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RESUMO 

CIPRIANO JÚNIOR. Zevir Anibal. Levantamento dos custos 
de combate aos incêndios florestais realizados pelo Corpo 
de Bombeiros Militar de Santa Catarina. 2014, 119 f. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) – Centro de 
Ciências Agroveterinárias – CAV, da Universidade do Estado 
de Santa Catarina, Lages, 2014. 

 
Anualmente os incêndios florestais têm causado prejuízos não 
só ao ambiente, mas também a economia e principalmente a 
coletividade num todo. A observação meticulosa dos efeitos 
dos incêndios florestais e a intensidade desses danos refletem a 
importância de se ter o conhecimento de suas etapas, a forma 
como ele se desenvolve e propaga, a maneira como 
posteriormente ele será investigado e principalmente, o custo 
deste desastre para Estado. O objetivo principal do trabalho foi 
levantar os custos de combate aos incêndios florestais para o 
CBMSC, uma vez que, estão inseridos neste contexto variáveis 
como a hora de trabalho dos profissionais envolvidos, o 
combustível para os veículos, equipamentos, a depreciação 
destes equipamentos (motomecanizados, EPIs e material de 
combate) entre outros. Para isso foram utilizados formulários, 
elaborados pelo autor, com objetivo de coletar as informações 
dos combates aos incêndios florestais realizados pelo Corpo de 
Bombeiros Militar de Santa Catarina no ano de 2013 e que 
foram registrados no sistema de registro de ocorrências, E-193, 
no qual foram registradas informações sobre os sinistros. O 
cálculo dos custos foi dividido em etapas, sendo a primeira o 
levantamento das informações das variáveis que influenciariam 
diretamente nos custos, como a distância dos aquartelamentos 
até os incêndios, o tempo de duração destes incêndios, o 
número de bombeiros militares que atenderam esta ocorrência 
e quais materiais e equipamentos estes utilizaram e quantas 
viaturas apoiaram, buscou-se levantar a depreciação dos 





 

equipamentos, materiais e viaturas e por fim fez-se a soma 
destes dados levantados para se chegar aos valores buscados. 
Os resultados mostraram, além do perfil dos incêndios 
atendidos pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina 
no ano de 2013, que foram contabilizadas ao todo 1269 
ocorrências. Contudo, foram consideradas apenas 1199, pois, 
em 70 formulários os dados não foram aproveitados. Foram 
identificadas as variáveis que influenciaram diretamente no 
levantamento dos custos de combate dos incêndios florestais 
realizados pelo CBMSC, sendo elas: duração dos incêndios 
florestais, a distância da OBM até o local da ocorrência de 
incêndio florestal, o número de bombeiros militares envolvidos 
na ocorrência, o número de viaturas empenhadas e os materiais 
utilizados pelos bombeiros militares no combate. A 
organização dos dados permitiu traçar um perfil dos incêndios 
florestais atendidos que em média levaram 59 minutos e 43 
segundos, ficavam a 7,59 km dos aquartelamentos, foram 
atendidas por 3 bombeiros militares equipados com EPIs, 
bomba costal, batedores e abafadores e utilizaram 1 viatura 
para o deslocamento. Todos estes resultados aplicados 
conforme a proposta do trabalho, identificaram que uma 
operação de combate a incêndio florestal custou em média R$ 
3.573,52 (três mil quinhentos e setenta e três reais e cinquenta 
e dois centavos) para o Corpo de Bombeiros Militar de Santa 
Catarina. Os itens que mais elevaram os valores destes custos 
foram os EPIs, materiais e equipamentos, em razão de sua 
baixa vida útil (2 anos) e depreciação de 50% ao ano e também 
o valor da hora trabalhada pelos bombeiros militares. Em 
compensação, o valor dos custos fixos e variáveis das viaturas 
foram valores razoáveis. Observou-se a necessidade de adoção 
de um relatório de ocorrência de incêndio padronizado ao 
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, da 
implementação das investigações da causa destes incêndios, 
maior trabalho de pesquisa a materiais, equipamentos e novas 





 

tecnologias de combate a incêndios florestais e mais estudos 
relacionados ao tema. 
 
Palavras-chave: Incêndio florestal. Custos dos combates a 
incêndio. Combate e prevenção. Corpo de Bombeiros Militar 





 

ABSTRACT 

CIPRIANO JÚNIOR. Zevir Anibal. Raising the costs of 
fighting forest conducted by the Fire Brigade of Santa 
Catarina. 2014, 119 f. Dissertation (MSc in Forestry) – Centro 
de Ciências Agroveterinárias - CAV, Universidade do Estado 
de Santa Catarina, Lages, 2014. 

 
Every year forest fires have caused damage not only to the 
environment but also the economy and especially the 
community as a whole. The meticulous observation of the 
effects of forest fires and the intensity of such damages reflect 
the importance of having the knowledge of its stages, how it 
develops and spreads, how it will be later investigated and 
mainly the cost of this disaster for state. The main objective 
costs of fighting forest fires for CBMSC was up, since they are 
inserted in this context variables such as time of work of the 
professionals involved, fuel for vehicles, equipment, 
depreciation of this equipment (mechanizad, PPEs and combat 
material) among others. For this form, prepared by the author, 
in order to collect information from fighting forest fires 
conducted by the Fire Department of Santa Catarina in 2013 
and were recorded in the log of system events were used, E-
193, in which were recorded information on claims. The cost 
calculation was divided into stages, the first being a survey of 
the information of the variables that directly influence the 
costs, as the distance from the barracks to the fires, the duration 
of these fires, the number of firefighters who attended this 
event and what materials and equipment they used and how 
many vehicles supported, we sought to raise the depreciation of 
equipment, materials and vehicles and eventually became the 
sum of these data raised to reach the sought values. The results 
showed, and the profile of fires attended by the Fire 
Department of Santa Catarina in 2013, which were recorded at 
all 1269 events. However, only 1199 were considered, because 





 

in 70 forms the data were not used. The variables that influence 
directly in the survey of the costs of fighting forest fires 
conducted by CBMSC, which were identified were: duration of 
wildfires, the distance from OBM to the place of occurrence of 
forest fire, the number of firefighters involved in the 
occurrence, the number of vehicles involved and the materials 
used by firefighters to fight. The organization of the data 
allows us to trace a profile of treated forest fires that took 59 
minutes and 43 seconds on average, were 7.59 km of the 
barracks, were met by three firefighters equipped with PPE, 
costal pump, scouts and dampers and used 1 vehicle for 
displacement. All these results as applied to the proposed work, 
we identified an operation to combat forest fire cost an average 
of R$ 3,573.52 (three thousand five hundred seventy-three 
reais and fifty-two cents) for the Fire Department of Santa 
Catarina. The items that more increased values of these costs 
were PPEs, materials and equipment, due to their low life (2 
years) and depreciation of 50% per year and also the amount of 
hours worked by firefighters. In contrast, the value of the fixed 
and variable costs of the vehicles were reasonable values. 
Observed the need to adopt a report of occurrence of 
standardized fire to the Fire Brigade of Santa Catarina, the 
implementation of the investigations of the cause of these fires, 
most research work on materials, equipment and new 
technologies to fight forest fires and further studies related to 
the topic. 
 
Key-words: Forest fire. Costs of combating the fire. 
Combating and prevention. Fire Brigade. 
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1 INTRODUÇÃO 

As florestas surgiram no planeta há cerca de 350 
milhões de anos e apresentaram sua maior extensão entre 320 
milhões e 299 milhões de anos atrás durante o período 
carbonífero, entretanto, o que hoje entendemos como floresta é 
o resultado de sua própria evolução ao longo da história 
geológica da Terra. 

O homem e os incêndios sempre tiveram uma estreita 
relação, primeiro porque aquele é o principal responsável pelas 
suas ocorrências e, segundo, porque o fogo teve uma atuação 
efetiva na sua evolução. Diz-se até que o homo sapiens 
apareceu quando seu ancestral, há mais de 500.000 anos, teve a 
coragem de pegar um tição aceso e guardá-lo. 

O Estado de Santa Catarina atua diretamente neste 
cenário através de sua instituição oficial, o Corpo de 
Bombeiros Militar, que em tese, de acordo com o art. 108, 
inciso I, da Constituição do Estado de Santa Catarina, é 
responsável por realizar os serviços de prevenção e combate a 
incêndios. 

Identificar qual o custo real de uma operação de 
combate a incêndio florestal, desde o momento da 
comunicação da ocorrência até a fase pericial é de suma 
importância para que o atendimento seja mais eficiente e 
menos custoso ao Estado, pois, com base na minimização dos 
custos pretende-se orientar os profissionais responsáveis pelo 
planejamento estratégico do Corpo de Bombeiros Militar para 
que sejam investidos em novas tecnologias, treinamentos para 
os profissionais e campanhas preventivas com intenção de 
minimizar os danos causados pelo incêndio ou preveni-los, 
diminuindo assim consideravelmente o custo desta operação ao 
Estado. 

A diferença entre despesa e custo tem particular 
interesse no contexto atual das organizações públicas do Brasil, 
enquanto a despesa é o desembolso financeiro correlativo a 
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atos de gestão, o custo avalia o consumo de recursos na 
produção de um bem ou serviço (custo do produto). 

O custo também mede o consumo de recursos pelas 
atividades das organizações governamentais (custo da atividade 
ou de processo). Contudo, ainda, não se sabe quais atividades 
adicionam valor ao resultado final das ações desenvolvidas 
pelas organizações e também se ignora qual é a taxa de 
consumo de recursos pelas atividades e quanto custam os 
processos de trabalho. 

O CBMSC desconhece, onde há desperdício e onde há 
eficiência na aplicação de seus recursos em uma operação de 
combate a incêndio florestal. De fato, o modelo de gestão 
tradicional do setor público prioriza o controle dos recursos e 
dos procedimentos formais, e não os resultados, o desempenho, 
a eficiência. 

O conhecimento do custo de uma operação de combate 
a incêndio florestal desde o momento do acionamento até a 
fase pericial é fundamental para se atingir uma alocação 
eficiente de recursos. Porém, o desconhecimento dos custos é o 
maior indicador de ineficiência no provimento dos serviços 
públicos e como consequência direta o desperdício destes 
recursos. Para tanto, foi necessário a realização deste estudo 
que levantou os custos de combates dos incêndios florestais 
para o CBMSC. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 O TETRAEDRO DO FOGO 

O fogo, do latim focu, pode ser conceituado como um 
processo (reação química) de oxidação rápida, 
autossustentável, acompanhada pela produção de luz e calor 
em intensidades variáveis. 

Outro conceito diz que o fogo é um processo de 
oxidação rápida acompanhado de elevação da temperatura pelo 
aquecimento dos produtos gasosos da combustão e pela 
emissão de radiação visível e invisível, ou seja, o fogo é um 
fenômeno que produz calor a um corpo combustível na 
presença de ar, consumindo-se numa rápida reação química de 
oxidação (CBMSC, 2010). 

Nas florestas a combinação desses elementos torna-se 
mais evidente, já que a decomposição do vegetal é uma reação 
química de oxidação, lenta, na temperatura ambiente, com 
baixa liberação de calor (PARIZOTTO, 2006). 

A combustão é uma reação química inversa à da 
fotossíntese. 

 
Combustão: celulose + 02  temp.de ignição  C02 + H20 + 
energia 
Fotossíntese: C02 + H20 + energia solar            celulose + 02 

 
Incêndio florestal é um fogo que queima livremente, 

respondendo às variações do ambiente, sendo que no meio 
florestal, uma vez iniciado o fogo, o calor gerado pela 
combustão proporcionará a energia necessária para 
continuidade do processo e para que esse fogo exista são 
indispensáveis quatro elementos básicos, combustível, 
oxigênio, calor e reação química em cadeia (CBMSC, 2010). 

A combinação desses quatro elementos é conhecida 
como tetraedro do fogo e a ausência de qualquer um deles 
impede a formação da reação, ainda que fogo e combustão são 
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termos frequentemente usados como sinônimos, tecnicamente, 
o fogo é uma forma de combustão (CBMSC, 2010). 

O conceito de incêndio (do latin incendiu) é toda e 
qualquer combustão fora do controle do homem, que pode 
danificar ou destruir bens e objetos e lesionar ou matar pessoas 
(PARIZOTTO, 2006). 

Figura 01 – Tetraedro do fogo 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

2.1.1 Calor 

O calor é o componente energético do tetraedro do 
fogo, é uma forma de energia que eleva a temperatura e é 
gerado através da transformação de outra energia, através de 
processos físicos ou químicos e pode ser descrito como uma 
condição da matéria em movimento, isto é, movimentação ou 
vibração das moléculas que compõem a matéria, sendo que 
quando um corpo é aquecido, a velocidade das moléculas 
aumenta e o calor também aumenta (CBMSC, 2010). 

O calor ou energia calorífica é gerado pela 
transformação de outras formas de energia. Por exemplo: 
energia química (a quantidade de calor gerado pelo processo de 
combustão), energia elétrica (o calor gerado pela passagem de 
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eletricidade através de um condutor, como um fio elétrico ou 
um aparelho eletrodoméstico), energia mecânica (o calor 
gerado pelo atrito de dois corpos) ou ainda, energia nuclear (o 
calor gerado pela fissão ou fusão de átomos) (CBMSC, 2010). 

