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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 combatentes (Brigadistas e militares) continuam no combate e vigilância nos dois
principais incêndios. Foi detectado o terceiro incêndio na região norte da UC (área destacada em azul
no mapa anexo). 15 Brigadistas serão para o terceiro incêndio com o objetivo de avaliar/iniciar o
combate ao fogo. 15 Bombeiros Militares substituirão alguns militares em combate. Os 06 militares do
Exército Brasileiro serão substituídos por 04 militares. Os 24 brigadistas do IBAMA serão
desmobilizados, permanecendo 10 Brigadistas do ICMBio e 24 Brigadistas PrevFogo/Ibama em
combate (com apoio de 01 helicóptero do Ibama) juntamente com 05 servidores do ICMBio e 02 do
Ibama. O Coordenador de Emergências Ambientais e 3 especialistas, integram a equipe de comando do

incidente/SCI.O helicóptero acionado pela Defesa Civil Nacional, até o persente momento não
regressou as atividades logísticas (saída – 22/11/2012).
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: Após voo de monitoramento, realizado nesta data, avaliou-se a possibilidade de
combate em algumas áreas (setor oeste e norte da UC) com o deslocamento da brigada via terrestre e
fluvial. Outras áreas são de difícil acesso (próximas a região costeira) onde o terreno não permite o
deslocamento. O Coordenador de Emergências Ambientais acompanhou o monitoramento do sinistro e
participou das deliberações.
Área Atingida por Incêndio em 2012: 22.612,31 ha
02.PARNA da Serra do Cipó
Área da UC:
Brigadistas contratados:
Parceiros mobilizados:
Situação Atual: Segundo a UC, foi feita uma articulação para o apoio da força tarefa de Minas Gerais,
com apoio aéreo (helicóptero). Houve apoio de voluntários da região, que combateram até 17:30 hs.
Restou uma pequena linha de fogo, em local de difícil acesso, acredita-se que será extinta
naturalmente em um córrego próximo . A UC não dispõe de brigada no momento, dado que o período
crítico já passou e a brigada já deixou de prestar serviço a unidade, porém estes mesmos brigadistas
prestaram serviço voluntário. Segundo o Site do INPE há possibilidade de chuva na região hoje a tarde e
amanhã.
Área Atingida por Incêndio em 2012: 6.649,08 ha
03.APA Serra da Ibiapaba
Área da UC: 1.622.144,47 ha
Brigadistas contratados: 0
Parceiros mobilizados: IBAMA
Situação Atual: Está sendo feito uma articulação política com as prefeituras locais para ações de
combate na região. Brigadistas do IBAMA, combatem os incêndios.
Área Atingida por Incêndio em 2012:
04.RESEX Verde para Sempre
Área da UC: 1.287.010,02 ha
Brigadistas contratados: 0
Parceiros mobilizados:
Situação Atual: Gestor em campo; a COEM aguarda maiores informações.
Área Atingida por Incêndio em 2012:
OBS.: Outros focos de calor, de acordo com as UC's contactadas, não são confirmados até o
momento.

