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O presente boletim apresenta dados e informações preliminares do
período predominantemente de estiagem no Estado do Pará, tendo
como atuação do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, a Operação
Fênix que objetiva o controle e combate à Incêndios Florestais nas
áreas mais críticas

CAPACITAÇÃO
Em apoio ao cumprimento do Decreto Decreto Presidencial Nº 9.985,
de 23 de agosto de 2019, que autoriza o emprego das Forças
Armadas para a Garantia da Lei e da Ordem, e para ações
subsidiárias das Forças Armadas (FFAA), o Corpo de Bombeiros
Militar do Pará já capacitou 1006 militares do Exército Brasileiro, em
7 pólos, habilitando-os a compor as Guarnições de Combate à
Incêndios Florestais (GCIF’s) e assim combater os focos de
queimadas na Amazônia.

MONITORAMENTO
De acordo com dados da Secretaria de Meio Ambiente e
Sustentabilidade do Pará, através de sua Divisão de
Hidrometeorologia, desde que foi lançada a Operação Fênix, os
focos de queimadas apresentam a seguinte configuração: (Gráfico 1)

Gráfico 1 – Dinâmicas dos focos de queimadas (26 a 28/08).
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PREVISÃO DO TEMPO
Tendência de tempo estável, com o amanhecer de Sol entre poucas
nuvens em grande parte do estado. Previsão de chuva isolada, na
região do Marajó, Nordeste Paraense e Calha Norte. Para o Sudeste
e Sudoeste o tempo quente deverá predominar ao longo do dia e
não há previsão de chuvas. (SEMAS, 2019)

Nordeste: Céu variando de claro a parcialmente nublado, pela manhã e noite.
No período da tarde, céu parcialmente nublado a nublado com previsão de
chuva isolada. Temperaturas do ar máxima de 33°C e mínima de 25°C,
umidade relativa do ar variando entre 55% e 90%, em São João da Ponta.
Ventos variando de fracos moderados de Leste/Sudeste.

*Sudeste: Céu variando de claro a parcialmente nublado. Não há previsão de
chuva. Umidade do ar variando entre 25% e 90%. Temperaturas do ar
seguirão com máxima de 36ºC e mínima de 18ºC, em Pau D'Arco. Ventos
fracos a moderados de Sudeste/Leste.

*Sudoeste: Céu variando de claro a parcialmente nublado. Não há previsão
de chuva. Temperaturas do ar com máxima de 35°C e mínima de 21ºC,
umidade do ar variando entre 40% e 90%, em Anapu. Ventos fracos a
moderados de Nordeste/Leste.

Baixo Amazonas e Calha Norte: Céu variando de claro a parcialmente
nublado, pela manhã e tarde. À noite, céu parcialmente nublado a nublado
com previsão de chuva isolada. Temperaturas do ar com máxima de 34ºC e
mínima de 22ºC, umidade relativa do ar entre 45% e 90%, em Alenquer.
Ventos fracos a moderados de Leste/Nordeste.

Marajó: Céu variando de claro a parcialmente nublado, pela manhã e noite.
No período da tarde, céu parcialmente nublado a nublado com previsão de
chuva isolada. (SEMAS, 2019)

* Áreas prioritárias envolvidas da Operação Fênix.

OPERAÇÕES EM CAMPO
Sob o Comando do Cel BM Pinheiro e Coordenação Executiva do
TCel BM Neto, a Operação Fênix está atuando simultaneamente em
5 regiões do Estado, conforme infográfico, e as atuações estão
sendo catalogadas e serão divulgadas tão logo os dados estejam
consolidados.

Infográfico 1 – Atuação da Operação Fênix. (COP/CBMPA, 2019)

As equipes do Corpo de Bombeiros encontram-se em campo
initerruptamente nas últimas 48h, desde que a Operação Fênix foi
lançada, sem previsão de retração, até que a situação esteja dentro
da normalidade