2.1.2 Combustível 

O combustível é o material ou substância que se oxida 
ou arde no processo da combustão e cientificamente, o 
combustível de uma reação de combustão é conhecido como 
agente redutor, sendo que a maioria dos combustíveis comuns 
contém carbono junto com combinações de hidrogênio e 
oxigênio. Estes materiais combustíveis podem ser divididos em 
materiais derivados de hidrocarbonetos (como a gasolina, óleos 
e plásticos) e materiais derivados da celulose (como a madeira 
e o papel) (CBMSC,2010). 

De forma simplificada, o combustível é toda a 
substância capaz de queimar-se e alimentar a combustão, ou 
seja, é o elemento que serve de campo de propagação ao fogo. 
Estes combustíveis podem ser sólidos, líquidos ou gasosos e, a 
grande maioria precisa passar pelo estado gasoso para, então, 
combinar-se com o oxigênio e sua velocidade da queima 
depende de sua capacidade de combinar-se com o oxigênio 
(estado físico do combustível) sob a ação do calor e da sua 
fragmentação (área de contato com oxigênio) (CBMSC, 2010). 

2.1.3 Comburente 

É o elemento que possibilita vida às chamas e 
intensifica a combustão. Os agentes oxidantes são aquelas 
substâncias que cedem oxigênio ou outros gases oxidantes 
durante o curso de uma reação química (CBMSC, 2010). 

Os oxidantes não são combustíveis em si, mas fazem 
com que se produza uma combustão quando combinados com 
materiais combustíveis, sendo mais comum é que o oxigênio 
desempenhe esse papel de agente oxidante. No entanto, apesar 
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dele ser o oxidante mais habitual, existem também outras 
substâncias que entram nessa categoria, ou seja, os bromatos, 
os cloratos, os nitratos e nitritos, o ácido nítrico, os percloratos, 
os permanganatos, os peróxidos, etc (CBMSC, 2010). 

2.1.4 Reação em cadeia 

A combustão é uma reação química que se processa 
rapidamente e, em cadeia. Essa cadeia de reações, formada 
durante a combustão, propicia a formação de produtos 
intermediários instáveis, principalmente radicais livres 
(oxigênio – O, carbono – C, hidrogênio -H e hidroxila - OH), 
prontos a se combinarem com outros elementos, dando origem 
a novos radicais ou, finalmente, a corpos estáveis (CBMSC, 
2010). 

Consequentemente, sempre teremos a presença de 
radicais livres em uma combustão. A estes radicais livres cabe 
a responsabilidade de transferir a energia necessária para a 
transformação da energia química em energia calorífica, 
decompondo as moléculas ainda intactas e, desta vez, 
provocando a propagação do fogo numa verdadeira cadeia de 
reação, portanto, a reação em cadeia torna a queima 
autossustentável (CBMSC, 2010).  

2.2 CONCEITO DE INCÊNDIO FLORESTAL  

Soares e Santos (2003) descrevem o incêndio florestal 
como a livre ou descontrolada propagação do fogo em florestas 
ou outro tipo de vegetação, liberando energia e calor resultante 
da combustão. Para que ocorra um incêndio florestal, diferentes 
fatores estão envolvidos, sendo os mais importantes: o material 
combustível a queimar, a umidade deste material, as condições 
climáticas, a topografia e o tipo de vegetação. 

Quando é iniciado pelas pessoas e foge do controle (de 
forma intencional ou não) ou quando surge naturalmente, o 
fogo pode se propagar por diferentes tipos de vegetação, 
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provocando o que a literatura denomina de incêndio florestal. 
Dessa forma, incêndio é quando o fogo atinge determinada 
vegetação sem o controle do homem, transformando-se num 
agente com poder destrutivo que afeta a integridade do 
ecossistema. Ao contrário de queimadas controladas que tem 
por objetivos a limpeza de terrenos ou manejo de florestas, os 
incêndios florestais podem provocar vários danos à vegetação 
atingida, inclusive, em florestas de grande porte (SERGER et 
al. 2012 apud SILVA, 2004). 

2.3 FORMAS DE PROPAGAÇÃO E PARTES DE UM IN-
CÊNDIO 

Um incêndio superficial sempre tem inicio através de 
um pequeno foco e inicialmente tende a se propagar para todos 
os lados de forma aproximadamente circular. Essa forma de 
propagação varia através da influência de vários fatores que 
controlam e definem a forma e intensidade de propagação de 
incêndios. Em terrenos planos, o vento é o primeiro fator a 
manifestar sua influência, transformando a forma inicial de 
propagação de circular para ligeiramente elíptica, com um dos 
lados se propagando mais rápido do que os outros. Desse ponto 
em diante o incêndio toma uma forma definida, que 
compreende as seguintes partes: cabeça ou frente, flancos e 
cauda ou base (BATISTA; SOARES, 2007). 

A cabeça é a parte que avança mais rapidamente e 
segue a direção do vento; a cauda ou base se propaga em 
direção oposta de forma mais lenta, já os flancos se propagam 
perpendicularmente à cabeça do incêndio, ligando esse a cauda. 
A velocidade de propagação é sempre decrescente da cabeça 
para os flancos e para a cauda (BATISTA; SOARES, 2007). 

Mudanças nas condições de vento ou características 
topográficas favoráveis podem desenvolver outras frentes de 
fogo a partir dos flancos, este porém, avançam de forma mais 
moderada e se constituem nos melhores pontos para se iniciar o 
combate ao incêndio. Apesar do vento ser o principal elemento 
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que dá forma e direção de propagação da maioria dos 
incêndios, outros elementos também influenciam, dentre eles o 
principal é a topografia, dando-se destaque ainda ao tipo de 
combustível e a cobertura vegetal (BATISTA; SOARES, 
2007). 

Figura 02 – Partes dos incêndios florestais 

 
Fonte: (CBMSC, 2010) 

2.4 VARIAÇÃO DA PROPAGAÇÃO 

Os incêndios possuem variação diferente no decorrer do 
dia, pois intensidade do fogo e velocidade de propagação 
reagem às variações meteorológicas diurnas ou noturnas. 
Através da variação da propagação pode-se observar que 
existem horas do dia mais propícias para o combate, pois, por 
exemplo, os incêndios são mais facilmente combatidos nas 
madrugadas (BATISTA; SOARES, 2007). 
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Figura 03 – Propagação do fogo durante um ciclo diurno 

 
Fonte: (BATISTA; SOARES, 2007) 

2.5 CLASSIFICAÇÃO DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS 

De acordo com a doutrina adotada pelo CBMSC 
(2010), em seu manual, os incêndios florestais podem ser 
classificados sob vários aspectos. 

• As proporções: princípio (uma fogueira de 
acampamento), médio (maior que três fogueiras de 
acampamento) e grande (maior que um campo de 
futebol). 

• A propagação: rasteiro (pela queima da vegetação 
na superfície do solo), de copa (pela queima da 
copa das árvores), subterrâneo (pela queima abaixo 
da superfície do solo) e total. 

• Origem da causa: natural (raios, terremotos, 
combustão espontânea, efeito lupa), dolosa 
(intencional, incendiários), culposa (imperícia, 
negligência ou imprudência) e acidental (não há 
dolo ou culpa). 

Contudo, a classificação mais adequada para definir os 
tipos de incêndios se baseia no grau de envolvimento de cada 
estrato do combustível florestal – desde o solo mineral até o 
topo das árvores- no processo da combustão, neste caso os 
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incêndios são classificados em superficiais, de copa, e 
subterrâneos (BATISTA; SOARES, 2007). 

2.5.1 Incêndios Superficiais 

Os incêndios superficiais propagam-se na superfície do 
piso da floresta, queimando os restos vegetais não 
decompostos, tais como folhas e galhos caídos, gramíneas, 
arbustos, enfim todo material combustível até cerca de 1,80 
metros de altura. Esses materiais, principalmente durante 
períodos de seca, são bastante inflamáveis e por isto os 
incêndios superficiais apresentam propagação relativamente 
rápida, abundância de chamas e muito calor. Entretanto quando 
comparados com outros tipos, os incêndios superficiais não são 
muito difíceis de combater, a não ser em condições 
extremamente favoráveis à propagação dos mesmos. Estes 
incêndios não causam danos significativos em árvores de 
grande porte, porém são extremamente prejudiciais às 
vegetações rasteiras e plantas jovens, principalmente para sua 
regeneração (BATISTA; SOARES, 2007). 

Figura 04 – Incêndios superficiais 

 
Fonte: (CBMSC, 2010) 
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2.5.2 Incêndios de copa 

São aqueles em que a propagação do fogo se dá através 
das copas das árvores, onde a velocidade e a intensidade do 
fogo são maiores e mais rápidas, devido à grande circulação do 
vento nessas áreas. São assim classificados independentemente 
do fogo superficial. Geralmente considera-se incêndio de copa 
aquele que ocorre em combustíveis acima de 1,80 metros de 
altura. Por causa de sua rápida propagação, são os incêndios 
que mais causam danos à vida humana e silvestre bem como às 
construções rurais e campestres além de trazer os maiores 
prejuízos à vegetação, porque a maioria das plantas não resiste 
a esses fogos. Com exceção de casos excepcionais, como 
alguns incêndios causados por raios, todos os incêndios de 
copa originam-se de incêndios superficiais. Este é o mais 
espetacular dos tipos de incêndios florestais. Propaga-se 
rapidamente, liberando grande quantidade de calor e tornando 
o combate extremamente difícil (BATISTA; SOARES, 2007). 

Figura 05 – Incêndios de copa 

 
Fonte: CBMSC, 2010 
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2.5.3 Incêndios Subterrâneos 

Os incêndios subterrâneos propagam-se através das 
camadas de húmus ou turfa existentes sobre o solo mineral e 
abaixo do piso da floresta. Esses combustíveis são de textura 
fina, relativamente compactados e isolados da atmosfera. Os 
incêndios subterrâneos ocorrem geralmente em florestas que 
apresentam grande acumulo de húmus e em áreas alagadiças, 
tais como brejos ou pântanos, que quando secas formam 
espessas camadas de turfa abaixo da superfície. Geralmente os 
incêndios subterrâneos são precedidos por incêndios 
superficiais e em razão da baixa concentração de oxigênio 
disponível na zona de combustão, nos incêndios subterrâneos o 
fogo se propaga lentamente, sem chamas e com pouca fumaça, 
sendo que a intensidade do calor e o poder de destruição destes 
incêndios são altos (BATISTA; SOARES, 2007). 

Figura 06 – Incêndios subterrâneos 

 
Fonte: (CBMSC, 2010) 
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2.6 CAUSAS DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS 

O homem é o principal causador dos incêndios 
florestais, porque a maioria deles ocorre em decorrência de 
alguma atividade humana. No Brasil, a maior parte dos 
incêndios florestais tem como causa uma ação humana direta, 
exceções apenas aos raios, onde somando os percentuais desses 
dois fatores, anualmente, chegamos ao máximo em 3%. 
Conhecer essas causas é importante e fundamental para se 
traçar os planos preventivos, pois é sobre as causas que devem 
repousar as ações (SOARES; BATISTA; SANTOS, 2005). 

Segundo Batista e Soares (2007), as causas mais 
frequentes dos incêndios florestais são: 

2.6.1 Queimas para limpeza 

São resultantes da queima para limpeza de terrenos para 
fins florestais, agrícolas ou pecuários. 

2.6.2 Fogos de recreação 

São incêndios florestais causados por caçadores e 
pescadores que têm a necessidade de acender fogueiras nos 
campos e florestas, mas ao deixarem o local, não têm o devido 
cuidado de apagar corretamente. 

2.6.3 Incendiários 

Pessoas que põem fogo propositalmente em 
propriedades alheias, seja por vingança, desequilíbrio mental 
ou outros motivos. 
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2.6.4 Fumantes 

Incêndios provocados pelo ato de fumar. São atos de 
displicência e falta de precaução ao jogarem cigarros ou 
fósforos acesos na vegetação. 

2.6.5 Estradas de ferro 

As atividades das ferrovias contribuem, direta ou 
indiretamente, para a ocorrência de incêndios. 

2.6.6 Raios 

São os incêndios causados pelas descargas 
atmosféricas, sendo esta a única causa natural. 

2.6.7 Operações florestais 

São os incêndios originados por trabalhadores que usam 
a floresta, exceto os causados pelo ato de fumar. 

2.6.8 Diversos 

Incêndios cujas causas, apesar de conhecidas, não se 
enquadram nas outras sete já elencadas. 

2.7 EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, VIATURAS E TEC-
NOLOGIAS DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORES-
TAIS 

Vélez (2000), ao descrever as ferramentas manuais e 
extintoras, as classifica em cortantes, raspantes, mistas, 
sufocantes e extintoras. Além disso, descreve que as mesmas 
devem ser desenvolvidas especificamente para atender as 
características dos incêndios florestais. 

