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Comunicar informação pertinente e confiável à sociedade sobre a
gestão pública, em qualquer setor, é práxis recomendável que permite
esclarecer a população sobre a atuação das instituições públicas,
permitindo, por parte daquela, a participação crítica e cidadã, se assim o
desejar, visando ao funcionamento saudável e eficaz destas instituições na
prestação de serviços essenciais a qualquer sociedade.

Atualmente, face à rede de desinformações e notícias falsas que afetam
parte da mídia e, principalmente, das redes sociais, é cada vez mais
necessário que a informação fidedigna e de qualidade chegue à população
através dos canais adequados.

Estamos de volta
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CANASTRA EM FOCO

Desse modo, é com satisfação que a equipe do
PARNA Serra da Canastra retoma a confecção do
nosso Informativo, de caráter bimestral, a fim de
trazer informações relevantes sobre a gestão e
proteção do Parque Nacional da Serra da Canastra,
patrimônio natural e cultural de todos os brasileiros!

Carlos Henrique Bernardes
Chefe do Parque Nacional da Serra da Canastra
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Para a fiscalização ambiental os agentes
fiscais do ICMBio contam, sempre que
necessário, com a participação de outros
agentes/policiais que atuam na área
ambiental, como a Polícia Militar de Meio
Ambiente de MG e a Polícia Federal,
instituições parceiras nas ações de proteção do Parque Nacional da Serra
da Canastra.

Além das operações também estamos
atentos para investigar denúncias ou
ações que impactem negativamente a
preservação da unidade, ou estejam em
desacordo com as normas do Plano de
Manejo e outras normas legais da
administração pelo ICMBio.

De olho em nosso patrimônio

Realizamos alguns
sobrevoos em toda área do
Parque para monitorar grupos
de trilheiros/motoqueiros
fazendo trilhas dentro dos
limites do PARNA Canastra
assim como avaliar possíveis
construções e obras irregulares.
Tais ocorrências estão sendo
mapeadas/registradas para
futuras ações de fiscalização.
Também sobrevoamos todas as
antigas áreas de mineração de
quartzito no interior da UC,
região de Capitólio e São João
Batista do Glória, para averiguar

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2.022 não tivemos ocorrências
ambientais que, chegando ao conhecimento da administração do PARNA
Canastra, ensejassem medidas como autuação (multa). Apenas algumas
ocorrências administrativas relacionadas a regras de visitação da unidade
que foram rapidamente resolvidas com a devida orientação e/ou
advertências aos envolvidos.

se os embargos estão sendo respeitados e se não estariam ocorrendo
garimpos clandestinos nestas áreas, contudo não foi observada nenhuma
atividade irregular.
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Aqui na região da Canastra as
chuvas deixaram muitos trechos de
estrada em situação precária,
intransitáveis. Dentro dos limites do
PARNA Serra da Canastra não foi
diferente. Assim, para maior
segurança dos visitantes/turistas e
para evitar a piora na situação da
estrada principal que atravessa o
Chapadão da Canastra, tomamos a
decisão de interditar (Despacho
Decisório nº 2/2022-PARNA Serra
da Canastra/ICMBio de
07/01/2.022), num primeiro
momento, o trecho entre os atrativos
do Curral de Pedras e o acesso para
o atrativo cachoeiras
Rolinhos/Rasga-Canga e, logo
depois, com a manutenção da alta
pluviosidade e a consequente piora
da situação da estrada, decidimos
também pela interdição, temporária,
do acesso pela Portaria 1, decisão
reforçada ao constatarmos que
alguns motoristas, de forma
irresponsável, estavam fazendo
desvios desse trecho passando pela
vegetação nativa do Parque,
causando, inclusive, atropelamento
de fauna.

