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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo principal levantar dados e informações sobre 

incêndios florestais ocorridos em um período de 10 anos, nas Unidades de Conservação 

do Parque Nacional Serra do Cipó e Parque Estadual Serra do Rola Moça, para que 

comparações e relações entre as causas e conseqüências, bem como observações das 

características específicas de cada Unidade sejam realizadas, indicando possíveis formas 

de se reduzir ou amenizar impactos, nessas áreas, ocasionados pelas queimadas. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um país rico no que se refere à biodiversidade de seus recursos naturais. 

Possui diferentes cenários, cada um com a sua respectiva importância para o meio 

ambiente e para o equilíbrio da vida e, hoje, encontra-se com os seus biomas e 

paisagens naturais ameaçados e, muitos, em risco de extinção devido a diversos fatores 

como, por exemplo, a conseqüência do uso e ocupação do solo, a elevada prática do 

consumo ocasionada pelo modelo econômico vigente que, direta ou indiretamente, afeta 

o meio ambiente, dentre outros. 

 

 

__________________ 
¹ Graduando em Geografia e Análise Ambiental do UNI-BH 
² Professor Ori entador do Curso de Geografia e Análise Ambiental do UNI-BH 
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É através desse foco que o estudo em questão busca compreender a relação do 

Homem com o meio ambiente, através, especificamente, de um processo que vem 

ocorrendo desde os tempos mais antigos, como os impactos causados por queimadas e 

incêndios florestais à natureza, oriundos das ações antrópicas. 

 

Áreas de proteção ambiental foram criadas em diversas partes do mundo, uma vez 

que é percebida a necessidade de manter preservados os recursos naturais 

imprescindíveis à sobrevivência humana.  

 

Barreto Filho (2001, apud LOTT, 2006), coloca que, durante a construção de 

Brasília, a criação de Unidades de Conservação na região, se deu por um processo 

político e não por necessidade ambiental, como nos Estados Unidos na mesma época. 

 

No Brasil, com a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – 

SNUC, o Governo busca estabelecer normas para a criação e gestão das Unidades de 

Conservação, conforme Lei Nº 9.985, de 18 de julho de 2000: 

 

O espaço territorial e seus  recursos ambientais, incluindo as águas  
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 
pelo Poder Público, com objetivos de conservação definidos, sob regime 
especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 
proteção (IBAMA, 2000). 

 

Ainda se referindo a mesma Lei, as Unidades de Conservação são classificadas em 

dois grandes grupos: 

 

Unidades de Proteção Integral, com o objetivo de preservar a natureza, 
admitindo apenas o uso indireto dos recursos naturais. Fazem parte desse 
grupo as seguintes categorias: Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque 
Nacional, Refúgio de Vida Silvestre e Monumento Natural e  Unidades de 
Conservação de Uso Sustentável, com o objetivo de promover e assegurar o  
uso sustentável dos recursos naturais. É constituído pelas seguintes 
categori as: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse 
Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particul ar do 
Patrimônio Natural.  (IBAMA, 2000). 

 

 
 As Unidades de Conservação Parque Nacional Serra do Cipó e Parque Estadual 

Serra do Rola Moça, se enquadram nas Unidades de Proteção Integral, ou seja, tem 

como principal objetivo a preservação de sua natureza, permitindo, apenas, o uso 
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indireto de seus recursos naturais como é o caso do turismo, não permitindo 

proprietários e residentes em seus territórios. 

 

 Terborgh e Peres (2002) afirmam que o maior problema, por parte dos 

administradores dos parques, é combater a presença de residentes humanos dentro das 

áreas protegidas. 

 

 Ainda de acordo com Terborgh e Peres (2002), a presença de residentes nas  

áreas protegidas é um fator que pode oferecer comprometimentos diversos com o passar 

do tempo, pois, afeta cerca de 70% dos parques do mundo em desenvolvimento. 

 

 Pelo fato das UC’s que compõem o presente estudo estarem próximas da região 

metropolitana de Belo Horizonte, sendo, portanto, um atrativo natural de fácil acesso e 

com belezas preservadas, elas se caracterizam como atrativos turísticos, recebendo 

grande contingente de pessoas ao longo dos anos e contingente expressivo durante as 

temporadas. Diante desse fato, há um aumento significativo do risco de degradação 

ambiental nessas áreas, despertando a atenção de ambientalistas, autoridades e órgãos 

competentes.  

