
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS EM COMBATE

Equipamento de proteção individual

Equipamento de uso individual

Materiais de ataque direto 

Materiais de combate indireto

Materiais de Comunicação

Materiais de orientação

Materiais de combate e transporte

Realização:

Apoio:

"O Projeto de Recuperação de áreas
Degradadas na Reserva Biológica Marechal
Cândido Mariano Rondon e Formação de
Brigadas Comunitárias - Miranda, MS, é
financiado pelo Fundo Global para o Meio
Ambiente (GEF) no âmbito do Projeto
Estratégias de Conservação, Restauração e
Manejo para a biodiversidade da Caatinga,
Pampa e Pantanal (GEF Terrestre), que é
coordenando pelo Ministério do Meio
Ambiente (MMA) e tem o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID)
como agência implementadora e o Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
como agência executora."

Contatos de emergência:
Corpo de Bombeiros 193

Defesa Civil 199
Polícia Ambiental (67) 3314-4920 
IBAMA/PREVFOGO (67) 2106-7500

 INCÊNDIOS
FLORESTAIS:

IDENTIFICAÇÃO E
COMBATE 

https://www.google.com/search?q=ibama+campo+grande+ms&source=lmns&bih=937&biw=1920&rlz=1C1GCEA_enBR938BR938&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwiirqb7jZr6AhWiOLkGHdNYB6AQ_AUoAHoECAEQAA#


INCÊNDIOS DE COPA - são os tipos de
incêndios onde o fogo se propaga nas
copas das árvores

INCÊNDIOS DE SUPERFÍCIE - são aqueles
que se desenvolvem sobre o solo.

INCÊNDIOS SUBTERRÂNEOS - são
aqueles que se propagam através das
camadas de húmus ou turfa que existem
abaixo da superfície do solo.

TIPOS DE INCÊNDIOS
FLORESTAIS

QUEIMADA - é uma prática destinada a
limpeza e redução de combustível de áreas
previamente verificadas e com as atividades
de controle planejadas.

INCÊNDIO FLORESTAL - é todo e qualquer
fogo não controlado e não planejado que
incide sobre a vegetação.

A DIFERENÇA ENTRE QUEIMADA E

INCÊNDIO FLORESTAL
COMBATE AOS INCÊNDIOS

FLORESTAIS

MÉTODOS DE COMBATE

COMBATE DIRETO - é feito diretamente sobre
as chamas, com ferramentas de combate e
utilizando os agentes extintores (água, terra e
retardantes químicos), onde as linhas de
controle são construídas a medida em que se
avança no combate.

COMBATE INDIRETO - Consiste em estabelecer
linhas de controle a certa distância da borda do
incêndio, estabelecendo barreiras artificiais
(aceiro, linha fria e linha negra) e aproveitando
as naturais (estradas, trilhas e rios).

COMBATE PARALELO - É feito o intermédio
entre o combate direto e indireto,
considerando a intensidade do calor do fogo.

FASES DO COMBATE

DETECÇÃO  -  Identificar, localizar e comunicar.

MOBILIZAÇÃO - Reunir equipe de combate e
materiais e equipamentos de combate

RECONHECIMENTO - Estudar as características
da região afetada e definir estratégia de combate

ATAQUE INICIAL - Ação do de combate com os
métodos definidos

CONTROLE - Estabelecer linhas de controle no
entorno da área queimada, para evitar a queima
de novas áreas.

EXTINÇÃO E RESCALDO - Eliminar focos de calor
existentes na área queimada para que não
reacenda.

VIGILÂNCIA E PATRULHAMENTO - Ronda
periódica para de identificar pontos de
reincidência na área.

DESMOBILIZAÇÃO - checar materiais e
equipamentos e liberar a equipe.

O combate aos incêndios florestais é o
conjunto de atividades voltadas para a
interrupção do triângulo do fogo, com a
finalidade de controlar a propagação até sua
extinção total.


