
 

 

 

Relatório Nº01/11: Ação da Brigada Matutu no combate a 

incêndios na Serra do Papagaio entre os dias 14 de agosto 

e 02 de outubro de 2011 

 

 

 

Na estação da seca a atenção sobre a área deve ser redobrada, pois, é o momento em que 

alguns proprietários de terras ainda se utilizam do expediente de colocar fogo no campo para 

o pastoreio nas águas. Mesmo antes do período relatado e após 09 de setembro, nossa 

brigada manteve a vigilância da porção norte do PESP e continua de prontidão. 

A maior dificuldade enfrentada por nossos brigadistas foi a falta de EPI adequado. É 

importante destacar que todos os brigadistas que participaram das tarefas descritas neste 

relatório são voluntários e fazem parte da Brigada Matutu. Veteranos e jovens brigadistas, 

junto com os moradores, se uniram para defender a Serra da Mantiqueira, a Reserva Matutu, 

áreas adjacentes e internas do PESP. A parceria com a gerente do Parque Estadual da Serra do 

Papagaio e o apoio do CORPAer, através da SEMAD, foi decisivo no combate, facilitando o 

transporte e toda a logística para os brigadistas. 

 



 

 

DIA LOCAL BRIGADA MATUTU OCORRÊNCIA 

14/08 
Córrego 
da Sabina 

Aton Wilches; Éden Correa da 
Silva; Gilson Tadeu Nagel; 
Guilherme de Melo França e 
Marceu Correa da Silva. 

Combate e vigilância.  
Meio de transporte: Cavalos e motocicleta 

15/08 Guilherme de Melo França Vigilância e conferência do rescaldo 

16 a 29/08 
Período de constante vigilância, garantindo a observação de toda a porção norte do 
PESP. 

30/08 

Cangalha 
– Base 
leste da 
Cabeça 
do leão 

Aton Wilches; Edie Zuna; 
Gilson Tadeu Nagel; 
Guilherme de Melo França; 
Jordão Flaeschen de Campos; 
Mickael Levy; Carlos 
Adalberto Pila; Sideral Correa 
da Silva; Wanderlei de 
Oliveira. 

O Combate nesta face foi muito difícil 
devido às condições do terreno na 
encosta, ao fogo subterrâneo e grande 
incidência de grotas. O brigadista Carlos 
Pila se acidentou e foi levado ao hospital 
da cidade de Aiuruoca para suturar a mão 
que foi machucada em um toco de 
samambaia.  

31/08 
Cabeça 
do Leão 

Pessoal do Vale da Pedra e 
do Matutu.  

Além da brigada, funcionários e 
moradores se juntaram para combater o 
incêndio que já atingia porções de mata e 
se espalhara também pelo lado norte. 

01/09 
Cabeça 
do Leão 

Pessoal do Vale da Pedra e 
do Matutu.  

A grande dificuldade de exterminar este 
fogo se deveu à quantidade de fogo 
subterrâneo. O fogo se mantinha em 
camadas mais profundas e escapava do 
rescaldo, emergindo horas depois, na 
maioria das vezes à noite. 

02/09 Pinheiral 

Aton Wilches; Éden Correa da 
Silva, Guilherme de Melo 
França e Marcéu Correa da 
Silva. 

A dificuldade enfrentada no apagamento 
deste fogo foi a quantidade de focos que o 
causaram. O Pinheiral também apresentou 
grande incidência de fogo subterrâneo. 

03/09 
Cabeça 
do Leão e 
Pinheiral 

Cabeça do Leão: André 
Guerra;  Aton Wilches; João; 
Jordão Flaeschen de Campos; 
Lázaro; Rickson; Samuel 
Midan; Edmar e Giovani. 
Pinheiral: Éden Correa da 
Silva, Guilherme de Melo 
França e Marcéu Correa da 
Silva. 

O trabalho na Cabeça do Leão continuava 
no combate a fogo subterrâneo e rescaldo 
da área atingida. No Pinheiral 
mantínhamos o enfrentamento com o 
fogo. Na tarde, por volta de 15 horas, 
chegou o helicóptero do IEF/SEMAD. 
Guilherme foi levado para fazer um voo de 
inspeção e avaliação dos incêndios na 
região. André, João e Jordão foram 
deixados na Cabeça do Leão para apoiar a 
equipe que já se encontrava lá. 

