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1. INTRODUÇÃO 

 

 Este documento tem como objetivo apresentar uma atualização do histórico de informações 
sobre a ocorrência de incêndios florestais e o uso do fogo na região do Parque Nacional do Itatiaia. 
Igualmente, traz uma proposta de manejo integrado do fogo considerando as ações de prevenção e 
controle de eventos severos, além da possibilidade do uso do fogo como ferramenta de conservação e 
manejo da paisagem regional. 

  Neste contexto, apresentamos uma análise da situação atual e da desejada, metas e 
indicadores, uma proposta de estratégias, técnicas e ferramentas a ser utilizada, além das ações de 
contingência para o controle de incêndios florestais. 

 Para tanto, o Plano traz um cronograma de execução das ações elencadas para o alcance de 
seus objetivos, com início para o ano de 2017 (ANEXO I). 

 

2. CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA - PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA 

 

 Unidade de conservação de proteção integral criada em 1937 tendo seus limites modificados em 
1982, com área de aproximadamente 30.000 hectares, abrangendo terras dos municípios de Itatiaia e 
Resende, no estado do Rio de Janeiro, e Bocaina de Minas e Itamonte, no estado de Minas Gerais 
(ANEXO II – Figura 01).  

 Integra o mosaico de Unidades de Conservação da Mantiqueira, estando inserido no corredor da 
Serra do Mar e da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, além de ser considerada área de extrema 
importância biológica para a conservação da biodiversidade. 

 Administrativamente é divido em 03 regiões: a Parte Baixa, em áreas abaixo de 1.800 metros no 
município de Itatiaia, incluindo as proximidades de Penedo, além de Engenheiro Passos (município de 
Resende); a Parte Alta, em áreas acima de 1.800 metros incluindo as proximidades das comunidades de 
Itamonte (Vargem Grande, Serra Negra, Fragária e Capivara), Planalto do Itatiaia, Morro Cavado e Alto 
dos Brejos; e Visconde de Mauá, incluindo as proximidades de Maringá, Maromba, Vale do Pavão, Vale 
das Cruzes (município de Itatiaia), Vale do Alcantilado, Vale da Santa Clara, Vale da Prata e Santo 
Antônio do Rio Grande (município de Bocaina de Minas).  

 Pode ser acessado por veículos motorizados em todas as suas regiões administrativas conforme 
descrição abaixo: 

- Parte Baixa, município de Itatiaia – RJ: acesso feito pela rodovia presidente Dutra na altura da cidade 
de Itatiaia e seguir pela rodovia BR 485 até Posto 01 (km 04) e Sede Administrativa (km 8,5); 

- Parte Alta, municípios de Resende – RJ e Itamonte – MG: acesso feito pela rodovia presidente Dutra, 
sentido São Paulo, até a saída 330 na altura de Engenheiros Passos; seguir pela Rodovia 354 (Rio –
Caxambu) até a Garganta do Registro (Divisa de estados entre RJ e MG); seguir pela BR 485 em precário 
estado de conservação até o Posto Marcão (Km 13). As comunidades de Itamonte podem ser acessadas 
em bifurcação no local Brejo da Lapa, km 08; 

- Região de Visconde de Mauá, municípios de Itatiaia e Resende – RJ, Bocaina de Minas – MG: acesso 
feito pela rodovia presidente Dutra na altura do distrito de Penedo; seguir pela RJ 163 em direção à 
Visconde de Mauá. O Posto de Informação e Controle do ICMBio está localizado ao lado da igreja da 
localidade e do campo de futebol, possível heliponto. Para acesso aos Vales do Pavão e Cruzes, Maringá 
e Maromba, seguir pela RJ 151. 

 

 



Tabela 01. Quadro de distâncias aproximadas entre localidades e postos de controle do PNI (cálculo 
baseado nos trajetos realizados por rodovias federais e estaduais, preferencialmente). 

Procedência Posto Marcão 
(Parte Alta) 

Posto 01 
(Parte Baixa) 

Sede PNI 
(Parte Baixa) 

Posto VM 
(Visconde de Mauá) 

Resende – RJ 68 km 21 km 25 km 41 km 

Itatiaia – RJ 52 km 04 km 8,5 km 40 km 
Itamonte – MG 30 km 60 km 64,5 km 103 km 

Visconde de Mauá – RJ 96 km 45 km 49 km 0 km 

Mirantão - MG 111 km 60 km 64 km 15 km 

St° Antonio Rio Grande - MG 127 km 76 km 80 km 31 km 
Rio de Janeiro – RJ 230 km 180 km 184,5 km 207 km 

São Paulo – RJ 300 km 275 km 279,5 km 315 km 

  

 Possui relevo predominantemente montanhoso variando de 540 a 2.791 metros acima do nível 
do mar, possuindo diferentes fisionomias de Mata Atlântica sendo:  

Parte Baixa: Floresta Ombrófila Densa Montana; áreas alteradas em diferentes estágios de regeneração; 
áreas agropecuárias; 

 Parte Alta: Floresta Ombrófila Densa Altomontana; Floresta Ombrófila Mista (Mata de Araucária); 
Campos de Altitude; áreas agropecuárias; 

Visconde de Mauá: Floresta Ombrófila Densa Montana e Altomontana; Floresta Ombrófila Mista (Mata 
de Araucária); áreas alteradas em diferentes estágios de regeneração; áreas agropecuárias. 

 Apresenta tipos climáticos (Köppen) distintos entre suas regiões administrativas sendo: o tipo 
Cwb (clima temperado úmido com inverno seco e verão temperado) para a Parte Alta e o tipo Cwa 
(clima temperado úmido com inverno seco e verão quente) para a Parte Baixa, com a região de 
Visconde de Mauá apresentando condições intermediárias entre os dois tipos distintos.  Cabe salientar 
que durantes os meses mais frios do ano, na Parte Alta é comum a ocorrência de temperaturas abaixo 
de 0 °C. Para conhecimento das condições do tempo atmosférico na parte alta, acesse o site do Parque e 
posteriormente o link Estação Meteorológica no Planalto – Posto Marcão / Massena: 
(www.icmbio.gov.br/parnaitatiaia/), ou diretamente pelo link 
http://classic.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IRIODEJA40&wuSelect=PWS. 

 

3. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL E DA DESEJADA E DOS BENEFÍCIOS E MALEFÍCIOS DO USO DO FOGO 

 

 Considerando as necessidades socioeconômicas e o uso do fogo na região, foi feita uma análise 
da situação atual e da desejada, incluindo suas metas e indicadores a curto e médio prazo, de modo a 
minimizar os malefícios do uso do fogo pela utilização de estratégias e técnicas adequadas aos objetivos 
definidos no Plano de Manejo.   

 Abaixo, estão descritos os objetivos de manejo da unidade que apresentam relação com o tema 
e que definem os alvos de conservação: 

- Proteger remanescentes de Florestas Ombrófilas e ecossistemas associados, especialmente os campos 
de altitude e as formações florestais altomontanas; 

- Proteger a paisagem e a beleza cênica representativas da Mata Atlântica do Vale do Paraíba e da Serra 
da Mantiqueira; 

- Proteger os ecossistemas e a biota associada à formação rochosa de montanhas do PNI (nefelina 
sienito), raras no Brasil, possibilitando aos visitantes a sua vivência; 

- Proteger as nascentes das bacias hidrográficas existentes no interior do PNI; 



- Proteger populações de Euterpe edulis e Araucaria angustifolia; 

- Proteger espécies raras, endêmicas e ameaçadas já identificadas no interior do Parque; 

- Possibilitar, incentivar e promover estudos científicos visando à conservação da biodiversidade da 
região, para o aprimoramento continuo das ações de educação ambiental, visitação pública, manejo de 
espécies exóticas invasoras, além do aumento do conhecimento das áreas ainda não estudadas; 

- Propiciar oportunidades para o aprofundamento do conhecimento relacionado às condições de vida e 
história das populações pretéritas e atuais, do Parque e entorno, respectivamente; 

- Proporcionar, possibilitar, gerar e disseminar conhecimento técnico e cientifico da fauna e flora da 
Mata Atlântica; 

- Garantir e incentivar a recuperação de áreas alteradas ou degradadas pela atividade humana, nas 
áreas dentro e no entorno da unidade; 

- Garantir e incentivar a implementação de um sistema de prevenção e controle de incêndios florestais 
juntamente com a comunidade local do entorno; 

- Proporcionar meios para que o PNI se torne um polo de referência para o manejo, pesquisa e visitação 
em ambientes de Mata Atlântica; 

Considerando o histórico de informações existentes, tem se a seguinte situação: 

ATUAL DESEJADA 

Área impactada por incêndios florestais que 
ocorrem no auge do período seco e com alta 
severidade nas fisionomias sensíveis e propensas 
ao fogo. 

