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1. FINALIDADE 

O presente POP visa regular os procedimentos de atuação do primeiro 
respondedor a uma ocorrência de fogo em vegetação, orientando o emprego de 
recursos do CBMERJ. 

2. PROCEDIMENTOS 

2.1. Localizar o foco ou a linha de fogo na cobertura vegetal atingida 

A guarnição da UBM designada para atender a ocorrência deverá enveredar 
esforços para localizar o foco do fogo na área atingida, buscando, dentro do 
possível, registrar as coordenadas geográficas do foco ou linha de fogo e 
identificar os pontos de referência que poderão facilitar a localização do foco ou 
linha de fogo e futuro apoio especializado e ou perícia na área atingida. 

 

         
 

 

2.2. Avaliar a situação 

A análise da zona de intervenção em um foco ou linha de fogo em vegetação tem 
como objetivo conhecer o meio no qual vão se desenrolar as ações de combate, 
sendo capaz de evidenciar não apenas os problemas que possam surgir como 
também se os recursos existentes no teatro de operações são suficientes ou não 
para extinguir o fogo. 

 

          
 

 

2.2.1. Verificar se o fogo ocorre em Unidade de Conservação; em caso positivo, 

deixar o GSFMA em alerta, via COCBMERJ; 

 

Figuras: ilustrando ocorrências de fogo em vegetação e guarnição a pé buscando localização do foco ou linha de fogo.  
Fonte: acervo do 1º GSFMA.

Figuras: ilustrando ocorrência de fogo em vegetação em locais variados em terreno público e em Unidade de Conservação.  
Fonte: acervo do 1º GSFMA.
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- A necessidade de identificar se a área atingida é uma Unidade de 
Conservação da Natureza prima pela preocupação com as espécies de fauna 
e flora existentes nessas áreas com cobertura vegetal protegida por lei. Logo, 
sendo o GSFMA uma UBM criada no CBMERJ por dispositivo constitucional, 
“Constituição do Estado do Rio de Janeiro – Art. 261 § 1º inciso XXVI, 
fundamentado no Art. 225 da Constituição Federal, que deu tratamento 
especial ao meio ambiente, impondo ao poder público e à coletividade o 
dever de defender e preservar o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado”, deverá ser informada pelo COCBMERJ para 
que as ações necessárias possam ser tomadas em prol desse bem difuso que 
é o meio ambiente. 

 

            
 

 

2.2.2. Identificar o tipo da vegetação; 

- A identificação é apenas classificar de forma visual, dentro do possível, se a 
vegetação é de pequeno, médio ou grande porte. 

 

          
 

 

2.2.3. Constatar se há risco para: vidas humanas, residências, linhas de 
transmissão e/ou outros bens nas proximidades do foco ou da linha de fogo; em 
caso positivo, adotar estratégias de proteção de vidas e bens; 

– Verificar se na provável rota de propagação da linha de fogo existem 
residências ou construções que possam ser atingidas durante a evolução do 
mesmo. 

Figuras: ilustrando ocorrência de fogo na vegetação de pequeno, médio e grande porte.
Fonte: acervo do CPCIF / 1º GSFMA.

Figuras: ilustrando 1º GSFMA com seus recursos materiais e humanos para intervenção nos incêndios florestais.  
Fonte: acervo do 1º GSFMA. 
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2.2.4. Observar condições meteorológicas desfavoráveis: vento forte, umidade 
relativa do ar baixa e temperatura elevada; 

– Como a propagação do fogo em vegetação é dinâmica e sofre mudanças 
abruptas decorrentes da alteração das condições meteorológicas, a 
guarnição da UBM respondedora deverá ficar atenta e aproveitar as 
eventuais diminuições da intensidade do fogo, causadas por mudanças de 
vento, aumentos de umidade ou reduções de temperatura locais, 
planejando, inclusive, caso haja condições de segurança, o emprego do 
combate noturno, devido às condições serem mais favoráveis em 
decorrência da diminuição da temperatura diária e aumento da umidade 
relativa do ar, característicos desse período da noite. 

  

          
 

 

 

2.2.5. Verificar a possibilidade de acesso imediato ao local do foco ou da linha de 
fogo; em caso negativo solicitar apoio, via COCBMERJ, do GSFMA; 

– A UBM primeira respondedora deverá tentar identificar os prováveis 
acessos à área do fogo (estradas asfaltadas, caminhos de terra, acessos 
por viaturas e trilhas), analisando o tipo de terreno com os recursos 
disponíveis para tal missão. 