 

Caracterização das Unidades de Conservação 

 

1 – Parque Nacional da Serra do Cipó 

 

 O Parque Nacional da Serra do Cipó localiza-se na área central do Estado de 

Minas Gerais, na parte sul da Cadeia do Espinhaço, e abrange os municípios de 

Jaboticatubas, Santana do Riacho, Morro do Pilar e Itambé do Mato Dentro, fazendo 

divisa com Itabira. Está distante de Belo Horizonte cerca de 100 km, por estrada em 

direção nordeste no Estado. A área total do PNSC é de aproximadamente 34.000 

hectares com um perímetro de cerca de 154km. (IBAMA, 2008). 
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Figura 1 - Flora na Serra do Cipó.  
FONTE: http://www.viverbemonline.com.br/revista/162/imagens/1083/ 
Acesso em 02 de outubro de 2008. 

 

 O Parque Nacional da Serra do Cipó apresenta excepcional beleza onde abriga 

flora rica em espécies, com alta taxa de endemismo, rica fauna com diversas espécies de 

insetos e anfíbios, inúmeras nascentes que são responsáveis por alimentar as bacias dos 

rios São Francisco e Doce. (IBAMA,2008).  

 

 A maior parte dessa UC’s protege campos rupestres, cerrados, matas ciliares e 

capões de mata. Com topografia acidentada, possibilita a formação de cachoeiras que 

atraem grande número de visitantes oriundos principalmente da grande Belo Horizonte, 

mas também de outras regiões do Brasil e do mundo, o que faz necessário o 

ordenamento da visitação. (IBAMA, 2008). 
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LOCALIZAÇÃO E ACESSO 
 

 
Figura 2 - Mapa de localização e acesso Serra do Cipó 
FONTE: NASCIMENTO, Jaqueline. S; IBAMA, 2008 

 

 

 De acordo com IBAMA (2008), com um clima do tipo tropical de altitude com 

verões frescos e estação seca bem definida, as temperaturas médias anuais ficam em 

torno de 21,2 ºC e a precipitação média anual em torno de 1.622 mm.  

 

2 - Parque Estadual Serra do Rola Moça 

 

 O Parque Estadual da Serra do Rola Moça (PESRM), localizado nos municípios 

de Belo Horizonte, Nova Lima, Ibirité e Brumadinho, constitui uma das principais áreas 

verdes da Região Metropolitana de Belo Horizonte preservando 3.941,09 hectares de 

matas que variam do cerrado à remanescentes de mata atlântica. Com relevo bastante 

característico, o parque apresenta uma vegetação diversificada onde são encontradas 

espécies como o ipê, cambuí, aroeira branca, xaxim, sangra d'água, unha-de-vaca, pau 

de óleo, cedro, e canela-de-ema. Este último por sinal é um excelente comburente. (IEF-

MG, 2008). 
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 Sendo habitat natural da fauna, cujas espécies estão ameaçadas de extinção, 

como a onça parda e a jaguatirica, habitam também essa região o gato mourisco, gato do 

mato, lobo guará, raposa, mão-pelada, coati, dentre outros. O Parque abriga seis 

importantes mananciais de água, são eles: Taboões, Rola-Moça, Bálsamo, Barreiro, 

Mutuca e Catarina, declarados pelo Governo Estadual como Áreas de Proteção 

Especial, garantindo a qualidade dos recursos hídricos que abastecem parte da 

população da região metropolitana de Belo Horizonte. Para assegurar a proteção desses 

mananciais, essa área do Parque não está aberta à visitação pública (IEF-MG, 2008). 

 

 
Figura 3 - Vegetação rast eira do PESRM. 
FONTE: BUENO Rodrigo, 2008. 
 

 O Parque Estadual Serra do Rola Moça é o terceiro maior parque em área urbana 

do país. O PESRM, por encontrar-se próximo de centros urbanos, possuindo em uma de 

suas divisas a região do Barreiro e, por este fato, vem sofrendo invasões de moradores 

dos bairros vizinhos.  