Os resultados de pesquisas mostram claramente uma 
deficiência de materiais exclusivos para a atividade de 



51 
 

incêndios florestais, destacando-se, neste quesito, a utilização 
de batedores (que na sua maioria são de fabricação artesanal, 
feitos a partir de tiras de mangueiras em desuso) e o 
desconhecimento do uso de meios químicos para o controle de 
incêndios, o que demonstra, implicitamente, o 
desconhecimento também de técnicas próprias para esse fim 
(PARIZOTTO, 2006). 

O CBMSC (2010), de acordo com seu manual de 
combate aos incêndios florestais, sugere, pois, que a aquisição 
de materiais e a estruturação das organizações de bombeiros 
sigam o seguinte fluxograma (Figura 07). 

Figura 07 –  Fluxograma de organização dos equipamentos de 
combate aos incêndios florestais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fonte: (CBMSC, 2010) 
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2.7.1 Equipamentos de proteção individual, planejamento 
e autossalvamento desenvolvidos tecnicamente 
para o uso florestal. 

Macacão para CIF - peça única (macacão), para 
proteção individual, na cor laranja, para que permita a fácil 
visualização do combatente em longas distâncias, com faixas 
reflexivas e confeccionado em material resistente as chamas ou 
inerentemente antichama, ou seja, o tecido não perde suas 
características ignífugas de segurança devido a lavagens, 
sudorese, fluidos ou com o passar do tempo (Figura 08). 

Figura 08 – Macacão para CIF 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

 
Pederneiras - construídas de materiais não inflamáveis 

(Figura 09), não metálicos e não condutores, sem deformação 
permanente a temperaturas próximas à 100º C. Utilizada para 
proteção dos membros inferiores do combatente contra lesões 
provocadas por agentes abrasivos e escoriantes. 
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Figura 09 – Pederneira para CIF 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

 
Óculos - é usado para proteção dos olhos contra galhos, 

pedaços de madeira e outros combustíveis, além de proteção 
contra a fumaça emanada nos incêndios. Deve ser transparente, 
garantir um fechamento total das vistas, inclusive lateral, 
devendo ainda ser provido de meios que evitem sua perda deve 
ser composto de material retardante à ação do fogo, não 
metálico e não condutor, sem deformação permanente a 
temperaturas próximas à 100º C, visor com frontal plano e 
panorâmico (Figura 10). 

Figura 10 – Óculos de proteção 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

 
Botas - o calçado para o combate a um incêndio 

florestal deve dar garantias ao seu usuário de resistência e de 
conforto. Existem no mercado vários tipos de calçados que 
oferecem tais condições, contudo, a bota deverá ser robusta o 
suficiente para suportar os arranhões de rochas e outros 
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obstáculos comuns ao ambiente florestal, além de possuir 
solado que permita o caminhamento por curtos períodos em 
áreas com brasa (Figura 11).  

Figura 11 – Botas para CIF 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

 
Cantil - utilizado para levar uma reserva de água para 

cada homem envolvido na operação de combate (Figura 12). 
Considerando o desgaste e a desidratação sofrida frente ao 
calor que será exposto, é fundamental que cada homem tenha 
pelo menos um litro de água por hora de trabalho ou se permita 
condições de reabastecimento do suprimento de água. 

Figura 12 - Cantil 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

 
Máscaras de proteção respiratória - proteção facial de 

das vias respiratórias contra a fumaça, funciona como um filtro 
contra a fuligem eliminada junto com a fumaça (Figura 13). 
Com estrutura ajustável sobre o nariz e cordel regulável, 
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permitindo assim uma melhor fixação na face do operador, é 
lavável e possui durabilidade média de 06 meses. 

Figura 13 – Máscara para CIF 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

 
Apitos - equipamentos sonoros (Figura 14), cujo 

objetivo é orientar e transmitir ordens às equipes de combate. 
O som dos apitos podem ser audíveis mesmo com o som do 
incêndio. São extremamente úteis quando surgem situações de 
risco e as equipes necessitarem evacuar o local. 

Figura 14 - Apitos 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

 
Binóculo - utilizado na observação de focos de 

incêndios, bem como para se orientar no terreno, utilizado para 
que as equipes possam visualizar a distância, o ambiente, as 
equipes que se encontram trabalhando e, principalmente, 
visualizar a propagação do incêndio (Figura 15). 
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Figura 15 - Binóculo 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

 
Capacete – equipamento que garante ao combatente 

proteção mecânica contra queda de galhos e pequenos arbustos, 
além de protegê-lo de eventuais acidentes com ferramentas e 
equipamentos. Preferencialmente, deve ser leve e cômodo e 
possuir jugular ajustável (Figura 16). 

Figura 16 – Capacete para CIF 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

 
Bússola - equipamento utilizado para orientação (Figura 

17). Numa operação de combate a incêndios florestais é 
fundamental para que as equipes possam manter-se sempre na 
direção estratégica estabelecida. Além disso, podem identificar 
a posição das zonas prioritárias e do plano de fuga, mesmo 
quando se encontrarem em meio à floresta sem visão. 
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Figura 17 – Bússola 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

 
Sinalizadores – mecanismos de localização que servem 

para indicar a posição de um combatente ou de toda uma 
guarnição, podendo ser por forma de um lançador (pistola) ou 
sinalizadores visuais e sonoros (Figura 18). 

Figura 18 – Sinalizador tipo lançador 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

 
Kit meteorológico - é um equipamento que consiste em 

medir ou aferir a velocidade e a direção do vento; a 
temperatura ambiente e a umidade relativa do ar. Os dados são 
obtidos instantaneamente o que facilita na tática a ser 
empregada e na observação do comportamento do fogo os 
instrumentos poderá ser separado ou compactado em um único 
equipamento (Figura 19). 
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Figura 19 – Kit meteorológico 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

 
Luvas - para proteção das mãos nas atividades de 

ataque direto ou indireto, confeccionada em couro, 
permanecendo macia e maleável mesmo depois do trabalho 
pesado e de molhadas, punho em nomex tricotado, oferecendo 
proteção e conforto (Figura 20). 

Figura 20 – Luvas para CIF 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

2.7.2 Equipamentos manuais para equipes de primeiro 
combate 

Abafadores - ferramenta usada para o combate direto ao 
fogo, (Figura 21) apagando-o por abafamento. Esta ferramenta 
consiste em um flap de borracha flexível com 
aproximadamente 40 cm de comprimento, 60 cm de largura e 
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0,6 cm de espessura, preso a um cabo de madeira com 1,60 m 
de comprimento mínimo e peso total de 2,6 kg. 

Figura 21 – Abafador 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

 
Batedor - ferramenta usada para o combate direto ao 

fogo, (Figura 22), apagando-o por abafamento, construído de 
tiras de mangueira 1 ½, comprimento de 60 cm, cabo de 
madeira com comprimento, de mínimo, 1m e 10 cm e diâmetro 
de 35 mm. 

Figura 22 - Batedor 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

 
Queimador ou Pinga Fogo - recipiente metálico com 

capacidade mínima de 5 litros de combustível, (Figura 23), 
permite o gotejamento do combustível criando pequenos focos 
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de incêndio que acabam queimando o material combustível, 
serve aos combatentes para o combate indireto. 

Figura 23 - Queimador 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

 
Bombas ou mochilas costais para combate a incêndios - 

equipamento de grande versatilidade utilizado no combate ao 
incêndio florestal no ataque direto ao fogo. A bomba costal 
possui uma capacidade de transporte de 20 L de água. 
Apresenta um sistema manual de pressurização e um esguicho 
com requinte ajustável que permite regular a qualidade do jato, 
já a mochila   é um equipamento semelhante à bomba costal, 
porém, confeccionado em PVC maleável que se molda 
perfeitamente as costas do combatente, o que oferece mais 
conforto no transporte e no combate. (Figura 24). 

Figura 24 – Bomba e mochila costal 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 
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Mcload - ferramenta versátil combinando, em uma só 
peça, enxada e rastelo de alta resistência (Figura 25). Utilizada 
para limpar linhas de fogo, abrindo pequenas faixas ou aceiros, 
para cavar pequenas valas, dentre outros, cabo de madeira com 
1,50 m de comprimento, peso: 2,3 kg, largura: 24,75 cm e 
dentes: 8,9 cm. 

Figura 25 - Macload 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

 
Pulaski - ferramenta versátil, que combina machado e 

picareta em uma só peça (Figura 26). Sua finalidade é cortar e 
picar materiais em brasa, além de cavar pequenas linhas, 
impedindo o avanço do fogo, cabo de madeira com 91 cm e 
peso: 2,3 kg. 

Figura 26 - Pulaski 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

 
Motosserra – é utilizado na confecção de aceiros, onde 

se necessite abater árvores de médio e grande porte (Figura 
27). 
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Figura 27 - Motosserra 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

 
Pás de corte - material utilizado para a limpeza dos 

aceiros e para jogar terra ou areia nos pequenos focos de 
incêndio, (Figura 28), devendo ser composta de material 
resistente ao calor e também à quebra. 

Figura 28 – Pá de corte 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

 
Retardante químico - material que retarda a ignição da 

vegetação, com ação de longa duração, depósito com 
capacidade mínima de 22 kg. 

 
Roçadeira - equipamento utilizado para corte de 

gramínea e materiais finos na confecção de aceiros (Figura 29). 
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Figura 29 - Roçadeira 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

 
Soprador - utilizado na limpeza dos aceiros após uso da 

roçadeira (Figura 30). 

Figura 30 - Soprador 
 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

2.7.3 Equipamentos para transporte de pessoal e 
apoio/reabastecimento 

Kit pick up para CIF - tanque flexível, com capacidade 
de 400 a 700 litros, geralmente é utilizado em locais de difícil 
acesso, pois facilita muito o combate direto em razão de seu 
reservatório. O CBMSC vêm utilizando esta tecnologia que se 
mostrou muito eficiente no combate aos incêndios florestais 
(Figura 31). 
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Figura 31 – Kit pick up para CIF 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

 
Viatura leve para transporte de tropa e material - 

veículo automotor que permita o transporte de pelo menos 
cinco combatentes e seus materiais. 

Motobomba flutuante – equipamento hidráulico 
destinado a bombear água para a extinção dos incêndios 
florestais, sendo flutuante, o que permite a ela ser utilizada em 
rios, lagos, lagoas ou qualquer local que tenha uma lâmina 
d’água de 15 cm, com descarga de 1 ½” e com vazão mínima 
de 220 litros/minuto (Figura 32). 

Figura 32 – Motobomba flutuante 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

 
Motobomba portátil – equipamento hidráulico 

destinado a bombear água para a extinção dos incêndios 
florestais, utiliza a força centrífuga, movida por um motor a 
combustão (Figura 33). 
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Figura 33 – Motobomba portátil 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

2.7.4 Equipamentos para combate mecânico 

Caminhonetes de amplo terreno - caminhonetes com 
tração nas quatro rodas e que permitem o transporte de cinco 
combatentes e seus materiais devidamente acondicionados, o 
CBMSC utiliza estas viaturas em sua frota de veículos que 
tanto podem ser utilizadas em qualquer tipo de terreno (Figura 
34). 

Figura 34 – Caminhonete para CIF 

 

 

 

 
 

 
 
 

Caminhões de amplo terreno – viatura com 
características específicas para combate a incêndio florestal, 
dotado de canhão para lançamento de água, dosador de espuma 
e tração nas quatro rodas, o CBMSC ainda não possui um 
caminhão específico somente para o combate aos incêndios 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 
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florestais, sendo utilizados geralmente os caminhões de 
combate aos incêndios urbanos (Figura 35). 

Figura 35 – Caminhão de CIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratores - possibilita o transporte por reboque ou por 

veículo tipo caminhonete, o trator deve ser dotado de pá frontal 
e sistema de arraste de materiais (pé-de-pato) que facilita a 
confecção de aceiros, o CBMSC ainda não possui nenhum 
trator para o combate aos incêndios florestais em sua frota de 
veículos (Figura 36). 

Figura 36 - Trator 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

Fonte: Pesquisa do autor (2014) 
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2.7.5 Equipamentos de apoio 

Caminhões de terreno restrito para abastecimento - 
caminhões do tipo autotanque, com capacidade de pelo menos 
10.000 litros de água, serve para o reabastecimento de outras 
viaturas, muito utilizado nos países da Europa e América do 
Norte, (Figura 37). O CBMSC ainda não possui este tipo de 
viatura para apoio aos combates aos incêndios florestais.  

Figura 37 – Caminhão para abastecimento de CIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aeronaves e acessórios (Figura 38) - aviões com 

tanques para transporte e lançamento de água sobre o incêndio 
ou helicópteros com acessório para o mesmo fim, o CBMSC 
possui atualmente um helicóptero (Arcanjo 01) que é muito 
utilizado no combate aos incêndios florestais. 

Fonte: Pesquisa do autor (2014) 
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Figura 38 – Helicóptero e Avião para CIF 
 

 

2.8 MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MATERI-
AIS E VEÍCULOS 

A manutenção de equipamentos e veículos, de acordo 
com o CBMSC (2010), em seu manual de combate a incêndios 
florestais, deve ser cuidadosamente executada. Além dos 
cuidados na utilização dos equipamentos e veículos, para evitar 
danos ou avarias, devem ser executadas as ações de 
manutenção, que podem ser de dois tipos distintos: 

Imediata, efetuada pelo GCIF, imediatamente após o 
regresso ao quartel, sob a orientação do respectivo chefe do 
grupo e periódica, que é a manutenção de rotina, 
sistematicamente, efetuada pelo pessoal designado pelo 
comando da OBM. 

