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o FoGo

O fogo surge quando um material, como o papel, a madeira ou outros, 
entra em contato com o ar juntamente com uma faísca ou chama. Inicia-
do o processo de queima, o calor desprendido mantém o fogo. 

O fogo acompanha a humanidade durante 
milhares de anos e é uma das maiores 
conquistas do homem, que aprendeu a 
utilizá-lo em seu benefício na proteção 
contra o frio, afastando os predadores 
e para cozinhar os alimentos, tornan-
do-os mais saborosos e saudáveis.

os tipos de ComBustÍVeis 
e A intensidAde do FoGo

O tipo de material combustível também infl uencia a intensidade do fogo. 
Os tipos podem ser:

Combustíveis ligeiros: são mais fáceis de queimar. 
Ex: ervas, folhas secas e ramos;

Combustíveis médios ou pesados: queimam mais devagar. 
Ex: troncos, galhos e raízes;

Combustíveis verdes: queimam com muita facilidade. 
Ex: plantas vivas.

Queimadas: o que fazer?
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diFeRenÇAs entRe FoCos de CALoR 
e inCÊndios FLoRestAis 

Foco de calor é qualquer temperatura acima de 47ºC, mas que não é ne-
cessariamente um foco de fogo ou incêndio (quando já existe a presença 
do fogo). Pode ser detectado em uma área que esteja muito quente de-
vido à presença dos raios solares. 

Incêndio Florestal é o fogo sem controle que incide sobre qualquer 
forma de vegetação, podendo ser provocado tanto pelo homem quanto 
por uma causa natural. 

tipos de inCÊndio

Rasteiro ou superfi cial: 
tem muitas chamas e 
alastra-se com rapidez;

Subterrâneo: é difícil 
de ser identifi cado, pois 
quase não libera fumaça e 
alastra-se lentamente;

Incêndio de Copa: alastra-se rapidamente, pois atinge as copas das 
árvores, propagando-se por elas.

Importante: 

O fogo avança mais rápido morro acima, porque o ar 
quente tende a subir. Outro fator que contribui para 
que o fogo se alastre é a condição climática da região, 
como o vento.
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As queimAdAs

As queimadas são os resultados do fogo em regiões florestais ou de cam-
po, provocadas de forma casual ou proposital, e são responsáveis pelo 
lançamento de Dióxido de Carbono (CO

2
) na atmosfera. O CO

2
 , em gran-

des quantidades, é um dos maiores responsáveis pelo agravamento do 
efeito estufa. 

Nas queimadas, o gás carbônico (CO
2
) que está na fumaça do incêndio 

sobe para a atmosfera e se acumula com outros gases aumentando o 
efeito estufa e, conseqüentemente, o aquecimento global. 

Estima-se que, por ano, ocorram no país aproximadamente 300.000 quei-
madas para fins essencialmente agrícolas. A utilização do fogo para lim-
par áreas para o cultivo é uma prática utilizada há vários anos, mas que 
causa prejuízos incalculáveis ao meio ambiente. 

As conseqüências das queimadas têm ainda um efeito prolongado, pois 
se observa que algumas espécies de vegetação adoecem devido aos 
ventos quentes, partículas de fumaça e secura ao longo dos anos. 

 
Fique atento!

Os focos de queimadas acontecem com maior fre- 
qüência em matas e florestas como a Amazônica, par-
ques estaduais e nacionais. Estas áreas verdes que têm 
a propriedade de remover o CO

2
. Daí a importância de 

se preservar estes locais e não fazer queimadas.

Áreas de plantio de cana-de-açúcar e pasto também 
são queimadas constantemente. Você, caminhoneiro, 
pode ajudar a preservar o meio ambiente e a salvar a 
vegetação avisando as autoridades sempre que cons-
tatar alguma queimada. 
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entendendo o eFeito estuFA

O efeito estufa é um fenô-
meno natural responsável 
por manter a temperatura 
da Terra. Os gases estu-
fa, como o CO

2
, são res-

ponsáveis por aprisionar 
parte dos raios solares que 
são necessários para esquen-
tar a Terra a um nível adequado 
para a nossa existência. O grande pro-
blema é que, nos últimos anos, aumentou a quantidade de gases que 
estão sendo emitidos, formando uma barreira que impede que parte 
do calor volte para o espaço, fi cando aprisionado em nosso planeta e 
ocasionando o aquecimento global.

AqueCimento  GLoBAL

O aquecimento global é o aumento da 
temperatura em todo o planeta, por 
meio do agravamento do efeito es-
tufa. O aumento dos gases responsá-
veis pelo efeito estufa tem causado 
enormes impactos ao planeta e o 
seu aumento sucessivo e prolonga-
do poderá difi cultar ou até impedir 

a vida na Terra.

são necessários para esquen-
tar a Terra a um nível adequado 
para a nossa existência. O grande pro-

O aquecimento global é o aumento da 
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Para saber mais...