 

Meta 1: diminuir a área impactada por incêndios 
florestais e sua severidade 

Indicadores: Área queimada (AQ) e Nº de 
Incêndios  

Meta 2: alterar a sazonalidade do fogo na região 
do Parque Nacional  

Indicador: Subdivisão do Indicador 1 em AQ 
precoce e AQ modal /tardia 

Meta 3: diminuir a área de floresta impactada por 
fogo 

Indicador: Área de floresta queimada 

Meta 4: Diminuir a área impactada por um único 
incêndio no setor PLANALTO para no máximo 250 
hectares 

Indicador: Área impactada / evento 

Receio do uso do fogo como ferramenta 
agrosilvopastoril  pelas comunidades existentes 
no interior e entorno da unidade 

Meta 5: Integrar os objetivos de uso do fogo entre 
as comunidades e o ICMBio de forma a manter um 
regime de fogo apropriado às necessidades 
socioeconômicas e aos objetivos de manejo da 
unidade 

Indicador: N° de Queimas controladas e /ou 
prescritas  

 

 



 De forma complementar foi feita uma análise dos benefícios e malefícios do uso do fogo, 
associados aos objetivos de manejo da unidade de conservação e seu contexto socioambiental 

 

BENEFÍCIOS MALEFÍCIOS 

Aumento da palatabilidade da pastagem 

Facilidade no plantio de culturas agrícolas e 
florestais  

Aumento do teor de nutrientes no solo provocado 
pelas cinzas  

Manutenção de áreas abertas passíveis para uso 
agrosilvopastoril ou parcelamento do solo  

Manutenção de aspectos culturais e do modo de 
vida tradicional da Serra da Mantiqueira 

Manutenção da paisagem atual 

Redução da vegetação nas margens de trilhas 
utilizadas para deslocamento e ou uso público 

Eliminação de resíduos domésticos em locais sem 
coleta pública 

Redução dos riscos e custos de combate 

Redução de danos nas fisionomias sensíveis e nos 
alvos de conservação 

Áreas extensas queimadas e alta severidade sobre 
a vegetação  

Impacto em borda de florestas com incremento 
do efeito borda e da fragmentação florestal 

Mortalidade de indivíduos de Araucaria 
angustifolia 

Impacto sobre populações de espécies raras, 
endêmicas ou ameaçadas 

Possibilidade de contaminação por espécies 
exóticas  

Impacto em Áreas de Preservação Permanente, 
principalmente associadas a corpos d’água 
(nascentes e cursos), podendo afetar a 
quantidade e qualidade da água 

Redução do teor de matéria orgânica dos solos 

Exposição dos solos a processos erosivos 

Emissão de gases do efeito estufa 

Impacto sobre a beleza cênica da paisagem 

Impedimento à visitação do Setor Planalto 

Perda de patrimônio de terceiros (cercas, caixas 
de abelha, plantios, equipamentos e recursos para 
abastecimento doméstico de água, entre outros) 

Riscos à saúde humana (brigadistas e sociedade)  

Uso do fogo como instrumento de represália e 
vandalismo 

Utilização de recursos públicos, já escassos, para o 
controle de incêndios florestais 

 

 

 

 

 

 

 

 



04. CARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE FOGO E DAS FISIONOMIAS VEGETAIS EM RELAÇÃO AO FOGO 

 

 Considerando o histórico de Registro de Ocorrência de Incêndios – ROI, podemos observar que o 
regime de fogo do Parque Nacional do Itatiaia é variável, tendo especificidades quanto às principais 
causas, objetivos de uso, frequência, época, comportamento do fogo e severidade. Entretanto, 
podemos generalizar o regime de fogo atual, para as fisionomias propensas ou influenciadas pelo fogo 
como: fogo de origem humana, apesar da ocorrência de incêndios causados por raios no período 
chuvoso; com objetivo diverso (principalmente para renovação de áreas de campos para uso pecuário; 
vandalismo, represália ou vingança; limpeza e manutenção de áreas abertas; queima de resíduos); 
frequência de queima variando entre 02 a superior a 15 anos (neste caso, os períodos entre as queimas 
são resultado do uso proposto para área e/ou do trabalho de supressão realizado pela brigada); época 
de ocorrência no auge ou final do período de estiagem, resultando em incêndios de alta intensidade; 
predominantemente de superfície, embora ocorra nas áreas de floresta, incêndios de copa e 
subterrâneos; de alta severidade à vegetação, função das condições climáticas (umidade do ar baixa, 
temperatura alta, ausência de chuvas), de topografia (declividades acentuadas) e material combustível 
disponível (leve, com distribuição homogênea e continuidade horizontal na área de campo; médio e 
pesado, com distribuição heterogênea e alta continuidade associada nas bordas das florestas). 

 

 

Gráfico 01. Distribuição percentual do número de Registros de Incêndios Florestais – ROIs e Área 
atingida em relação aos meses do ano, considerando o histórico entre 1937 e 2016 (eventos no interior 
e entorno do PNI em um raio de 03 km). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 2. Número de ocorrências de incêndios florestais e suas causas sugeridas e identificadas, entre 
2011 e 2016, apresentadas por setor: ITAMONTE – entorno do PNI; MC/AB – Morro Cavado / Alto dos 
Brejos – interior do PNI; PB/EP/MAUA – Parte Baixa / Engenheiro Passos / Visconde de Mauá – entorno 
do PNI; PLANALTO – interior do PNI; SERRA NEGRA – interior do PNI. (Os setores estão detalhados no 
item 5). 

 

 Observando as causas dos incêndios florestais sugeridas ou identificadas entre 2011 e 2016 nos 
diferentes setores apresentados, verificamos que o fogo ainda é utilizado como ferramenta na área rural 
e periurbana, principalmente para: renovação da pastagem, tanto nativa quanto plantada; queima de 
resíduos e limpeza e manutenção de áreas abertas, em função da expansão urbana e especulação 
imobiliária que ocorre na região. Entretanto, devido às dificuldades encontradas (burocracia, 
desconhecimento legal, falta de assistência técnica) ou receio de responsabilização pelo uso do fogo, as 
técnicas de queima controlada não são utilizadas, transformando os eventos em incêndios florestais.  

 Dentre as atividades agropecuárias, o fogo é utilizado principalmente para a renovação de 
campos com predominância de gramíneas e ciperáceas nativas, nos setores Morro Cavado / Alto dos 
Brejos e Serra Negra, no interior da uc, e Itamonte, nas propriedades rurais no entorno. Entretanto, 
conforme os relatos de reunião temática com a comunidade durante o processo de celebração de 
Termos de Compromisso na Serra Negra verifica-se que houve uma mudança na época de uso do fogo 
para este fim, após a “proibição” de fogo e a implantação do programa de brigada. Anteriormente, o 
fogo era usado na primavera após as primeiras chuvas e, atualmente, está sendo utilizado no auge do 
período de estiagem, com o objetivo de queimar a maior área de campo possível, o que está gerando 
danos nos ambientes sensíveis, nos alvos de conservação e consequentemente nos produtos e serviços 
ambientais. 

 Outra causa a ser observada, principalmente nos setores mineiros (Itamonte e Serra Negra), é a 
de vandalismo, caracterizada por diversos focos provocados em locais aleatórios (margens de estradas e 
trilhas), horários indefinidos e em áreas aparentemente sem uso produtivo. Este fato demonstra o uso 
do fogo em um contexto social complexo, como uma ferramenta de provocação às estruturas do Estado, 
o que inclui brigadistas contratados, servidores e funcionários, ou núcleos familiares mais próximos à 
gestão da unidade.  

 Cabe salientar a diferença entre o vandalismo e eventos provocados por represália a ações de 
gestão da uc, causa definida como litígio com o ICMBio, com o fogo sendo usado como instrumento de 
vingança, principalmente em terras públicas e ou utilizadas para uso público. 

