Governo do Estado do Amapá

01 de Outubro de 2019

Corpo de Bombeiros Militar
Operação Amapá Verde 2019

BOLETIM DIÁRIO Nº13
Objetivo Operacional

Monitoramento INPE

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,
Tartarugauzinho, Oiapoque e
Laranjal do Jari.

Posto Avançado
Tartarugauzinho
Das 9h às 12h a guarnição
realizou monitoramento ao
longo da BR-156 e palestras na
escola do município de Pracuúba.
Pela tarde blitz educativa em
parceria com o Exército
Brasileiro.

Posto Avançado Porto
Grande

Segundo os dados de focos de calor disponíbilizados pelo
INPE houve uma diminuição de 62,5% de focos de calor no
estado do Amapá em comparação com 0s dados obtidos
ontem, dia 30. Sendo identificado um total de 10 focos de
calor em todo território, conforme pede ser observado na
figura acima. Os municípios com maior número de registros
foram Tartarugauzinho e Porto Grande seguidos de Ferreira
Gomes e Serra do Navio.

A guarnição realizou
monitoramento das áreas rurais,
sendo encontrados e combatidos
casos de queimadas controladas.
Os bombeiros realizaram ainda
blitz educativa no município.

Vidas alheias e riquezas salvar!
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Posto Avançado
Oiapoque

Ocorrências de incêndio via Centro Integrado
de Operações - CIODES

Os militares realizaram
monitoramento ao longo do dia
na BR-156 e distribuição de
folhetos educativos para a
conscientização da sociedade
local quanto as queimadas.

• Incêndios por unidade operacional
UNIDADES

ENTULHO

VEGETAÇÃO

TOTAL

1ºGBM

2

2

4

2ºGBM

2

5

7

Posto Avançado
Laranjal do Jari

3ºGBM

0

0

0

4ºGBM

0

2

2

A guarnição realizou
monitoramento das áreas rurais
e urbanos do cidade, não
sendo observado focos nos
locais

5ºGBM

1

2

3

TOTAL

5

11

16

CBMAP realiza
monitoramento
aéreo
Corpo de bombeiros participou
de sobre voo de
monitoramento, operação
conjunta com Exército
Brasileiro, com intuito de
confirmar focos e dar
seguimento nas estratégias de
combate as queimadas.

De acordo com os dados coletados junto ao banco de dados do
CIODES, das 18h00min de ontem, 30, as 18h00min de hoje, na
área de Macapá e Santana a zona norte da capital é a que
apresentou o maior número de ocorrências com diminuição
progressiva em direção a zona sul, registrando o menor número
de casos na área de atuação do 4ºGBM.

• Atuação do CBMAP por tipo de incêndio
TIPO DE
INCÊNDIO

ATENDIDAS

NÃO
ATENDIDAS

GERENCIADAS

TOTAL

ENTULHO

2

0

3

5

VEGETAÇÃO

9

0

5

14

TOTAL

11

0

8

19

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. Totalizando 11 ocorrências atendidas e 8 gerenciadas
nas 24 horas de dados coletados junto ao CIODES, nos
municípios de Macapá e Santana.
Vidas alheias e riquezas salvar!
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