 

Conforme informado por Rodrigo Bueno, Presidente de uma Organização não 

Governamental que atua em combates a incêndios florestais e que está sediada nas 

dependências do PESRM, juntamente com outras instituições como Corpo de 

Bombeiros Militar de Minas Gerais e Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais – 

IEF, a expansão acontece pressionando os limites do Parque, que está confinado como 

uma ilha, hora por ocupação humana residencial,  hora por ocupação humana comercial.   

(Informação Verbal) ³ 

 

 Com o desenvolvimento do turismo e também de outros setores da economia 

como a construção civil, o mercado imobiliário e suas freqüentes atuações  nos 
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seguimentos de condomínios e retiros isolados dos centros urbanos, o meio ambiente 

vem sofrendo significativos impactos e degradações.  

 

 

 
Figura 4 – Mapa de localização do Parque Estadual da Serra do Rola Moça. 
FONTE: MEYER, et al., 2008.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

³ Informação fornecida por Rodrigo Bueno, Presidente da ONG de combates a incêndios florestais, 

atuante principalmente no PESRM. 
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Relação de Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação Parque Nacional 

Serra do Cipó e Parque Estadual Serra do Rola Moça 

 

I - Parque Nacional da Serra do Cipó 

 

 Considerando as informações mencionadas, bem como as características  

específicas de cada UC, destaca-se como objetivo principal desta pesquisa identificar e 

relacionar a evolução dos incêndios florestais nas Unidades de Conservação do Parque 

Nacional Serra do Cipó e Parque Estadual Serra do Rola Moça em um período de 10 

anos até os dias atuais. 

 

  Através do levantamento de dados sobre os incêndios florestais ocorridos nas 

Unidades de Conservação em questão, será possível relacionar as possíveis causas 

desses incêndios, com as principais atividades econômicas realizadas em seu território 

ou em seu entorno, chegando, assim, a um quadro de evolução ou involução desses 

acontecimentos. 

 

  Serão levantadas informações sobre os métodos de prevenção e combate a 

Incêndios Florestais dessas UC’s e, para melhor análise desse assunto, destaca-se, 

conforme o Art. 84, item IV da Constituição (BRASIL,1989), Decreto nº 97.635, de 10 

de abril de 1989, Incêndio florestal sendo fogo sem controle em qualquer forma de 

vegetação. 

 

 De acordo com Silva (1998), fogo é um problema que, cada vez mais, ameaça os  

remanescentes de florestas tropicais no mundo e que apesar de anos de estudo científico 

e de toda atenção da mídia em relação aos  incêndios florestais, os efeitos que eles 

causam ao ambiente ainda têm sido ignorados. 

 
Em âmbito global, destacam-se os prejuízos que os incêndios causam à 
biodiversidade, ao ciclo hidrológico e ao ciclo do carbono na atmosfera. Tais 
prejuízos reduzem os serviços ambientais que a floresta, mantida em seu 
padrão atual, poderia proporcionar ao Planeta (BARBOSA E FEARNSIDE, 
1999). 
 

 É perceptível a vulnerabilidade em que as U.C.s estão submetidas, uma vez que 

toda e qualquer atitude direta ou indireta de pessoas que mantém qualquer tipo de 
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contato com a área protegida, possa vir a causar danos que, muitas vezes, são 

irreversíveis à natureza. 

 

 Para que se chegue a resultados significativos com a pesquisa será necessária a 

realização de coleta de informações específicas relacionadas às bibliografias das 

Unidades de Conservação estudadas, levantamento de dados e relatórios sobre incêndios 

florestais e entrevistas com os chefes ou representantes das Unidades de Conservação 

em questão. 

 

 É necessário levantar informações das causas, conseqüências e dos dados  

técnicos e metodológicos de atuação à prevenção e combate aos incêndios florestais nas 

Unidades de Conservação mencionadas, bem como relacionar seus impactos na 

natureza. Assim, obtém-se maior visibilidade e melhores condições de prevenção, bem 

como a conscientização de público alvo, com o intuito de evitar essas grandes 

queimadas e possibilitar melhorias significativas na preservação dos patrimônios 

naturais que, muitas vezes, são únicos na região e até mesmo no planeta.  

