SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
DIRETORIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL
COORDENAÇÃO GERAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

NOTA INFORMATIVA – Incêndios Florestais em Unidades de Conservação – 19 de agosto de 2010

Figura 1: Unidades de conservação com focos de calor identificados através do monitoramento de satélites do INPE.

EVENTOS ocorrendo Nível de Acionamento III

1.Parque Nacional Serra da Canastra-MG:
Área total da unidade: 198.000 ha;
Brigadistas contratados: 42
Brigadistas mobilizados (P.N. Caparaó): 14
Recursos envolvidos: 02 aviões cisterna Air Tractor e 01 helicoptero da Cruzeiro.
Situação atual:
Focos de incêndios controlados, procedendo a ação de rescaldo. O Helicóptero enviado de Belo Horizonte chegou
ontem e esta atuando na vigilância e debelando focos nas áreas próxima do perímetro que representam ameaças.
Prosseguem atividades de vigilância da área para evitar reignição.
Área impactada neste evento: ainda não estimada
Área impactada total da Unidade neste ano: 36.000 ha.
2. Parque Nacional Araguaia – TO:
Área total da unidade: 556.000 ha;
Brigadistas contratados: 14
Parceiros mobilizados: ainda não mobilizados em virtude de demandas existentes no estado de acordo com reunião
diária do Centro Integrado Multi-Agência de Coordenação Operacional – CIMAN – TO em Palmas.
Recursos envolvidos: 08 Brigadistas, 02 aviões Air Tractors da Base de Mateiros.
Situação atual: Múltiplos eventos ocorrendo na Unidade de Conservação. Operação sendo planejada de acordo com as
prioridades definidas no CIMAN – TO envolvendo não apenas a Unidade como as Terras Indígenas existentes na Ilha
do Bananal. Foi deslocado hoje uma viatura do ICMBio sede (Marruá) levando equipamentos para as ações de
combate.
Área impactada neste evento: ainda não estimada
Área impactada total da Unidade neste ano: 206.500,00 hectares.
3. Parque Nacional do Itatiaia – RJ:
Área total da unidade: 30.000 ha;
Brigadistas contratados: 42
Parceiros mobilizados: 30 brigadistas ICMBio (PN Serra dos órgãos, PN Tijuca, PN Serra da Bocaina, FN Passa
Quatro); Academia Militar das Agulhas Negras; Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.
Recursos envolvidos: Helicóptero Pantera do Centro de Aviação do Exercito – CavEX / Taubaté-SP.
Situação atual: Incêndio florestal extinto com atividades de patrulhamento e vigilância para evitar reignição.
Desmobilização dos recursos envolvidos.
Área impactada neste evento: aproximadamente 1.000,00 ha.
Área impactada total da Unidade neste ano: não calculada.
4. Parque Nacional das Emas – GO
Área total da unidade: 132.000 ha;
Brigadistas contratados: 35
Parceiros mobilizados: Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás.
Recursos envolvidos: Helicóptero Jet-Ranger contratado pelo ICMBio.
Situação atual: Incêndio florestal extinto com atividades de patrulhamento e vigilância para evitar reignição.
Desmobilização dos recursos envolvidos.
Área impactada estimada neste evento: aproximadamente 117.000,00 hectares (salienta-se que a metodologia utilizada
não exclui ilhas de vegetação não impactadas pelo fogo existentes no interior da área queimada.
Área impactada total da Unidade neste ano: 117.000,00

Eventos ocorrendo Nível de Acionamento II

1. Mosaico de Unidades de Conservação de Carajás – Floresta Nacional de Itacaiúnas, Floresta Nacional de
Carajás, Reserva Biológica do Tapirapé – PA
Área total da unidade: 630.000 ha;
Brigadistas contratados: não há previsão de contratação.
Parceiros mobilizados: Corpo de Bombeiros do Estado do Pará; Companhia Vale do Rio Doce.
Recursos envolvidos: ICMBio com recursos das próprias unidades.
Situação atual: Operação anti-fogo Santiago com objetivo de capacitar os produtores rurais em queima controlada e
para emissão das autorizações de queima controlada nos Projetos de Assentamento Agrícola nas zonas de
amortecimento das Unidades supracitadas.
Área impactada neste evento: ação de prevenção
Área impactada total da Unidade neste ano: ----