Figura: Incêndio Florestal ocorrido no Morro dos Cabritos.
Fonte: site Google. 

Figura: Ilustrando efeito das condições meteorológicas em ambiente de montanha e ações rápidas de Bombeiros Militares em focos 
de fogo em vegetação de baixa intensidade em horário noturno.  
Fonte: acervo do CPCIF / 1º GSFMA. 
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– Caso o acesso ao foco ou linha de fogo, seja demorado devido às 
circunstâncias elencadas a seguir, deverá solicitar apoio ao COCBMERJ. 

 

a) Condições do terreno (com inclinações acentuadas, obstáculos rochosos, 
trechos alagadiços) que impeçam a progressão da guarnição; 

 

        
 
 

 

 

Figura:  Ilustrando Quadro de Situação de um cenário  fictício de ocorrência de  Incêndio Florestal com acessos por trilhas, 
estrada e por aeronave na área atingida.  
Fonte: acervo do CPCIF / 1º GSFMA. 

Figura: Ilustrando Incêndio Florestal em ambiente de montanha e em área alagadiça.
Fonte: acervo do 1º GSFMA. 
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b) Vegetação densa que impeça o acesso e o deslocamento a pé da 
guarnição; 

 

         
 

 

 

c) Distância considerável do ponto de mobilização de recursos até o foco ou 
linha de fogo; 

 

       
 

 

 

 

 

Figura:  Ilustrando  vegetação  densa  oferecendo dificuldade  nas  manobras  de  deslocamento  a  pé  com  equipamentos  de 
combate a fogo em vegetação.  
Fonte: acervo do 1º GSFMA. 

Figura:  Ilustrando  foco  de  fogo  em  vegetação  distante  do  ponto  de  mobillização  de  recursos  devido  as 
características remotas do ambiente natural de matas e montanhas.  
Fonte: acervo do 1º GSFMA. 
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d) Recursos humanos destreinados para deslocar-se a pé e equipados com 
materiais necessários (abafador, bomba costal e pá) até o local do foco 
ou linha de fogo. 

          
 
 

 

2.2.6. Avaliar se os recursos humanos e materiais da UBM são suficientes para 
atender a ocorrência; em caso negativo, solicitar apoio, via COCBMERJ. 

            
 

 
 

– Nesse momento, a UBM primeira respondedora deverá tomar a decisão, 
com base em todos os parâmetros elencados acima na análise da situação. 

 

2.3. Combater e extinguir o fogo em vegetação 

É a fase em que a guarnição inicia as ações necessárias para extinguir o fogo ou 
a linha de fogo. 

          
 

                      

Figuras:  Ilustrando necessidade de Bombeiros Militares se deslocarem em ambiente de matas montanhosas com  logística própria 
para sua proteção e para intervenção na área do incêndio florestal. 
Fonte: acervo do CPCIF / 1º GSFMA. 

Figuras: Ilustrando Bombeiros Militares equipados para pronto emprego em incêndio florestal.
Fonte: acervo do CPCIF / 1º GSFMA. 

Figuras: ilustrando o Quadro Tático ‐ representando as ações reativas no terreno operacional.
Fonte: acervo do CPCIF / 1º GSFMA. 
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2.3.1. Estabelecer objetivos; 

– A guarnição deverá traçar seu(s) objetivo(s) de combate, definindo 
prioridades, seja contendo a propagação, defendendo vidas ou defendendo 
bens – analisando a situação inicial e a situação prevista. 

        
 

 

2.3.2. Determinar as estratégias; 

– Dentro dos objetivos traçados no plano de ação inicial, a guarnição deverá 
definir qual opção tática terá para resolver a situação analisada: como irá 
atuar com os recursos disponíveis, com que meios. 

a) Combate direto com abafador, bomba costal, pá, viatura de combate a 
incêndio e aeronave; 

- Meios: abafamento, resfriamento com água, abafamento e resfriamento 
por terra (quando úmida); 

b) Combate indireto com pá, pinga-fogo, viatura de combate a incêndio e 
aeronave; 

- Meios: construção de aceiro, linha negra, linha de fogo, linha fria, 
aplicação de retardante; 

c) Combate paralelo, com emprego de formas combinadas de combate 
direto e indireto. 

 

 

 

Objetivos da 
Operação 

(Resultados desejados)? 

Estratégias 
Opcionais 

(Como fazer)? 

Táticas 
 (Quem / o que / onde / quando)? 

A.1 – Combater a 
propagação das 
chamas impedindo 
que atinja o setor D da 
Unidade de 
Conservação. 

 
A.2 – Resfriar a área 
do incêndio. 