 

 Conforme Relatórios produzidos e gentilmente cedidos pelo Instituto Brasileiro 

de Meio Ambiente – IBAMA, os ROI’s – Relatórios Oficiais de Incêndios, elaborados 

para cada ocorrência de fogo nas áreas do PNSC, indicam dados diversos e importantes 

para o gerenciamento das atividades de combates e prevenção de incêndios florestais. 

 

Ainda que o Parque Nacional da Serra do Cipó seja um atrativo turístico aberto à 

população e receba grande quantidade de turistas no decorrer do ano as principais 

causas dos incêndios florestais em sua região não estão ligadas a atividade do turismo e, 

sim, da pecuária. 

 

 
Figura 5 - Incêndio Florestal no Parque Nacional Serra do Cipó. 
FONTE: http://farm3.static. flickr.com/2167/2474885898_4c11b9fa17.jpg 
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Acesso em: 02 de outubro de 2008. 
 
 
 

 
Gráfi co 1 - da Evolução dos Incêndios Florestais no PNSC 
FONTE: Nascimento, Jaqueline. S. IBAMA, 2008. 
 
 
Com base nos ROI’s, analisados, percebe-se que a propagação do fogo nas áreas  

protegidas do Parque Nacional Serra do Cipó está diretamente ligada à prática do 

pastoreio, ou seja, a ação dos criadores de gado de renovar os pastos com queimadas 

que, na maioria das vezes, foge do controle e se alastra para outras áreas, bem como por 

outros motivos, conforme consta no item VI do Relatório Oficial de Incêndios, do dia 

19/07/2007, fornecido pelo IBAMA. 

 

ORIGEM E CAUSA 

Perícia 
(   )sim     ( x )não        Técnico responsável: 
Provável Causa 
 
(   )desconhecida 
(   )natural (incêndio por raio) 
 
 
Acidente:  
(   )confecção de acei ro       (   )fagulha de máquinas         (   
)reignição 
(   )fagulha transport ada pelo vento          (   )cabo de alta 
tensão    
 
Atividade agropecuária: 
(   )limpeza de área  para roça         (  )renovação de 
pastagem natural    
(   )renovação de pastagem plantada       (   )queima de 
cana-de-açucar 
(   )queima de resto de exploração florestal    
 
Extrativismo:  

Provável Agente Causal 
 
(   )indeterminado 
(   )descarga elétri ca (raio) 
(   )assentado 
(   )baloneiro 
(   )brigadista 
(   )caçador 
(   )coletor de mel 
(   )criança 
(   )extrativista vegetal 
(   )festeiro (fogos) 
(   )funcionário da UC 
(   )proprietário/funcionário de 
fazenda/empresa 
(   )garimpeiro 
(  x )incendiário / piromaníaco 
(   )invasor 
(   )madeireiro 
(   )motorista/operador de máquina 
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(   )animal – caça       (   )extração de flora       (   )extração 
de madeira     
(   )extração de mel    (   )limpeza de área extração mineral  
 
Outras causas: 
(   )fogos de artifí cio 
(   )fogueira de acampamento 
(x   )litígio com Ibama 
(   )queda de balão 
(   )queima de lixo 
(   )ritual religioso 
(   )vandalismo, se for verdade o exposto pelos donos da 
terra. 
(   )outros (especifi car): 
* Litígio – construção irregular em APP, moradora 
vista saindo da área com fogo.  

(   )pescador 
(   )posseiro 
(   )religioso 
(   )transeunte 
(   )turista 
(   )outros (especifi car):  

Figura 6 - Relatório Oficial de Incêndio de 05/07/2007.  
FONTE: IBAMA, 2007. 

 

Pode-se constatar também, de acordo com ROI do dia 23/07/2007, onde o fogo 

causou grande destruição na região da Serra dos Alves, no município de Jaboticatubas. 

 

Difi culdades encont radas: 
Incêndio ameaçou casas, de modo que a prioridade de combate deixou de ser 
o parque. Dificuldade de deslocamento. 
 (ROI de 23 de setembro de 2007. IBAMA, 2007). 
 