Rodando por aqui
Conforme amplamente noticiado na mídia, o

atual período de chuvas chegou provocando
estragos e problemas em diversas regiões do
Brasil: Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, São
Paulo e agora, mais recentemente, Rio de
Janeiro, infelizmente com dezenas de mortos.

nessa temporada de chuva
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Na última semana de fevereiro houve uma piora nas condições do
trecho da estrada entre as portarias 2 e 3 do Parque. Com isso
começaram a ocorrer desvios irregulares pelos motoristas/transeuntes
também neste trecho, causando novos impactos ambientais à UC, razão
pela qual determinamos o fechamento temporário da portaria 3 até que o
trecho volte a ficar transitável (Despacho Decisório nº 3/2022-PARNA
Serra da Canastra/ICMBio de 25/02/2.022).

A boa notícia é que, graças ao apoio da Prefeitura de São Roque de
Minas, que realizou alguns reparos no trecho entre a portaria 1 e a
nascente histórica do rio São Francisco, foi possível reabrir a portaria 1 a
tempo para o feriado do Carnaval, estando liberado o acesso até o
atrativo Curral de Pedras. Já solicitamos apoio à Prefeitura Municipal de
São Roque de Minas (Ofício SEI nº 2/2022-PARNA Serra da
Canastra/ICMBio de 07/01/2.022) para recuperação de todos os trechos
ruins, visto que não temos o maquinário adequado para realizar este tipo
de trabalho de forma eficaz.”
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Manejo do fogo

Desde 2017 o PARNA Canastra adota o
Manejo Integrado do Fogo (MIF) como
abordagem para a gestão do fogo na UC. O MIF
possui diversos objetivos e utiliza muitas
ferramentas diferente. Um dos objetivos
principais no PARNA Canastra é a diminuição da
ocorrência dos grandes incêndios e alteração da
sazonalidade do fogo (época em que a vegetação é
queimada).

2022

Queimas prescritas e gestão de fogo natural.

As queimas prescritas são uma das
ferramentas do MIF. Nas últimas
semanas iniciamos a realização desta
atividade para proteção dos nossos
alvos de conservação – nascentes,
matas, cerrados – e para diminuição do
combustível seco acumulado nos
campos. O uso do fogo durante a
estação chuvosa é de mais fácil
controle e causa danos menores ao
ambiente, não queimando com
intensidade alta e deixando “ilhas” sem
queimar no meio da área queimada.
Sempre com a aprovação da
coordenação responsável do ICMBio
em Brasília, essas queimas criarão um
mosaico que será de extrema importância no caso da ocorrência de
incêndios na época seca, servindo como barreiras para a contenção do fogo
sem controle.

Uma novidade em 2022 é a utilização de
helicópteros para a realização de queimas
prescritas em áreas sem acesso terrestre.
Este recurso nos traz um alcance maior de
ação e possibilidade de um planejamento
mais efetivo de manejo de combustível
seco.
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A Gestão de fogo natural, causado por raios, também é muito
importante na estação chuvosa. A decisão de combater ou deixar queimar
a área atingida é baseada no local onde o fogo ocorre, na quantidade de
combustível morto acumulado e na possibilidade de monitoramento e
acompanhamento do fogo pela brigada. Em 19 de janeiro de 2022, um raio
iniciou um fogo na região do alto da Cachoeira Casca D’anta/Serra Brava.
Foram 850 hectares queimados em 03 dias, com monitoramento constante
pela gestão do Parque.

Importante ressaltar que toda fumaça ou fogo avistado deve ser
imediatamente comunicado à Gestão do Parque. Contamos com a
colaboração de todos!

Condução de visitantes
Foram promovidos nos últimos meses, três cursos preparatórios para a

prestação de serviço de condução de visitantes no PNSC. As capacitações
são planejadas de acordo com a demanda, e foram realizadas em São
Roque de Minas, São João Batista do Glória e Capitólio.

