preferencia fazer a partir de um buraco cavado a 5m de
distância da fonte, pois após certo intervalo de tempo se encherá com a agua já
filtrada por causa da porosidade do solo;
Água das chuvas e orvalho: Pode ser colhida diretamente em recipientes ou com o
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emprego de telheiros (rede, poncho ou plástico, ou até mesmo com as próprias
roupas limpas). Obs: A água da chuva não precisa passar por processo de
purificação para ser ingerida;
Partes baixas de terreno: Em algumas ravinas poderá ser procurada a água em
fossos cavados próximos aos tufos de vegetação viçosa;
Cipó d’água: Parasita de uns 10 centímetros de diâmetro, cor marrom-arroxeada e
casca lenhosa, estando pendurado entre a galharia e o solo, em grandes árvores.
Bastará cortá-lo, primeiro em cima, ou onde mais alto se possa alcançar, e depois
em baixo, de modo a ter no mínimo, 1 metro de cipó. Deixa-se que pela parte inferior
escorra a água. Obs: Assim como a água da chuva a água do cipó não precisa
passar por processo de purificação para ser ingerida.

Figuras 263 e 264 – Obtenção de água do cipó d’água.
Fonte: CBMGO, 2015.

Bambus: Às vezes, poderá ser encontrada água no interior dos gomos do bambu,
principalmente do velho e amarelado. Pelo barulho, ao ser sacudido, sabe-se da
presença ou não de água e, para sua utilização, bastará fazer um furo junto à base
dos nós.
Buriti: Palmácea que vinga somente onde há água. A presença de um buritizal
numa área será indicativa da presença também de água. Caso não haja igarapé
próximo ao buritizal, basta cavar junto ao mesmo, que à pouca profundidade obterse-á água.

Trilhas de Animais: Seguindo as trilhas de animais, quando identificadas,
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invariavelmente conduzirão a fontes de água.

Obtenção de fogo

Em situação de sobrevivência o fogo é uma necessidade básica e pode, e
muito, melhorara as condições de vida em ambiente de selva, pois através dele se
pode purificar a água, cozinhar, secar as roupas, aquecer o corpo, iluminar, etc. E
para tal devemos tomar as seguintes precauções de preparação e acendimento do
fogo:

Local
Deverá ser limpo e de preferência que se forre com um estrado de troncos de
árvore. É interessante também que seja feito um abrigo para o fogo

Isca
Amontoado de folhas secas, papéis, palhas, gravetos finos, cascas de
árvores, raspas de bambu seco, mexa de palha de aço que constar em Kit de
sobrevivência no fardo de combate, etc.

Acendimento da Isca

De um modo geral, o combatente florestal sempre terá um isqueiro para
acendimento e os processos convencionais (isqueiro e fósforo) não serão abordados
aqui, mas tão somente os meios de fortuna e os mais comuns são:


Lentes: A chama poderá ser obtida fazendo-se incidir na isca os raios solares,
através de uma lente de binóculo, de câmara fotográfica, de luneta ou de
lanterna.



Pedra dura: Golpeando uma pedra dura com o facão ou pedaço de aço,
resultarão faíscas que, ao atingir a isca (melhor resultado é com a palha de aço),
produzirá o fogo desejado.
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Figura 265 – Combatentes Florestais produzindo faíscas.
Fonte: CBMGO, 2016.



Tira: Abre-se um galho pelo meio, colocando-se uma cunha na extremidade
aberta. Na inserção dos ramos abertos do galho coloca-se a isca, sobre a qual se
produzirá o atrito com o auxílio de uma tira de arame, couro ou de uma corda de
qualquer fibra.

Figuras 266 e 267 – Produção de faíscas por fricção.
Fonte: CBMGO, 2016.



Arco e pau: As madeiras que se atritam deverão estar bem secas e ser bem
duras. A chama é obtida fazendo-se o pauzinho rodar por uma volta de corda do
arco.
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Figuras 268 e 269 – Combatentes florestais utilizando técnica do arco e pau.
Fonte: CBMGO, 2016.



Pilhas ou baterias: Um pedaço de palha de aço ou de outro material
semelhante, de fraca resistência, ligado aos polos de duas pilhas de lanterna ou
de uma bateria, incendiar-se-á facilmente.

Observações importantes


Ao acender a isca deverão ser adicionados, progressivamente, pequenos
gravetos secos, com o cuidado de não abafá-lo. Sendo a combustão uma queima
de oxigênio, é preciso deixar o fogo ventilado, colocando os gravetos maiores e a
lenha grossa paulatinamente;



Não desperdiçar fósforos nem isqueiro, tentando acender uma fogueira com isca
mal preparada;



Melhor lenha para o fogo é obtida de arvores secas e em pé;



Para manter um braseiro em condições de utilização posterior, basta cobri-lo com
cinzas e, sobre estas, uma camada de terra seca;



Guardar bem protegido o material para iscas, o isqueiro e os fósforos dentro de
um saco plástico para evitar a umidade.