 



  

Imagem 01. Área queimada e gado bovino. Fogo 
utilizado como ferramenta da atividade pecuária 
(renovação dos campos nativos). SETOR MORRO 
CAVADO / ALTO DOS BREJOS 

Imagem 02. Ponto de origem (leira de material 
lenhoso) de incêndio florestal, com o fogo utilizado 
para limpeza de área após roçada da vegetação em 
estágio inicial de regeneração. SETOR PB/EP/VM 

  

Imagem 03. Área queimada sem uso produtivo 
aparente, característica de fogo como 
ferramenta de vandalismo. SETOR ITAMONTE 

Imagem 04. Restos de vela encontrados em área 
queimada, demonstrando o uso de mecanismos de 
retardo, tipificando vandalismo. SETOR ITAMONTE 

  

Imagem 05. Dispositivo de ignição intacto 
encontrado durante investigação. SETOR SERRA 
NEGRA 

Imagem 06. Árvore seca atingida por raio, ponto de 
origem de incêndio florestal provocado por causa 
natural. SETOR PB/EP/VM  



  

Imagem 07. Ponto de origem de incêndio 
florestal (margem da BR 354), causado por 
acidente (fagulhas de escapamento ou contato 
entre partes aquecidas de caminhão e a 
vegetação). SETOR PB/EP/VM 

Imagem 08. Restos de fogueira no canto inferior 
direito da cena. Ponto de origem de incêndio 
florestal causado por negligência (queima de 
resíduos domésticos).  SETOR ITAMONTE 

  

Imagem 09. Destroços de balão encontrados em 
área próxima a Travessia Rebouças – Rancho 
Caído – Mauá. O artefato foi visualizado 
sobrevoando o local em julho de 2014 e não 
houve ignição da vegetação. SETOR PLANALTO 

Imagem 10. Fogueira encontrada em área de 
acampamento selvagem (Travessia Rebouças – 
Rancho Caído – Mauá), demonstrando conduta em 
desacordo com as normas da uc. SETOR PLANALTO 

  

Imagem 11. Detalhe mostrando churrasqueira 
encontrada próxima à área de acampamento da 
Parte Alta e Abrigo Rebouças, demonstrando 
conduta em desacordo com as normas da uc. 
SETOR PLANALTO 

Imagem 12. Visão geral da estrutura mostrada na 
imagem 11. Observar proximidade entre a estrutura 
e a vegetação. SETOR PLANALTO 

 

  



  

 Quanto às fisionomias vegetais existentes na região do Parque Nacional do Itatiaia, estas foram 
classificadas em relação ao grau de sensibilidade / tolerância ao fogo em duas grandes categorias: 
sensíveis ao fogo (as espécies não evoluíram com o fogo como um processo recorrente importante e 
não desenvolveram adaptações, por isso a mortalidade é alta, mesmo com baixa intensidade do fogo); 
propensas ao fogo (muitas espécies evoluíram adaptações para responder positivamente e /ou facilitar 
a sua propagação, ou seja, a vegetação é inflamável resultando em um sistema no qual o fogo pode ser 
parte, como agente de criação e manutenção dos padrões de biodiversidade).  

 Uma terceira categoria pode ser citada considerando os mosaicos existentes: a influenciada 
pelo fogo (frequentemente a vegetação é sensível ao fogo, mas apresenta parte das espécies adaptadas 
a sua passagem. Com isso, o fogo exerce algum papel na criação de habitats heterogêneos (e.g., 
mosaicos sucessionais) e, consequentemente, nos padrões de biodiversidade). 

 Neste contexto, as fisionomias Floresta Ombrófila Densa (FOD) e Ombrófila Mista (FOM) foram 
definidas como sensíveis ao fogo; e as formações campestres, campos de altitude e campos pecuários 
nativos foram definidas como propensas ao fogo.  

 Salienta-se que a fisionomia campos pecuários nativos encontra-se como um mosaico com 
fragmentos de FOD Altomontana e FOM, associados a altitudes de até 2.200 metros, 
predominantemente sobre CAMBISSOLOS, estando atualmente influenciado pelo fogo.  

 A fisionomia definida como campos de altitude é composta por um mosaico com diferentes 
formas vegetais e de estrutura variável, podendo conter densidade variável de pteridófitas, ervas, 
arbustos e arvoretas, distribuídos em uma matriz graminóide, além de pequenos fragmentos de FOD 
Altomontana e ilhas de vegetação sobre rochas. Estão associados a solos jovens (NEOSSOLOS Litólicos), 
afloramentos rochosos e ORGANOSSOLOS. É uma fisionomia propensa ao fogo e seu mosaico está 
influenciado pelo regime de fogo existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Imagem 13. Fisionomia campos pecuários nativos. 
Observar cerca destruída, indicando o uso coletivo 
da pastagem. SETOR MORRO CAVADO / ALTO DOS 
BREJOS 

Imagem 14. Área queimada por incêndio florestal 
no auge da estiagem. Observar impactos sobre 
APP de curso d’água e fragmentos florestais. 
SETOR MORRO CAVADO / ALTO DOS BREJOS 

  

Imagem 15. Área queimada por incêndio florestal 
no auge da estiagem. Observar que o fogo atinge 
tanto as fisionomias propensas (campos) quanto 
os ambientes sensíveis (fragmentos florestais). 
SETOR MORRO CAVADO / ALTO DOS BREJOS 

Imagem 16. Borda de fragmento com alteração na 
estrutura da floresta. Observar árvores adultas 
mortas por incêndios antigos e o estrato de 
regeneração natural recentemente impactado. 
SETOR MORRO CAVADO / ALTO DOS BREJOS 

 

 

Imagem 17. Detalhe de indivíduos mortos de 
Araucaria angustifolia (pinheiro-do-paraná), 
espécie definida como alvo de conservação. SETOR 
MORRO CAVADO / ALTO DOS BREJOS 

Imagem 18. Borda de fragmento com alteração 
nas condições ambientais, com aumento da 
luminosidade e da probabilidade de colonização 
por espécies herbáceas mais inflamáveis. SETOR 
MORRO CAVADO / ALTO DOS BREJOS 



  

Imagem 19. Paisagem característica do SETOR 
PLANALTO, fisionomia campos de altitude, com 
períodos de acúmulo de combustível superiores a 
15 anos.  

Imagem 20. Visão aérea de área queimada no 
período de estiagem. Observar as condições de 
topografia e de combustível (campos e áreas em 
estágio inicial de regeneração) o que dificulta o 
controle e extinção dos eventos. SETOR SERRA 
NEGRA 

  

Imagem 21. Campos de altitude, ambiente 
propenso ao fogo. Neste ambiente, sobre 
associação de NEOSSOLOS Litólicos e 
ORGANOSSOLOS, a altura média da vegetação é 
de 1,5 m, após 10 anos sem queima. SETOR 
PLANALTO 

Imagem 22. Campos de altitude, ambiente 
propenso ao fogo. Neste local, sobre 
ORGANOSSOLOS, a altura das touceiras de 
Cortaderia modesta chega a ser superior a 1,5 m, 
após 10 anos sem queima. SETOR PLANALTO 

  

Imagem 23. Campos de altitude, ambiente 
propenso ao fogo. Neste local, sobre afloramento 
rochoso, a altura média do estrato herbáceo é de 
0,5 m, após 10 anos sem queima. SETOR 
PLANALTO 

Imagem 24. Afloramento rochoso com vegetação 
atingida por incêndio florestal no auge da 
estiagem. A propagação do fogo ocorreu em 
função da presença e continuidade de gramíneas. 
SETOR PLANALTO 

 

 

 

 

 



5. ESTRATÉGIAS DE MANEJO INTEGRADO DO FOGO 

 As Estratégias Gerais do MIF na região do Parque Nacional do Itatiaia compreendem as ações de 
prevenção, uso e supressão do fogo, considerando, inicialmente o manejo no nível de paisagem e, 
posteriormente, o manejo em função de elementos específicos (espécies-alvo) dos ecossistemas 
existentes.  

 Neste contexto, as estratégias gerais que podem ser citadas envolvem uma maior integração 
com as comunidades do entorno, com o objetivo de reduzir o numero de ignições indesejadas; o 
estabelecimento de uma linha de pesquisa sobre ecologia do fogo com a formação de uma rede de 
pesquisadores cujo objetivo seja a geração, disseminação e transferência de conhecimento adquirido ao 
longo do processo, além de viabilizar o monitoramento e avaliação do Plano, de forma a subsidiar a 
tomada de decisões de manejo. 

  Igualmente, deve-se buscar a padronização de ferramentas e procedimentos entre os entes 
governamentais, neste caso o território Serra da Mantiqueira, de modo a indicar elementos para a 
formulação de políticas públicas associadas ao tema, preferencialmente em fóruns de discussão ampla, 
para que o manejo seja realizado no nível de paisagem; e dar continuidade ao planejamento e execução 
de Plano contendo as ações de resposta para o controle de incêndios florestais.  

