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NOTA INFORMATIVA – Incêndios Florestais em Unidades de Conservação – 15 de dezembro de 2010
Eventos ocorrendo NÍVEL DE ACIONAMENTO I

1. Estação Ecológica de Taimã
Área: 14253,03
Brigadistas contratados: 7 brigadistas
Parceiros mobilizados: Nenhum
Recursos envolvidos: Helicóptero ICMBio
Situação atual: Fogo Extinto
Relato dos acontecimentos dado pela Analista Ambiental Selma Samiko Miyazaki Onuma, pois
o Analista Ambiental Daniel Luis Zanella Kantek, Gerente do Fogo da ESEC, se encontrava de
férias.
O foco dentro da unidade de conservação foi detectado pelo técnico ambiental
Valdemar Ortega que estava lá, na madrugada do dia 13/12, que avistou o foco da sede, na
mesma manhã, nos foi comunicado aqui em Cáceres.

Para fazer o sobrevôo , a Unidade pediu apoio de um helicóptero, este foi deslocado
do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense para o monitoramento do incêndio da Estação
Ecológica de Taimã. Porém choveu durante a madrugada do dia 13/12.
O sobrevôo ocorreu por volta das 18:00 horas, saindo de Cáceres, MT, foram 1:34 min
de vôo, entre ida e volta até a região do foco, que conforme imagens no site do INPE, estava
em região central da unidade. Estavam no sobrevôo Jair João Mattia, Chefe da ESEC Taimã,
Daniel Luis Zanella Kantek- Analista Ambiental e Gerente do Fogo da ESEC e Selma Samiko
Miyazaki O, Analista Ambiental da UC.
Alguns vestígios de incêndio foram vistos, mas como choveu na madrugada e manhã
do dia 13, não havia mais fogo. Não há indícios de que o fogo tenha sido acidental ou
provocado, pois a região é de difícil acesso, sendo provavelmente de causas naturais.
Os responsáveis pela Estação Ecológica de Taimã realizarão relatório e encaminharão
posteriormente para a Coordenação de Emergências Ambientais / CGPRO.

Área impactada neste evento: não estimada.
Área impactada total da Unidade neste ano: não estimada

Eventos ocorrendo NÍVEL DE ACIONAMENTO II

1. Parque Nacional do Pantanal Matogrossense
Área: 135.606,47 ha
Brigadistas contratados: 21
Parceiros mobilizados: PREVFOGO / IBAMA
Recursos envolvidos: Helicóptero ICMBio.

Situação atual: No sábado o helicóptero do ICMBio chegou na UC da base de Cuiabá. Hoje a UC
providenciou a busca de seis (06) brigadistas do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães e
o Gerente do Fogo da Estação Ecológica da Serra das Araras, bem como houve o acionamento
da brigada do PREVFOGO/IBAMA de Cárceres. Todos se deslocando pra o PARNA do Pantanal
Matogrossense hoje.
Recebemos informes da extinção do incêndio na segunda em decorrência de chuvas na região
e, posteriormente de re-ignição de algumas frentes. O chefe da unidade esta se deslocando
para a área, com previsão de chegada no dia 17/12.
A UC solicitou o envio de uma segunda aeronave, solicitação inicialmente indeferida
considerando a dificuldade de comunicação com as equipes em campo e conseqüente
fragilidade das informações recebidas. Existe na unidade uma mochila de comunicação via
satélite, inoperante até o momento por causas não identificadas.
Nas últimas 48 horas as análises realizadas a partir da sala de monitoramento na CGPRO não
identificaram sinais da continuidade do incêndio da unidade, informação que somente poderá
ser confirmada a partir de retorno de informações das equipes em campo. Mesmo com estas
informações o trabalho de mobilização de parceiros e reforço da estrutura local esta em
andamento.
Segundo o chefe da Unidade a provável causa no incêndio é natural por raio, uma vez que a
região é de difícil acesso.

Área impactada neste evento: 13.212 ha
Área impactada total da Unidade neste ano: 13.201,2 ha (Data da ultima atualização:
15/12/2010)

