
 

ROI - REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE INCÊNDIO FLORESTAL 

 

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: PARQUE ESTADUAL DE MATA DAS FLORES ROI N. °  01 /2014      

 

I – LOCALIZAÇÃO DO INÍCIO DO INCÊNDIO 

  
(   )Unidade de Conservação – UC    ( X  )Zona de Amortecimento – ZA    (   )Outros (especificar): 

Especificação do local:  
Bairro Cava Roxa, Rodovia ES 475. 
 

Rio próximo à área atingida: 
( X  )Não        (   )Sim       Nome:  

Cidade/Município: 
               Castelo 

UF: 
ES 

Datum: 
 
(   )SAD 69    ( X  )WGS 84   (   )Córrego 
Alegre 

Sistema de coordenadas 
 
(   )Geográficas   ( X )UTM  Zona: 24k 

 
7719005 / 270801 

 
 

              

II – DADOS DO TERRENO 

Topografia:  
 
(   )Plano (< 3%)    (X)Suave (3-8%)   (   )Ondulado (8-20%)    (   )Forte Ondulado (20-45%) 
 
(   )Montanhosa (> 45%)                      (   )Vale                          (   )Escarpa 
 
Outros (especificar): 
 

Altitude (metros): 
 

 
 

           156 metros  

III – DADOS METEOROLÓGICOS 

Temperatura máxima no dia  
de início do incêndio (°C): 
 

Número de dias sem chuva  
até o dia do incêndio: 

UR mínima no dia de  
início do incêndio (%): 
 

Direção de encaminhamento predominante do vento durante o combate : 
 
(   )Norte       (   )Nordeste        (   )Noroeste       (   )Sul        (   )Sudeste       (   )Sudoeste        (   )Leste        (   )Oeste 
 
Velocidade predominante do vento durante o combate km/h:                  Ou  (vide escala de beaufort) 
 
(  )Bafagem  (  )Aragem   (  )Fraco  (  )Moderados  (   )Fresco  (  )Muito Fresco  (  )Fortes  (  )Muito forte 
 

IV – DADOS DE DETECÇÃO E COMBATE 

Método de Detecção:  
 
(   )denuncia anônima    (   )monitoramento por satélite     (   )morador do entorno      ( X  )ponto de observação 
 
(   )ronda           (   )telefonema               (   )visitante/guia                     (   )outros (especificar):  
 

 
 
 
     Data             Hora                                                                       Data             Hora 

Início do fogo 08/08/14 12:45 Reforço 08/08/14 13:55 

Detecção 08/08/14 12:54 Controle do Incêndio 08/08/14 14:30 

Deslocamento 08/08/14 13:06 Extinção do Incêndio 08/08/14 15:50  

Primeiro ataque 08/08/14 13:14    



 

                                 
1° ATAQUE 

     
         N°                     Combatente 

02 Funcionários da UC 

 Voluntário 

 Corpo de Bombeiros (regional) 

 Brigadista UC/ICMBIO 

 Funcionário UC/ICMBIO 

 Brigadista Prevfogo 

02 Morador da unidade ou entorno 

 Polícia Ambiental 

 Defesa civil 

 Outros (especificar): 

 Brigadista de empresa (qual?) 

 Funcionários UC/IEMA 

 Brigadista UC/IEMA 

  

 Outros: 

  

  
 

                                      
1º REFORÇO 

 
            N°                      Combatente  

 Funcionários da UC 

 Voluntário 

05 Corpo de Bombeiros (regional) 

 Brigadista UC/ICMBIO 

 Funcionário UC/ICMBIO 

 Brigadista Prevfogo 

 Morador da unidade ou entorno 

 Polícia Ambiental 

 Defesa civil 

 Outros (especificar): 

 Brigadista de empresa (qual?) 

 Funcionários UC/IEMA 

 Brigadista UC/IEMA 

  

 Outros: 

  

  
 

 
 

Tipo de Combate (como o fogo foi controlado): 
 
( X )Direto 
(   )Indireto (descrever): 
(   )Extinção Natural (descrever):  

Dificuldades encontradas:  
Falta de ponto para captação de água; 
Falta de brigadista na Unidade de 
Conservação. 
 