 Neste sentido, as ações prioritárias a serem realizadas são: 

1. Desenvolver um Plano de Comunicação Social abrangendo ações de educação e sensibilização 
dos visitantes e das comunidades do entorno em relação aos benefícios e malefícios do fogo;  

2. Realizar reuniões comunitárias ou conversas com os núcleos familiares com o objetivo de 
integrar os objetivos de manejo da unidade e as necessidades socioeconômicas e culturais quanto ao 
uso do fogo. Como resultado, espera-se a elaboração de calendário de queima; 

3. Possibilitar a realização de queimas controladas no entorno da unidade e queimas prescritas no 
interior da unidade de conservação.  

 Para a execução de queimas controladas no entorno da unidade, as mesmas deverão preceder 
de Autorização conforme a legislação estadual vigente. A unidade de conservação será um facilitador do 
processo autorizativo e poderá apoiar a execução das queimas controladas no entorno da unidade.  

 Para o caso das propriedades rurais inseridas no estado do Rio de Janeiro, os requisitos para o 
uso do fogo deverão atender a Lei Estadual n° 2.049/1992. Assim, dificilmente será permitido o uso do 
fogo na forma de queima controlada.  

 Para as propriedades rurais inseridas no Estado de Minas Gerais, os requisitos para o uso do 
fogo deverão atender a Lei Estadual n° 10.312/1990 e Decreto n° 39.792/1998, cabendo uma definição 
conjunta entre o IEF-MG e a APA da Serra da Mantiqueira (APASM), visando à possibilidade de se 
efetuar queima controlada no entorno do PNI, interior da APASM.  

 Para a execução de queimas prescritas pela unidade de conservação, as mesmas deverão 
preceder de Autorização e serão planejadas por documento técnico denominado Plano de Queima, 
cujos Formulários encontram-se como Anexos IV e V. Para tanto, o planejamento deverá ser realizado 
conforme o grau de risco de incêndios severos; 

4. Contratar a brigada temporária, com inicio das atividades em março (01 esquadrão) e 
contratação do restante em maio e junho, a depender do quantitativo definido pela CoEM/CGPro. 
Sugerimos a contratação de mais 03 esquadrões no período de maio a novembro; 

5.  Implantar a brigada voluntária da unidade de conservação; 

6. Estabelecer uma rede de parcelas permanentes ao longo da unidade, nos diferentes setores e 
em unidades com estratégias de manejo diversas, visando ao monitoramento e geração de subsídios 
para tomada de decisões; 

7. Estabelecer parcerias com instituições relacionadas ao tema, tanto para execução das ações de 
contingência, quanto para as ações de monitoramento/avaliação do Plano. 



 

 

    

Imagem 25. Proposta de mascote da uc, espécie 
Melanophryniscus moreirae, definida como alvo 
de conservação, ferramenta para 
desenvolvimento do Plano de Comunicação. 

Imagem 26. Exemplo de estrutura para 
sensibilização dos visitantes em relação ao risco 
de incêndios, parte do Plano de Comunicação. 

  

Imagem 27. Reunião com a comunidade da Serra 
Negra sobre pecuária e fogo durante o processo 
para a elaboração de Termos de Compromisso. 

Imagem 28. Brigadistas e voluntários durante 
combate a incêndio florestal. A oficialização da 
brigada voluntária da unidade é uma das ações 
prioritárias elencadas para o ano de 2017. 

  

Imagem 29. Treinamento realizado com brigadas 
das ucs federais da região para integração, 
aprimoramento e padronização de 
procedimentos. 

Imagem 30. Amostragem de insetos, em possível 
área de queima prescrita, componente inserido 
como um dos indicadores de biodiversidade para 
monitoramento do Plano.   

 

  

 



 Para a definição de estratégias, ações e técnicas a serem adotadas, foi proposta uma setorização 
da Unidade de Conservação (Anexo III - Figura 02), já que não há como generalizar as informações para 
todo o Parque Nacional em função de especificidades quanto à sensibilidade das fisionomias e os alvos 
de conservação, além das necessidades socioeconômicas de uso do fogo. Esta setorização tem como 
objetivo propor soluções adequadas para o aumento dos benefícios e diminuição dos danos quanto ao 
uso do fogo nos alvos de conservação. 

 Cabe salientar que as ações e atividades de rotina relativas à preparação, detecção, mobilização, 
controle e extinção dos incêndios florestais estão detalhadas no ITEM 7. CONTINGÊNCIA.  

 Neste sentido, os setores propostos, seus alvos de conservação, estratégias e ações específicas 
estão listados abaixo: 

 

1. SETOR PARTE BAIXA / ENGENHEIRO PASSOS / VISCONDE DE MAUÁ 

Caracterização: região abrangida até altitude de 2.000 m, por terras do município de Itatiaia, 
compreendendo o entorno da unidade de conservação, nos limites com o Parque Estadual da Pedra 
Selada, bairros de Fazenda da Serra e distrito de Penedo, incluindo a APA Municipal Serrinha do 
Alambari, município de Resende.  Igualmente, abrange a área periurbana e rural dos bairros de Vila 
Flórida, Jardim Itatiaia e Vila Pinheiro, município de Itatiaia, incluindo a região de Engenheiro Passos, 
considerando as bacias hidrográficas dos rios do Salto e Água Branca, município de Resende, entre os 
limites da unidade e a rodovia federal BR 354 (buffer de 3,0 km dos limites do PNI). Na região de 
Visconde de Mauá, o entorno da unidade compreendendo os Vales da Grama, do Pavão, da Cruz, da 
Santa Clara, do Alcantilado / Flores e da Prata, municípios de Itatiaia e Bocaina de Minas. Parte do setor 
encontra-se inserido na APA Federal da Serra da Mantiqueira. 

 As fisionomias existentes no interior do Parque Nacional podem ser classificadas como sensíveis 
ao fogo sendo a Floresta Ombrófila Densa e Ombrófila Mista, em seus diferentes estágios de 
regeneração. Entretanto, raramente a unidade é impactada diretamente por incêndios, com os eventos 
ocorrendo no entorno da unidade.  

 As espécies que definem o regime do fogo são principalmente gramíneas exóticas (Uruchloa sp., 
Panicum sp., Andropogon sp., Pennisetum sp, Melinis minutiflora ....) utilizadas como forrageiras;  
Imperata brasiliensis (capim sapê) e Pteridium aquilinum (samambaia-das-taperas), espécies existentes 
em áreas abandonadas ou em estágio inicial de regeneração; além de Eucalyptus sp. (seus resíduos 
florestais), visto alguns plantios existentes. 

 As principais necessidades socioeconômicas de uso do fogo identificadas são para atividades 
agrosilvopastoris e para a manutenção de áreas abertas visando ao parcelamento do solo. 

Alvos de conservação: Fragmentos de Floresta Ombrófila Densa e O. Mista, APP´s relacionadas aos 
cursos d’água, benfeitorias e patrimônio de terceiros. 

Estratégias específicas: Apesar de parte de o setor estar inserida no estado de Minas Gerais, 
inicialmente as ações serão voltadas à supressão do fogo, em função da legislação do Estado do Rio de 
Janeiro. 

Ações:  

- Manter aceiro na divisa da unidade com a Fazenda Cazunga; 

- Articular com o Parque Estadual da Pedra Selada (PEPS) o desenvolvimento de ações de prevenção e 
manejo do fogo na área da Fazenda Aleluia, interior do PEPS; 

- Estabelecer parceria com o 23° do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro para atendimento 
na área de abrangência de sua competência; 

- Controlar incêndios florestais que ameacem áreas de relevante interesse ecológico existentes em um 
raio máximo de 03 km dos limites da uc; 



- Estabelecer rotina de ronda e monitoramento na região de Engenheiro Passos, entorno da uc; 

- Estabelecer um Sistema de Detecção e Mobilização em conjunto com o PEPS na região de Visconde de 
Mauá; 

- Apresentar e sensibilizar as Prefeituras de Itatiaia e Resende, o Instituto Estadual do Ambiente (INEA-
RJ) e a EMATER – RJ, o conceito de manejo integrado do fogo, incluindo a possibilidade do uso do fogo 
na forma de queima controlada, além do desenvolvimento de alternativas técnicas ao uso do fogo nos 
processos de produção agropecuária. 

 

2. SETOR ITAMONTE 

Caracterização: região do entorno da unidade, bairros rurais de Vargem Grande, Serra Negra, Fragária, 
Capivara, Dois Irmãos, Monte Belo, município de Itamonte; e vale da Prata, município de Bocaina de 
Minas, inserida na APA Federal da Serra da Mantiqueira. 