Todos os bombeiros devem estar aptos a desempenhar 
os dois tipos de manutenção referidos. Como regra, após o 
regresso de um veículo ao quartel, depois da prestação do 
serviço, devem ser repostos os equipamentos utilizados ou 
danificados, bem como todo o material consumido, sendo que a 
carga do veículo deve ficar sempre completa (atualizada) com 
o equipamento limpo e pronto a atuar de novo (CBMSC, 
2010). 

No que se refere à manutenção periódica, aplicável à 
generalidade dos equipamentos e veículos, devem ser 
cumpridos os procedimentos recomendados pelos respectivos 

Fonte: Pesquisa do autor (2014) 
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fabricantes, bem como as especificações de manutenção e 
controle constantes das normas rotineiras dos aquartelamentos. 

Relativamente aos veículos, deve ser efetuado o 
controle diário e após cada deslocamento, da carga e do estado 
dos equipamentos que os guarnecem, existindo, para tal, uma 
listagem com a carga total do veículo (CBMSC, 2010). 

2.9 CUSTOS E DEPRECIAÇÃO 

Os custos muitas vezes são confundidos com despesas e 
gastos, mas em economia, estas palavras têm significados 
diferentes. As despesas são entendidas como o valor de todo o 
pagamento a vista ou a crédito realizado pela empresa, com ou 
sem compensação produtiva. Pagamentos de salários ou 
insumos são exemplos de despesas com compensação 
produtiva, já as doações a entidades não o são (SILVA; 
MIRANDA; CORDEIRO, 2008). 

Os gastos são todos os desgastes de valores ou de 
materiais e energia expressos em valores dentro da empresa. Os 
gastos surgem no momento do consumo, e as despesas, quando 
há desembolso para o pagamento. Um exemplo seria o 
consumo de energia representando o gasto e o pagamento dessa 
energia, a despesa. Os custos são representados pela soma de 
todos os valores consumidos no processo produtivo (SILVA; 
MIRANDA; CORDEIRO, 2008 apud SPEIDEL, 1966). 

Segundo Silva, Miranda e Cordeiro (2008), os custos 
referem-se ao dispêndio efetuado por uma firma, empregado 
em recursos utilizados em seu processo produtivo. Esses custos 
podem ser explícitos, implícitos ou indiretos, fixos, variáveis, 
totais, médios e marginais, conforme descritos a seguir: 
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2.9.1 Custos explícitos 

São dispêndios que ocorram na empresa, entendidos 
normalmente como despesas da firma, ou seja, há por parte 
dela o desembolso monetário, como é o caso do pagamento por 
fatores utilizados no processo produtivo. Esses custos também 
são chamados de diretos. 

2.9.2 Custos implícitos ou indiretos 

São provenientes do uso de recursos próprios e, por sua 
razão, não envolvem desembolso monetário. Como exemplo, 
tem-se o custo de oportunidade da terra, pelo uso de uma área 
de propriedade da empresa, ou a utilização de mão de obra do 
próprio dono da firma e de seus familiares. 

2.9.3 Custos fixos 

São custos da firma que ocorrem independentemente do 
nível de produção, como depreciação, juros, impostos, seguros, 
aluguéis. 

2.9.4 Custos variáveis 

Ocorrem somente a partir da produção de uma unidade 
do produto e variam à medida que a produção aumenta. Por 
exemplo, os custos com os insumos utilizados na produção. 

2.9.5 Custos totais 

Correspondem à soma dos custos fixos e variáveis da 
firma. As curvas de tendência desses custos são mostradas na 
Figura 39.  
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Figura 39 - Curvas de comportamento do custo fixo total, custo 
variável e custo total  

 
Fonte: (SILVA; MIRANDA; CORDEIRO, 2008) 

2.9.6 Custos médios 

Correspondem em termos médios aos custos de 
produção de uma unidade do produto. São obtidos dividindo-se 
os custos fixos, variáveis e totais pela quantidade produzida. 
Nesse caso, têm-se os custos fixo médio, variável médio e total 
médio, respectivamente. Dessa forma, há as funções de custo 
fixo médio, custo variável médio e custo total médio, que são 
mostradas na Figura 40. 
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Figura 40 - Curvas de custos médios (fixo, variável e total) e marginal 

 
Fonte: (MAGALHÃES, 2008) 

2.9.7 Custos marginais 

Correspondem ao custo adicional necessário para 
produzir uma unidade a mais de um determinado bem. 
Matematicamente, é a razão entre a variação no custo total e a 
variação na produção. A curva correspondente ao custo 
marginal é mostrada na Figura 40.  

Os custos podem ocorrer a curto e a longo prazo: 
a) Curto prazo – período de tempo em que a firma 

consegue variar alguns recursos, porém, não todos, como é o 
caso de equipamentos, construções, terra etc. Estes recursos 
são fixos. Assim, a curto prazo, uma empresa pode minimizar 
seus custos ou maximizar seus lucros, com base no tamanho da 
planta, capacidade produtiva ou condições de funcionamento 
atuais, deixando para o longo prazo a busca da estrutura ideal, 
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que é o dimensionamento que lhe proporcione o menor custo 
médio de produção (Silva, Miranda e Cordeiro, 2008). 

b) Longo prazo – período de tempo em que todos os 
fatores são variáveis, inclusive a planta ou o tamanho da 
empresa, ou seja, é o período suficiente para que a empresa 
consiga mudar até mesmo o tamanho de sua planta. Nesse caso, 
o empresário pode encontrar aquela planta que lhe ofereça o 
menor custo médio de produção (SILVA; MIRANDA; 
CORDEIRO, 2008). 

2.9.8 Componentes do custo de uma operação de combate 
a incêndios florestais 

2.9.8.1 Custos de salários 

São os custos provenientes do pagamento dos 
bombeiros militares, profissionais responsáveis pelo combate 
aos incêndios florestais. As formas mais comuns de pagamento 
de salários são: 

• mensal – salário fixo e pago periodicamente; 
• por tarefa e empreitada – pago por serviço 

concluído; e 
• misto – o funcionário recebe um salário-base 

mensal e um adicional como prêmio, a partir de um 
certo nível de produção. 

Os aspectos que devem ser considerados quanto às 
formas de pagamento de mão de obra são: salário mensal (ou 
por dia/hora) e salário por tarefa e empreitada, no caso dos 
custos das operações de combate a incêndios florestais pelo 
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina será adotado o 
valor do salário mensal (por hora trabalhada) (SILVA; 
MIRANDA; CORDEIRO, 2008). 
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2.9.8.2 Custos operacionais 

Os custos operacionais referem-se ao somatório de 
todos os custos resultantes da aquisição e operação de uma 
viatura, material ou equipamento (SILVA; MIRANDA; 
CORDEIRO, 2008 apud MACHADO; MALINOVSKI, 1988). 
São várias as metodologias de cálculo destes custos, que 
podem diferenciar de acordo com o tipo ou fabricante. 
Basicamente podemos considerar para o cálculo do custo 
operacional das viaturas, materiais e equipamentos usados pelo 
CBMSC para o combate dos incêndios florestais, os seguintes 
custos: 

a) Custos fixos – depreciação; seguros e impostos. 
b) Custos variáveis – reparos e manutenção; salário do 

bombeiro militar; e combustível. 

2.9.8.3 Custos de depreciação 

Os custos de depreciação correspondem àqueles 
provenientes de bens que não são consumidos em um ano, bens 
de capital, como é o caso das viaturas e equipamentos de 
combate a incêndios florestais. Estes custos são incluídos no 
rol de custos fixos das viaturas e dos equipamentos, pois se 
referem aos custos inerentes ao processo natural de 
desvalorização pelo qual passam os ativos, ao longo de sua 
vida útil. As causas de existência desses custos são a 
desvalorização que ocorre com o passar do tempo, devido à 
ferrugem e ao desgaste físico, em razão do uso, ou pela 
obsolência tecnológica, com o surgimento de viaturas e 
equipamentos mais modernos e eficientes (SILVA; 
MIRANDA; CORDEIRO, 2008). 

Segundo Silva, Miranda e Cordeiro (2008) existem 
muitos métodos para se calcular a depreciação, contudo, serão 
mostrados os abaixo: 
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a) Método linear de depreciação 
Neste método o valor depreciável, que é a diferença 

entre o valor de aquisição (Va) e o valor de revenda (Vr), é 
dividido pelo período de utilização, sendo o valor depreciado 
constante em qualquer ponto da vida útil do ativo. Dessa forma 
a taxa de depreciação é variável ao longo da vida útil do ativo, 
tomando-se sempre como base o seu valor residual no período 
anterior. 

Tem-se que: 
 
D = Va-Vr       
            n 
 
Sendo: 
D=quota anual de depreciação 
Va=valor de aquisição 
Vr=valor de revenda ao final da vida útil 
n=vida útil esperada 
 
b) Método exponencial (Matheson) 
Neste método, a depreciação de um ativo obedece a 

uma taxa que pode ou não ser fixa, que incide sobre o valor 
residual do período anterior, sendo a quota de depreciação 
variável ao longo da vida útil, crescendo ou decrescendo 
exponencialmente. O valor residual do ativo pode ser calculado 
em qualquer ponto de sua vida útil, por meio da expressão: 

 
Vn=Va(1-T)n       
 
Sendo: 
Vn= valor do ativo no período “n” 
Va=valor de aquisição 
T=taxa de depreciação 
n=período 
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Calcula-se o valor depreciado em um determinado 
período pela diferença entre o valor residual no período n e o 
valor correspondente no período n+1. 

2.9.8.4 Custos de material 

Os custos de material surgem do consumo de bens no 
período de um ano de trabalho dos combatentes, aqui se 
enquadram os equipamentos de proteção individual (EPIs), 
óleo, ferramentas, entre outros equipamentos e materiais de 
combate a incêndios florestais (SILVA; MIRANDA; 
CORDEIRO, 2008). 

2.9.8.5 Fatores influentes 

O termo “custo” em uma operação de combate a 
incêndio florestal é complexo, pois existem condições que 
variam (SILVA; MIRANDA; CORDEIRO, 2008 apud 
MACHADO, 1984) como clima, topografia, nível de 
tecnologia aplicado no combate e eficiência das operações que 
afetam diretamente os custos. Abaixo alguns destes fatores: 

a) Ambientais 
- temperatura: quando muito elevada, pode atrapalhar o 

rendimento humano; 
- topografia: afeta diretamente o rendimento das 

operações de combate; 
- espécies: podem apresentar características distintas de 

inflamabilidade e combustibilidade; 
 
b) Mecânicos 
- potência dos equipamentos e viaturas: afeta 

diretamente o rendimento destes; 
- disponibilidade mecânica: afeta o número de horas 

trabalhadas; 
- capacidade operacional: idem a potência; 
- ergonomia: influencia o rendimento humano; 
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c) Organizacionais 
- treinamento: melhora o rendimento e a qualidade dos 

combatentes; 
- planejamento: agiliza a execução das operações de 

combate aos incêndios; 
- tecnologia: equipamentos, materiais e viaturas mais 

modernas podem apresentar melhor desempenho no 
combate aos incêndios florestais; 

d) Sociais 
- salário e benefícios: melhores salários e benefícios 

contribuem para um melhor desempenho dos 
combatentes; 

- satisfação profissional: o profissional satisfeito, de 
forma geral, tende a ter melhor desempenho 

e) Humanos 
- aptidão física: fatores como idade, peso e estatura 

podem afetar diretamente o desempenho do 
combatente; 

- alimentação e estado de saúde em geral: afetam 
significantemente o desempenho dos combatentes; 

- experiência na atividade: combatentes mais 
experientes geralmente apresentam melhor 
rendimento. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo está localizada na região Sul do país 
(Figura 41), com uma área de 95.318 km², correspondente a 
1,11 % da área total do Brasil. O Estado de Santa Catarina 
possui atualmente 29,14% de sua área cobertos com vegetação 
primária e secundária de porte arbóreo e arbustivo e 4,14% 
com reflorestamento, principalmente, pinus e eucaliptos 
(FATMA, 2003).  

Figura 41 – Localização do Estado de Santa Catarina no Brasil 

Fonte: Pesquisa do autor (2014) 
 

No Estado de Santa Catarina predomina o clima 
subtropical úmido, o qual apresenta duas variações, Cfa e Cfb, 
de acordo com a classificação climática de Köppen-Geiger. A 
variação Cfa é encontrada em praticamente todo o estado nas 
áreas abaixo de 800 metros de altitude, a Cfb encontra-se nas 
áreas mais altas. As temperaturas médias variam de acordo 
com o local: são mais baixas nas regiões serranas e mais 
elevadas no litoral, no sudeste e no oeste catarinense. As 
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precipitações são bem distribuídas durante o ano, atingindo em 
média, 1.500 mm anuais. Ao contrário do que é observado na 
maior parte do território brasileiro, em Santa Catarina as quatro 
estações são bem definidas. Entretanto, o clima não é igual em 
todo o estado, pois existem diferenças significativas entre as 
regiões (ATLAS GEOGRÁFICO DE SANTA CATARINA, 
2013). 