Fogão improvisado
Após acender o fogo a necessidade dos sobreviventes e a expectativa do
tempo de permanência no local definirão o melhor tipo de fogão improvisado a ser
construído. A Instrução Provisória IP 21-80 trás os seguintes tipos de fogão
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improvisado:
(1) Fogão de Espeto: É aquele feito unicamente com um espeto, tendo de
preferência uma forquilha na ponta. No próprio espeto, coloca-se a caça a ser
assada e, na forquilha, pode-se pendurar o caneco ou outra vasilha para purificar a
água ou cozinhar outro alimento;
(2) Fogão de Assar: Duas forquilhas colocadas uma de cada lado do fogo
sustentam o espeto com a caça e a vasilha para cocção, podendo esta última
também ser colocada junto ao fogo, no solo.
(3) Fogão de Moquém ou de Moquear: Para este tipo de fogão são necessárias
três ou quatro forquilhas. Uma vez dispostas em triângulo ou quadrado envolvendo o
fogo, arma-se com varas um estrado, sobre o qual será depositada a caça a ser
moqueada. É o processo ideal para assar peixes.
(4) Fogão Móvel: É o fogão feito com três varas de aproximadamente um metro e
vinte, amarradas no alto formando um vértice, enquanto suas pontas no solo formam
um triângulo equilátero. A 1/3 de sua altura, três estacas são amarradas
horizontalmente com cipó, a fim de fixar o conjunto e permitir ainda a armação de
uma grelha. Com este tipo de fogão, poderá o fogo ser deslocado para diferentes
locais.

Figuras 270 e 271 - Uso de Fogão móvel.
Fonte: CBMGO, 2015.
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(5) Fogão de Fosso: O fogo é feito numa depressão do terreno ou num fosso
cavado, onde, como melhoria, podem ser colocados lateralmente dois toros de lenha
no sentido longitudinal. Obtém-se assim uma maior profundidade, evitando-se ainda
a ação do vento.

Figura 272 – Fogão de Fosso.
Fonte: CBMGO, 2014.

Seção 8 – Alimentos de origem vegetal
Dentre as várias espécies vegetais catalogadas no mundo, algumas não
devem ser consumidas e que podem até matar, dependendo da quantidade.
Entretanto não há forma absoluta de identificar as espécies venenosas, mas a
Instrução Provisória IP 21-80 trás algumas regras básicas para identificar alimentos
vegetais que não devem ser consumidos:


A

sigla

CAL:

(Cabeludo;

Amargos;

Leitosos);

alimentos

com

essas

características devem ser evitados;


Frutos comidos pelos animais podem ser comidos pelo homem;



Se uma planta não for identificada, outra regra básica é utilizar exclusivamente
os brotos, de preferência os subterrâneos, pois serão mais tenros e saborosos.
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Alguns dos principais vegetais comestíveis do Cerrado
A lista abaixo não estará esgotada e visa dar opção de que o combatente
florestal reconheça, na árvore, alguns frutos que podem ajudar a se alimentar na
vegetação do Cerrado. Os frutos ainda podem ter, dependendo da região, outro
nome.
1 – Araticum: Predominante em áreas secas e arenosas.

Figura 273 – Araticum: árvore
Fonte: Acervo ISPN.

2 - Babaçu: Palmeira nativa da região norte. O pico de seu florescimento é entre
janeiro e abril e os frutos amadurecem entre agosto e dezembro. Cada cacho pode
produzir até 500 cocos; a casca é muito resistente e no seu interior há de 3 a 5
amêndoas.

Figura 274 – Palmeira de babaçu
Fonte: Acervo DoDesing-s.
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3 – Baru: Alto valor nutricional, sua árvore pode chegar ultrapassar 20m de altura e
o fruto é protegido por uma casca bastante dura e no seu interior está a amêndoa.

Figuras 275 e 276 – Baru: árvore.
Fonte: Lilian Brandt.

4 – Buriti: Encontrada com muita frequência em veredas (habita terrenos alagados
e brejos em formação). O fruto floresce principalmente de abril a agosto. Possui uma
casca dura, sua poupa é de coloração alaranjada e muito saborosa.

Figura 277 e 278 – Palmeira de buriti.
Fonte: Acervo ISPN.
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5 – Cagaita: É um fruto pequeno (3 cm de diâmetro), de poupa suculenta e ácida.
Sua árvore é frondosa coberta de folhas verdes e brilhantes.

Figuras 279 e 280 – Cagaita: Árvore.
Fonte: DoDesing-s.

6 – Cajuí (cajuzinho do cerrado): São plantas de porte arbustivo, seu fruto pode
ser amarelo ou vermelho.

.
Figuras 281 e 282 – Cajuzinho do cerrado.
Fonte: Acervo.
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7 – Coquinho azedo: Palmeira de tamanho médio e seu fruto, quando maduro, é de
coloração amarela.

Figuras 283 – Coquinho azedo.
Fonte: Acervo ISPN.

8 – Pitomba: A fruta possui uma casca dura, porém fácil de ser aberta.

Figura 284 – Pitomba.
Fonte: DoDesing-s.

.
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9 – Mangaba: Árvore rústica que pode chegar a 10m de altura. Dão fruto
praticamente o ano todo.

Figuras 285 e 286 – Mangabeira.
Fonte: Isabela Lustz.

10 – Mama-cadela: É um arbusto pequeno e seu fruto é enrugado, com poupa
fibrosa.

Figuras 287 e 288 – Mama-cadela.
Fonte: Acervo ISPN.

229

11 – Bacupari: Fruto de poupa espessa e consistente.

Figuras 289 e 290 – Bacupari.
Fonte: Acervo ISPN.

12 – Jenipapo: É uma árvore que geralmente é alta e que possui caule ereto, com
aproximadamente 15 metros de altura.