 Neste setor, as fisionomias existentes podem ser classificadas como sensíveis ao fogo (Floresta 
Ombrófila Densa e Ombrófila Mista) e propensas ao fogo (campos pecuários nativos), resultando em 
um mosaico vegetacional influenciado pelo fogo. 

 As espécies que definem o regime do fogo são principalmente gramíneas e ciperáceas nativas 
utilizadas como forrageiras; e Pteridium aquilinum (samambaia-das-taperas). Entretanto, algumas 
propriedades rurais já possuem pastagens plantadas com gramíneas exóticas 

 A principal necessidade socioeconômica de uso do fogo identificada é para atividade pecuária, 
além de o fogo ser utilizado como forma de represália / vingança às ações de fiscalização e controle da 
unidade (Litígio com o ICMBio) ou para ações de vandalismo. 

Alvos de Conservação: Fragmentos de Floresta Ombrófila Mista, APP´s relacionadas aos cursos d’água, 
modo de vida tradicional, benfeitorias e patrimônio de terceiros. 

Estratégias específicas: integrar os objetivos de queima das propriedades aos de manejo da uc; alterar o 
regime atual do fogo para um regime adequado a sustentabilidade dos produtos e serviços ambientais 
da região.  

Ações: 

- Apresentar e sensibilizar, em conjunto com a APA da Serra da Mantiqueira, a Prefeitura de Itamonte, o 
Instituto Estadual de Florestas do Estado de Minas Gerais e a EMATER – MG, o conceito de manejo 
integrado do fogo, incluindo a possibilidade do uso do fogo na forma de queima controlada além do 
desenvolvimento de alternativas técnicas ao uso do fogo nos processos de produção agropecuária; 

- Caso haja demanda, organizar um calendário de queima a partir de reuniões ou conversas informais 
nas comunidades rurais inseridas no entorno imediato da uc, priorizando àquelas propriedades 
contíguas à uc; 

- Apoiar a realização de Queimas Controladas em propriedades rurais contíguas à uc. 

 

 

 

 

 

 

 



3. SETOR MORRO CAVADO / ALTO DOS BREJOS 

Caracterização: região inserida na unidade, com acesso feito pelos bairros rurais de Serra Negra, 
Fragária, Capivara, Dois Irmãos, Monte Belo, município de Itamonte; e vales da Santa Clara e Prata, 
município de Bocaina de Minas. O entorno da unidade está inserido na APA Federal da Serra da 
Mantiqueira.  

 Neste setor, as fisionomias existentes no interior do Parque Nacional podem ser classificadas 
como sensíveis ao fogo (Floresta Ombrófila Densa e Ombrófila Mista) e propensas ao fogo (campos 
pecuários nativos), resultando em um mosaico vegetacional influenciado pelo fogo. 

 As espécies que definem o regime do fogo são principalmente gramíneas e ciperáceas nativas 
utilizadas como forrageiras; e Pteridium aquilinum (samambaia-das-taperas). 

 A principal necessidade socioeconômica de uso do fogo identificada é para atividade pecuária, 
além de o fogo ser utilizado como forma de represália / vingança às ações de fiscalização e controle da 
unidade (Litígio com o ICMBio) ou para ações de vandalismo. 

Alvos de Conservação: Fragmentos de Floresta Ombrófila Mista, APP´s relacionadas aos cursos d’água, 
espécies raras, ameaçadas ou endêmicas (ex.: Araucaria angustifolia).  

Estratégias específicas: alterar o regime do fogo antecipando a época do fogo para o final da estação 
chuvosa, início da estação seca; Reduzir e fragmentar o combustível disponível nas áreas de campo. 

Ações: 

- Planejar, executar e monitorar Queimas Prescritas, em função do risco de incêndios severos, de acordo 
com Plano de Queima a ser aprovado pela uc; 

- Retirar e ou evitar a presença de bovinos e equinos do setor. 

 

4. SETOR SERRA NEGRA 

Caracterização: região inserida na unidade, bairros rurais de Serra Negra e Vargem Grande, município 
de Itamonte, formada por propriedades rurais com núcleos familiares, posses e terras públicas, contígua 
aos setores Morro Cavado e Planalto do Itatiaia. 

 Neste setor, as fisionomias existentes, as espécies que definem o regime do fogo e as 
necessidades socioeconômicas de uso do fogo são semelhantes às do setor Morro Cavado / Alto dos 
Brejos. Entretanto, há necessidade de separação do Setor em função das ações e estratégias a serem 
executadas. 

Alvos de Conservação: Fragmentos de Floresta Ombrófila Mista, APP´s relacionadas aos cursos d’água, 
modo de vida tradicional, benfeitorias e patrimônio de terceiros. 

Estratégias específicas: integrar os objetivos de queima das propriedades aos de manejo da uc; alterar o 
regime do fogo antecipando a época do fogo para o final da estação chuvosa, início da estação seca; 
reduzir e fragmentar o combustível disponível nas áreas de campo de altitude 

 

Ações:  

- Apoiar , planejar, executar e monitorar Queimas Prescritas, no interior de propriedades rurais abaixo 
da cota 1.800 metros, e nas terras públicas, de acordo com Plano de Queima a ser aprovado pela uc; 

-Fomentar, em conjunto com a EMATER- MG, alternativas ao uso do fogo nos processos de produção 
agropecuária; 

- Retirar e ou evitar a presença de bovinos e equinos nas terras públicas. 



 

 

5. SETOR PLANALTO 

Caracterização: região inserida na unidade, com altitude acima de 2.000 metros, predominantemente 
coberta pela fisionomia campos de altitude, compreendendo as nascentes dos rios Aiuruoca, Campo 
Belo e Preto. 

 Neste setor, as fisionomias existentes no interior do Parque Nacional podem ser classificadas 
como sensíveis (FO Densa e FO Mista) e propensas ao fogo (campos de altitude), resultando em um 
mosaico vegetacional influenciado pelo fogo. 

 As espécies que definem o regime do fogo são principalmente gramíneas e ciperáceas nativas, 
sendo Cortaderia modesta (cabeça-de-nego), Chusquea sp. (vengala; vengalinha) e Machaerina ensifolia, 
as que apresentam maior dominância.  

 Atualmente, pequena porção deste setor ainda é utilizada para atividade pecuária, com o uso do 
fogo para manutenção de áreas abertas e rebrota de espécies forrageiras. A causa sugerida para o 
incêndio ocorrido no ano de 2016 foi por represália às ações de fiscalização/controle da unidade ou 
vandalismo. 

 Alvos de Conservação: Fragmentos de FOD Altomontana; Espécies raras, ameaçadas ou endêmicas; 
Espécie Melanophryniscus moreirae (sapo-flamenguinho); ORGANOSSOLOS 

Estratégias específicas: definir unidades de manejo com área máxima de 250 hectares; alterar o regime 
de fogo variando a época e a frequência do fogo; reduzir e fragmentar o combustível disponível nas 
áreas de campo de altitude; modificar a estrutura do combustível na paisagem de modo a diminuir a 
percolação do fogo considerando a proteção individual das sub-bacias dos rios Campo Belo, Airuruoca e 
Preto. 

Ações: 

- Dividir o setor em unidades de manejo, com área máxima de 250 hectares, preferencialmente no 
interior da sub-bacia hidrográfica; 

 - Confeccionar aceiros negros, com largura variável, para a separação das unidades de manejo onde não 
existirem barreiras naturais (cursos d’água, afloramentos rochosos, fragmentos florestais) ou artificiais 
(estradas, trilhas). 

- Planejar, executar e monitorar Queimas Prescritas, em função do risco de incêndios severos, de acordo 
com Plano de Queima a ser aprovado pela uc; 

- Implementar unidade de manejo demonstrativa (Circuito Cinco Lagos) com prescrição de queima para 
o final do verão / inicio do outono conforme Plano de Queima Específico; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. PROTOCOLO DE MONITORAMENTO  

 

 Para avaliação das estratégias e ações executadas e sua aplicação ao longo do tempo, foi 
proposto um protocolo mínimo de monitoramento a ser executado pela unidade e por pesquisadores 
associados. Para tanto, o monitoramento será composto por dois componentes:  

- os indicadores elencados no item 3 relacionados às metas de gestão da unidade cujo objetivo é avaliar 
e replanejar o próprio Plano, ao final de cada ano de execução; 

 - os indicadores de biodiversidade, relacionados aos alvos de conservação definidos para cada setor, 
cujo objetivo é avaliar os efeitos do fogo nos padrões de biodiversidade.  

