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Figura 1: Unidades de Conservação Federais com focos identificados por meio do monitoramento de satélites do INPE
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO EM NÍVEL I

1.PARNA Grande Sertão Veredas
Área da UC: 230.856,09 ha
Brigadistas contratados: 35
Parceiros mobilizados: Fazenda Trijunção

Situação Atual: O fogo teve início na tarde de quinta feira na parte noroeste da unidade, havia sido
controlado à noite. Hoje de manhã fugiu do controle e está bastante intenso. Estão no combate com 12
brigadistas e com o apoio de um trator com grade, cedido pela fazenda Trijunção. A equipe gestora da
unidade entrou em contato com a Brigada do IBAMA no município de Formoso para eventual apoio,
mas a mesma está envolvida em outro combate.
Área Atingida por Incêndio em 2012: ainda não foi calculada
2.PARNA do Araguaia
Área da UC: 555.524 ha
Brigadistas contratados: 21
Parceiros mobilizados:
Situação Atual: Segundo a gestão da UC, existem incêndios na área sobreposta a terra indígena da
Aldeia Boto Velho, sob o comando do cacique Vagner Javaé. Não há combate devido impasse com os
índios. O gestor da UC, guarnecido por policiais e representantes da FUNAI local, tentou estabelecer
negociações, no entanto sem sucesso e ainda ocasionando ameaças de morte ao mesmo pelos
indígenas. Documento relatando o caso está sendo elaborado para possível gestão junto a FUNAI. Os
brigadistas da unidade devem ser deslocados para a região da Mata do Mamão, para tentar evitar que
haja incêndio na área.
Área Atingida por Incêndio em 2012:
4. ESEC de Uruçuí-una
Área da UC: 135.122ha
Brigadistas contratados: 14
Parceiros mobilizados:
Situação Atual: Sem informações.
Área Atingida por Incêndio em 2012:
5. RESEX Chico Mendes
Área da UC: 931.542,68
Brigadistas contratados: 0
Parceiros mobilizados:
Situação Atual: Sem informações.
Área Atingida por Incêndio em 2012:

6. PARNA de Brasília
Área da UC: 40.222ha
Brigadistas contratados: 42
Parceiros mobilizados:
Situação Atual: Segundo a gestão da unidade, focos foram combatidos durante a noite e manhã do
presente dia, focos situados no limite entre o Parna e a região do Colorado - DF.
Área Atingida por Incêndio em 2012:
7. REVIS das Veredas do Oeste Baiano
Área da UC: 128.050ha
Brigadistas contratados: 7
Parceiros mobilizados:
Situação Atual: Segundo a gestão da UC dois focos são distantes da unidade, provavelmente em
culturas de soja da região ou advindos de queima controlada. Um outro foco está no limite da UC, em
região de difícil acesso. A UC avalia logística para encaminhar os brigadistas até o sinistro.
Área Atingida por Incêndio em 2012:
8. REBIO Nascentes da Serra do Cachimbo
Área da UC: 342.195ha
Brigadistas contratados: 7
Parceiros mobilizados:
Situação Atual: Não obteve-se exito ao contatar a gestão da unidade. No momento, sem informações
do possível sinistro.
Área Atingida por Incêndio em 2012:

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO EM NÍVEL II
1. PARNA da Chapada dos Veadeiros
Área da UC: 64.796 ha
Brigadistas contratados:35
Parceiros mobilizados: Brigada Municipal do PREVFOGO de Cavalcante
Situação Atual: Segundo a gestão da UC, o incêndio esta sobre controle e não há mais combates,
apenas vigilância. As brigadas de apoio da Flona de Brasília e do Parque Nacional de Brasília
permanecem em campo fazendo a vigilância da área. Há um incêndio grande na região de Alto Paraíso,
equipes do ICMBio e Prevfogo/IBAMA em combate. Hoje não a risco a UC.
Área Atingida por incêndio em 2012: 1.375,30ha
2. PARNA das Nascentes do Rio Parnaíba
Área da UC: 724.329ha
Brigadistas contratados: 28
Parceiros mobilizados:
Situação Atual: Segundo o gerente de fogo e chefe substituto a brigada mantém o combate aos focos. A
equipe gestora flagrou e deteve 3 infratores portando rifles, caçando e alta suspeita de causar fogo na
para pastagem de gado na UC, tais infratores foram levados a delegacia da polícia civil, onde foram
lavrados autos de infração.
Área Atingida por incêndio em 2012: 17.640 ha