Conforme o Atlas Geográfico de Santa Catarina (2013), 
a cobertura florestal do Estado está subdividida em floresta 
pluvial da encosta atlântica, floresta de Araucária ou dos 
Pinhais e floresta subtropical da bacia do Rio Uruguai. A 
floresta pluvial da encosta atlântica, também conhecida como 
floresta ombrófila densa, com seus ecossistemas associados, 
manguezais e restingas, cobria 31.611 km² ou 32,9% do 
território catarinense. Hoje restam cerca de 7.000 km². A 
floresta de Araucária, definida como floresta ombrófila mista, 
cobria 40.807 km², ou seja, 42,5% do território do Estado, 
compondo assim a cobertura florestal predominante, restando 
hoje pouco mais de 5% dessa cobertura original. Grande parte 
desta cobertura florestal deu lugar as florestas plantadas de 
pinus e eucalipto. A floresta subtropical da bacia do Rio 
Uruguai ou floresta estacional semidecidual, por sua vez, 
cobria 9.196 km², perfazendo 9,6% da cobertura florestal de 
Santa Catarina. Estima-se ainda em 14,4% (13.794 km²) a área 
de campos e em 0,6% (575 km²) as porções com floresta 
nebular. 

3.2 ESTRUTURA OPERACIONAL DO CORPO DE 
BOMBEIROS MILITAR 

Após sua emancipação da estrutura organizacional da 
Polícia Militar do Estado de Santa Catarina (PMSC), através da 
emenda constitucional nº 33, de 13 de junho de 2003, o 
CBMSC obteve o status de organização institucional 
independente, sendo inserido assim, no grupo de militares 
estaduais, fazendo parte da Secretária de Segurança Pública 
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(SSP), tendo sua estrutura operacional organizada conforme a 
Figura 00, tendo 1ºBBM – Florianópolis, 2ºBBM – 
Curitibanos, 3ºBBM - Blumenau, 4ºBBM – Criciúma, 5ºBBM 
– Lages, 6ºBBM – Chapecó, 7ºBBM – Itajaí, 8ºBBM – 
Tubarão, 9ºBBM – Canoinhas, 10ºBBM – São José, 12ºBBM – 
São Miguel do Oeste e 13ºBBM – Balneário Camboriú. 

Figura 42 – Estrutura operacional do CBMSC 
 
 

 
Fonte: (CBMSC, 2014) 

 
Os dados referentes aos incêndios florestais atendidos 

durante o ano de 2013 foram obtidos e analisados através do 
sistema de registro de ocorrência institucional, o E-193, depois 
repassados para o formulário (Anexo) elaborado pelo autor, 
onde foram preenchidas as informações solicitadas e por fim 
foram planilhados no Excel, onde foram criados os filtros para 
cada item e feita a média, ponto máximo, ponto mínimo, 
desvio padrão, variância, para cada um dos doze Batalhões, 
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referente aos dados que foram usados para calcular os custos e 
após confrontado com a média geral de todos os Batalhões. 

A obtenção dos dados referentes aos custos se dividiu 
em três etapas, sendo a primeira feita através dos 
levantamentos dos dados respondidos nos formulários 
elaborados pelo autor referentes a distância da OBM até o local 
do incêndio florestal, o tempo que os BBMM levaram para 
debelar este incêndio, o número de BBMM envolvidos na 
ocorrência, o posto e graduação destes BBMM, o número de 
viaturas utilizadas e quais os materiais e equipamentos estes 
BBMM usaram nestes incêndios florestais, sendo utilizado o 
recurso estatístico da média comum para se conhecer estas 
informações. 

A segunda etapa foi levantar o valor médio de mercado 
dos equipamentos, materiais e viaturas utilizados pelo CBMSC 
no combate aos incêndios florestais, mencionados na revisão 
bibliográfica, qual a depreciação de mercado destes e materiais, 
equipamentos e viaturas de acordo com a legislação vigente, 
que utiliza o método linear de depreciação e como seria 
aplicada esta depreciação no cálculo do levantamento dos 
custos. 

Na terceira etapa se levantou os valores das 
remunerações dos diferentes postos e graduações do CBMSC e 
dentro deste universo de informações, se levantou o valor 
percebido por hora, (Tabela 08 do Anexo) o qual se 
contabilizou no montante total destes custos. 

Em razão da quantidade de informações levantadas pelo 
formulário elaborado pelo autor, traçou-se um perfil dos 
incêndios atendidos no anos de 2013 pelo CBMSC. 

Após o levantamento destas três etapas distintas, foi 
feito a soma destes custos, respeitando para a particularidade 
das viaturas, no caso do trabalho, um caminhão de CIF, a vida 
útil de 10 anos e a depreciação de 10% ao ano e para os EPIs, 
materiais e equipamentos (exceto os motomecanizados), a vida 
útil de 2 anos e a depreciação de 50% ao ano, contudo, foram 
considerados os valores depreciativos para as viaturas em razão 
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das horas e para os EPIs, materiais e equipamentos (exceto os 
motomecanizados), por ano, pois, o autor entende, com base na 
experiência profissional que estes materiais podem ser 
deteriorados e quebrados a qualquer momento do combate, 
portanto, necessitariam de uma substituição para uma próxima 
ocorrência.   

3.3 PROCESSO METODOLÓGICO 

De forma ampla, o processo metodológico envolveu os 
seguintes passos: 

Conferência e tabulação dos incêndios florestais 
atendidos pelo CBMSC no ano de 2013, através de formulário 
elaborado pelo autor do trabalho; 

Confecção do perfil dos incêndios atendidos no ano de 
2013 pelo CBMSC; 

Obtenção dos dados referentes aos custos 
(remuneração, valor de mercado dos equipamentos, materiais e 
viaturas, depreciação destes); 

Realização das médias estatísticas (média, ponto 
máximo, ponto mínimo, desvio padrão e variância) das 
variáveis que influenciaram diretamente no levantamento dos 
custos dos combates aos incêndios florestais para cada um dos 
doze Batalhões individualmente e o confronto com a média 
geral de todos os Batalhões destas variáveis (duração dos 
incêndios florestais, a área queimada, a distância da OBM até o 
local da ocorrência de incêndio florestal, o número de BBMM 
envolvidos na ocorrência, o número de viaturas empenhadas e 
os materiais utilizados pelos BBMM no combate); 

Divisão destes custos em três etapas que, depois de 
somadas identificaram o custo dos combates dos incêndios 
florestais realizados pelo CBMSC. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os dados foram coletados pelo autor do trabalho, 
através da elaboração de um formulário (Anexo), preenchido 
pelos BBMM que atenderam as ocorrências de combate a 
incêndios florestais, de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 
2013, por todo o Estado de Santa Catarina, ressalvando que 
todas informações dos atendimentos estão arquivados no 
programa “E-193”, sistema oficial do CBMSC de relatórios de 
ocorrências. Para efeitos desse estudo, foram preenchidos no 
total, 1269 formulários, sendo aproveitados 1199 formulários, 
correspondendo a 96% do total e descartados 70, um montante 
de 6% do total, em razão de erros ou falta de informações. 
Portanto, foram atendidos 1269 incêndios florestais pelo 
CBMSC. 

 
4.1 DO PERFIL DOS INCÊNDIOS 

 
Dos 1199 incêndios florestais atendidos pelo CBMSC 

no ano de 2013, foi fornecida a área queimada em 587 
formulários, (49%) e não informados em 612 (51%). Estes 587 
formulários preenchidos mostraram que a área média queimada 
pelos incêndios florestais atendidos pelo CBMSC foi de 
20.834,76 m2 ou 2,08 ha. A razão pela qual a maioria dos 
BBMM deixaram de preencher este campo no formulário, se 
explica pela falta de prática no combate aos incêndios florestais 
e também pela pouca noção de mensuração de espaço ou o 
receio de preencher o formulário de forma errada. 

Com relação à origem dos incêndios atendidos, estes 
foram divididos em 4 categorias, conforme CBMSC (2010), 
sendo que do total, 175 (14,6%) não foram informados, 82 
(6,9%) tiveram origem natural (raios), 202 (16,8%) foram 
dolosos (intencional), 277 (23,1%) foram culposos (imperícia, 
negligência ou imprudência) e 463 (38,6%) tiveram origem 
acidental (não há dolo ou culpa), como mostra a Figura 43. 
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Figura 43 - Origem dos incêndios atendidos 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

 
Os dados coletados mostraram também a proporção 

destes incêndios atendidos no ano de 2013. Conforme doutrina 
do CBMSC (2010), do total dos registros, 33 (2,8%) não foram 
informados, 415 (34,6%) foram princípio (do tamanho de uma 
fogueira de acampamento), 530 (44,2%) foram médios (maior 
que três fogueiras de acampamento) e 221 (18,4%) foram 
grandes incêndios (maior que um campo de futebol), como 
mostra a Figura 44. 

Figura 44 - Proporção dos incêndios atendidos 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 
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Quanto à propagação dos incêndios atendidos, foi 
observado que dos incêndios atendidos, conforme doutrina do 
CBMSC (2010), 30 (2,5%) não foram informados, 1088 
(90,7%) foram rasteiros (pela queima da vegetação na 
superfície do solo), 29 (2,4%) foram de copa (queima da copa 
das árvores), 10 (0,9%) subterrâneos (queima abaixo da 
superfície do solo) e 42 (3,5%) tiveram queima total (todos os 
tipos citados anteriormente), conforme a Figura 45. 

Figura 45 - Propagação dos incêndios atendidos 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

 
Com relação ao tipo de floresta dos incêndios 

atendidos, estes foram divididos em três categorias, conforme 
CBMSC (2010), sendo que do total, 108 (9%) não foram 
informados, 654 (54,6%) ocorreram em mata nativa, 281 
(23,4%) em reflorestamentos e 156 (13%) foram em áreas 
mistas, ou seja, ocorreram em matas nativas e reflorestamentos, 
como mostra a Figura 46. 
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Figura 46: Tipo de floresta dos incêndios atendidos 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

 
Quanto à investigação dos incêndios atendidos, houve 

uma diferença muito grande entre os incêndios que foram 
investigados, em razão do CBMSC ainda não padronizar a 
realização destas investigações, ficando assim a critério de 
cada unidade operacional realizar ou não esta investigação. 
Esta variável influencia diretamente nos custos de uma 
operação, pois, os BBMM passariam mais tempo na cena da 
ocorrência, necessitariam de materiais próprios para a 
investigação, o CBMSC faria convênio ou construiria seu 
próprio laboratório, além de procurar sempre adquirir materiais 
e equipamentos mais modernos, o que obviamente aumentaria 
os custos das operações. Dos 1199 incêndios atendidos, 83 não 
foram informados, 1102 não realizaram a investigação e apenas 
14 realizaram a investigação. 

Com os dados coletados o autor buscou também fazer a 
relação dos incêndios atendidos pelo CBMSC, por período do 
dia, (manhã, tarde, noite e madrugada), por dia da semana, por 
mês e por estações do ano (verão, outono, inverno e 
primavera), conforme mostram as Figuras 47, 48, 49 e 50. 
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Figura 47: Incêndios atendidos por período do dia 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

 
Pode-se verificar, através da Figura 47 que 649 

incêndios ou 54,1% ocorreram na parte da tarde (12 ás 17:59h) 
e 370 incêndios ou 30,9% ocorreram de noite (18 ás 23:59h). 

Figura 48 – Incêndios atendidos por dia da semana 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

 
A Figura 48, que mostra os incêndios florestais 

atendidos pelo CBMSC no ano de 2013 por dia da semana, 
revela que o final de semana é o período de maior incidência, 
sendo a sexta-feira o dia de maior número de ocorrências, 232 
(19,35%), o sábado com 201 (16,75%) e o domingo com 179 
(14,93%).  



88 
 

Figura 49 – Incêndios atendidos por mês 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

 
A distribuição dos incêndios florestais atendidos pelo 

CBMSC durante o ano de 2013 se deu da seguinte forma, 
conforme a Figura 49, o mês de janeiro foi o mês em que mais 
ocorreram incêndios com 194 (16,14%) atendimentos, agosto 
foi o segundo com 178 (14,79%) atendimentos e em terceiro o 
mês de setembro com 176 (14,63%) atendimentos, estes dois 
últimos coincidem com o período traçado por Parizotto (2006) 
que diagnosticou para o Estado de Santa Catarina os meses de 
junho, julho, agosto e setembro como os meses prováveis de 
maior incidência dos incêndios florestais em Santa Catarina.  

Figura 50 – Incêndios atendidos por estações do ano 

 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 
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Foi observada a incidência dos incêndios florestais 
atendidos pelo CBMSC no ano de 2013, através das estações 
do ano, onde mais uma vez, verificou a relação que Parizotto 
(2006) relatou em seu trabalho, que o período do inverno é o 
mais crítico para as ocorrências de incêndio florestal no Estado 
de Santa Catarina. Conforme nos mostra a Figura 50, no 
período do inverno ocorreram 393 ocorrências ou 32,77% do 
total, o segundo período mais crítico foi o verão com 305 
ocorrências ou 25,44%, seguido do outono, com 297 
ocorrências ou 24,77% e o período de menor incidência foi a 
primavera com 195 atendimentos ou 16,26% das ocorrências, 
não foram informados no formulário 9 atendimentos ou 0,76%. 