 Para os indicadores de biodiversidade, o monitoramento será feito por uma rede de parcelas 
permanentes que serão distribuídas ao longo das unidades de manejo, priorizando àquelas onde haverá 
uso do fogo (Morro Cavado / Alto dos Brejos, Serra Negra e Planalto). Igualmente, servirá como um 
elemento geográfico para o fomento de pesquisas relacionadas ao tema fogo / biodiversidade. 

 Além de parâmetros de vegetação, serão fomentados estudos relacionados aos alvos de 
conservação de cada setor, o que pode envolver solos, espécies ameaçadas e endêmicas, além de 
bioindicadores de qualidade do ambiente. 

 Para a locação das parcelas permanentes será utilizado marcos físicos permanentes localizados 
em ambientes propensos, sensíveis e influenciados pelo fogo. Inicialmente, serão utilizados os marcos 
de limite de propriedades rurais adquiridas pelo ICMBio, seguindo o diagrama apresentado na Imagem 
31 (adaptado de Muschamp  e Anderson, 2016*). 

 Para os setores onde os alvos de conservação são ambientes florestais, serão inventariados e 
medidos (DAP e Altura Total) os indivíduos arbóreos com DAP ≥ 5 cm existentes nos 04 quadrantes, 
totalizando uma área de 1.000 m² de amostragem. Para o estrato de regeneração natural, serão 
considerados os indivíduos de espécies definidas como alvos de conservação, com altura maior do que 
0,5 m e DAP < 5 cm em quatro parcelas de 25 m² locadas no interior de cada quadrante, totalizando 
uma área amostral de 100 m².  

 Para o ambiente de campos de altitude, onde os alvos de conservação são espécies da flora de 
diferentes hábitos e formas de vida, a metodologia descrita acima e apresentada na Imagem 31 será 
adequada às características de cada espécie alvo. Sugere-se a amostragem em 3 ambientes relacionados 
às classes de solos: Associação NEOSSOLOS Litólicos / ORGANOSSOLOS; ORGANOSSOLOS (Glei 
Húmicos); e AFLORAMENTO ROCHOSO. 

 Especificamente para a espécie Melanophryniscus moreirae (sapo-flamenguinho), o 
monitoramento deverá ser feito utilizando a rede de parcelas permanentes como indicação geográfica 
para a pesquisa. A metodologia será definida pelo pesquisador interessado considerando os efeitos do 
fogo sobre a dinâmica populacional da espécie. 

 Previamente à realização de queima, serão coletados dados de cobertura do solo por gramíneas 
e altura média do estrato herbáceo, além de fotografias nas diferentes direções (Norte, Sul, Leste, 
Oeste) conforme já exposto na imagem 31.  Durante a realização da queima prescrita, os dados de 
comportamento do fogo serão monitorados em conjunto com parâmetros meteorológicos (Anexo IV - 
Formulário Plano de Queima - Prescrição).  

  Após a queima (inferior a 10 dias, 06 meses e 01 ano), os parâmetros da vegetação previamente 
amostrados serão coletados, dando atenção à cobertura do solo por gramíneas, mortalidade de plantas 
lenhosas (presença de rebrota e altura), fenologia, além de fotografias nas diferentes direções, 
conforme Formulário Plano de Queima – Relatório (Anexo V). 

 Igualmente, os polígonos das áreas queimadas serão georreferenciados e inseridos no Sistema 
de Informações Geográficas da unidade para avaliação dos riscos de ocorrência de incêndios severos nos 
setores existentes, além de subsidiar a análise dos indicadores relacionados às metas de gestão.  



  

Imagem 31. Diagrama esquemático para a implantação das parcelas permanentes (Adaptado de 
Muschamp e Anderson, 2016*). * Fire Management, Conservation and Livelihoods: a case stdy from southern Belize. 
Darwin Initiative 22013: Conserving pine woodland biodiversity in Belize throught community fire management.  

 

7. CONTINGÊNCIA 

 

7.1 ORGANOGRAMA, FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 O organograma abaixo mostra a estrutura de prevenção e controle dos incêndios, a qual está 
inserida na gestão do Parque Nacional do Itatiaia no macroprocesso Proteção Ambiental. As funções, 
suas atribuições e responsabilidades estão descritas nos Quadros 02, 03 e 04 (ações de rotina), além das 
indicadas em função do nível de alerta da Unidade de Conservação. Os contatos estão descritos no 
ANEXO VI – Quadro de Contatos  
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Quadro 01. Detalhamento das funções, respectivas atribuições e servidores responsáveis pelas 
ações a serem desenvolvidas pelo Parque nacional do Itatiaia conforme organograma exposto 
acima. 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES RESPONSÁVEL  
Chefe do PNI Coordenação dos macroprocessos relativos à 

gestão da Unidade de Conservação 
Gustavo Tomzhinski 
 

Coordenador de 
Proteção 
Ambiental 

Coordenação do macroprocesso Proteção 
Ambiental da Unidade de Conservação 

Alessandro Passos 

Ponto Focal Fogo Coordenação das ações referentes ao Manejo 
Integrado e Adaptativo do Fogo na UC; 
Observar Quadro - Sistema de Alerta; 
Observar Quadro   

Marcelo Motta 

Responsável Seção 
Mauá 

Apoio à execução das ações na região de 
Visconde de Mauá; gerenciamento do Posto 
de Controle de Visconde de Mauá; 
coordenação dos brigadistas existentes na 
região; Observar Quadro 

Paulo Isidoro 

Responsável Seção 
Parte Alta 

Apoio à execução das ações na Parte Alta da 
UC; coordenação dos 03 esquadrões 
existentes na região; Observar Quadro 

Marcelo Motta 

Posto Marcão Apoio à mobilização da brigada; utilização 
como Posto de Comando 

Recepcionistas e Vigilantes 

Responsável Seção 
Parte Baixa 

Apoio à execução das ações na parte baixa, 
incluindo ações de pré-supressão e supressão 
às outras regiões administrativas da UC; 
observar Quadro 

Marcelo Motta 

Secretaria (Sede) Apoio administrativo, logístico; Observar 
quadro 

Luana Mara 

Postos 01 e 02 Apoio à mobilização da brigada Recepcionistas e Vigilantes 
UMC Apoio às ações de supressão em todas as 

regiões da UC; Observar quadro 
Edinaldo Gomes 

ESQUADRÃO / 
BRIGADISTAS 

Execução das ações de pré-supressão e 
supressão nas regiões da UC; Observar 
Quadros de acordo com sua região 
administrativa e Sistema de Alerta 

Chefes de Esquadrão e 
brigadistas 

VOLUNTÁRIOS Apoio às ações de pré-supressão e supressão, 
incluindo logística (alimentação, água, 
transporte), planejamento e comunicação. 

Diversos 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.2 SISTEMA DE ALERTA 

 O sistema de alerta pode ser conceituado como o conjunto de ações a serem executadas pela 
gestão da unidade de conservação em função, principalmente, das condições climáticas do período, da 
ocorrência de incêndios florestais no interior ou entorno imediato do Parque Nacional do Itatiaia e sua 
magnitude ou previsão de aumento de magnitude do evento. Em síntese, o sistema de alerta é operado 
de acordo com o quadro abaixo: 

ALERTA CONDIÇÕES / GRAU DE RISCO AÇÕES RESPONSÁVEL 
VERDE Condições climáticas 

favoráveis; baixo risco de 
propagação do fogo 

Desenvolver atividades de rotina e 
manutenção detalhadas no plano operativo 

Gerente de fogo e 
Chefes de 

Esquadrões 
Amarelo Condições climáticas 

desfavoráveis com 
Acumulado de chuvas 
inferior a 15 mm nos últimos 
10 dias e/ou UR abaixo de 
30%; alto risco de 
propagação do fogo 

Elevar estado de alerta da brigada; Gerente de fogo 
 Equipar a UMC e alocar a viatura no Posto 

01 para pronto emprego; 

Intensificar ronda e monitoramento; Chefes de 
Esquadrões 

Vermelho 
(Nível 01) 

Incêndio no interior ou 
entorno imediato da UC, de 
pequenas proporções; Pode 
ser combatido, inicialmente, 
com recursos do PNI e 
parceiros locais 

Fazer Reconhecimento e executar o Ataque 
Inicial 
 
Executar o Controle, Extinção e 
Patrulhamento final e Vigilância 
 
Executar Desmobilização 
 
Realizar o levantamento do perímetro da 
área queimada 
Registrar a ocorrência 

Esquadrão mais 
próximo (Chefe de 

Esquadrão) 

Comunicar a ocorrência ao Gerente de Fogo Chefe de esquadrão 
Realizar perícia e alimentar SIG Gerente de Fogo 

Mobilizar brigada e recursos próprios 

Acionar parceiros locais, conforme 
necessário. 

