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03 de Outubro de 2019

Monitoramento INPE

Vidas alheias e riquezas salvar! 1

Objetivo Operacional 

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

Postos Avançados 

O Corpo de Bombeiros, continua 
em atuação com postos 
avançados nos municípios de 
Porto Grande, Tartarugalzinho, 
Oiapoque, Laranjal e Vitória do 
Jari. 

Posto Avançado 
Tartarugalzinho 

As 9h os militares do CBMAP, 
Exército e IBAMA realizaram 
palestra para jovens e adultos, 
sobre educação ambiental com 
foco nas queimadas, na escola da 
cidade.  Por volta das 10h20min as 
ações foram de blitz educativa e 
patrulhamento na BR-156. As 11h 
os militares foram acionados, 
sendo utilizado um helicóptero 
para o deslocamento, o incêndio 
era de pequenas proporções e foi 
rapidamente controlado. Todas as 
atividades foram acompanhadas 
pela imprensa do estado sob 
coordenação do TC Paim do 
Exército. 

Posto Avançado Porto 
Grande  

Os militares em patrulhamento 
identificaram e combateram um 
incêndio em uma área próxima ao 
conselho tutelar da cidade. Os 
bombeiros realizaram ainda blitz 

BOLETIM DIÁRIO Nº15

Segundo os dados de focos de queimadas disponíbilizados 
pelo  INPE,  houve  apenas  01  registro  de  queimada  no 
estado do Amapá das meia-noite às 18h00min do dia 03, em 
todo  território,  conforme  pede  ser  observado  na  figura 
acima.  O  município  com  foco  registro  pelo  satélite  do 
INPE foi de Tartarugalzinho.

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

Os militares realizaram 
monitoramento nas áreas de 
vegetação próximas a BR-156 
saindo da sede do município e 
próximo à ponte binacional, não 
encontrando ocorrências de 
incêndio durante do o dia. 

Posto Avançado 
Laranjal do Jari  

A guarnição realizou monitoramento 
das áreas rurais e urbanos do 
município, sendo acionados apenas 
para uma ocorrência, durante todo o 
dia. 

CBMAP  participa de 
força tarefa com 
Exército Brasileiro  

Corpo de bombeiros participou no 
dia de hoje em conjunto com EB, 
Prevfogo, Polícia Militar e Polícia 
Civil de operação de sobre voo e 
ações repressivas no município de 
Tartarugalzinho. A operação 
Contou com a participação da 
imprensa estadual.

UNIDADES ENTULHO VEGETAÇÃO TOTAL

1ºGBM 0 6 6

2ºGBM 0 10 10

3ºGBM 0 0 0

4ºGBM 0 1 1

5ºGBM 0 1 1

TOTAL 0 18 18

TIPO DE 
INCÊNDIO

ATENDIDAS NÃO 
ATENDIDAS

GERENCIADAS TOTAL 

ENTULHO 0 0 0 0

VEGETAÇÃO 12 0 6 18

TOTAL 12 0 6 18

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, 02, as 18h00min de hoje, na 

área de Macapá e Santana a zona norte da capital é a que 

apresentou o maior número de ocorrências seguida da área de 

atuação do 1ºGBM.  O distrito de Fazendinha e Santana, áreas 

do 4º e 5ºGBM registraram apenas uma ocorrência cada.

Conforme pode ser observado na tabela acima não houve 

demanda reprimida com relação aos tipos de incêndios citados, 

sendo as solicitações atendidas ou mesmo solucionadas via 

telefone. Sendo registrado apenas ocorrências de incêndio em 

vegetação, total de 18 nas 24 horas de dados coletados junto ao 

CIODES,  nos municípios de Macapá e Santana.
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