 

Segundo o mesmo Relatório, segue as informações das causas e conseqüências. 
 
ORIGEM E CAUSA 

Perícia 
(   )sim     ( x )não        Técnico responsável: 

Provável Causa 
 
(  )desconhecida 
(   )natural (incêndio por raio) 
 
 
Acidente:  
(   )confecção de acei ro       (   )fagulha de máquinas         (   
)reignição 
(   )fagulha transport ada pelo vento          (   )cabo de alta 
tensão    
 
Atividade agropecuária: 
(   )limpeza de área  para roça         (x )renovação de 
pastagem natural    
(   )renovação de pastagem plantada       (   )queima de 
cana-de-açucar 
(   )queima de resto de exploração florestal    
 
Extrativismo:  
(   )animal – caça       (   )extração de flora       (   )extração 
de madeira     
(   )extração de mel    (   )limpeza de área extração mineral  
 
Outras causas: 

Provável Agente Causal 
 
(   )indeterminado 
(   )descarga elétri ca (raio) 
(   )assentado 
(   )baloneiro 
(   )brigadista 
(   )caçador 
(   )coletor de mel 
(   )criança 
(   )extrativista vegetal 
(   )festeiro (fogos) 
(   )funcionário da UC 
(x  )proprietário/ funcionário de 
fazenda/empresa 
(   )garimpeiro 
(   )incendiário / piromaníaco  
(  )invasor – vaqueiro em área 
desapropri ada 
(   )madeireiro 
(   )motorista/operador de máquina 
(   )pescador 
(   )posseiro 
(   )religioso 
(   )transeunte 
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(   )fogos de artifí cio 
(   )fogueira de acampamento 
(  )litígio com Ibama 
(   )queda de balão 
(   )queima de lixo 
(   )ritual religioso 
(   )vandalismo,  
(   )outros (especifi car): 
 

(   )turista 
(   )outros (especifi car):  

 
 DANOS 

Área queimada (ha): 
 
UC: ca. 700 ha 
ZA: não estimado ha 

Tipo de vegetação atingida 
 
(  )área antropi zada (descrever):  
(x  )vegetação nativa (descrever): cerrado 
( x )vegetação em regeneração (descrever): mata ciliar em 
recomposição 

Animais mortos:        

Figura 7 - Relatório Oficial de Incêndio, 23/09/2007  
FONTE: IBAMA, 2007. 
 
 

Segundo entrevistas com o Diretor do Parque Nacional da Serra do Cipó, Henri 

Collet, as maiores dificuldades encontradas no PNSC e que persistiam ao longo dos 

tempos, representando o maior impacto sobre o Parque é a presença ilegal de gado em 

sua área, sendo, essa, a principal causa dos incêndios florestais ocorridos na área 

protegida.  

 

Ainda, conforme Henri Collet, o número de incêndios florestais no Parque deve 

diminuir bruscamente a partir de 2008, pois, ao ser implantado o projeto “Gado Zero”, 

projeto que prevê a retirada de todo o gado que vinha sendo pastoreado nas áreas 

protegidas, os demais motivos e causas de incêndios na região são ínfimos ao se 

comparar com a atividade de renovação de pasto pelos criadores de gado. 

 

Conforme Oliveira (2002, apud LOTT, 2006), as queimadas eram, em sua maioria, 

intencionais. Os moradores ateavam fogo para fazer renascer o capim novo, pois o gado 

preferia os brotos recentes da vegetação, o que resultava na engorda dos animais.  

 

 Além de o gado pisotear a vegetação e as margens dos córregos, os pecuaristas 

usam o fogo para renovar as  pastagens, mesmo dentro dos limites do parque. Em 2003, 

essa prática foi responsável pela maioria dos incêndios florestais registrados na área do 

Parque. (IBAMA,2008). 
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Outro exemplo de ROI oriundo de atividades de pastoreio. 