B.1 – Com utilização 
de abafador, pá de 
campanha e bomba 
costal flexível. 

 
 

 
B.2 – Com Bambi 
Bucket com água. 

C.1 – Utilizando duas guarnições de três BM`s 
para efetuar o combate direto no flanco direito do 
incêndio florestal, assim que a referida guarnição 
atingir o ponto de coordenada (latidude: Y e 
longitude: X) no trecho conhecido como trilha do 
Açu próximo ao Pico da pedra Aguda na Unidade 
de Conservação F. 
C.2 – Com auxílio da aeronave Águia 06 
utilizando água, de forma que cada lançamento 
previsto no flanco esquerdo seja estimado em 
atingir 1/3 da área queimada e 2/3 da área verde 
no perímetro do fogo.  

Tabela: ilustrando de forma fictícia a Matriz de Análise de Trabalho do SCI – 234 – discriminando as ações reativas no terreno 
operacional.  
Fonte: CPCIF / 1º GSFMA.

Figuras: ilustrando guarnições executando manobras de combate a incêndio florestal.
Fonte: acervo do CPCIF / 1º GSFMA. 
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2.3.3. Após a extinção, verificar necessidade de rescaldo e monitoramento; 

– Nesta fase, atua-se na extinção dos focos ardentes que permanecem dentro 
do setor afetado (área queimada), de maneira a apagar completamente as 
chamas ou brasas ainda existentes e evitar que o fogo reacenda. 

        
 
 

– Nos terrenos com possibilidades de propagação de fogo subterrâneo, a 
extinção deve ser total. 

– Executa-se através de diversas ações específicas, como ampliar a largura 
da raspagem do solo mineral nas linhas de controle (aceiros), 
estabelecendo linhas intermediárias, removendo e transladando materiais, 
cobrindo com terra, derrubando árvores queimadas e outras ações desta 
natureza. 

– Este trabalho (rescaldo e monitoramento) pode demorar várias horas, às 
vezes, mais de um dia. Portanto, deve-se ter cuidado especial nessa fase 
para evitar futuras reignições. 

 

2.3.4. Na desmobilização, conferir guarnições e materiais empregados na operação. 

– Deverá ser feita a contagem de todos os Bombeiros Militares das 
guarnições envolvidas na operação e, na medida do possível, inspecionado 
o seu estado de saúde. 

– Deverão ser conferidos todos os materiais envolvidos na operação, fazendo 
com que os responsáveis pelas ferramentas prestem contas das mesmas. 

           
 
 

– Realizar um debriefing com a guarnição, visando levantar os pontos 
positivos e negativos da operação e, caso seja necessário, confeccionar um 
relatório específico. 

Figura: ilustrando desmobilização e conferência dos materiais após operação.
Fonte: acervo 1º GSFMA . 

Figura: ilustrando focos ardidos dentro da área queimada.
Fonte: acervo do 1º GSFMA. 
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3. RECOMENDAÇÕES OPERACIONAIS 

3.1. Com relação à altura das chamas – opções recomendadas de combate a 
fogo em vegetação, conforme tabela abaixo: 

 
 

 

3.2. Com relação à situação das características do local da ocorrência de fogo 
em vegetação – segue abaixo, vários quadros de situações com suas 
recomendações táticas operacionais. 

      

                                                                      
 

Tabela: ilustrando altura das chamas do fogo em vegetação e opção recomendada de combate.  
Fonte: adaptado do Manual de un Primer Ataque a un Incendio Forestal, 2002.

Quadros: situação ilustrando fogo em vegetação rasteira – recomendações táticas operacionais com viaturas e GCIF.  
Fonte: CPCIF / 1º GSFMA. 

- Caso a topografia do terreno permita o 
acesso de viaturas e ou alcance das 
linhas de mangueira, procurar 
combater,     preferencialmente, pelos 
flancos percorrendo o perímetro do 
fogo. 

- Nos trabalhos manuais, quando 
possível, procurar abafar o fogo com 
aplicação da própria terra encontrada 
na área atingida. 
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– Iniciar o combate pelos flancos seguindo perímetro do fogo no sentido da 
retaguarda para a cabeça do incêndio florestal. 

– Devido às condições do terreno o deslocamento equipado é moroso, 
cabendo a guarnição monitorar o comportamento do fogo durante a 
mobilização. 

 

        
 

 

Quadro: situação ilustrando fogo em vegetação em área de turfa – recomendações táticas operacionais.
Fonte: CPCIF / 1º GSFMA. 

