
Informativo sobre os recentes Sinistros Florestais ocorridos na Serra do 
Itapetinga/ Atibaia - SP  
 

Local: Avenida Santana, na altura da antiga Cooperativa Sul - Brasil. 

Proprietário(s): desconhecidos 

Data: 13/09/2007 

Período: matutino, se estendendo das 09h: 00 min às 14h: 30 min, aproximadamente. 

Área queimada: aproximadamente 1 hectare  

Contexto: resquício de área verde disposto em zona urbana com favoráveis qualidades 

para atividades imobiliárias (fácil acesso, infra-estrutura, bairro valorizado, proximidade de 

centros comerciais, etc.). Acredita-se que o referido espaço já esteja em processo de 

loteamento, apesar de sua localização próxima a leito de córrego, fato que o caracteriza como 

Área de Proteção Permanente (APP).  

Durante o combate ao incêndio, foco de incêndio foi reiniciado por operário de obra em 

condomínio recém-inaugurado ao lado da área do sinistro florestal. Segundo informante, o 

infrator trabalhava no departamento de manutenção da obra. A Polícia Militar foi acionada (a 

Polícia Ambiental se absteve de fazer Boletim de Ocorrência a pedido de voluntário que avistou 

o suposto incendiário), entretanto, como a identificação do suspeito não se concretizou (foi 

visto de costas e a distância no momento do crime), nenhuma providência foi tomada. 

Dado: duas noites antes do incêndio um veado mateiro foi visto por voluntário da 
equipe Simbiose na área queimada cerca de 36 horas depois. 

 
Local: Serra do Itapetinga (encosta oeste), na porção compreendida entre os pontos 

conhecidos como “Mangueira” e “Caracol” (próximo ao condomínio Arco-Íris e ao loteamento 

São Fernando do Vale). 

Proprietário(s): o mesmo proprietário que loteou São Fernando do Vale 

Data: 11/09/2007 

Período: noturno, acontecendo das 18h: 50 min às 19h: 30 min. 

Área queimada: aproximadamente 2.000m²  

Contexto: área particular com intensa atividade antrópica (invasão) onde se conflui 

práticas como o trânsito de pedestres e ciclistas; pastoreio de animais trazidos por criadores 

residentes na periferia da zona urbana atibaiense e que, portanto, não possuem áreas de 

pastagem; vontade do proprietário de lotear a área (inserida no polígono de tombamento da 

Serra do Itapetinga); hábito dos residentes do entorno de incendiarem a vegetação com 

características de pasto para evitar o fluxo de eqüinos, muares e bovinos, essencialmente. 

Por ter sido notado poucos minutos após seu início (calcula-se que o fogo tenha sido 

observado cerca de 20 minutos após ter se iniciado) e por estar isolado por estradas 

(completamente erodidas e em zona de preservação, a propósito) o sinistro florestal não se 

alastrou e foi combatido em aproximadamente 25 minutos. 

 



Local: Serra do Itapetinga (encosta oeste) nas imediações (borda oeste) do Parque 

Municipal da Grota Funda e do Condomínio Vale das Pedras. 

Proprietário(s): René Ribeiro, principalmente. 

Data: 08/09/2007 

Período: noturno. Não foi registrado o início do sinistro, mas acredita-se que tenha se 

iniciado por volta das 17h: 30 min; seu término se deu às 23h: 20 min. 

Área queimada: aproximadamente 17 alqueires. 

Contexto: a análise da mancha queimada, seu direcionando e os percursos escolhidos 

pela linha de fogo ao longo do sinistro florestal convergem para que a equipe voluntária 

presente no combate e no rescaldo empreendido no dia seguinte acredite que o ocorrido se 

iniciou em estrada partindo do condomínio Vale das Pedras, a qual leva até área de pastagem 

entrecortada por diversas trilhas estradas (novas e antigas) e aceiros. O(s) motivo(s): suspeita-

se de limpeza de terreno para crescimento de nova pastagem (caso frente fria atinja o 

município no dia 16/09/2007, aproximadamente); ou mais uma vez, limpeza de terreno visando 

divisão e fixação de lotes imobiliários (foram observadas placas com o texto “vende-se” em 

porção da área queimada [justamente a que divisa vegetação e rua do condomínio em 

questão], além de terraplanagem e edificação aparentemente abandonadas).    

  

 

  

 