DANOS 

Área queimada 
(ha): 
 
UC: 409,16 ha  
ZA:  

Tipo de vegetação atingida 
 
(  )área antropizada (descrever): pasto braquiária 
(x )vegetação nativa (descrever): campos 
rupestres, matas ciliares 
(   )vegetação em regeneração (descrever):  
 

Animais mortos:     

 
Observações: A área onde houve o incêndio já foi desapropriada, e há criação 
clandestina de gado, inclusive com rancho para guardar ferramentas. É urgente ação de 
retirada do gado, que está sendo articulada com Ministério Público e Polícia Ambiental.  
 
 
Figura 8 - Relatório Oficial de Incêndio de 19/07/2007 
FONTE: IBAMA, 2007. 

 

 

Segundo informações fornecidas por funcionários e técnicos do PNSC, um dos  

locais que mais possui ocorrência de incêndios em sua área é a bacia do Ribeirão 

Capivara, local, este, que possuía atividade de pastoreio quando da época que o gado 

habitava a mesma região. (Informação Verbal ²). 

 

 
Figura 9 – Área queimada referente ao incêndio florestal ocorrido no ano de 2007. 
FONTE: IBAMA, 2008. 

II - Parque Estadual Serra do Rola Moça 
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Quanto ao Parque Estadual Serra do Rola Moça, tem-se uma questão bem 

diferente em relação à origem dos incêndios florestais. O PESRM, como já mencionado 

anteriormente, está localizado bem próximo de alguns centros urbanos como os 

municípios de Belo Horizonte, Nova Lima, Ibirité e Brumadinho, fazendo divisa com 

alguns bairros da região metropolitana de Belo Horizonte. 

 

Ainda, segundo o entrevistado, a predominância de público nas áreas do PESRM 

muito tem a ver com o fato de o Parque servir de conexão, por uma estrada asfaltada, 

entre distritos, municípios e condomínios fechados. 

 

O principal público freqüentador, na verdade, apenas transita entre Nova 
Lima e Brumadinho - Casa Branca. Nos finais de semana o movimento de 
carros é intenso. Existem ainda poucas pesquisas  no PESRM, mas elas  
acontecem. Um outro público freqüentador e que tem aumentado, são pessoas 
que vão para o Parque em busca de atrativos naturais (todos contemplativos), 
principalmente os  Mirante Planetas e Veados. (BUENO, Rodrigo. 2008) 

 

O PESRM sofre, também, com as questões relacionadas à expansão urbana, com 

invasões clandestinas e pressões políticas através de interesses empresariais. Aqui, o 

entrevistado reforça a questão do tráfego de pessoas nas áreas protegidas, bem como 

informa as origens de cada classe social e sua forma de relação com o Parque. 

 

O PESRM tem expansão urbana acontecendo em Ibirité, Brumadinho, Nova 
Lima e BH. Apesar de haver "pouca" invasão, o PESRM hoje tem zona de 
amortecimento muito pequena, e, em algumas regiões ela nem mais existe. 
Dentro do parque existe um litígio na justiça que se desenrola no Barreiro. O 
Bairro Solar do Barreiro foi criado em áreas públicas, fi ca após a portaria do 
Barreiro. Houve tent ativa de desmembrar essa área do parque por um 
deputado, mas até agora sem sucesso. No entorno da UC, existem diversas 
comunidades com variada situação social: Classe média alta:  
Retiro das Pedras - Nova Lima; Classe média (ocupação aos finais de 
semana) -Casa Branca – Brumadinho; Classe baixa - Barreiro-BH e 
Favelização - Bairro Independência –BH População Rural – Ibirité. 
(BUENO, Rodrigo. 2008). 
 
 

 
Figura 10 - Fogo ameaçando linhas de transmissão do PESRM. 
FONTE: BUENO, Rodrigo, 2008. 
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Quanto à pecuária, atividade responsável pelos maiores impactos causados por 
incêndios florestais ocorridos no Parque Nacional Serra do Cipó, já no PESRM, elas são 
ínfimas conforme mencionado ainda pelo entrevistado. 
 

A prática da pecuária é quase inexistente. O número de vizinhos que criam 
gado no Parque é mínimo, bem como o número de cabeças. Os que existem 
fazem a criação apenas para subsistência. O impacto gerado por gado no 
PESRM é praticamente nulo. Não existe gado dentro da UC.  
(BUENO, Rodrigo. 2008) 
 

É necessário, também, levar em consideração as possíveis causas de incêndios florestais 
terem se iniciado por questões naturais, porém o entrevistado coloca informações sobre 
essa questão. 
 

