
 

 

 

INCÊNDIOS EM COBERTURAS VEGETAIS 
A classe "incêndio em vegetação” é uma das 

ocorrências mais atendidas anualmente pelo Corpo 

de Bombeiros e pela Defesa Civil. Incêndios dessa 

natureza causam mortes de animais silvestres, 

aumentam a poluição do ar, provocam danos 

materiais e, nos casos mais graves, podem ferir ou 

matar pessoas. A maior parte desses incêndios 

ocorrem pela ação humana, culposa ou dolosa, em 

razão da soltura de balões, lançamento de cigarros 

acesos nas margens das rodovias e perda do 

controle do fogo, quando usado no manejo da terra 

para plantio, práticas necessárias e de prevenção 

mais utilizadas são os aceros ás benfeitorias e 

manutenção de estrutura mínima de combate ao fogo 

como abafadores, bolsas d'agua, enxadas, etc 

 

SOBRE O QUE É ESTIAGEM? 
Estiagem é um fenômeno climático que, no 

Estado de São Paulo, geralmente ocorre no período 

de maio a setembro, sendo caracterizado pelo baixo 

indice ou pela falta de chuvas. Com a vegetação 

mais seca e com a baixa umidade relativa do ar, os 

pequenos focos podem rapidamente sair do controle, 

podendo evoluir para um grande incêndio. 

 

“A maior parte desses incêndios 

ocorrem pela ação humana, culposa 

ou dolosa, em razão da soltura de 

balões e lançamento de cigarros 

acesos nas margens das rodovias.” 



INFORMAÇÕES E MATERIAIS 

 
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cortafogo/ 

 

 
Incêndios Florestais, um desafio permanente 

Informativo sobre as ações nas Unidades de Conservação e Áreas Protegidas 
Estaduais. Fundação Florestal 

 
Guia de Orientações 

Incêndios Florestais: como proteger sua propriedade e o que fazer em caso de 
emergências? Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. 

 
Incêndios em Vegetação 

Folder educativo sobre incêndios em vegetação. Corpo de Bombeiros. 
 

Incêndio Florestal 
5 passos para diminuir riscos de incêndios florestais. Coordenadoria Estadual 

de Proteção e Defesa Civil. 
 

Gibi da Operação Corta-Fogo 
História em quadrinhos e passatempos. Secretaria de Infraestrutura e Meio 

Ambiente. 
 

Cartaz Operação Corta-Fogo 
Cartaz: Risco para a mata, animais, bombeiros e você. Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente. 
  

Cartaz Operação Corta-Fogo 
Cartaz: Não coloque fogo na mata. Secretaria de Infraestrutura e Meio 

Ambiente. 
 

Cartaz Operação Corta-Fogo 
Cartaz: Não queime lixo, aterro ou área de mata. Secretaria de Infraestrutura e 

Meio Ambiente. 
 

Cartaz Operação Corta-Fogo 
Cartaz: Não jogue bitucas. Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. 

. 
 

Links úteis 
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil 

Polícia Militar Ambiental 
Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo 

 

 
Canais de Denúncia: 

Pelo site:  http://denuncia.sigam.sp.gov.br/. 
Ouvidoria e SIC – Serviço de Informação ao Cidadão 

Telefone: (15) 3542-1023 
WhatsApp: (15) 99859-2246 

E-mail: ouviodira@capaobonito.sp.gov.br 
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