Vermelho 
(Nível 02) 

Incêndio no interior da UC; 
não pode ser controlado com 
recursos do PNI e parceiros 
locais 

Infomar à Chefia da UC Gerente de Fogo 

Informar à COEM/ICMBio/SEDE/BSB 

Mobilizar recursos externos do ICMBio, 
IBAMA e parceiros regionais, conforme 
necessário 
Instalar Sistema de Comandos de Incidentes 
– SCI 

Executar o Controle, Extinção, 
Patrulhamento Final e Vigilância 

Comando Unificado 

Executar Desmobilização 

Realizar o levantamento do perímetro da 
área queimada 

Gerente de Fogo 

Registrar a ocorrência 

Realizar perícia e alimentar SIG 
Vermelho 
(Nível 03) 

Incêndio que não pode ser 
controlado com os recursos 
disponíveis até então. A 
complexidade e magnitude 
requerem articulação e 
mobilização de recursos 
federais 

Informar Diretoria do ICMBio - DIMAN Chefia da UC 

Ampliar a estrutura organizacional do SCI Comando Unificado 

Executar o Controle, Extinção, 
Patrulhamento Final e Vigilância 
Executar Desmobilização 

Realizar o levantamento do perímetro da 
área queimada 

Gerente de Fogo 

Registrar a ocorrência 
Realizar perícia e alimentar SIG 

 

 



 

7.3 AÇOES DE ROTINA 

 As ações de rotina a serem executadas estão descritas especificando sua frequência, objetivos, 
nível de alerta e servidor responsável, conforme quadros abaixo, os quais estão detalhados por cada 
região administrativa: 

Quadro 03. Ações de Rotina Seção Parte Baixa 

AÇÃO FREQUENCIA OBJETIVO NÍVEL RESPONSÁVEL 

Acessar e disponibilizar 
previsão do tempo 
atmosférico 

diária Definir o nível de alerta do 
PNI 

- Gerente de Fogo 

Alimentar o banco de 
dados pluviométricos da 
Unidade 

diária Definir o nível de alerta do 
PNI 

- Secretaria 

Repassar o nível de 
alerta aos postos de 
controle e chefes de 
esquadrão 

Quando há 
alteração no 

nível 

Atualizar o nível de alerta e 
desenvolver ações 
específicas conforme 
Sistema 

- Secretaria 

Definir atividades de 
prevenção e pré-
supressão a serem 
executadas  

semanal Evitar e/ou mitigar impactos 
decorrentes de incêndios 
florestais 

- Gerente de Fogo 

Executar atividades de 
prevenção e pré-
supressão planejadas 

diária Evitar e/ou mitigar impactos 
decorrentes de incêndios 
florestais 

- Chefe de Esquadrão 
Apoio Operacional 

Supervisionar a execução 
das atividades 
repassadas  

semanal Avaliar o trabalho da brigada - Gerente de Fogo 

Manter a documentação 
administrativa da brigada 

mensal Prover os meios para 
pagamento integral dos 
brigadistas conforme 
legislação trabalhista 

- Secretaria 

Administrar o 
almoxarifado da brigada  

quinzenal Manter estoque de EPIs para 
reposição e acondicionar 
adequadamente os 
equipamentos a serem 
designados 

- Secretaria 

Alimentar o painel de 
controle de recursos e 
equipamentos 

diário Conhecer a localização, 
utilização e estado dos 
equipamentos existentes 

- Secretaria 

Registrar ocorrências de 
incêndios 

semanal Formar base de dados 
georreferenciados para 
subsidiar ações 

- Chefes de Esquadrões 
e Gerente de Fogo 

Equipar a UMC e deixar 
de prontidão no posto 01 

- Diminuir o tempo de 
resposta da brigada 

Amarelo Apoio Operacional 

Fazer a 
radiocomunicação com 
os pontos de 
monitoramento 

diário Diminuir o tempo de 
resposta da brigada 

Amarelo Gerente de Fogo 
Secretaria 

Apoio Operacional 

Atualizar o Plano 
Operativo de acordo com 
as premissas do Manejo 
de Fogo 

anual Monitorar, avaliar e 
replanejar as ações a serem 
desenvolvidas, objetivando o 
cumprimento das diretrizes 
de médio e longo prazo 
definidas no Plano de 
Manejo 

- Gerente de Fogo 
Equipe da UC 

 

 

 



 

Quadro 04. Ações de Rotina Seção Parte Alta 

AÇÃO FREQUENCIA  OBJETIVO NÍVEL RESPONSÁVEL 

Executar o 
monitoramento nos 
pontos fixos definidos  

diária Diminuir o tempo de 
resposta da brigada 

- Chefe de 
esquadrão e 
brigadistas 

Manter comunicação 
entre os pontos de 
monitoramento e o 
Posto Marcão e o 
demais esquadrões  

Diária (09 
hrs; 11 hrs; 
13 hrs; 15 
hrs; 17 hrs) 

Diminuir o tempo de 
resposta da brigada 

- Chefe de 
esquadrão e 
brigadistas 

Informar a Sede sobre 
a ocorrência de 
incêndios na região 

imediata Diminuir o tempo de 
resposta da brigada 

Vermelho Posto Marcão 

Apoiar o registro das 
ocorrências de 
incendios 

semanal Formar base de dados 
georreferenciados para 
subsidiar ações 

- Chefes de 
esquadrões 

 

Quadro 05. Ações de Rotina Seção Visconde de Mauá 
AÇÃO FREQUENCIA  OBJETIVO NÍVEL RESPONSÁVEL 

Executar o 
monitoramento nos 
pontos fixos definidos  

diária Diminuir o tempo de 
resposta da brigada 

Verde, 
Amarelo 

Brigadistas 

Manter comunicação 
entre os pontos de 
monitoramento e a 
Sede 

Diária (10 
hrs; 16 hrs; 
hrs) 

Diminuir o tempo de 
resposta da brigada 

Amarelo Brigadistas 

Informar a Sede sobre 
a ocorrência de 
incêndios na região 

imediata Diminuir o tempo de 
resposta da brigada 

Vermelho Posto Visconde 
de Mauá e/ou 
Brigadistas 

Apoiar o registro das 
ocorrências de 
incêndios 

quinzenal Formar base de dados 
georreferenciados para 
subsidiar ações 

- Brigadistas 

 

7.4  LOGÍSTICA  

 7.4.1 ALIMENTAÇÃO 

 Os pedidos de fornecimento de gêneros alimentícios ou refeições deverão seguir o 
procedimento adotado pelo ICMBio, os quais estão concentrados na SECRETARIA – SEDE PNI (Luana 
Mara).  

 

 

 7.4.2 RADIO COMUNICAÇÃO 

  

 

 

 

 



 7.4.3 APOIO AÉREO 

 Para as condições do PNI, as aeronaves mais adequadas são as de asa rotativa (helicópteros), 
para avaliação da situação, transporte de recursos (pessoal, equipamentos diversos, alimentação, etc.) e 
combate (uso de helibalde). Neste sentido, indicamos os pontos para pouso e decolagem existentes no 
interior ou entorno da UC, salientando que alguns pontos estão em altitudes acima de 2.000 metros.  