Incêndios naturais são bem menos freqüentes que imaginamos. A forma de 
ignição desses incêndios (naturais) é quase sempre ocasionada por descargas  
elétricas (raios). Ou sej a, elas acontecem normalmente no período que 
antecede as chuvas. Assim, sabiamente, a natureza "põe" fogo no período 
certo, bem próximo aos meses de setembro e outubro. Incêndios em meses  
anteriores a esses, a partir de maio, quando se inicia a temporada seca, são 
quase sempre causados pelo homem. Os dados variam de 90 a 97% de 
incêndios identificados como criminosos, seja por culpa ou dolo. (BUENO, 
Rodrigo. 2008). 

 

 
Figura 11 - Incêndio  Florestal Parque Serra Rola Moça 
FONTE: BUENO, Rodrigo. 2008. 

 
 
 

 
Conclusão: 
 

Conclui, se, com o presente estudo, a grande importância dos acompanhamentos 
e monitoramentos aos incêndios florestais nas Unidades de Conservação do Parque 
Nacional Serra do Cipó e Parque Estadual Serra do Rola Moça devido à riqueza da 
fauna e flora dos respectivos biomas e também pelas observações dos grandes impactos 
causados pelo fogo à vida selvagem e às condições naturais como solos, climas, água e 
qualidade do ar. 
 

É percebida a importância das brigadas de combate a incêndios florestais, bem 
como a real necessidade de fornecer equipamentos de proteção individual e condições 
de trabalho como deslocamentos, apoio e fiscalizações.  
 

As questões políticas que envolveram os grandes conflitos que ocasionaram em 
queimadas intencionais, que muito degradaram o meio ambiente, são questões que 
devem ser acompanhadas pelas autoridades, através de políticas públicas eficientes e 
fiscalização intensa, além de sistemas de punição rigorosos para aqueles que desafiam a 
lei visando interesses particulares. 
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É visto, também, que através do programa GADO ZERO, que visa a retirada de 

todo o gado das áreas do PNSC, obteve-se sucesso com a diminuição de incêndios 
criminosos nessa UC, enquanto no PESRM, o problema com o fogo continua, devido às 
questões urbanas que envolvem a área do Parque.  
 

Ao longo do tempo, pode-se considerar uma diminuição dos números de 
incêndios florestais no PNSC, levando-se em conta a criação e efetivação da brigada de 
combate a incêndios, no Parque, a partir de meados de 2000, o que culminou em um 
controle maior dessas queimadas que assolavam a região, mesmo sendo, o fogo,  de 
caráter criminoso, como a prática do pastoreio. Os impactos poderiam ser, na ausência 
da brigada, em proporções muito maiores. 
 

Em se tratando do PESRM, por ser uma área protegida em meio à expansão 
urbana, o número de incêndios vêm crescendo devido ao aumento do tráfego nas 
estradas de acesso aos municípios e distritos que localizam-se nas áreas protegidas e 
devido à vulnerabilidade dessa UC por estar em contato próximo da região urbana, onde 
moradores festejam eventos com fogos de artifícios, rituais religiosos, fogueiras  em 
acampamentos ou churrascos, dentre outros. 
 

Para essa UC, a prática de pastoreio é nula, não sendo esse o motivo dos  
principais incêndios ocorridos na região. 
 

O presente estudo possibilita análises as quais são necessárias ações  
emergenciais por parte do poder público, ações rigorosas e constantes para os métodos 
de prevenção aos incêndios florestais, não visando apenas os métodos de combates, em 
si, pois, esses, são, sem dúvida, mais onerosos aos cofres públicos; desgastantes para os 
profissionais; arriscados no que se refere às possibilidades de acidentes letais ou fatais e, 
sem deixar de mencionar que o cuidado e a prevenção podem evitar, certamente, a 
atitude de uma criança acender um fósforo na mata para observar a força de combate 
aos incêndios, com aeronaves, bombeiros, mídia e etc., em ação. 
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