 
 
 

Equipamentos utilizados 
 

N° Material de combate N° Equipamentos operacionais N° Veículos 

 Ancinho/Rastelo  GPS  Veículo utilitário 

02 Bomba costal flexível 20L  Máquina fotográfica  Motocicleta 

 Bomba costal rígida 20L  Motosserra  Trator 

 Chibanca  Barraca de camping  Caminhão 

 Enxada  Tenda de campanha  Caminhão pipa 

 Enxadão 01 Binóculos  Triciclo/quadriciclo 

01 Facão com bainha 01 Telefone 01 Auto Bomba Tanque 

 Foice  Computador c/ acesso Internet  Bicicleta  

 Machado  Gerador de energia  Helicóptero 

 McLoud  Moto Bomba Mark III  Hidroavião 

 Pá  Moto Bomba diesel  Voadeira 

 Pinga fogo  Moto Bomba 4T   Avião agrícola 

 Pulanski  Moto Bomba 2T  Avião tanque 

06 Abafador  01 Moto Bomba para caminhonete   Barco 

   Piscina  01 Veículo 4x4 

N° Logística e apoio  Rádio fixo/base   

 Caixa de primeiros socorros  Rádio HT   

 Colchão para acampamentos  Rádio móvel   

 Galão 200L  Repetidora   



 

 Galão 50L (combustível)  Roçadeira   

 Galão 20L (água)  Termohigrômetro   

 Garrafa térmica 12L ou 5L  Bambi-bucket   

 Lima chata     

 Rede de selva     

 

V – GASTOS EFETUADOS 

Alimentação IEMA (R$): 
 
 
Alimentação doação 
(R$): 

Litros Combustível Litros Combustível Outros (especificar): 
Óleo 2T 
Óleo motor 
 
 

 Álcool 0,2 Gasolina 

3,75 Diesel  Gasolina de aviação 

 Gás  Querosene de aviação 

 

VI – ORIGEM E CAUSA 

Perícia 
(   )sim     ( X )não        Técnico responsável:  
 

Principais causas (FAO) 
raio (   )  incendiários ( X  )  queimas para limpeza (   )    
fumantes (   )  fogos de recreação (    ) estradas de ferro (   ) 
operações florestais (   )  diversos (   ) não identificado (   ) 
 
Acidente:  
(   )confecção de aceiro       (   )fagulha de máquinas         (   )reignição 
(   )fagulha transportada pelo vento       
(   )rompimento de cabo de alta tensão    
 
Atividade agropecuária: 
(   )limpeza de área  para roça         (   )renovação de pastagem natural    
(   )renovação de pastagem plantada       (   )queima de cana-de-açucar 
(   )queima de resto de exploração florestal    
 
Extrativismo:  
(   )animal – caça       (   )extração de flora       (   )extração de madeira     
(   )extração de mel    (   )limpeza de área extração mineral  
 
Outras causas: 
(   )fogos de artifício 
(   )fogueira de acampamento 
(   )litígio com IEMA 
(   )queda de balão 
(   )queima de lixo 
(   )ritual religioso 
(   )vandalismo 
(   )outros (especificar): 

Provável Agente Causal 
 
(   )indeterminado 
(   )descarga elétrica (raio) 
(   )assentado 
(   )baloneiro 
(   )brigadista 
(   )caçador 
(   )coletor de mel 
(   )criança 
(   )extrativista vegetal 
(   )festeiro (fogos) 
(   )funcionário da UC 
(   )proprietário/funcionário de fazenda/empresa 
(   )extrativista mineral 
(   )incendiário / piromaníaco 
(   )invasor 
(   )madeireiro 
(   )motorista/operador de máquina 
(   )pescador 
(   )quilombolas 
(   )índios 
(   )posseiro 
(   )religioso 
( X)transeunte 
(   )turista 
(   )outros (especificar): 

 
VII – DANOS 

Área queimada (ha): 
 
UC:  
 
 
ZA: 4,24 ha 

Tipo de vegetação atingida 
 
( X )área antropizada (descrever): Área composta por pastagem, 
localizada nas proximidades do perímetro urbano consolidado do 
municpío de Castelo.  
 
(   )vegetação nativa (descrever):  
 
(   )vegetação em regeneração (descrever): 
 
 

Animais mortos 
identificados: 
 
 
 



 

 

Observações:  
 
 
 

Responsável:  
 
 
_________________________________                                                                                      Data:      /        /   
Assinatura do Responsável 
Carimbo e/ou Matricula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


