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Objetivo Operacional 

Atuar na prevenção e no combate 
aos Incêndios Florestais no 
território do Amapá 

Postos Avançados 

O corpo de bombeiros continua 
com postos avançados nos 
municípios de Porto Grande, 
Tartarugalzinho, Oiapoque, 
Laranjal e Vitória do Jari. 

Posto Avançado 
Tartarugalzinho 

Pela manhã os militares do CBMAP 
e Exército realizaram 
patrulhamento, sem a localização 
de nenhum foco de incêndio. A 
tarde os militares foram acionados 
para uma ocorrência de incêndio 
em vegetação de pequenas 
proporções no interior do 
município.  

Posto Avançado Porto 
Grande  

Os militares do CBMAP realizaram 
rondas ao longo do dia nos bairros 
e áreas rurais próximas do 
município, sem a necessidade de 
atuação de combate a incêndio. 

BOLETIM DIÁRIO Nº23

Segundo  os  dados  de  focos  de  queimadas  disponibilizados 
pelo  INPE,  não  foram registrados  focos  de  queimadas  em   
todo o estado do Amapá de 00h ás 18h de hoje, dia 11, o que 
representa  uma  redução  significativa  em  relação  ao  dia 
anterior,  conforme pode ser  observado na  figura  acima.  Os 
dados apresentados são retirados do site do INPE de acordo 
com o satélite de referencia Aqua tarde.

• CBMAP combate  incêndio em vegetação no 
município de Oiapoque.
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Posto Avançado 
Oiapoque 

A guarnição foi acionada às 
16h30min para atender uma 
ocorrência de incêndio que 
começou em entulho e passou para 
uma área de vegetação, localizado 
na rua Veiga Cabral, bairro Planalto. 
Foi utilizado caminhão de incêndio 
com aproximadamente 3.000L de 
água. 

Posto Avançado 
Laranjal e Vitória do 
Jari  

Os bombeiros foram acionados via 
COBOM, 193, para combater 
incêndio em vegetação em área 
rural próxima ao município. Foram 
utilizados 2.000L de água e 45m de 
mangueiras. O posto avançado de 
Vitória do Jari não apresentou 
ocorrências ao longo do dia. 

Operação Amapá Verde 
2019 

UNIDADES ENTULHO VEGETAÇÃO TOTAL

1ºGBM 0 3 3

2ºGBM 0 6 6

3ºGBM 0 1 1

4ºGBM 0 2 2

5ºGBM 0 5 5

TOTAL 0 17 17

TIPO DE 
INCÊNDIO

ATENDIDAS NÃO 
ATENDIDAS

GERENCIADAS TOTAL 

ENTULHO 0 0 0 0

VEGETAÇÃO 11 2 6 19

TOTAL 11 2 6 19

Ocorrências de incêndio via Centro Integrado 
de Operações - CIODES  

• Incêndios por unidade operacional 

• Atuação do CBMAP por tipo de incêndio 

De acordo com os dados coletados junto ao banco de dados do 

CIODES, das 18h00min de ontem, 10, às 18h00min de hoje, dia 10, a 

área de atuação do 2º GBM apresentou o maior número de incêndios 

atendidos seguida da área do 5ºGBM. Todas as áreas apresentaram 

ocorrência. Não houve ocorrências classificadas como de entulho nas 

áreas dos GBM’s.

Conforme pode ser observado na tabela acima a demanda 

reprimida foi de duas ocorrências com relação aos incêndios 

citados, sendo as demais solicitações atendidas ou mesmo 

solucionadas via telefone. Houve 11 ocorrências de incêndio 

atendidas pelos GBM’s e 6 solicitação gerenciada pelo  

CIODES,  nos municípios de Macapá e Santana.
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