04/09 
Cabeça 
do Leão e 
Pinheiral 

André Guerra; Aton Éden 
correa da Silva;  Celso 
Martinez; Éden Correa da 
Silva; Guilherme de Melo 
frança; Jordão Flaeschen de 
Campos; Marcéu Correa da 
Silva;  Odair Sene; Rodrigo; 
Rômulo de Melo França;  
Samuel Midan e Wanderlei 
de Oliveira. 

Inspeção pela manhã, num voo rápido de 
helicóptero. A partir desta data a Brigada 
Matutu  passou a ter apoio de logística do 
CORPAer. À tarde, entre um voo e outro 
para deslocamento de brigadistas, foi 
utilizado o Bambi Bucket como apoio no 
apagamento do fogo no lado oeste da 
Cabeça do Leão.  

05/09 Cabeça Cabeça do Leão: André Guilherme França foi até Aiuruoca, 



 

 

do Leão e 
Pinheiral 

Guerra; Celso martinez; 
Jordão Flaeschen de Campos; 
Marcéu Correa da Silva; 
Samuel Midan e Sideral 
Correa da Silva. 
Pinheiral; Aton Wilches; Éden 
Correa da Silva; Rodrigo;  

juntamente com a gerente do PESP, 
Clarice Lantelme, para fazer compra de 
suprimentos para as brigadas. 
Permaneceu na Fundação Matutu dando 
apoio à logística e organização do 
combate. 

06/09 
Cabeça 
do Leão 

Pessoal do Vale da Pedra e 
do Matutu. 

Combate e difícil rescaldo. 

07/09 Pinheiral 

André Guerra; André melo; 
Aton Wilches; Cassimiro 
Soares; Davi Mattos; Éden 
Correa da Silva; Edie Zuna; 
Edmar; Gilson Tadeu Nagel; 
Guilherme de Melo França; 
João (irmão do Cristino); 
Odair Sene; Rodrigo ; Samuel 
Midan e Wnderlei de 
Oliveira. 

No Pinheiral a Brigada Matutu 
concentrou-se no rescaldo e apagamento 
de fogo subterrâneo que já havia 
penetrado na floresta. 

 

  

 
 

  

 

 



 

 

08/09 Pinheiral 

Aton Wilches; Cassimiro; 
Gaston; Guilherme de 
Melo França; Wanderlei de 
Oliveira. 
 

Bombeiros vão ao local do incêndio para 
fazer o rescaldo nas cabeceiras do 
Pinheiral, dedicando-se à parte desta mais 
próxima da sede do PESP. 
Por volta das 16 horas se deslocaram para 
o local onde foram resgatados pela 
aeronave e o fogo subterrâneo ainda não 
havia sido vencido.  
A gerente do PESP e a Brigada Matutu 
acordaram que a aeronave levaria esses 
brigadistas, deixando-os no local quando 
fosse resgatar os bombeiros, para que 
continuassem o trabalho de combate 
durante a noite, já que conheciam melhor 
a área atingida. 
 

09/09 
 Voo de supervisão e reconhecimento juntamente com a diretora do PESP e capitão da 
aeronave/CORPAer. 

02/10 

Setor norte 
do Parque 
Estadual da 
Serra do 
Papagaio – 
PESP. 

Aton Wilches; Éden Correa 
da Silva; Gilson Tadeu 
Nagel; Guilherme de Melo 
França; Manno Andrade 
França; Rômulo de Melo 
França Marcel Correa da 
Silva. 
Apoio: Moradores 

Começou por volta de 12 horas tendo 
início na trilha que atravessa o fundo 
do Vale do Matutu para o Cangalha.  
Ficou fora de controle e estima-se que 
tenha destruído aproximadamente 85 
ha. de campos, candeais e algumas 
áreas de floresta densa antes que 
pudesse ser totalmente dominado. 
A brigada montada da Fundação 
Matutu, mais moradores do Vale do 
Matutu e do Cangalha, num total de 
22 pessoas, fizeram trabalho de 
combate durante toda a tarde e parte 
da noite até 21 horas, 
aproximadamente. 
O Incêndio, localizado em díficil acesso 
e com uma grande quantidade de 
material combustível seco, 
rapidamente se transformou em 
incêndio de copas com chamas que 
chegaram a 12 mts de altura. 

  

Aiuruoca, 12 de outubro de 2011 

Aton Wilches 
COORDENADOR DA BRIGADA MATUTU 

 

Guilherme de Melo França 
PRESIDENTE 