LOCAL COORD. GEOGRÁFICAS ALTITUDE OBS 

AMAN – CAMPO DE MARTE 
(Resende – RJ) 

22° 27’ 20” S ; 44° 26’ 57” W 400 Militar - Necessita de 
autorização prévia 

AEROPORTO RESENDE - RJ 22° 28’ 58” S ; 44° 26’ 57” W 400 Abastecimento 

AERO CLUBE GUARÁ 
(Guaratinguetá – SP) 

22° 57’ 30” S ; 45° 12’ 16” W  Abastecimento 

GRANJA ITAMONTE 
(Itanhandu – MG) 

22° 19’ 59” S ; 44° 54’ 23” W  Abastecimento 

ABRIGO REBOUÇAS 22° 23’ 05” S ; 44° 40’ 44” W 2.350 Abastecimento de água 
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE 

ITATIAIA (Itatiaia – RJ) 
22° 27’ 46” S ; 44° 35’ 23” W 520 Militar - Necessita de 

autorização prévia 
POSTO MARCÃO – PARTE 

ALTA 
22° 22’ 24” S ; 44° 42’ 14” W 2.350 Pouso (clareira) 

SEDE PNI 22° 27’ 09” S ; 44° 36’ 30” W 815 Pouso (Clareira florestal) 

VISCONDE DE MAUÁ 22° 19’ 57” S ; 44° 32’ 26” W 1.020 Campo de futebol / Igreja 
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ANEXO VI – QUADRO DE CONTATOS 

PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA 

Nome  Função DDD Telefone 

Gustavo W. Tomzhinski  Chefe do PARNA Itatiaia   

Leonardo Cândido Chefe substituto do PARNA Itatiaia   

Alessandro Passos Coordenador de Proteção Ambiental   

Demétrius Costa 
Coordenador Substituto de Proteção 

Ambiental   

Sede Administrativa Estrutura de apoio 24 
33521292 / 33526894 / VOIP - 6904 ou 61 

31039904 

Posto Marcão - Seção Parte Alta Estrutura de apoio 24 
3351 - 4083 / VOIP - 6962 ou 61 3103-

9962 

Posto 01 - Seção Parte Baixa 
(Orelhão) Estrutura de apoio 24 3352 2266 

Posto 02 - Seção Parte Baixa Estrutura de apoio 24 3352 2288 / 3352 1292 / 3352 6894 

Posto Avançado - Seção Visconde 
de Mauá Estrutura de apoio 24 3387 - 2012 

Marcelo Motta Gerente de Fogo   

 
Motorista - Apoio   

Paulo Isidoro 
Responsável pela Seção Visconde de 

Mauá   

Luana Mara  Secretaria - SEDE    

Edinaldo Gomes UMC - Apoio Operacional    

            

BRIGADA 2017 

Nome  Seção DDD Telefone 

    ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES 

Nome Recursos DDD Telefone 

HOSPITAL DE EMERGENCIA DE 
RESENDE 

24 horas; ambulância; CTI; soro 
antiofidico 24 3381-2053/ 3381-2080/ 3360-6109 

HOSPITAL MUNICIPAL DE ITATIAIA 24 horas; ambulância 24 3352-6850/ 3352-6851/ 3352-1159 

HOSPITAL MUNINICIPAL DE 
ITAMONTE 24 horas;  35 3363-1500 

POSTO DE SAUDE ENGENHEIRO 
PASSOS  ambulância; pronto socorro 24 3357-1870 

POSTO DE SAUDE DE PENEDO ambulância; pronto socorro 24 3351-1960 

POSTO DE SAUDE MARINGA 
MAROMBA ambulância; pronto socorro 24 3387-1276 

SAMU ambulância 24 horas   192 

        

        

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO / SEDE ICMBio 

Nome  Nível / Função DDD Telefone 

APA SERRA DA MANTIQUEIRA - 
APASM Apoio Combate Nivel I 35 3363-2136   VOIP - 9901 ou 61 31039901 

APASM  Chefe da APASM 35 
 FLONA Lorena Apoio Combate Nivel II 12 3157-2449/3153-1188/3153-1590 

FLONA Mario Xavier Apoio Combate Nivel II 21 3787-1953 

FLONA Passa Quatro  Apoio Combate Nivel II 35 3371-1356 

PARQUE ESTADUAL da Pedra 
Selada - PEPS Apoio Combate Nivel I 24 3387-2318 

PEPS  Chefe do PEPS 24 
 PARQUE ESTADUAL do Papagaio  Apoio Combate Nivel II 35 3341-7532 ou 3221-4716 

PARNA Serra da Bocaina Apoio Combate Nivel II 12 3117-2143 

PARNA Serra dos Órgãos Apoio Combate Nivel II 21 2152 1123 

PARNA Tijuca Apoio Combate Nivel II 21 2491-1700/2492 

SEDE / ICMBio / Bsb Coordenação Geral 61 3341-9546 

        

        

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 

Nome  Nível / Função DDD Telefone 

AMAN Geral (Central) 24 3358-4500 ou  3388-4500 

AMAN  
Comandante da Siesp; Apoio Combate 

Nivel II 24  

AMAN  Membro da Siesp; Apoio Combate 24  



Nivel II 

AMPLA Rede de Energia elétrica 24 3354 3044 / 3352 1430 

AMAR  
Agência de Meio Ambiente de 

Resende 24 3354-7792 ou 3354-8683 

Anjos da Montanha  Apoio Combate Nivel II 24 
 CCR - Nova Dutra Apoio Combate Nivel II 12 3646-9566 

Corpo de Bombeiros - Resende - RJ Apoio Combate Nivel I 24 3354-5987 ou 193 

Corpo de Bombeiros - Rio de 
Janeiro - RJ Apoio - Apoio Combate Nivel II 21 2332-8806/ 6817/ 6822 

Corpo de Bombeiros - São 
Lourenço - MG Apoio - Apoio Combate Nivel II 35 3332-6332 

Corpo de Bombeiros - Rio de 
Janeiro - RJ /GSFMA Apoio - Apoio Combate Nivel II 21 

 CRI Itatiaia Apoio Combate Nivel I 24 3352-1426 ou 3352-1255 

Defesa Civil de Resende Apoio com equipamentos; Nivel II 24 3360-9260 

Defesa Civil de Resende  Apoio com equipamentos; Nivel II 24  Plantão (199) 

Defesa Civil de Itatiaia Apoio com voluntários  24 3352-6811/3352-6777 Ramal 311 

Defesa Civil de Porto Real  Apoio com voluntários; Nivel II 24 3353-1009 

Guarda Municipal de Quatis Apoio com voluntários; Nivel II 24 3353-6266 

Guarda Municipal de Resende Apoio com voluntários; Nivel II 24 3381-7159 

IBAMA  
Apoio com brigada especializada; 

Nivel II 21 3077-4303 

IBAMA  
Apoio com brigada especializada; 

Nivel II 21 3077-4303 

INB Apoio Combate Nivel II 24 3321-8781 ou 3381-8730 

Polícia Rodoviária Federal  Apoio 24 3328-5533 

FURNAS Parte Alta Apoio Combate Nivel I 21 3362-2828 

Prefeitura Municipal de Itamonte  Apoio - Apoio Combate Nivel II 35 3363-2000 

Policia Militar - Itatiaia Apoio 24 3352 1424 

Policia Civil - Delegacia de Itatiaia - 
RJ Apoio 24 3352 2366 

        

        

APOIO AÉREO 

Nome Recursos DDD Telefone 

Aeroporto Resende - RJ Pouso e Decolagem 24 3354-4732 

Aeroporto de Guaratinguetá - SP Abastecimento 12 3122 2500 

Polícia Civil- CORE Aeronave 21 
     

Exército Brasileiro / Cavex - 
Taubaté / SP  Aeronave 12 

 Comaer - Aeronautica RJ Aeronave 21 
         

        

COMUNIDADES ENTORNO 

Nome  Seção DDD Telefone 

Campo Redondo, Itamonte - MG Parte Alta 35 3363-3695 

    

  
  

        

        

     
VOLUNTÁRIOS 

Nome  Função / Seção DDD Telefone 

     

 

 

 

 

 



ANEXO VII – REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE INCENDIO 

    

 

 

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA   ROI:   

    

I - LOCALIZAÇÃO DO INCÊNDIO   

  

  

  

    PARNA Itatiaia     Zona de Amortecimento - ZA 

  

  
  Outros 
(especificar): 

  

  

Delimitação do incêndio: 

  

Sistema de Coordenadas:  

  

  

Trilha anexa:     Sim 
 

      Não 

  

      

  
  

  

  

Método de detecção: 

  

  

    Transeunte     Morador do entorno     Durante combate 

  

  
  Ponto de 
observação 

  
  Monitoramento por 
satélite 

    Ronda 

  

    E-mail     Visitante/guia     Bombeiros/Polícia 

  

    Outro (especificar):   

  

  

  

  dia mês  ano hh mm 

  

  dia mês  ano hh mm 

  

Início do fogo     Reforço*     

Detecção     
Controle 
do fogo 

    

Deslocamento
* 

    
Extinção 
do fogo 

    

Primeiro 
ataque 

    Duração:     

  

  

  

  

Área queimada (em hectares) Tipo de vegetação atingida: 

  

PNI ENTORNO                             

      

  

  
  Área 
antropizada: 

  

      

TOTAL:       

Animais mortos (especificar):   
  Vegetação 
nativa: 

  

      

    

    
  Vegetação em 
regeneração: 

  

      

  



 


