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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: Os dois primeiros incêndios estão cercados, neste momento ocorrem combates nas
áreas em que o fogo passa as trincheiras, ocorrem requeimas em combustível depositado na superfície
após passagem do incêndio subterrâneo. Desde o dia 07 de dezembro iniciou-se o combate um terceiro
incêndio ao norte dos primeiros, busca-se inicialmente controlar as frentes leste e sul, direcionando
seu crescimento para fora da Unidade. No sábado dia 08 foram identificados três novos incêndios
iniciando-se também no interior da REBIO. Apenas um helicóptero do IBAMA apóia o transporte de
tropa e a logística, o que é muito aquém da necessidade. Além de 20 brigadistas da Unidade, 18 do
IBAMA e 17 bombeiros militares estão em combate. Ações de fiscalização para autuação dos

responsáveis estão sendo avaliadas. O ICMBio reiniciou tratativas com a Secretaria Nacional de Defesa
Civil para apoio com helicópteros de grande porte. Não há previsão de chuvas para próxima semana.
Área Atingida por Incêndio em 2012: 17.410 ha
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO EM NÍVEL I
01.PARNA do Cabo Orange
Área da UC: 6.576.327,58 ha
Brigadistas contratados: 21
Parceiros mobilizados:
Situação Atual: Segunda a gestão da UC a equipe de combatentes continua em campo acessando
alguns focos de incêndios utilizando a embarcação Peixe-Boi. Choveu bastante no município de
Oiapoque.
Área Atingida por Incêndio em 2012: 36.304 ha
OBS.: As demais unidades foram contatas e se deslocam para verificar os alertas enviados.