Figura 291 – Jenipapo: Árvore
Fonte: Acervo.
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13 – Jatobá: É uma árvore que pode ter até 30m de altura, folhas verdes brilhantes
em pares, possui um fruto e sua semente (em forma de “vagem grande”) é
comestível e possui mais potássio que a banana e mais cálcio que o leite.

Figuras 292 e 293 – Jatobá.
Fonte: Internet.

14 – Guapeva: Árvore de porte arbustivo possui um fruto que, maduro, possui
coloração amarelada, casca um pouco aveludada e sua poupa é consistente e
saborosa:

Figuras 294 e 295 – Guapeva.
Fonte: Internet.
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15 – Gabiroba do Cerrado: é uma planta arbustiva, que varia de 0,20 a 1,50 metros
de altura, seu fruto tem alto valor nutritivo:

Figura 296 – Gabiroba do cerrado.
Fonte:Internet.

16 – Murici: Árvore com tronco cilíndrico, casca escura, áspera e copa estreita.
Folhas verdes e rígidas. Seu fruto possui coloração alaranjada quando maduro:

Figuras 297 e 298 – Murici.
Fonte: Internet.
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17 – Ingá: Comum em regiões próximas a lagos e rios. Suas sementes,

envolvidas por uma sarcotesta branca, fibrosa e adocicada, são revestidas por
uma vagem verde e grande, que pode chegar a medir 1 m de comprimento.

Figuras 299 e 300 – Ingá.
Fonte: Internet.

18 – Marmelo do cerrado: A espécie produz frutos o ano inteiro. Sua poupa é
parda.

Figura 301– Marmelo do Cerrado.
Fonte: Internet.
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19 – Pequi: A árvore do pequi atinge geralmente 10 metros de altura, tronco com
ramos grossos, normalmente tortuosos, de casca áspera e rugosa de cor castanha
acinzentada. Seu fruto é arredondado e está maduro quando sua casca, que
permanece sempre da mesma cor verde-amarelada, amolece. Seu caroço é dotado
de muitos espinhos, e há necessidade de muito cuidado ao roer o fruto, evitando
cravar nele os dentes.

Figuras 302 e 303 – Pequi.
Fonte: Internet.

20 – Gravatá: É uma espécie de abacaxi do campo (por causa de suas folhas
espinhosas).

Figuras 304 e 305– Gravatá.
Fonte: Internet.
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21 – Jaca: Sua árvore que chega a 20 m de altura e seu tronco têm mais de 1 m de
diâmetro. A fruta nasce no tronco e nos galhos inferiores da jaqueira e são formados
por gomos, sendo que cada um contém uma grande semente recoberta por uma
polpa.

Figura 306– Jaca.
Fonte: Internet.

22 – Macaúba: É uma palmeira que pode atingir até 15m. Seus frutos possuem uma
poupa comestível.

Figuras 307– Macaúba.
Fonte: Internet.
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Seção 9 – Alimentos de origem animal
Normalmente a carne será obtida da caça e da pesca e possui mais valor
energético que os alimentos de origem vegetal, porém muito difícil de conseguir
tendo em vista a necessidade de conhecer os hábitos noturnos e diurnos dos
animais, conhecer seu “habitat”, seus rastros e locais de comedia, de modo que
esses onde possa ser feito uma armadilha, ou uma espera (no caso do militar estar
armado).

Armadilhas para caça

Segundo a Instrução Provisória IP 21-80 (1999), alguns cuidados devem ser
tomados com relação ás armadilhas, como:
a) As armadilhas deverão ser montadas antes do cair da noite e nas partes mais
estreitas das trilhas; quando se quiser canalizar o animal em direção a uma delas,
bastará construir um “túnel”;
b) Os laços deverão ter suas aberturas calculadas para deixar passar a cabeça do
animal, e não o seu corpo. Os de enforcar e suspender terão duas vantagens: matar
rapidamente e colocar a caça fora do alcance de outros animais;
c) É conveniente macerar folhas de árvores, misturar com água e aplicar a solução
no local da armadilha, visando não permitir que odores estranhos à região afastem o
animal;
d) Tudo o que se construir durante a montagem de uma armadilha deverá ser muito
bem camuflado, para não despertar suspeitas;
e) Os locais em que forem carneadas as caças poderão atrair outros animais; neles
será, portanto, aconselhável e vantajoso colocar armadilhas;
f) Toda a equipe na sobrevivência deverá conhecer a localização e não poderá
andar nas trilhas dos animais e, por motivo de segurança, as “áreas de matar”
devem ser evitadas.
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As armadilhas mais comuns são:


Arapuca: Geralmente utilizada para pequenos roedores e pequenas aves.
Acionada por gatilho (galhos finos) ao pisar no chão da parte de dentro. Pode ser
confeccionada com galhos de arvores e cipós:

Figura 308 e 309 – Arapuca confeccionada por combatentes florestais.
Fonte: CBMGO, 2016.



Laço de captura: São acionados por gatilhos e podem ou não conter iscas (o
que vai depender da expectativa de caça), onde o laço de enforca será puxado
por um galho forte e flexível.