2. PARNA Nascentes do Rio Parnaiba – PI/TO
Área total da unidade: 733.160 ha;
Brigadistas contratados: 14.
Recursos envolvidos: Avião de monitoramento da Base de Mateiros - TO
Situação: Operação de combate conjunto entre Brigadistas da ESEC Serra Geral e Brigada PREVFOGO de Mateiros
Ações planejada para iniciar a partir de 20 Agosto 2010.
Área impactada neste evento: não estimada
Área impactada total da Unidade neste ano: não estimada
Eventos ocorrendo Nível de Acionamento I

1. APA Meandros do Rio Araguaia - MT
Área total da unidade: 359.190,59
Brigadistas contratados: não há previsão de contratação.
Parceiros mobilizados: Brigadas municipais do PREVFOGO
Recursos envolvidos: recursos próprios das brigadas envolvidas.
Situação atual: 15 homens da Brigada Muncipal do PREVFOGO combatendo , houve a redução de 15 para 09 focos
do dia 18 para 19 do corrente.
Área impactada neste evento: não estimada
Área impactada total da Unidade neste ano: não estimada.

Incêndios confirmados – sem ações de combate
Unidade de Conservação

Número
de focos

R.B. Nascentes da Serra do Cachimbo – PA 5
(unidade localizada na BR 163)

Área
da Situação
unidade (ha)
342.000

Incêndio confirmado. Unidade de
conservação não possui brigadistas e
não
foram
instaladas
brigadas
municipais do PREVFOGO próximas.
Esta sendo organizada ação de
fiscalização para a área.

FLONA Jamanxim – PA

41

1.320.000

Incêndio confirmado. Unidade de
conservação não possui brigadistas e
não
foram
instaladas
brigadas
municipais do PREVFOGO próximas.
Esta sendo organizada ação de
fiscalização para a área.

15

618.723

Incêndio confirmado. Unidade possui
14 brigadistas. Aguardando apoio
aéreo devido a dificuldade de acesso.
Será
deslocado
helicóptero
da
HELISUL do Parna EMAS até Porto
Velho para apoiar as atividades.

(unidade localizada na BR 163)

REBIO de Guaporé-RO

Focos identificados e não confirmados em campo
Unidade de Conservação

Número
de focos

Área
da Situação
unidade (ha)

APA das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná – PR

01

1.005.180,7

O foco se refere a uma área de queima
controlada de cana.

APA Tapajós – PA

02

2.060.332,69

Incêndio não confirmado. Equipe da
unidade fica em Itaituba e a unidade
não possui brigadistas.

01

540.417

Incêndio não confirmado. Equipe da
unidade fica em Itaituba e a unidade
não possui brigadistas.

FLONA Balata – Tufari

02

802.023

Incêndio não confirmado. Unidade de
conservação não possui brigadistas.

FLONA Bom Futuro – RO

07

----

Incêndio não confirmado. Unidade
possui 14 brigadistas.

FLONA do Iquiri - AM

03

1.472.598,67

Incêndio não confirmado. Unidade de
conservação não possui brigadistas.

P.N. Pacaás Novos – RO

02

711.488

Incêndio não confirmado. Unidade
possui 28 brigadistas. Aguardando
apoio aéreo devido a dificuldade de
acesso.

P.N. do Juruena

01

1.957.000

Incêndio não confirmado. Unidade de
conservação não possui brigadistas

R.B. do Jaru

01

353.386

Incêndio não confirmado. Unidade
possui 14 brigadistas.

(unidade localizada na BR 163)
FLONA Amanã – PA
(unidade localizada na BR 163)

