
Incêndio em Mata de São João continua sendo combatido 

Desde o dia 27 de fevereiro, segunda-feira, o 10º Grupamento de Bombeiros Militar 
(GBM) – Camaçari, atua no incêndio em vegetação no Parque Natural Municipal da 
Restinga de Praia do Forte - Parque Klaus Peters, em Mata de São João. 

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia disponibiliza três viaturas de combate a 
incêndio por dia, e cerca de 15 homens. 

Além do incêndio superficial, pelo fato de a região ter muita matéria orgânica no solo, 
também há combate a incêndio subterrâneo. Este tipo de incêndio requer bastante 
trabalho braçal em "revirar" o material (solo com matéria orgânica, raízes) para 
resfriamento. 

A partir do dia 1º de março (quarta-feira), o Grupamento Aéreo da Polícia Militar da 
Bahia (GRAER) atua em apoio utilizando o equipamento aéreo com Bambi Bucket, 
espécie de bolsa que transporta água para auxiliar no combate. 

Nesta quinta-feira (2), o combate continua a partir das 5h30 da manhã. 

 

Entenda o incêndio que atinge o Parque Natural Municipal da Restinga Klaus Peters 

1- O Incêndio superficial (aquele visível em vegetação com até 1.80m de altura em 
relação ao solo, já foi debelado pelas guarnições do 10º GBM – Camaçari, que atua 
desde o dia 27 de janeiro no local.  

2- Também chamado de "incêndio de solo", o incêndio subterrâneo ocorre no solo da 
região de mata ou floresta. Esse tipo de incêndio afeta o material orgânico em 
decomposição e raízes de plantas. Devido ao pouco oxigênio disponível, o fogo que 
ocorre sem chamas produz pouca fumaça, porém com calor muito intenso e queima 
lenda.  

Para combater esse tipo de incêndio, é necessário um trabalho intenso com a 
utilização de muita água, além do trabalho braçal de “revirar” o solo, para resfriar por 
completo a área. Por conta disso, o CBMBA ainda tem guarnições no local e somente 
sairá do local quando extinto o incêndio. 

Com informações do CBMBA ACS 


