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NOTA INFORMATIVA – Incêndios Florestais em Unidades de Conservação – 22 de setembro de 2010

Obs.: O total de focos de calor detectados pode estar superestimando os eventos nas
Unidades de Conservação em virtude de possíveis erros de detecção dos satélites NOAA´s 18
e 19.

Eventos ocorrendo NIVEL DE ACIONAMENTO III
1. Parque Nacional do Araguaia – TO:
Área: 556.312 ha;
Brigadistas contratados: 14
Parceiros mobilizados: PrevFogo/IBAMA.
Recursos envolvidos: 02 Piscinas de 11.000 litros, 2 servidores recrutados; 15 brigadistas
prevfogo
Situação atual: Focos existentes no sub-bosque da mata do mamão. Brigadistas da Unidade e
Prevfogo não estão em combate na região da mata do mamão em virtude da dificuldade de
acesso e do deslocamento do helicóptero para atender sinistro próximo a região de Palmas.
Área impactada neste evento: ainda não estimada
Área impactada total da Unidade neste ano1: 270.637 ha
Obs.: O total de focos de calor detectados pode estar superestimando os eventos no local
em virtude de possíveis erros de detecção dos satélites NOAA´s 18 e 19.

Eventos ocorrendo NÍVEL DE ACIONAMENTO II

1. Parque Nacional de Brasilia – DF:
Área: 40.396 ha;
Brigadistas contratados: 28
Parceiros mobilizados: Corpo de Bombeiros – DF; CAESB – DF; Policia Militar – DF; DETRAN;
PrevFogo/IBAMA.
Recursos envolvidos: 02 Piscinas de 11.000 litros; 02 Aviões de combate AirTractor (ICMBio);
01 helicóptero CBM-DF; 08 Caminhões-pipa (CBMDF, CAESB, Novacap e PNB); viaturas; 84
bombeiros; 10 brigadistas voluntários; 01 servidor recrutado Prevfogo/Ibama.
Situação atual: A situação encontra-se sob controle havendo atividades de extinção dos focos
residuais nos fragmentos florestais existentes no interior da área impactada. Vigilância e
patrulhamento das áreas para evitar reignição. Sobrevoos de avaliação sendo feitos
rotineiramente durante o decorrer do dia.
Área impactada neste evento: ainda não estimada
Área impactada total da Unidade neste ano2: 15.616

1

Área estimada por meio das imagens do satélite AQUA/MODIS e TERRA/MODIS (até 20/09/2010).
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Área estimada por meio das imagens do satélite AQUA/MODIS e TERRA/MODIS (até 22/09/2010).

2. Parque Nacional Chapada dos Veadeiros – GO:
Área: 64.795 ha;
Brigadistas contratados: 24
Parceiros mobilizados: Corpo de Bombeiros – GO; PrevFogo/IBAMA.
Recursos envolvidos: 01 Piscina de 11.000 litros e 01 de 33.000 litros; 02 Aviões de combate
AirTractor (ICMBio); 01 helicóptero (ICMBio); 01 helicóptero (IBAMA); 01 avião (Caravan); 02
Caminhão-pipa (ICMBio); 32 bombeiros; 24 brigadistas ICMBio; 30 brigadistas Prevfogo; 07
servidores recrutados ICMBio; 03 servidores recrutados Prevfogo/Ibama.
Situação atual: O combate está sendo feito prioritariamente na frente de fogo que está se
deslocando para o norte da Unidade com revezamento entre os brigadistas (período noturno)
e os bombeiros (período diurno) e deslocamento feito por helicóptero. Apoio, durante no
período diurno, dos aviões de combate Air Tractor. Deslocamento de um caminhão-pipa do
Parque Nacional de Brasília.
Área impactada neste evento: 25.269 ha
Área impactada total da Unidade neste ano3: 31.844 ha

3. Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba – TO:
Área: 733.160 ha
Brigadistas contratados: 21
Parceiros mobilizados: Recursos envolvidos: 01 avião de monitoramento
Situação atual: Pequenos incêndios ocorrendo no entorno e interior da unidade. A brigada está
em campo, em combate. Brigada sem comunicação com a equipe da sede da unidade.
Área impactada neste evento: ainda não estimada
Área impactada total da Unidade neste ano4: 216.861 ha

4. Estação Ecológica da Serra Geral do Tocantins – TO
Área: 708.212 ha
Brigadistas contratados: 35
Parceiros mobilizados: PrevFogo/IBAMA, Parque Estadual do Jalapão.
3

Área estimada por meio das imagens do satélite AQUA/MODIS e TERRA/MODIS (até 21/09/2010).
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Área estimada por meio das imagens do satélite AQUA/MODIS e TERRA/MODIS (até 21/09/2010).

Recursos envolvidos: 02 Air Tractor; 01 avião Cessna 2010; 02 servidores recrutados.
Situação atual: Ações de rotina. Sobrevoo de detecção e avaliação sendo feito diariamente.
Área impactada neste evento: ainda não estimada.
Área impactada total da Unidade neste ano5: 202.542 ha.

5. Área de Proteção Ambiental Meandros do Rio Araguaia - MT
Área: 359.190,59
Brigadistas contratados: não há previsão de contratação.
Parceiros mobilizados: PrevFogo/IBAMA
Recursos envolvidos: 14 brigadistas
Situação atual: Brigadistas PrevFogo do município de Cocalinho.
Área impactada neste evento: não estimada.
Área impactada total da Unidade neste ano6: 122.140 há

8. Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo-PA
Área: 342.191 ha
Brigadistas contratados: não há brigada nesta unidade.
Parceiros mobilizados: Aeronáutica e PrevFogo/IBAMA e UCs do RJ
Recursos envolvidos: Situação atual: Viabilizada parceria com a Aeronáutica (Base Aérea do Cachimbo) para
disponibilizar alojamento para 35 brigadistas. Está sendo articulado apoio da Força Nacional
para transporte aéreo entre o Rio de Janeiro e a Base Aérea, de brigadistas das UCs do Rio de
Janeiro. O combate deverá ser iniciado em duas áreas principais, no centro e nordeste da UC.
Área impactada neste evento: ainda não estimada.
Área impactada total da Unidade neste ano: ainda não estimada.
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Área estimada por meio das imagens do satélite AQUA/MODES e TERRA/MODES (até 19/09/2010).
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Área estimada por meio das imagens do satélite AQUA/MODES e TERRA/MODES (até 18/09/2010).

Eventos ocorrendo NÍVEL DE ACIONAMENTO I
1. PARNA Chapada das Mesas -MA
Área: 159.951 ha
Brigadistas contratados: 14
Parceiros mobilizados:
Recursos envolvidos:
Situação atual: Brigada em combate.
Área impactada neste evento: ainda não estimada.
Área impactada total da Unidade neste ano7: 26.600 ha.

7. Estação Ecológica de Uruçui-Una-PI
Área: 137.148 ha
Brigadistas contratados: 14
Parceiros mobilizados:
Recursos envolvidos:
Situação atual: Brigada em campo no foco residual que se encontra na porção central da
Unidade. Sugere-se reclassificação da Unidade para o Nível de Acionamento I.
Área impactada neste evento: ainda não estimada.
Área impactada total da Unidade neste ano8: 60.079 ha.
Obs.: O total de focos de calor detectados podem estar superestimando os eventos no local
em virtude de possíveis erros de detecção dos satélites NOAA´s 18 e 19.
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Área estimada por meio das imagens do satélite AQUA/MODIS e TERRA/MODIS (até
21/09/2010).
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Área estimada por meio das imagens do satélite AQUA/MODES e TERRA/MODES (até
21/09/2010).