Figura 310 – Laço com gatilho.
Fonte: CBMGO, 2014.
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Pesca


Os melhores locais para pescar são os poços profundos, ao pé das cachoeiras,
no final das corredeiras rápidas ou entre rochedos. Em correntes muito velozes,
os peixes costumam se chegar mais para as margens;



Pescar à noite é mais produtivo do que durante o dia;



A paciência é fundamental, deverão ser tentadas todas as águas, profundas e
rasas, rápidas, vagarosas e estacionárias, claras e turvas, utilizando-se vários
tipos de iscas nos vários materiais para pesca.

Se no local há um lago ou um rio, a pesca se torna a maior chance de se
obter carne e o combatente florestal deve possuir um Kit de sobrevivência em seu
fardo de combate munido, entre outras coisas, de linha, anzóis, chumbada e isca
artificial. Mas esses mesmos materiais podem ser improvisados com madeira e
cipós, fios da roupa etc.

Figuras 311 e 312 – kit de Pesca; Pescaria
Fonte: CBMGO, 2015.

Armadilhas para pesca


Rede: Pode, inclusive, ser a rede de dormir do combatente que pode ser
armada como que interceptando um curso d’água raso e de pouca
correnteza, ficando uma borda afundada por meio de pesos e a outra
flutuando; as alças afixadas por meio de cipós ou cordeletes;



Curral: é uma armadilha bastante vantajosa, pois os peixes entrarão e
permanecerão em maior quantidade e variedade;
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Preparação da Caça e pesca
Dividiremos os animais em categorias para melhor compreender a forma de
preparo, utilização e conservação da carne.


Animais de pelo: Ao abater esse tipo de animal (coelho, anta, veado, capivara
etc) deve ser feita a esfola, que se dá da seguinte forma:

1- Pendura-se o animal pelos posteriores, abrindo-os para facilitar o trabalho. Faz-se
uma incisão transversal na parte mais alta dos mesmos, abaixo dos joelhos, e outra
longitudinal até as entrepernas. Com a ponta da faca inicia-se o esfolamento,
liberando a pele do músculo de uma fina camada de gordura ali existente. Procedese com os demais membros da mesma forma;
2 - Existem alguns animais, como os macacos, que permitem ser descamisados, isto
é, uma vez feitas as incisões transversais e longitudinais, pela simples tração, o
couro será destacado do músculo.
3 - Depois de esfolado ou descamisado, o animal será aberto pela linha do peito
para a evisceração. Nesta operação dever-se-á ter um duplo cuidado: não perfurar a
bexiga nem a bolsa biliar (fel). Para isso, coloca-se a ponta da faca protegida pelo
indicador e, tracionando-se para frente e para baixo. Nos grandes animais, nenhuma
parte das vísceras deverá ser aproveitada.

Figuras 313 e 314 – Esfola em animal de pequeno porte (coelho).
Fonte: CBMGO, 2016.

239

4 - Eviscerado e lavado, o animal estará pronto para a cocção que poderá ser para
consumo imediato ou moqueado para uso posterior.
5 - A pele dos animais poderá ser aproveitada para abrigar, para colher água ou
para simples adorno. Para isso, deverá ser estaqueada e posta a secarão sol ou
fogo.
6 - As carnes devem ser muito bem cozidas ou fritas para reduzir a possibilidade de
transmissão de toxoplasmose. Para tanto, devem ser cortadas com pequena
espessura visando destruir possíveis cistos.
7- O sangue dos animais não deverá ser consumido “in natura”, pois poderá
transmitir toxoplasmose. Poderá ser fervido e usado como tempero e complemento
calórico após estar totalmente desidratado.


Aves: Após ser abatida, estando ainda quente, retirar as penas ainda será fácil.
Para retirar as penas também poderá ser usado o processo (havendo condições)
de usar agua quente. As aves também podem ser descamisadas, porém se
perde quantidade de pele que poderia ser consumida.

Das vísceras das aves podemos aproveitar: o coração, o fígado e a
moela (esta ainda pode fornecer pequena quantidade de sal).

Figura 315 – Esfola de ave.
Fonte: CBMGO, 2013.



Peixes: Devem ser escamados da cauda para a cabeça (ao contrário das
escamas), suas barbatanas e nadadeiras devem ser cortadas e com uma incisão
no ventre para fazer a evisceração (da qual se aproveita somente as ovas);
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Ofídios: Todo ofídio (venenoso ou não) pode ser consumido e para tal faz-se um
corte longitudinal pelo ventre para realizar a esfola ou descamisar por tração;
retira-se um palmo a partir da cabeça e um palmo a partir da calda. Retirar
também as vísceras;



Quelônios (jabuti, tartaruga etc): Podem ser levados inteiros ao fogo. Convêm
bater com o facão nas laterais da carapaça ventral; após rompê-la pode ser feita
a evisceração (da qual se aproveita somente os ovos). O casco pode ser usado
como vasilhame para cocção do próprio animal.



Lagartos (Lacertídeos): A parte mais indicada para consumo é a calda (com a
qual deverá ser tomado cuidado mesmo depois de morto em função das
contrações).

Temperos
Para ajudar no paladar, poderá ser encontrado sal:


Nas cinzas, pois estas possuem pequeno teor salino;



Na moela das aves. Para isso ela deve ser picada e colocada para
ferver junto com água; após a evaporação tem-se uma pequena
quantidade de sal;



No sangue, que após secar depois do processo de fervura, poderá
fornecer sal.