4.2 LEVANTAMENTO DOS CUSTOS 

Para se levantar os custos de combate aos incêndios 
florestais realizados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa 
Catarina no ano de 2013, primeiro, foi necessário levantar 
algumas variáveis que foram usadas para se chegar no valor 
que cada operação, em média, custou para a instituição. As 
variáveis utilizadas foram a duração dos incêndios florestais, a 
área queimada, o número de combatentes, hora uso das viaturas 
e o número delas empenhadas na ocorrência, a distância da 
OBM até o local da ocorrência de incêndio florestal (onde 
foram considerados os devidos postos e graduações, conforme 
Tabela 08 do Anexo) e por fim os equipamentos e materiais 
utilizados pelos BBMM no combate, que, assim como as 
viaturas sofre depreciação de seu valor durante o ano. 

4.2.1 Duração dos incêndios 

Observa-se com base na Tabela 01, que o 13ºBBM – 
Bal. Camboriú apresentou a maior média de duração dos 
incêndios florestal, 1 hora 57 minutos e 11 segundos, com 
relação à média geral (59 minutos e 43 segundos), seguido pelo 
1ºBBM – Florianópolis, 1 hora 40 minutos e 54 segundos, e 
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8ºBBM de Tubarão, 1 hora 18 minutos e 47 segundos, 
respectivamente, este resultado deu-se em razão das cidades 
pertencentes a estes três Batalhões possuírem quartéis mais 
situados na área central ou próximo deste, o que aumenta o 
tempo de deslocamento para os bairros mais periféricos ou 
rurais onde ocorreram os combates aos incêndios florestais, o 
10°BBM – São José apresentou a menor média abaixo da 
média geral, 36 minutos e 07 segundos, esta situação explica-se 
em razão da área física do município sede ser praticamente 
toda urbanizada e de que os quartéis pertencentes aos 
municípios sob a jurisdição do 10ºBBM – São José serem 
situados mais em áreas periféricas, o que explica a menor 
duração dos incêndios florestais combatidos. 

Tabela 01 – Duração dos incêndios (em horas) por BBM 
Batalhão Média Máximo Mínimo 

Desvio 
padrão Variância 

1ºBBM – Florianópolis 01:40:54 12:00:00 00:10:00 02:31:18 00:15:54 
2º BBM – Curitibanos 00:50:32 06:03:00 00:04:00 00:44:56 00:01:24 
3º BBM – Blumenau 01:16:32 11:57:00 00:02:00 01:54:10 00:09:03 
4º BBM – Criciúma 00:52:44 08:00:00 00:05:00 01:01:11 00:02:36 
5º BBM – Lages 01:08:29 06:00:00 00:09:00 01:03:46 00:02:49 
6º BBM – Chapecó 01:07:40 06:00:00 00:02:00 01:04:05 00:02:51 
7º BBM – Itajaí 00:48:18 05:00:00 00:05:00 01:02:16 00:02:42 
8º BBM – Tubarão 01:18:47 10:00:00 00:04:00 01:41:12 00:07:07 
9º BBM – Canoinhas 01:00:55 08:00:00 00:05:00 01:06:20 00:03:03 
10ºBBM – São José 00:36:07 06:00:00 00:02:00 00:40:29 00:01:08 
12ºBBM – São Miguel do 
Oeste 

00:49:44 03:05:00 00:02:00 00:45:38 00:01:27 

13º BBM – Bal. Camboriú 01:57:11 10:00:00 00:02:00 03:01:35 00:22:54 
Média Geral dos BBM 00:59:43 12:00:00 00:02:00 01:14:14 00:03:50 

Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

4.2.2 Área queimada 

Embora exista equilíbrio entre a média da área 
queimada por Batalhão, o 5ºBBM – Lages com 9,8 ha e o 
1ºBBM – Florianópolis, com 7,38 ha se encontram muito 
acima da média geral da área queimada, 2,08 ha, conforme 
Tabela 02, este resultado com relação ao 5ºBBM – Lages se 
deu em razão de ser a maior área dentre os Batalhões do 



91 
 

CBMSC, do batalhão ter atendido o maior incêndio florestal 
ocorrido no ano de 2013 e também pela área ser coberta pela 
vegetação de campos, o que facilita a incidência e propagação 
dos incêndios florestais. No 1ºBBM – Florianópolis, onde a 
área de abrangência engloba apenas a cidade de Florianópolis 
esta discrepância da média geral se deu em razão de que os 
incêndios atendidos a grande maioria eram muito afastados dos 
quartéis o que contribuiu para que quando os bombeiros 
chegassem para o combate a área queimado já eram muito 
maior do que quando foram acionados. A menor área queimada 
em relação à média geral foi o 10ºBBM – São José, 0,17 ha. 
Esta situação pode ser explicada em razão dos quartéis de 
bombeiro pertencentes à jurisdição do Batalhão estarem 
próximos em relação aos incêndios que aconteceram e estes 
(incêndios) e também possuir boas estradas, o que facilitou e 
diminuiu o tempo de deslocamento. Ressalva-se que foram 
descartados para este trabalho os registros de ocorrências que 
não constavam a área queimada, sendo que, do total de 
ocorrências fornecidas pelo CBMSC, 587 formulários (49%) 
foram informados e 612 (51%) não foram informados.   

Tabela 02 – Área queimada média por BBM (por m2) 
(cotinua) 

Batalhão Média Máximo Mínimo Desvio padrão Variância 
1ºBBM – 
Florianópolis 

73.831,2
5 

1.000.000 100 193.074,16 37.277.630.604,84 

2ºBBM – 
Curitibanos 

18.502,7
6 

300.000 80 56.138,45 3.151.525.220,69 

3º BBM – 
Blumenau 

3.038,95 20.000 10 5.158,56 26.610.787,72 

4º BBM – 
Criciúma 

22.919,6
7 

1.000.000 20 127.939,67 16.368.558.423,22 

5º BBM – 
Lages 

98.000,4
2 

1.600.000 10 330.097,17 108.964.140.989,97 

6º BBM – 
Chapecó 

10.868,4
8 

120.000 10 23.641,52 558.921.474,59 

7º BBM – Itajaí 6.361,67 45.000 20 13.540,43 183.343.308,82 
8º BBM – 
Tubarão 

4.220,50 40.000 20 8.728,67 76.189.630,51 

9º BBM – 
Canoinhas 

4.815,36 72.000 20 11.718,93 137.333.329,68 

10ºBBM – São 
José 

1.787,66 100.000 5 11.403,00 130.028.505,65 



92 
 

Tabela 02 – Área queimada média por BBM (por m2) 
(conclusão) 

Batalhão Média Máximo Mínimo Desvio padrão Variância 
12ºBBM – 
São Miguel 
do Oeste 

10.386,60 100.000 10 20.161,75 406496.140,33 

13ºBBM – 
Bal. 
Camboriú 

3.000,00 3.000 10 0 0 

Média Geral 
dos BBM 

23.368,82 1.600.000 5 18.195.069.144,61 134.889,10 

Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

4.2.3 Número de combatentes  

Observando a Tabela 03, podemos perceber que o 
1ºBBM – Florianópolis (4,84) e o 8ºBBM – Tubarão (3,52) 
foram os dois primeiros, respectivamente, do total de cinco 
Batalhões, que ficaram acima da média geral, 2,89 
combatentes. Com relação a Florianópolis pode ser explicado 
esta situação por se encontrar neste Batalhão, além da estrutura 
operacional, uma estrutura administrativa do CBMSC, o que 
em tese, torna-se uma reserva de efetivo quando acontecem 
grandes ocorrências. O 8ºBBM – Tubarão possui uma área 
jurisdicional menor, o que justifica a facilidade de apoio que os 
quartéis poderão disponibilizar. Apresentando média menor 
com relação à média geral do número de combates estão o 
12ºBBM – São Miguel do Oeste (2,44) e o 2ºBBM – 
Curitibanos (2,45), em razão destes Batalhões possuírem 
menos efetivo do que os demais, além de possuírem uma área 
jurisdicional contendo dezenas de municípios. 
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Tabela 03 – Número de combatentes por BBM 
Batalhão Média Máximo Mínimo Desvio padrão Variância 

1ºBBM - 
Florianópolis 

4,84 19 2 3,15 9,89 

2º BBM - 
Curitibanos 

2,45 7 1 1,01 1,02 

3º BBM - 
Blumenau 

2,86 6 1 0,94 0,88 

4º BBM - 
Criciúma 

2,84 21 1 1,67 2,79 

5º BBM - 
Lages 

2,54 13 1 1,27 1,60 

6º BBM - 
Chapecó 

2,85 13 1 1,41 1,99 

7º BBM - 
Itajaí 

3,05 7 1 1,26 1,58 

8º BBM - 
Tubarão 

3,52 17 1 2,69 7,23 

9º BBM - 
Canoinhas 

2,46 8 1 0,81 0,65 

10ºBBM – 
São José 

3,5 6 2 0,83 0,69 

12ºBBM – 
São Miguel 
do Oeste 

2,44 10 1 1,19 1,42 

13ºBBM – 
Bal. 
Camboriú 

2,94 7 1 1,81 3,26 

Média Geral 
dos BBM 

2,89 21 1 1,54 2,36 

Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

4.2.4 Número de viaturas empenhadas por BBM 

Com relação ao número de viaturas empenhadas por 
Batalhão, conforme Tabela 04, destacou-se o 1ºBBM – 
Florianópolis com média 1,59 viaturas, acima da média geral 
que foi de 1,09 viaturas. Esta situação explica-se em razão de 
Florianópolis ser a capital do Estado e lá estar o centro 
administrativo do CBMSC. A menor média com relação a 
média geral foi no 10ºBBM – São José com 1 viatura, contudo, 
os municípios pertencentes a jurisdição de São José fazem 
parte da região metropolitana da grande Florianópolis, no qual 



94 
 

as distâncias entre os municípios pertencentes a esta região são 
pequenas o que influenciaria diretamente no tempo de resposta 
de um eventual apoio solicitado. 

Tabela 04 – Número de viaturas empenhadas por BBM 
Batalhão Média Máximo Mínimo 

Desvio 
padrão 

Variância 

1ºBBM – Florianópolis 1,59 6 1 1,24 1,53 
2º BBM – Curitibanos 1,15 4 1 0,43 0,18 
3º BBM – Blumenau 1,04 2 1 0,20 0,04 
4º BBM – Criciúma 1,03 4 1 0,26 0,07 
5º BBM – Lages 1,08 5 1 0,44 0,20 
6º BBM – Chapecó 1,17 5 1 0,54 0,29 
7º BBM – Itajaí 1,07 2 1 0,25 0,07 
8º BBM – Tubarão 1,16 4 1 0,55 0,3 
9º BBM – Canoinhas 1,02 2 1 0,15 0,02 
10ºBBM – São José 1 1 1 0 0 
12ºBBM – São Miguel do 
Oeste 

1,06 3 1 0,29 0,08 

13ºBBM – Bal. Camboriú 1,19 2 1 0,4 0,16 
Média Geral dos BBM 1,09 6 1 0,43 0,19 
Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

4.2.5 Distância da OBM para o incêndio  

Observando a Tabela 05, percebe-se o 1ºBBM – 
Florianópolis com 12,32 km, o 8ºBBM – Tubarão com 8,97 km 
e 5ºBBM – Lages com 8,65 km, foram os três Batalhões, de um 
total de seis, que apresentaram distância maior do que a média 
geral, 7,59 km, do aquartelamento para o local de ocorrência 
dos incêndios florestais. No caso de Florianópolis, esta situação 
pode ser explicado em razão da maior parte da cidade estar 
localizada numa ilha (Ilha de Santa Catarina) onde ainda há 
grandes áreas de mata nativa preservada, onde ocorreram  a 
maioria dos incêndios cadastrados, contudo, estas áreas não são 
próximas aos aquartelamentos existentes. Com relação a 
Tubarão, a explicação aceitável é que os quartéis são mais 
centralizados ou próximos do centro, distante das áreas rurais 
ou periféricas, onde ocorreram a maioria dos incêndios 
florestais atendidos naquele Batalhão. Em Lages existe a 
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particularidade de serem municípios de grande extensão 
territorial e cercados de reflorestamentos em suas periferias e 
zonas rurais, o que explica o Batalhão ser o terceiro em 
distância do aquartelamento para os incêndios florestais. O 
13ºBBM – Bal. Camboriú foi o Batalhão que apresentou menor 
distância com relação a média geral, 4,16 km do 
aquartelamento ao local do incêndio em média, esta observação 
é explicada em razão da maioria dos municípios pertencentes 
ao Batalhão, serem municípios mais urbanizados, com melhor 
infra estrutura urbana (estradas) e também porque a frota de 
veículos de Bal. Camboriú é nova.  