São efeitos do aquecimento global:

Extinção de espécies animais e vegetais;

Falta de água;

Secas mais fortes;

Verões mais quentes;

Derretimento das geleiras e aumento do nível do mar, o que provocará 
enchentes e inundações;

Tempestades mais fortes;

Diminuição da produção de alimentos; 

Aumento de furacões, tufões e ciclones;

Maior freqüência de queimadas.

ALeRtA nos peRÍodos de estiAGem e seCA

Durante o período de estiagem e seca (nos meses de junho e julho) 
aumentam os riscos de incêndios fl orestais devido à baixa umidade do 
ar, facilitando a queima das fl orestas. Por isto, fi que de olho, pois as pon-
tas de cigarro lançadas pelas janelas dos veículos ou os balões das festas 
de São João podem ser os causadores deste incêndio! 

Importante: 

Nunca jogue ponta de cigarro 
acesa pela janela do  veículo. Esta 
simples ação pode  iniciar uma queima-
da e trazer sérios danos ao meio ambiente!
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ConseqÜÊnCiAs dAs queimAdAs:

Destruição do solo, causando erosões;

Extinção das vegetações nativas;

Destruição da fauna e da fl ora;

Redução do volume das 
águas dos rios, causando o 
secamento dos leitos;

Aumento dos problemas 
respiratórios, principalmente 
em crianças e idosos; 

Prejuízos à qualidade 
de vida.

Algumas informações são importantes saber para serem repassadas:

É muito perigoso e é proibido fazer queimadas:

a menos de 15 metros dos limites das faixas de segurança das linhas de 
distribuição de energia elétrica;

numa faixa de 100 metros ao redor da área de domínio da subestação 
de energia elétrica;

numa faixa de 50 metros ao redor de unidades de conservação;

numa faixa de 15 metros de cada lado de rodovias estaduais e federais 
e de ferrovias.
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Quem não respeitar normas legais fi cará sujeito às penalidades:

obrigação de reparar qualquer dano ambiental;

perda ou restrição de benefícios concedidos pelo Poder Público;

pagamento de multas; 

perda ou suspensão de linhas de fi nanciamento em estabelecimentos 
ofi ciais de crédito do Estado;

processo criminal de acordo com a Lei de Crimes Ambientais (Lei 
Federal nº 6.905/98).

Para fazer queimada autorizada é preciso:

pedir autorização ao Instituto Estadual de Florestas – IEF;

reunir os vizinhos e mobilizá-los para que as queimadas sejam feitas 
em conjunto;

delimitar o espaço a ser queimado com os aceiros (faixas sem vegeta-
ção) para difi cultar ou deter o avanço do fogo a áreas que não devem 
ser queimadas;

cuidar para que a vegetação próxima à queimada não seja prejudicada;

não fazer queimadas em horários de sol quente e ventos fortes.
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Para prevenir as queimadas e os incêndios, o IBAMA tem um programa 
de combate a incêndio – o Prevfogo (Sistema Nacional de Prevenção e 
Combate aos Incêndios e Queimadas), que atua em todo país e principal-
mente na Amazônia. 

Alerte quem está fazendo errado!!!

CAminHoneiRo, AmiGo do meio AmBiente, 
Atento Às queimAdAs

Os caminhoneiros, amigos do meio ambiente, viajam quilômetros por di-
versas estradas presenciando tudo o que acontece ao longo das rodovias 
e fl orestas por onde passam. 

Sabendo que o combate às queimadas é muito mais difícil de ser rea-
lizado do que a sua prevenção, seja um caminhoneiro amigo do meio 
ambiente, ajudando na identifi cação de queimadas. Entre nesta luta!
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Fique atento na estrada e a qualquer sinal de uma queimada à margem 
da rodovia, proceda da seguinte forma:

redobre a atenção, pois a fumaça diminui a visibilidade;

reduza a velocidade do caminhão, pois a fuligem da queimada diminui 
a aderência dos pneus ao solo;

ligue a luz baixa do farol;

nunca pare próximo à fumaça, pois seu veículo pode não ser visto por 
outros motoristas, causando acidentes;

avise as autoridades competentes, como o Corpo de Bombeiros e as 
Brigadas de Combate a Incêndios Florestais, o mais rápido possível.

Atenção:

Amigo caminhoneiro, tenha sempre em mãos o tele-
fone: 0800 728 2891 e ligue para combater as quei-
madas! Por meio deste número, você pode denunciar 
ações criminosas ao meio ambiente. 

Sua denúncia será regis-
trada e acompanhada 
pela CNT, junto aos 
órgãos competen-
tes, até a sua com-
pleta solução. 
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Fontes de pesquisA

http://www.estadao.com.br/

http://www.ibama.gov.br/prevfogo

http://www.iee.usp.br

http://pt.wikipedia.org/

http://ptsoft.net/

http://www.ruralminas.gov.br

http://www.semarh.df.gov.br

http://www.greenpeace.org.br

Manual de Operações de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais 
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno-
váveis – IBAMA 
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