Conservação dos alimentos:
As carnes deverão ser cortadas em fatias finas, de no máximo 2 dedos de
espessura, e submetidas a uma desidratação, pela defumação, salga ou moquém.
Para maior proteção das carnes elas deverão ser guardadas envoltas em
panos, papel ou folhas. Caso acumulem mofo, bastará raspá-las ou lavá-las, antes
de serem preparadas para consumo.
O sal, elemento higroscópico, auxiliará, de qualquer modo, a desidratação e a
conservação das carnes.
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Seção 10 – Navegação de uma equipe perdida
A Instrução Provisória IP 21-80 (1999) trás a técnica de navegação para uma
equipe que, perdida não tem o azimute da direção a qual deva ir conhecido, e para
tal a equipe deverá fazer uma avaliação e tirar um azimute para o qual deverá
navegar até achar um caminho de salvação, de modo a evitar andar em círculos no
ambiente de selva (o que poderá ser muito comum ao tentar efetuar marcha na
selva sem bússola).
Conhecidas as funções de equipe de navegação no capítulo de orientação
(homem-bússola, homem-ponto, homem-passo e homem-carta) a técnica descrita
pela IP 21-80 será a seguinte:


O homem-bússola lançará o homem-ponto à frente, na direção do azimute, até o
limite de sua visibilidade; por deslocamentos comandados “um pouco para a
direita”, ou “mais à esquerda” etc., o homem-bússola determinará, com precisão,
o local onde o homem-ponto deve parar. Estando este parado, aquele se
deslocará até ele e o fará dar um novo lance à frente, na direção do azimute de
marcha, repetindo as operações anteriores. Será, portanto, uma navegação por
lanços;



O homem-ponto será comandado pelo homem-bússola; enquanto ele se
deslocar, irá usando o facão para abrir picada e melhorar a visibilidade para os
que vêm à retaguarda;



O homem-passo seguirá aqueles dois, contando o número de passos; à medida
que atingir 100 ou quantos passos convencionar, irá anotando-os em um cordão
por meio de nós, pequenos galhos, folhas ou outro meio qualquer, de modo que,
a qualquer momento, possa converter passos em metros e saber quanto andou.
Tal procedimento será necessário porque poderá haver necessidade de retorno
ao ponto de partida e, neste caso, será sempre útil saber que distância ter-se-á
de marchar até ele; será, pois, fator de controle. Além do mais, caso haja uma
carta e surjam acidentes dignos de ser locada, essa distância será necessária.

242

Seção 11 – Transposição de Obstáculos
Ao se deslocarem na floresta os combatentes estão cientes de que terão que
transpor alguns obstáculos e há situações em que terão que transpor alguns
materiais e até mesmo vítimas com os quais deverão tomar alguns cuidados
também. Apresentaremos algumas técnicas para transposição de obstáculos:

Rapel simples
Técnica simples que pode ser usada também para ascensão de obstáculos
também. A GCIF quando em ordem de marcha por um terreno transporta cabos de
comprimento maior (50m, por exemplo) a para esse tipo de eventualidade. Os
demais materiais necessários para desenvolver a atividade estão no fardo de
combate do combatente florestal (Cabo da vida, mosquetão e freio “oito’”.).

Figuras 316 e 317 – Técnica de rapel simples em curvas de nível acentuadas.
Fonte: CBMGO 2015.

Rapel em “S”:
• O máximo de apoio do corpo será feito pela parte que “monta” na corda;
• A corda não será amarrada no alto da barreira, mas deverá envolver um tronco,
sem nós, de modo a possibilitar seu retorno por simples tração após o último homem
descer;
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Pontes de corda


Ponte de uma corda: Uma extremidade será amarrada em um tronco de árvore,
na margem em que estiver, enquanto a outra extremidade será levada para a
margem oposta e amarrada em outro tronco de modo que haja tensão na corda
(confira na figura abaixo):

Figuras 318 e 319 – Travessia da ponte de uma corda.
Fonte: CBMGO, 2015.

Figura 320 – Ponte de corda.
Fonte: CBMGO, 2016.
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Cabo submerso: variante da ponte de uma corda. O melhor nadador da GCIF
lança o cabo na superfície da água para prendê-lo do outro lado. Esta travessia é
rápida no lançamento e na ultrapassagem, poupando energia do grupo.

Figura 321 – Travessia por cabo submerso no curso d’água
Fonte: CBMGO, 2016.



Ponte de duas cordas: A diferença para a ponte de uma corda é que nessa
uma segunda corda é amarrada na parte superior, de modo que a distância entre
elas seja em torno de 1,20 a 1,30m e o processo para a travessia é conhecido
como “falsa baiana” (deslizamento de mãos e pés ao mesmo tempo, enquanto as
mãos abrem os pés se fecham e assim por diante).

Figura 322 – Travessia na ponte de duas cordas (“Falsa baiana”).
Fonte: CBMGO, 2013.
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Ponte de três cordas: Constituída de duas cordas ancoradas à mesma altura e
uma terceira cerca de 1,50m abaixo das duas. As duas superiores. As cordas
superiores são ligadas à corda inferior por um trançado de cordas mais finas que
darão reforço e estabilidade.

Figuras 323 e 324 – Travessia na ponte de três cordas.
Fonte: CBMGO, 2012.

Meios improvisados de flutuação


Ponte improvisada: Quando cursos d’água a serem vencidos tiverem largura de
até 30m, poderá ser abatida uma árvore em sua margem, de tal forma que
,quando cair, irá ficar com as extremidades uma em cada lado da margem. No
entanto é necessário reforçar com um “corrimão” de cipós ou galhos para maior
segurança na travessia.