Tabela 05 – Distância da OBM para o incêndio por BBM 
(em km) 

Batalhão Média Máximo Mínimo 
Desvio 
padrão 

Variância 

1ºBBM – 
Florianópolis 

12,32 50 2 11,56 133,66 

2º BBM – 
Curitibanos 

8,48 50 0,6 7,31 53,38 

3º BBM – 
Blumenau 

6,33 22 1,1 3,81 14,54 

4º BBM – 
Criciúma 

7,31 40 0,5 6,64 44,08 

5º BBM – Lages 8,65 50 1 8,68 75,27 
6º BBM – 
Chapecó 

7,76 48 0,8 8,38 70,23 

7º BBM – Itajaí 6,37 21 0,5 4,34 18,80 
8º BBM – 
Tubarão 

8,97 30 1 6,82 46,51 

9º BBM – 
Canoinhas 

7,73 70 0,4 10,18 103,60 

10ºBBM – São 
José 

6,11 32 0,2 6,39 40,83 

12º BBM – São 
Miguel do Oeste 

5,96 32 0,3 6,74 45,43 

13º BBM – Bal. 
Camboriú 

4,16 9 0,3 2,38 5,66 

Média Geral dos 
BBM 

7,59 70 0,2 7,85 61,59 

Fonte: Pesquisa do autor (2014) 
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4.2.6 Equipamentos/materiais utilizados por BBM 

Os resultados apresentados na Tabela 06, demonstram 
de forma geral, que os Batalhões do CBMSC, não possuem ou 
não utilizam os equipamentos/materiais de combate a incêndio 
florestal. Contudo, destaca-se que 100% do efetivo empregado 
utilizavam os EPIs, composto de capacete, roupa de proteção, 
óculos de proteção, máscara de proteção, botas, luvas e cantil 
na maioria das vezes, com relação à utilização de abafadores e 
batedores, o 2ºBBM – Curitibanos (71%), o 9ºBBM – 
Canoinhas (70%) e o 6ºBBM – Chapecó, se encontram muito 
acima da média geral que foi de 49,5% de utilização destes 
materiais. Também podemos observar os mesmos resultados 
com relação ao uso de bombas costais, onde o 9ºBBM – 
Canoinhas (28%), o 2ºBBM – Curitibanos (24%) e o 6ºBBM – 
Chapecó (19%) se destacam da maioria dos Batalhões. A 
explicação para estes resultados é que desde 2007 a maioria 
dos curso de formação de combatentes de incêndios florestais 
do CBMSC são realizados nestes Batalhões, o que influenciou 
diretamente na mudança de cultura quanto ao combate e 
também na aquisição dos materiais específicos para os 
incêndios florestais. Ao contrário, o 3ºBBM – Blumenau (7%) 
e o 10ºBBM - São José (22%), com relação aos abafadores e 
batedores e o 3ºBBM – Blumenau (0%), 10ºBBM - São José 
(0%) e 1ºBBM – Florianópolis (0%) com relação às bombas 
costais reflete a falta de interesse destes Batalhões em formar 
bombeiros combatentes em incêndios florestais. Cabe resaltar 
ainda, que de forma geral, não são utilizados por parte dos 
Batalhões alguns equipamentos/materiais que poderiam tornar 
mais eficiente o combate dos incêndios florestais tais como 
retardantes, queimadores, mochilas costais, ferramentas mais 
eficazes como pulaski e macload por exemplo, a água (70%) 
foi o material mais empregado no combate dos incêndios 
florestais, sendo transportada na maioria das vezes pelos 
caminhões de combate a incêndio (82%).  
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Tabela 06 – Equipamentos/materiais utilizados por BBM 
Batalhão  

Equipamento/Material (% 
de uso) 

 

1ºBBM - 
Florianópolis 

EPI - 
100% 

Abafador/Batedor – 62% Bomba Costal – 
não usado 

2º BBM - 
Curitibanos 

EPI – 
100% 

Abafador/Batedor – 71% Bomba Costal – 
24% 

3º BBM - 
Blumenau 

EPI – 
100% 

Abafador/Batedor – 7% Bomba Costal – 
não usado 

4º BBM - 
Criciúma 

EPI – 
100% 

Abafador/Batedor – 41% Bomba Costal – 
4% 

5º BBM - 
Lages 

EPI – 
100% 

Abafador/Batedor – 61% Bomba Costal – 
7% 

6º BBM - 
Chapecó 

EPI – 
100% 

Abafador/Batedor – 69% Bomba Costal – 
19% 

7º BBM - 
Itajaí 

EPI – 
100% 

Abafador/Batedor – 45% Bomba Costal – 
7% 

8º BBM - 
Tubarão 

EPI – 
100% 

Abafador/Batedor – 48% Bomba Costal – 
4% 

9º BBM - 
Canoinhas 

EPI – 
100% 

Abafador/Batedor – 70% Bomba Costal – 
28% 

10ºBBM – 
São José 

EPI – 
100% 

Abafador/Batedor – 22% Bomba Costal – 
não usado 

12º BBM – 
São Miguel 
do Oeste 

EPI – 
100% Abafador/Batedor – 30% 

Bomba Costal – 
18% 

13º BBM – 
Bal. 
Camboriú 

EPI – 
100% 

Abafador/Batedor – 69% Bomba Costal – 
6% 

Média Geral 
dos BBM 

EPI – 
100% 

Abafador/Batedor – 49,5% Bomba Costal – 
9,75% 

Fonte: Pesquisa do autor (2014) 

4.2.7 Efetivo administrativo dos BBM 

Deve ser contabilizado também como custo, a hora 
trabalhada pelo efetivo que não exerce diretamente do combate 
de um incêndio florestal, o efetivo administrativo, porém, estes 
homens participam indiretamente das operações, apoiando 
logisticamente, estrategicamente e tecnicamente, participando 
do comando de operações montado para os eventos. 

A Tabela 07 mostra o quadro básico modelo de um 
Batalhão de Bombeiro Militar de Santa Catarina, seus postos e 
funções.  
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Tabela 07 – Efetivo administrativo dos BBM 
Posto Número por 

BBM 
Função 

Tenente Coronel 
BM 

01 Comandante de BBM 

Major BM 02 Sub Comandante de BBM e Chefe da 
Seção de Instrução e Ensino 

Capitão BM 03 Comandante de Companhia (Sub unidades 
dos BBM) 

1º Tenente BM 04 Comandante de Pelotão (Sub unidades das 
Companhias) e Chefe de seções 

2º Tenente BM 06 Comandante de Pelotão (Sub unidades das 
Companhias) e Chefe de seções 

Fonte: Pesquisa do autor (2014) 
 

O custo médio da hora de trabalho deste efetivo é de R$ 
1.199,58, considerando, 01 Tenente Coronel BM, 02 Majores 
BM, 03 Capitães BM, 04 1º Tenentes BM e 06 2º Tenentes 
BM, conforme a Tabela 08 do Anexo. Sabendo que a média 
geral de duração dos incêndios atendidos por BBM é de 59’ e 
43’’, se obtém o valor de R$ 1.193,46 que será somado ao 
valor da média do número de combatentes por BBM. 

4.2.8 Custo médio total  

Considerando os valores médios apresentados 
anteriormente: 

 
- Média geral da duração dos incêndios por BBM 

(Tabela 01) = 59’ e 43’’ 
- Média geral da área queimada média por BBM 

(Tabela 02) = 2,08 ha 
- Média geral da distância da OBM para o incêndio por 

BBM (Tabela 03) = 7,59 km 
- Média geral do número de combatentes por BBM 

(Tabela 04) = 2,89 bombeiros (3 bombeiros) 
- Média geral do número de viaturas empenhadas por 

BBM (Tabela 05) = 1.09 viaturas (1 viatura) 
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- Média geral dos equipamentos/materiais utilizados por 
BBM (Tabela 06) = EPI 100%, abafadores/batedores 49,5% e 
bombas costais 9,75%. 

As graduações de soldado e sargento possuem três 
níveis diferentes, o que, influencia diretamente na remuneração 
destes, sendo adotada pelo autor, para fins de cálculo, a média 
dos níveis 1º e 2º para soldados e três níveis para sargentos. 

Então temos a remuneração por hora trabalhada de 1 
sargento, 1 cabo e 1 soldado = 3 BBMM, logo R$ 31,43 + R$ 
22,82 + 18,63 = R$ 72,88 por hora (Tabela 08 do Anexo) 

Foi adotada a depreciação de 50% ao ano, tendo os 
materiais sua vida útil definida em 2 anos, pode se ter uma 
ideia dos valores, vida útil e depreciação destes materiais 
conforme as Tabelas 09, 10 e 11 no Anexo deste trabalho. 

No cálculo da depreciação foi adotada a forma linear, 
que é a mais comum no Brasil para calcular a depreciação 
desses tipos de materiais e equipamentos.  Chegou-se ao valor 
de R$ 4.177,00 (quatro mil cento e setenta e sete reais) sendo 
este a soma dos materiais e equipamentos mais usados pelos 
BBMM, EPIs, bombas costais, abafadores/batedores nos 
combates aos incêndios florestais. 

 
Então temos: D= Va – Vr = R$ 4.177,00 – 0 = R$ 2.088,50 por 
ano. 

Onde:            n             2  
D= depreciação 
Va= valor de aquisição 
Vr= valor de revenda ao final da vida útil 
n= vida útil 
A depreciação destas viaturas é de 10% ao ano e sua 

vida útil de 10 anos. Pode-se conferir algumas viaturas usadas 
para CIF e suas vidas uteis e depreciações (Tabelas 12 e 13 no 
Anexo). 

É apresentado o cálculo (simplificado) do custo/hora de 
um caminhão de combate a incêndio florestal: 

a) Dados: 
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Valor de aquisição: R$ 500.000,00 
Valor de revenda: R$ 200.000,00 
Vida útil: 10 anos 
Taxa de juros: não se aplica em razão dos veículos 

serem adquiridos pelo CBMSC. 
Garagem: não se aplica, o CBMSC não possui este 

custo 
Seguros e impostos: R$ 2.000,00 
Salário do BM: varia de acordo com o posto ou 

graduação (Tabela 08 do Anexo) 
Encargos sociais: não se aplicam, os bombeiros 

militares são estatutários e não celetistas. 
Manutenção: não se aplica, relacionado ao salário BM 
Consumo de combustível: 5 litros/hora 
                                           1 litro = R$ 2,50 
Reparos: 50% da depreciação 
b) Cálculos 

b.1) Custo fixo total 
- Depreciação: D=V-R = 500.000 – 200.000 
                                 n                    10 
D = R$ 30.000/ano 
- Reparos: 30.000 * 0,5 = R$ 15.000 
- Juros: não se aplica 
- Garagem: não se aplica, o CBMSC não possui este 

custo 
- Seguros e impostos: R$ 2.000 
CFT: R$ 47.000 
b.2) Custos variáveis 

- Salário do operador: R$ 19,56 (tomando como base o 
salário de um Soldado 1º BM) 

- Manutenção: não se aplica, relacionado ao salário do 
BM 

- Combustível: 2,50 * 5 = R$ 12,5 
CV/hora =  R$ 32,06/hora 
Conforme Silva, Miranda e Cordeiro (2008), os custos 

variam de acordo com a quantidade de horas trabalhadas no 



101 
 

ano. Os cálculos são apresentados na Tabela 14 no Anexo. 
Pode-se observar que, quanto maior o número de horas 
trabalhadas por ano, menor é o CFMe e, consequentemente, 
menor o CTMe, para tal, temos a equação: 

 
CTMe = CFMe + CVMe    

  
 
Chegou-se ao valor de R$ 220,06 (Tabela 14 do Anexo) 

por hora. Neste cálculo estão incluídos (custos fixos 
(depreciação, reparos, seguro e impostos) e custos variáveis 
(combustível)). 