Quadros: situação ilustrando fogo em vegetação rasteira em terreno com inclinação acentuada ‐ recomendações táticas operacionais.
Fonte: CPCIF / 1º GSFMA. 

Quadro: recomendações táticas operacionais da mobilização dos recursos no terreno operacional.
Fonte: CPCIF / 1º GSFMA. 

- Ter cuidado com as áreas de 
turfas devido ao risco de afundar o 
pé em buracos em brasas. 
- O alagamento de algumas regiões 
com fogo subterrâneo pode ser uma 
alternativa, quando possível. 

- Operação que exige tropa aclimatada 
para deslocar-se a pé com 
equipamento de combate a incêndio. 
- Regiões com essas características 
exige EPI específico para 
montanhismo, devido alguns 
trechos rochosos. 
- Combate noturno exige cautela, 
devido à existência de abismos.  
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– O combate a fogo em vegetação com essas características exige guarnição 
treinada com técnicas de montanhismo, para que possa acessar com 
segurança, o paredão rochoso e tentar extinguir o foco com métodos de 
combate direto. 

 

     
 

 

– O combate a fogo em vegetação com essas características exige da 
guarnição esforço na contenção da propagação do fogo, no intuito de 
impedir com que a linha de fogo atinja as edificações na parte inferior da 
montanha; 

– Poderá ser empregada a técnica da linha fria, buscando construir um 
cinturão de segurança na base da montanha, no intuito de tentar evitar a 
propagação para as edificações; 

– Poderá ser empregada as reservas de água das edificações mais próximas 
e das viaturas tipo AB, AT e ABT disponíveis no intuito de aumentar o 
manancial de água disponível;  

– Poderá ser empregada GCIF com EPI de montanhismo para os outros 
setores da linha de fogo. 

Quadros: situação em ambiente de montanha com paredão  rochoso no perímetro urbano  ‐ recomendações  táticas operacionais no 
terreno operacional.  
Fonte: CPCIF / 1º GSFMA. 

Quadros: situação ambiente de montanha cercado por edificações ‐ recomendações táticas operacionais da mobilização dos recursos no 
terreno operacional.  
Fonte: CPCIF / 1º GSFMA. 
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– Tipo de terreno que devido as suas proximidades com a área urbana 
permite o acesso de guarnição a pé até a área do incêndio;  

– A aeronave poderá ser empregada como meio auxiliar no transporte de 
tropa para otimizar a resposta inicial de combate. Entretanto, a GCIF deverá 
estar adestrada para essa operação. 

– O combate a fogo em vegetação com essas características exige da 
guarnição rusticidade e resistência para deslocar-se a pé em ambiente de 
matas montanhosas, no intuito de atingir a linha de fogo e iniciar o combate. 
 

       
 

– O combate a fogo em vegetação com essas características e afastadas da 
área urbana, exige o emprego de guarnição com logística própria para 
essas missões, equipadas e treinadas, para operar em ambiente 
montanhoso em áreas ermas, onde existe a possibilidade do pernoite. 

– Em situação de vale encaixado, sempre iniciar o combate pela retaguarda, 
onde a propagação é mais lenta, progredindo pelos flancos até atingir a 
cabeça do incêndio. 

– As correntes de convecções cíclicas e ascendentes geram propagações 
abruptas em ambientes montanhosos com elevada inclinação, gerando 
efeito chaminé de ressecamento da vegetação da parte superior, 
aumentando a velocidade de propagação do fogo nessas áreas atingidas.   

Quadros: situação ambiente de montanha em regiões ermas e afastadas da área urbana ‐ recomendações táticas operacionais.  
Fontes: CPCIF / 1º GSFMA e Escola Nacional de Bombeiros ‐ ENB. 

Quadros: situação ambiente de montanha um pouco afastado da área urbana ‐ recomendações táticas operacionais.  
Fonte: CPCIF / 1º GSFMA. 



 

 
POP 

Seção 
INCÊNDIO 

Página 
13/16 

Versão 
1ª 

Modelo 
ANALÍTICO 

Assunto: FOGO EM VEGETAÇÃO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
 

 
Elaborado por:  
Maj BM QOC/97 Feliciano Francisco 
Suassuna 

Emissão: 
/       / 

Revisão: 
/      / 

Aprovação: 
 

Ch EMG 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
ESTADO MAIOR GERAL 

 

3.3. Com relação ao tempo de combate ao fogo em vegetação da UBM primeira 
respondedora, conforme tabela abaixo: 

 

   
 

 

3.4. Com relação ao equipamento de proteção individual empregado nas ações 
de combate a fogo em vegetação, segue a tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

Caso o tempo aproximado para 
extinção ultrapasse o previsto no 
quadro, é sinal de que: 

- Os recursos empregados não foram 
suficientes para o combate; 

- A estratégia adotada não surtiu efeito 
diante da ocorrência; 

- O fogo evoluiu de forma que os 
recursos tornaram-se insuficientes. 