Boia improvisada com cantis: processo simples e reúne todos os cantis da
GCIF.

Figuras 325 e 326 – Boia improvisada com cantil.
Fonte: CBMGO, 2012.
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Jangada: Sua construção pode ser demorara e trabalhosa, porém é o melhor
processo para se efetuar percursos longos com recursos improvisados. Há o
cuidado de que os paus escolhidos para sua construção devem apresentar ótima
flutuabilidade (Assim é interessante que se faça um teste antes- cortar galhos
menores dos troncos e jogá-los na água para ver se flutuam). Segundo a IP 2180 (1999) a jangada com 10 toros de 6m de comprimento por 30cm de diâmetro,
permite a uma GCIF de 7 homens navegar por dias com seus respectivos
equipamentos (fardos).

Figura 327 – Construção de uma jangada.
Fonte: CBMGO, 2013.

Figura 328 – Jangada utilizada para transportar fardos de combate.
Fonte: CBMGO, 2013.
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CAPÍTULO 9 – MARCHAS E ESTACIONAMENTOS
As Marchas a Pé são uma necessidade básica de ordem militar, e é
imprescindível que a tropa tenha instrução e treinamento para a execução das
marchas, sendo que, para isso, os homens devem ter confiança na sua capacidade
de executá-la.
No combate a Incêndios Florestais as longas marchas são rotina e sabe-se
bem que a missão não termina ao fim das marchas, mas é a partir daí que, em
muitos casos, se iniciará o combate,
Sendo assim, o objetivo do presente capítulo é mostrar as situações em que a
tropa será colocada em ordem de marcha a pé, diferenciando os tipos de execução
de marcha, conhecer os fatores que podem influenciar seu rendimento, as funções
dos elementos envolvidos e os cuidados durante o percurso. A base para este
capítulo assim como para as marchas realizadas pelo curso de especialização de
Prevenção e Combate a Incêndios Florestais no CBMGO é o documento do Exército
Brasileiro “Manual de Campanha C 21-18. Marchas a pé. 2ª Edição, 1980.”, e as
descrições estão conforme descritos nele.

Seção 1 – Objetivo da Marcha a Pé
Quando em instrução, o objetivo é exercitar a tropa a percorrer, através
de estradas ou não, grandes distâncias sem perder seu poder combativo.
Desenvolve também o espírito de corpo, aprimora a disciplina, eleva a moral e torna
os homens mais vigorosos, resistentes e confiantes.
Seção 2 – Situações em que a tropa executa a Marcha a Pé


A situação tática ou o terreno exigem;



Não há condições de se fazê-lo por transporte motorizado;



O comando visa exercitar a tropa.
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Seção 3 – Tipos de Marcha


Tática: Executada sob condições de combate e tais medidas sobrepujam as
condições de conforto;



Administrativa: Realizada quando não há previsão de realizar combate,
visando-se exercitar a tropa ou realizar reconhecimento de campo.

Seção 4 – Rendimento da Marcha
O bom rendimento da marcha é obtido quando a tropa chega ao seu objetivo
no tempo previsto e em condições de cumprir a missão a que foi destinada. No caso
do combate a Incêndios Florestais há um duplo desgaste (o da marcha em si e o do
próprio combate). E para tal é necessário:


Alto grau de instrução, moral e vigor física dos combatentes que realizarão a
marcha;



Observância da disciplina de marcha;



Confiança nas ordens dos comandantes;



Espírito de corpo;



Estado dos itinerários.

Seção 5 – Fatores que influenciam nas marchas
Terreno


Favorável: Plano, levemente acidentado e existência de estradas.

Figura 329– Marcha em estrada.
Fonte: CBMGO, 2014.
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Desfavorável: Ausência de estradas, aclives e declives, regiões montanhosas,
mata muito densa e fechada, terrenos alagadiços e pântanos os impõe
dificuldade de apoio e variação de cadência aos combatentes.

Figura 330– Marcha em terreno alagadiço.
Fonte: CBMGO, 2011.

Condições meteorológicas

a) Clima:


Ideal: Frio e seco (favorece a troca de calor do corpo com o ambiente);



Desfavorável: Demasiadamente frio (pois obriga o combatente a utilizar
agasalhos, causando sobrepeso), quente e úmido (cansaço prematuro). Porém,
medidas corretivas podem ser adotadas como o uso do uniforme adequado,
consumo controlado de água e cuidados com os equipamentos.

b) Tempo:

Com relação ao tempo o que pode prejudicar uma marcha: a chuva, vento
forte, poeira que se levanta, nevoeiro etc.
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Figura 331 – Marcha realizada na chuva.
Fonte: CBMGO, 2011.