Os cursos fazem parte do processo de autorização para conduzir
visitantes e transportar passageiros, cujo credenciamento ocorre durante
TODO MÊS DE MARÇO. As documentações devem ser encaminhadas
por e-mail para usopublicocanastra@icmbio.gov.br ou entregues via
correio ou pessoalmente na sede administrativa, localizada na Av.
Tancredo Neves, 498, centro, são roque de Minas CEP 37928000.

Acesse o edital em: www.icmbio.gov.br/parnacanastra
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Voluntário da vez
Prazer. Me chamo Otavio e sou

o novo Voluntário do PNSC. Decidi
me candidatar à vaga pois sentia uma
carência de experiência na minha
formação como Biólogo. Acredito
que os 3 meses aqui no ICMBio irão
me proporcionar aprendizados e
conexões além do profissional,
valorizando minha moralidade e
meus valores como cidadão.

Capacitação continuada de condutores
Em 14 de dezembro de 2022 a equipe do Parque Nacional da Serra da

Canastra iniciou o processo de capacitação continuada de condutores com
a temática “COMO MELHORAR A SEGURANÇA DO SEU
CLIENTE: Entenda de Gestão de Segurança”, com o apoio voluntário de
Fred Crema.

As capacitações devem continuar após o mês de julho, trazendo
informações sobre o atendimento à pessoas com deficiência, incluindo
testes com a cadeira adaptada Julietti (montanha para todos), cadeira
adaptada desenvolvida para passagem por trilhas de difícil acesso.
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PARNA solicita apoio do SERVIÇO 
GEOLÓGICO DO BRASIL

Diante da preocupação com a segurança dos seus visitantes e demais
usuários, o PARNA Canastra solicitou apoio do Serviço Geológico do
Brasil e aguarda retorno para delimitação de áreas sujeitas a risco de
enchentes e/ou processos de movimentação de massa/escorregamento,
além de orientações quanto às melhores estratégias a fim de prevenir a
ocorrência de acidentes decorrentes destes eventos no Parque Nacional da
Serra da Canastra.

Brigada Wellington Peres apoia
Parna Canastra

Em fevereiro de 2022, a
Brigada Wellington Peres,
sediada em Brasília e criada
para apoiar as diversas
unidades de conservação do
Brasil, apoiou a equipe do
PARNA Canastra no
manejo da trilha de acesso a
Cachoeira Rasga Canga e
poço do alto do Rolim.

Trata-se de processo para melhorias do acesso do visitante e mitigação
de impactos à vegetação e cursos d’água do atrativo.
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Em 2021 foram adquiridos 1.499,3181 hectares pelo ICMBio para o
Parque Nacional da Serra da Canastra, sendo 747,0660 hectares por meio
de desapropriação amigável e 752,2521 hectares por doação para
compensação de reserva legal.A área regularizada do Parque atualmente
corresponde a 91.733,6593 hectares, sendo 46,34% da área total da
unidade de conservação.

Regularização Fundiária

Em outubro e dezembro de 2021 foram realizadas vistorias de
avaliação em vários imóveis, a pedido dos proprietários, e em fevereiro
iniciamos o encaminhamento oficial das propostas de desapropriação
amigável.

Foto do imóvel adquirido por desapropriação
amigável em 2021 - Fonte: ICMBio



Boletim Informativo do Parque Nacional da Serra da Canastra/ICMBio Edição nº 09, FEVEREIRO de 2022

Página 10 de13

O Parque Nacional da Serra da Canastra recebeu duas comitivas para
visitas técnicas visando o intercâmbio de experiências em MIF no mês de
fevereiro.

Visitas técnicas em
Manejo Integrado do Fogo

Recebemos a Comitiva da
Operação Corta Fogo do
Estado de São Paulo, onde,
entre 16 e 18 de fevereiro,
estiveram presentes
representantes da Secretaria
Estadual de Meio Ambiente,
Bombeiros Militares, Polícia
Ambiental e Fundação
Florestal. Depois, entre 21 e 23
de fevereiro, foi a vez dos
representantes do Estado de
Minas Gerais - IEF/MG,
Força Tarefa Previncêndio,
Brigada 1 e Brigada da
Safemed.