Tabela: recomendações – tempo de combate.  
Fonte: adaptado do Manual de un Primer Ataque a un Incendio Forestal, 2002.

Tabela: recomendação – kit individual de combate a fogo em vegetação.
Fonte: 1º GSFMA. 
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4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1. Independentemente das condições de acionamento do GSFMA, a UBM 
responsável pela área operacional deverá permanecer atuando no evento. 

4.2. Caso um PABM ou Destacamento seja a primeira UBM respondedora do 
evento, deverá reportar à sua sede para os acionamentos necessários. 

4.3. Encontra-se, em anexo, o fluxograma de acionamento. 

4.4. O presente POP entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 

5. ABREVIATURAS E DEFINIÇÕES 

5.1 Abreviaturas. 
- COCBMERJ – Centro de Operações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado 

do Rio de Janeiro. 
- CPCIF – Curso de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal 
- GSFMA – Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente 
- SCI – Sistema de Comando de Incidentes 
- SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
- UBM – Unidade de Bombeiro Militar 
- ZPH – Zona de Pouso de Helicóptero 

5.2 Definições. 

 - Unidade de Conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, 
incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 
legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e 
limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção. Sendo assim, visando orientar os Bombeiros 
Militares quanto ao esclarecimento sobre Unidade de Conservação – UC na 
temática do fogo em vegetação, podemos indicá-la como: área com cobertura 
vegetal protegida por lei classificada por categorias com base no Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação – SNUC, tais como: parques nacionais, parques 
estaduais, parques municipais, reservas biológicas, áreas de proteção ambiental, 
dentre outras, conforme preceitua a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 (SNUC). 

- Denominações sobre o termo Incêndio Florestal: podemos citar algumas 
denominações utilizadas para o termo “incêndio florestal”, são elas: fogo no 
mato; fogo em vegetação; queimada; incêndio rural; incêndio florestal; incêndio 
ambiental e incêndio de biomassa vegetal. Na realidade, os termos acima 
citados, são denominações encontradas na literatura pertinente ao assunto em 
questão, que vão resumir “a propagação do fogo sem controle em qualquer 
forma vegetativa em um ambiente natural”. Logo, ao utilizarmos a 
designação de “incêndios florestais” não estamos restringindo aos incêndios 
que eclodem e se propagam em áreas cobertas de arvoredo, que são mais 
comumente associadas à idéia de “floresta”, independentemente de ser natural 
ou plantada. No nosso conceito incluímos todos os incêndios que ocorrem em 
espaços rurais, áreas florestadas e zonas agrícolas, que podem ser igualmente 
susceptíveis ao risco de incêndio. Além disso, a designação dos incêndios 
florestais varia naturalmente de um país para outro. Poderá ser interessante 
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analisar brevemente algumas dessas designações, a fim de melhor 
compreendermos o âmbito do problema e o contexto da sua abordagem. Na 
Europa, o termo forest fire é utilizado desde há muitos anos pela comunidade 
científica, com o conceito de “incêndios em espaços abertos”, ou seja, em 
“florestas”. Nos Estados Unidos da América, emprega-se a designação de 
wildland fires, ou, abreviadamente, a de wildfires. Estas designações tanto 
podem ser interpretadas como sendo referidas a incêndios que ocorrem em 
áreas “selvagens”, isto é não cultivadas ou naturais, ou como sendo referidas a 
incêndios que ocorrem sem controle, de uma forma indesejada. Na Austrália 
utiliza-se a designação de bushfires, correspondendo ao conceito de espaços 
abertos cobertos de vegetação natural, que naquele país recebe a designação 
genérica de bush. No Brasil, a expressão “incêndio florestal” ganha maior força 
ou repercussão na mídia ou na sociedade quando ocorre fogo fora de controle 
nos biomas brasileiros. No Estado do Rio de Janeiro, devido ao bioma 
fluminense da Mata Atlântica, já devastado e escasso, a temática do incêndio, 
ganha vulto quando ocorre fogo em vegetação no interior de Unidade de 
Conservação da Natureza com espécies endêmicas de fauna e flora. 
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ANEXO 

 

FLUXOGRAMA DE ACIONAMENTO PARA FOGO EM VEGETAÇÃO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