Fatores Fisiológicos
Medidas essenciais com relação a alimentação, uniforme e equipamento
devem ser adotadas de forma a manter funções básicas como digestão e circulação
da tropa sempre em estado de normalidade.
a) Alimentação: Realizar uma refeição leve. Evitar beber água de uma só vez, em
grandes quantidades, mas beber mediante prescrições feitas. Também não é
aconselhável beber água cuja pureza não tenha sido verificada ou não tenha sido
previamente tratada. Ainda com relação à água é bom compensar a perda de sal
(adicionando ¼ de colher de chá no cantil ou adição de pastilhas para esse fim).
b) Uniforme e equipamento: Sabe-se que o uniforme dever ser adequando ao
clima da região, e para tal, para a natureza a que esse manual de dedica o ideal é o
uniforme 4°A, sendo que para operações florestais é indicado que os combatentes
estejam com o fardo aberto, fardo de combate, ferramentas e equipamentos de
combate a incêndio florestal. Todas as peças dos equipamentos devem estar bem
ajustadas ao corpo (evitando prejuízo a circulação e respiração) e o calçado é de
fundamental importância nesse tipo de atividade. A marcha deve ser realizada de
coturno.
Segundo o mesmo manual de campanha C 21-18, é recomendado, sempre
que possível, acondicionar e preparar o uniforme e o equipamento de forma que o
peso seja até 1/3 do peso do combatente florestal. Normalmente, entre 18 kg a 25
kg de carga.
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Fatores Psicológicos
a) Confiança: Para aumentar o grau de confiança em si mesmo, é bom que a tropa
que irá executar a marcha receba (de preferência até um dia antes) de forma que
não lhe abrande ou exagere as dificuldades, de modo que o combatente possa, ao
máximo, se precaver e abastecer seu fardo de combate com o essencial e que
também possa controlar seu próprio consumo de água de acordo com as
informações recebidas sobre a marcha.

b) Moral:


Entrar em formação somente nos últimos momentos que antecedem o início
da marcha;



Eliminar demoras desnecessárias que mantém a tropa em parada em pé;



Fiscalizar o ajuste e o equipamento e do uniforme;



Utilizar as melhores estradas, salvo quando se tem em vista exercitar a tropa;



Fazer cumprir a disciplina de marcha;



Estimular o bom humor dos homens, no sentido de despreocupá-los das
dificuldades e o esforço da marcha;



Estimular pelo exemplo, como chefe, marchando com a tropa.

Seção 6 – Execução das marchas
Formação

A formação da tropa em marcha muda entre o dia e a noite e também muda
pelas condições do terreno, da seguinte forma:


Coluna por 2: Durante o dia e em terrenos de fácil progressão como estradas,
de modo que cada coluna (ou cada GCIF) fique de um lado da estrada facilitando
a rápida evacuação da mesma para passagem de veículos, lembrando ainda que
é melhor que se marche no sentido contrário à via dos veículos. Porém, nada
impede que se faça outra formação, de modo que se utiliza apenas um lado da
estrada.
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Figura 332 – Tropa especializada em coluna.
Fonte: CBMGO, 2016.



Coluna por 1: Durante a noite e/ou em terreno de difícil progressão, de modo a
dar mais segurança nos deslocamentos tendo em vista um maior grau de
atenção e perigo para os combatentes, onde podem ficar mais atentos um em
relação ao outro.

Figuras 333 – Tropa especializada em coluna por 1.
Fonte: CBMGO, 2015.

253

Quando houver necessidade de se mudar a formação da coluna por 2 para a
coluna por 1, deverá ser feito com organização de modo que uma coluna inteira
espere a outra passar para, logo após, tomar sua retaguarda. Da mesma forma
deverá proceder para voltar a formação anterior.

Velocidade da Marcha
Definimos como a distância que a tropa percorre em um quilometro, incluindo
o auto horário de descanso.
VELOCIDADE NORMAL DAS MARCHAS
ESTRADA

CAMPO

DIURNAS

4 KM/H

2,5 KM/H

NOTURNAS

3 KM/H

1,5 KM/H

Tabela 4 – Velocidade da Marcha
Fonte: Manual de Campanha C 21-18. Marchas a pé.

Embora tenhamos as velocidades normais conforme indicadas acima,
podemos ter situações noturnas, por exemplo, com boa iluminação da lua, em que a
velocidade pode ser mantida no padrão de uma marcha diurna. Podemos ter
também uma situação em que uma fração menor (uma só GCIF, por exemplo),
porém bem preparada fisicamente, pode marchar à velocidade superior às previstas
na tabela acima.

Distância entre os homens


Marchas diurnas: 1m a 4,5m entre os homens. O que vai variar serão os
equipamentos que serão carregados (ferramentas de cortantes, por exemplo) e
as condições de da estrada (piso, visibilidade etc);



Marchas noturnas: As distâncias são reduzidas ao mínimo para aumentar o
grau de segurança e controle.
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Auto Horário (ou Auto)

É necessário que durante a execução da marcha as GCIFs tenham um tempo
para descanso, ajustar farda e equipamento, realizar necessidades fisiológicas,
hidratação e alguma alimentação. Para tal são feitos intervalos de tempos periódicos
e regulares que chamamos de Auto Horário ou simplesmente Auto. E se dará da
seguinte forma:

Tempo de marcha

Duração do auto

1º Auto

45 minutos

15 minutos

Demais Autos

50 minutos

10 minutos

Tabela 5 – Auto Horário
Fonte: Manual de Campanha C 21-18. Marchas a pé.

Ao que o Comandante das GCIFs determina o comando “Auto”, cada
combatente sai de forma para o lado da estrada em que estiver executando a
marcha. É aconselhável que os homens desequipem e permaneçam deitados ou
sentados para um melhor descanso, se levantando apenas para fazer necessidades
fisiológicas (tendo em vista o tempo relativamente curto de descanso).