Então temos os seguintes valores V1 = R$ 72,88 por 
hora, V2 = R$ 2.088,50 por ano e V3 = R$ 220,06 por hora, 
considerando que os incêndios duraram em média 59’ e 43’’ 
temos: 

 
VT =     V1 + V2 + V3      
 
Para V1 =  R$ 72,54 (valor referente aos combatentes) + 

R$ 1.193,46 (valor referente ao efetivo administrativo) = R$ 
1.266,00  

Para V2 =  R$ 2.088,50 
Para V3 =  R$ 219,02 
VT = R$ 3.573,52 (três mil quinhentos e setenta e três 

reais e cinquenta e dois centavos) 
 
Somando todas as etapas, se tem o valor de R$ 3.573,52 

(três mil quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e dois 
centavos) por combate aos incêndios florestais realizados pelo 
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, com base nos 
formulários preenchidos, no ano de 2013. Considerando que 
foram atendidas 1199 ocorrências de incêndios florestais, o 
Corpo de Bombeiros Militar gastou ao todo R$ 4.284.650,48 
(quatro milhões duzentos e oitenta e quatro mil seiscentos e 



102 
 

cinquenta reais e quarenta e oito centavos) com o combate a 
estes incêndios florestais no ano de 2013. 
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5 CONCLUSÃO  

Pode-se concluir com base no estudo realizado e nos 
1.199 incêndios atendidos pelo CBMSC durante o ano de 2013, 
que: 

I – Do total de ocorrências de incêndios atendidos pelo 
CBMSC, foram aproveitadas 94,48%, contudo, este alto índice 
de aproveitamento se deu graças ao formulário (Anexo) 
enviados aos Batalhões; 

II – Os Batalhões de Lages com 9,8 ha, Florianópolis 
com 7,38 ha e Criciúma com 2,29 ha, ficaram acima da média 
geral referente a área queimada, que foi de 2,08 ha; 

III – 63% dos incêndios florestais atendidos e debelados 
pelo CBMSC ficaram abaixo da média geral de duração que foi 
de 59’ e 43”; 

IV- 36% dos incêndios florestais atendidos pelo 
CBMSC ficaram acima da distância média da OBM para o 
incêndio que foi de 7,59 km; 

V – Em todos os incêndios atendidos pelos Batalhões 
foram usados os pelos combatentes EPIs de combate a incêndio 
florestal, em relação aos equipamentos/materiais os mais 
utilizados foram os abafadores/batedores (49,5%) e as bombas 
costais (9,75%), sendo destaque os Batalhões de Canoinhas, 
Curitibanos e Chapecó em razão de ter em seu efetivo um 
número maior de bombeiros formados no curso de formação de 
combatentes de incêndios florestais do CBMSC;  

VI - Levantaram-se os custos de combate dos incêndios 
florestais que foram de R$ 3.573,52 (três mil quinhentos e 
setenta e três reais e cinquenta e dois centavos) por operação, 
durante o ano, o CBMSC gastou com o combate aos incêndios 
florestais, de acordo com o estudo realizado, o montante de R$ 
4.284.650,48 (quatro milhões duzentos e oitenta e quatro mil 
seiscentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos). 
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Recomenda-se:  
 
I - A adoção de um Relatório de Ocorrência de Incêndio 

padronizado por parte do CBMSC, de forma que contemple um 
maior número de informações sobre o atendimento prestado, 
nos moldes do formulário aplicado para este estudo; 

II - A realização das investigações das causas dos 
incêndios florestais em todas as ocorrências atendidas pelo 
CBMSC, tornando possível direcionar as ações de prevenção 
por parte da instituição; 

III - A pesquisa constante de materiais, equipamentos e 
viaturas, além de novas tecnologias, que possam tornar mais 
barato os custos relacionados aos EPIs, equipamentos e 
materiais de combate; 

IV - Novos estudos relacionados ao tema propostos, a 
fim de verificar se haverá diferenças significativas com os 
resultados apresentados. 
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ANEXOS 

ANEXO A - DADOS DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS 
ATENDIDOS PELO CBMSC NO ANO DE 

2013 

a. Ocorrência (registro no COBOM): 
b. OBM (ex: 2o/3a/7oBBM – São Francisco do Sul): 
c. Dia e hora: 
d. Endereço da ocorrência: 
e. Distância da OBM para o local do incêndio: 
f. Tempo de duração do incêndio florestal (em horas): 
g. Área aproximada atingida pelo incêndio florestal 

(apenas para incêndios de grandes proporções, em 
ha): 

h. Número de BBMM e BBCC envolvidos na 
ocorrência: 

i. Posto e/ou Graduação dos envolvidos na 
ocorrência: 

j. Materiais e equipamentos empregados para o 
atendimento da ocorrência: (ex: dois abafadores, 
duas bombas costais, 01 kg de supressante, etc): 

k. Viaturas envolvidas no atendimento da ocorrência: 
 

1. Quanto a origem da causa: 
( ) Natural (raios, terremotos, combustão espontânea, 

efeito lupa) 
( ) Dolosa (intencional, incendiários) 
( ) Culposa (imperícia, negligência ou imprudência) 
( ) Acidental (não há dolo ou culpa) 
 
2. Qual a proporção do incêndio: 
( )  Princípio (uma fogueira de acampamento) 
( )  Médio ( maior que três fogueiras de acampamento) 
( )  Grande ( maior que um campo de futebol) 
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3. Qual o tipo de sua propagação: 
( ) Rasteiro (pela queima da vegetação na superfície 

do solo) 
( ) De copa (pela queima da copa das árvores) 
( ) Subterrâneo (pela queima abaixo da superfície do 

solo) 
( ) Total (todos os tipos juntos) 
 
4. Qual o tipo de floresta: 
( ) Mata nativa 
( ) Reflorestamento 
( ) Misto (os dois tipos) 
 
5. Houve a investigação das causas do incêndio 

florestal: 
( ) Sim 
( ) Não 
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ANEXO B - RELAÇÃO SALARIAL DOS BBMM (CONSIDERANDO 
COMO HORAS TRABALHADAS, 240H PARA PRAÇAS 
E 200H PARA OFICIAIS) 

 
Posto/Graduação Valor Líquido Valor por hora 

trabalhada 

Coronel BM R$ 22.422,08 R$ 112,11 

Tenente Coronel BM R$ 20.206,27 R$ 101,03 

Major BM R$ 18.625,75 R$ 93,12 

Capitão BM R$ 15.774,65 R$ 78,87 

1º Tenente BM R$ 14.445,17 R$ 72,22 

2º Tenente BM R$ 12.894,10 R$ 64,47 

Aspirante Oficial BM R$ 11.343,04 R$ 56,71 

Sub Tenente BM R$ 10.995,57 R$ 45,81 

1º Sargento BM R$ 8.753,59 R$ 36,47 

2º Sargento BM R$ 7.480,16 R$ 31,16 

3º Sargento BM R$ 6.397,73 R$ 26,65 

Cabo BM R$ 5.477,67 R$ 22,82 

Soldado 1ª BM R$ 4.695,61 R$ 19,56 

Soldado 2ª BM R$ 4.252,45 R$ 17,71 

Soldado 3ª BM R$ 4.030,87 R$ 16,79 

Fonte: Pesquisa do autor (2014) 
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ANEXO C - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PLA-
NEJAMENTO E AUTO-SALVAMENTO  

Equipamento Valor de 
Mercado 

Fonte de 
consulta 

Mês e ano 
da consulta 

Vida útil Depreciação 

Macacão de 
CIF 

 
R$ 1.135,00 

SoSSul, 
Guarany e 
Rijontec 

 
06/2014 

 
2 anos 

 
50% 

Pederneiras 
para CIF 

 
R$ 150,00 

SoSSul, 
Guarany e 
Rijontec 

 
06/2014 

 
2 anos 

 
50% 

Óculos de 
proteção 

 
R$ 125,00 

SoSSul, 
Guarany e 
Rijontec 

 
06/2014 

 
2 anos 

 
50% 

Botas para 
CIF 

 
R$ 700,00 

SoSSul, 
Guarany e 
Rijontec 

 
06/2014 

 
2 anos 

 
50% 

 
Cantil 

 
R$ 32,00 

SoSSul, 
Guarany e 
Rijontec 

 
06/2014 

 
2 anos 

 
50% 

Máscara para 
CIF 

 
R$ 52,00 

SoSSul, 
Guarany e 
Rijontec 

 
06/2014 

 
2 anos 

 
50% 

 
Apitos 

 
R$ 35,00 

SoSSul, 
Guarany e 
Rijontec 

 
06/2014 

 
2 anos 

 
50% 

 
Binóculo 

 
R$ 626,00 

SoSSul, 
Guarany e 
Rijontec 

 
06/2014 

 
2 anos 

 
50% 

Capacete para 
CIF 

 
R$ 1.290,00  

SoSSul, 
Guarany e 
Rijontec 

 
06/2014 

 
2 anos 

 
50% 

 
Bússola 

 
R$ 65,00 

SoSSul, 
Guarany e 
Rijontec 

 
06/2014 

 
2 anos 

 
50% 

Sinalizador 
tipo lançador 

 
R$ 700,00 

SoSSul, 
Guarany e 
Rijontec 

 
06/2014 

 
2 anos 

 
50% 

Kit 
meteorológico 

 
R$ 800,00 

SoSSul, 
Guarany e 
Rijontec 

 
06/2014 

 
2 anos 

 
50% 

Luvas para 
CIF 

 
R$ 225,00 

SoSSul, 
Guarany e 
Rijontec 

 
06/2014 

 
2 anos 

 
50% 

Fonte: Pesquisa do autor (2014) 
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ANEXO D – EQUIPAMENTOS MANUAIS PARA 
EQUIPES DE PRIMEIRO COMBATE 

Equipamento Valor de 
Mercado 

Fonte de 
consulta 

Mês e ano 
da consulta 

Vida útil Depreciação 

 
Abafador 

 
R$ 85,00 

SoSSul, 
Guarany e 
Rijontec 

 
06/2014 

 
2 anos 

 
50% 

 
Batedor 

 

 
R$ 50,00 

 
Artesanal 

 
06/2014 

 
2 anos 

 
50% 

 
Queimador 

 
R$ 455,00 

SoSSul, 
Guarany e 
Rijontec 

 
06/2014 

 
2 anos 

 
50% 

 
Bomba costal 

 
R$ 479,00 

SoSSul, 
Guarany e 
Rijontec 

 
06/2014 

 
2 anos 

 
50% 

Mochila 
costal 

 
R$ 755,00 

SoSSul, 
Guarany e 
Rijontec 

 
06/2014 

 
2 anos 

 
50% 

 
Macload 

 
R$ 110,00 

SoSSul, 
Guarany e 
Rijontec 

 
06/2014 

 
2 anos 

 
50% 

 
Pulaski 

 
R$ 120,00 

SoSSul, 
Guarany e 
Rijontec 

 
06/2014 

 
2 anos 

 
50% 

 
Motosserra 

 
R$ 700,00 

SoSSul, 
Guarany e 
Rijontec 

 
06/2014 

 
2 anos 

 
50% 

 
Pá de corte 

 
R$ 50,00  

SoSSul, 
Guarany e 
Rijontec 

 
06/2014 

 
2 anos 

 
50% 

Retardante 
químico 

 
R$ 890,00 

SoSSul, 
Guarany e 
Rijontec 

 
06/2014 

 
2 anos 

 
50% 

 
Roçadeira 

 
R$ 740,00 

SoSSul, 
Guarany e 
Rijontec 

 
06/2014 

 
2 anos 

 
50% 

 
Soprador 

 
R$ 799,00 

SoSSul, 
Guarany e 
Rijontec 

 
06/2014 

 
2 anos 

 
50% 

Fonte: Pesquisa do autor (2014) 
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ANEXO E - EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE 
DE PESSOAL E APOIO/ 
REABASTECIMENTO 

Equipamento Valor de 
Mercado 

Fonte de 
consulta 

Mês e ano 
da consulta 

Vida útil Depreciação 

Kit pick up 
para CIF 

 
R$ 13.220,00 

SoSSul, 
Guarany e 
Rijontec 

 
06/2014 

 
4anos 

 
25% 

 
Viatura leve 

 
R$ 40.000,00 

 

 
CBMSC 

 
06/2014 

 
5anos 

 
20% 

Motobomba 
flutuante 

 
R$ 18.796,00 

SoSSul, 
Guarany e 
Rijontec 

 
06/2014 

 
4 anos 

 
25% 

Motobomba 
portátil 

 
R$ 9.783,00 

SoSSul, 
Guarany e 
Rijontec 

 
06/2014 

 
4 anos 

 
25% 

Fonte: Pesquisa do autor (2014) 
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ANEXO F - EQUIPAMENTOS PARA COMBATE 
MECÂNICO 

Equipamento Valor de 
Mercado 

Fonte de 
consulta 

Mês e ano da 
consulta 

Vida útil Depreciação 

Caminhonete 
para amplo 

terreno 

 
R$ 125.000,00 

 
CBMSC 

 
06/2014 

 
5 anos 

 
20% 

Caminhão de 
CIF 

 

 
R$ 500.000,00 

 
CBMSC 

 
06/2014 

 
10 anos 

 
10% 

Trator de 
esteira 

 

 
R$ 220.000,00 

 
Caterpillar 

 
06/2014 

 
10 anos 

 
10% 

Fonte: Pesquisa do autor (2014) 
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ANEXO G - EQUIPAMENTOS DE APOIO 

Equipamento Valor de Mercado Fonte de 
consulta 

Mês e ano 
da 

consulta 

Vida útil Depreciação 

Caminhão para 
abastecimento 

para CIF 

 
R$ 400.000,00 

 
CBMSC 

 
06/2014 

 
10 anos 

 
10% 

Helicóptero 
(equipado para 

CIF) 

 
R$ 10.000.000,00 

 
BOA/ 

CBMSC 

 
06/2014 

 
10 anos 

 
10% 

 
Avião para CIF 

 

 
R$ 2.500.000,00 

 
BOA/ 

CBMSC  

 
06/2014 

 
10 anos 

 
10% 

Fonte: Pesquisa do autor (2014) 
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ANEXO H - CUSTO DE UM CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊN-
DIO DE ACORDO COM AS HORAS NO ANO 

Horas de 
trabalho/ano 

Custo fixo/hora 
(CFMe) 

Custo variável 
médio (CVMe) 

Custo total/hora 
(CTMe) 

250 188 32,06 220,06 

500 94 32,06 126,06 

1000 47 32,06 79,06 

1500 31,33 32,06 63,39 

2000 23,5 32,06 55,56 

Fonte: Adaptado de Machado (2008) pelo autor (2014) 