Todas estas instituições vieram
entender como o manejo do fogo vem
sendo realizado no Parque Nacional da
Serra da Canastra, quais os resultados
alcançados e os desafios enfrentados.
Foram dias intensos de teoria, prática
(com a realização de queimas
prescritas), compartilhamento de
experiências e muita conversa boa sobre
fogo.
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As pesquisas desenvolvidas no âmbito da Universidade Federal
Fluminense estão ampliadas. Os estudos com o pato-mergulhão seguem
cada vez mais refinados. Concluiremos em breve o Etograma desta espécie
criticamente ameaçada. E o melhor, com a descrição dos comportamentos
sempre com os animais em vida livre! Outras novidades virão, afinal, já
sonhamos com um novo livro.

Pesquisas no Parque?
Muitas!

Pato-mergulhão (Mergus octosetaceus). Foto: Sávio Freire Bruno

Mas não para aí. Muitas outras espécies animais têm sido estudadas. No
início deste mês de fevereiro apresentamos a monografia “Biologia, arte e
conservação: o tamanduá-bandeira (myrmecophaga tridactyla) e o
audiovisual como ferramenta de divulgação científica e educação
ambiental”, de autoria de Gabriel Marques Dias e minha orientação. O
trabalho reuniu o material audiovisual de vários anos de pesquisas e
culminou em um documentário que almejamos apresentar no aniversário
de 50 anos do Parque. Nesta mesma vertente, oriento outro trabalho,
com o lobo-guará, que em 2023 estará concluído e tem a participação do
discente Luã Vieira.

O Tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla). Foto: Sávio Freire Bruno

Por Sávio Freire Bruno
Universidade Federal Fluminense
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Ainda com o lobo-guará, mas também com uma amostragem dos cães
domésticos que vivem na periferia do Parque, estamos realizando um
projeto denominado Identificação, estudo de prevalência e de
similaridade genética de parasitos gastrointestinais em lobos-
guarás (chrysocyon brachyurus) e cães domésticos (canis familiaris)
da região do Parque Nacional da Serra da Canastra, MG.

Este projeto vincula-se a um Programa de Pós-graduação, sendo tema
de mestrado da acadêmica Daphnne Chelles Marins, sob a orientação do
professor Luciano Antunes e minha, com o projeto SISBIO sob minha
coordenação. Os primeiros resultados foram publicados nos Arquivos
Brasileiros de Medicina Veterinária e Zootecnia e podem ser acessados em
https://www.scielo.br/j/abmvz/a/dSTdhQYygncPDtBrCZrFX3s/

Além dessas pesquisas, soma-se o Monitoramento da Biodiversidade
em Áreas de Queima Prescrita, o qual, mais recentemente, tem utilizado as
buscas ativas e o audiovisual como ferramentas metodológicas. Ademais, o
levantamento vídeofotográfico da fauna do Parque tem subsidiado muitas
ações do Projeto Fauna Brasil - UFF, divulgando sua biodiversidade.

Seguimos, enaltecendo a importância do Parque Nacional da Serra da
Canastra para a região, mas também na saúde e no equilíbrio de nosso país
e do mundo.

Paredão da Canastra - Foto: Li Ribeiro

https://www.scielo.br/j/abmvz/a/dSTdhQYygncPDtBrCZrFX3s/
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Parque Nacional da Serra da Canastra - ICMBio/MMA

Sede Administrativa:

Telefones: (37) 3433 - 1324 ou (37) 3433 - 1326
E-mail: parnacanastra@icmbio.gov.br

www.icmbio.gov.br/parnacanastra

Textos e Diagramação: PNSC/ICMBio Fotos: AcervoICMBIo

Av. Pres. Tancredo Neves, 498
Centro - São Roque de Minas/MG

mailto:parnacanastra@icmbio.gov.br
http://www.icmbio.gov.br/parnacanastra
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