Figuras 334 – Auto Horário
Fonte: CBMGO, 2016.
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Duração da marcha

O Manual de Campanha C 21-18. Marchas a pé, recomenda que somente em
situações extraordinárias uma tropa deve marchas mais de 8 horas por dia (que dá
uma distância máxima de 24km).
Caso ultrapasse a situação descrita no parágrafo anterior, se considera uma
marcha forçada, e deve ser feita com as guarnições totalmente descansadas
fazendo, no máximo, 56 km em 24h, divididas em três etapas: 2 diurnas e 1 noturna.

Seção 7 – Controle da Marcha
É importante destacar quais as funções dos elementos envolvidos antes,
durante e depois da marcha.

Deveres do Comandante do Pelotão de Combate a Incêndio Florestal (PCIF):


Antes da Marcha:
o Se inteirar do estado dos combatentes;
o Informar ao seu pelotão, através dos Comandantes das GCIFs a hora de
início,

duração,

formação,

distâncias

e

velocidades

a

adotar,

equipamentos a conduzir e os altos prescritos;
o Fiscalizar a ação dos Comandantes de GCIFs, principalmente na inspeção
dos pés e dos equipamentos;
o Dá as prescrições sobre o consumo de água, relembra os cuidados que se
deve ter com os pés;
o Fazer as recomendações a respeito da disciplina de marcha;
o Transmitir informações sobre o terreno e condições meteorológicas.


Durante a Marcha:
o Segue a retaguarda do pelotão para evitar os retardamentos, mantém a
velocidade prescrita, a distância entre os homens e fornece permissão aos
baixados para que aguardem atendimento médico.
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Nos Autos:
o Faz com que os combatentes abandonem a estrada e descansem os pés
durante o maior tempo possível. Um minuto antes do reinício da marcha
põe, rapidamente, o pelotão em forma na estrada.



Após a Marcha:
o Desloca-se para a testa do pelotão a fim de dirigi- lo na zona de
estacionamento;
o Dispersa os combatentes para o descanso.

Deveres do Comandante da Guarnição de Combate a Incêndio Florestal (GCIF):


Antes da Marcha: Inspeciona seus homens (pés, equipamentos, uniforme,
calçados, cantis).



Durante a Marcha:
o Desloca-se a testa da GCIF mantendo a distância entre eles e o homem
que vai à frente e vigia seus homens para que mantenham também
corretas as distâncias entre si;
o Determina o revezamento das cargas pesadas dos homens cansados
pelas mais leves dos homens aliviados;
o Nas marchas longas, faz com que seus subordinados troquem de meias
após 3 ou 4 horas de marcha.



Após a Marcha: Dispersa a GCIF para o descanso, inspeciona os pés dos
homens e leva ao Comandante do PCIF os que estejam necessitados de
cuidados médicos.

Guias e Balizadores


Guias: São responsáveis pela orientação por itinerários onde não foi possível
realizar reconhecimento;



Balizadores: São colocados ao longo do itinerário para evitar desvios.
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Seção 8 – Disciplina de Marcha
Trata-se de um conjunto de regras e prescrições que devem ser observadas
tanto pelos comandantes (PCIF e GCIF) quanto pelo restante da tropa antes,
durante e após a Marcha. Para facilitar mostraremos em tabelas com base no
Manual de Campanha C 21-18. Marchas a pé.


Antes da Marcha:
Comando

GCIFs

Ordem preparatória;

Receber informações sobre a marcha;

Diversas e variadas inspeções;

Preparar o equipamento prescrito;

Reconhecimentos;

Cuidas dos pés;

Adaptar os materiais e equipamentos de Recompletar o cantil ou o refil da mochila
combate a incêndios florestais necessários d’água;
para a missão.
Evitar atrasos.
Tabela 6 – Antes da Marcha
Fonte: Manual de Campanha C 21-18. Marchas a pé.



Durante a Marcha:
Comando

Fazer observar os horários, a velocidade e o
itinerário da marcha;

GCIFs
Deslocar-se no seu lugar de marcha;

Manter as comunicações, a distância e as Manter
formações;

a

distância,

o

intervalo

e

a

velocidade de marcha;

Fazer cumprir as prescrições;

Observar

prescrições

relativas

ao

consumo de água e ração;
Só

Retirar os baixados para tratamento médico;

as

abandonar

a

autorizado.

Determinar o rodízio de carga entre os
homens;
Mudar a velocidade da marcha, quando
necessário;
Fazer os autos no horário previsto.
Tabela 7 – Durante a Marcha
Fonte: Manual de Campanha C 21-18. Marchas a pé.

formação

quando
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Durante os Altos:
Comando

Fazer com que a tropa abandone a estrada;
Verificar os estado dos combatentes e do
material;
Fiscalizar o consumo de água;
Alertar a tropa do reinicio da marcha;

Reiniciar a marcha na hora certa.

GCIFs
Sair de forma para o lado da estrada pelo
qual vinha marchando;
Desequipar e descansar o máximo possível;
Satisfazer suas necessidades fisiológicas;
Reajustar as meias, os coturnos e o
equipamento;
Ocupar o seu lugar em forma 1 minuto antes
do reinício da marcha.

Tabela 8 – Durante os Altos
Fonte: Manual de Campanha C 21-18. Marchas a pé.



Após as Marchas:

Comando:
o Dispensar a tropa para o descanso;
o Solucionar problemas com as instalações;
o Providenciar atendimento médico aos baixados.
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