MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
DIRETORIA DE CRIAÇÃO E MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
COORDENAÇÃO GERAL DE PROTEÇÃO
COORDENAÇÃO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS
NOTA INFORMATIVA
Incêndios Florestais em Unidades de Conservação Federais
22 de Novembro de 2012

Figura 1: Unidades de Conservação Federais com focos de calor identificados por meio do
monitoramento de satélites do INPE.

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO EM NÍVEL II

01.REBIO do Lago Piratuba
Área da UC: 392.474,74 ha
Brigadistas contratados: 21
Parceiros mobilizados: Defesa Civil Estadual, Defesa Civil Nacional, Corpo de Bombeiros Militares /AP,
IBAMA e Exército.
Situação Atual: Incêndios superficiais e subterrâneos em área de turfa. Só possível acessar as frentes
de fogo para combate com apoio aéreo. O Estado do Amapá decretou Estado de Emergência nos
municípios relacionados com a UC. 01 helicóptero (01 long ranger), cedido pelo IBAMA, presta apoio
na logista do dia a dia dos combatentes em campo. SCI (Sistema de comando de incidentes) instalado,
contando com mais de 130 colaboradores de forma direta e indireta nos combates. A
COEM/CGPRO/DIMAM enviou para compor a equipe de coordenação dos combates 03 especialistas.
Três frentes de fogo: a frente sul concentra o maior número de combatentes a fim de efetivar o
controle desta; as frentes leste e oeste estão sob controle; frente norte caminha em direção a uma

barreira natural (Rio Tabaco). A Defesa Civil Nacional articula a possibilidade de enviar outro
helicóptero de combate, uma vez que o que estava compondo a aparato logístico retraiu para
manutenção. Hoje chegaram mais 30 brigadistas do PREVFOGO/IBAMA para apoiar os combates.
Área Atingida por Incêndio em 2012: 8.952,67 ha
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO EM NÍVEL I
01.APA das ilhas e várzeas do Rio Paraná
Área da UC: 1.005.180,71 ha
Brigadistas contratados: 0
Parceiros mobilizados:
Situação Atual: Focos estão sendo combatidos com o apoio do Corpo de Bombeiros Militares do
Paraná.
Área Atingida por Incêndio em 2012: 14.305,48 ha
02.REBIO do Gurupi
Área da UC: 271.201,34 ha
Brigadistas contratados: 14
Parceiros mobilizados:
Situação Atual: Incêndios em assentamentos que estão localizados na porção sul da unidade, termos
de compromisso estão sendo utilizados a fim de acabar com essa situação.
Área Atingida por Incêndio em 2012:
03.APA da Chapada do Araripe
Área da UC: 934.273,41 ha
Brigadistas contratados: 0
Parceiros mobilizados:
Situação Atual: Combates desde Domingo a aproximadamente 3km da Flona do Araripe. A região sofre
com o período de seca.
Área Atingida por Incêndio em 2012:

OBS: Nas demais Unidades há chuvas ou alertas verificados e não confirmados como incêndios até o
presente momento.

