
CADÊ A VIDA QUE ESTAVA AQUI? 
O INCÊNDIO LEVOU!

O fogo mata e afugenta animais, 
destrói árvores, polui o ar e as 

águas, pode deixar a cidade sem 
eletricidade, além de provocar 
doenças respiratórias. Muitos 
desses danos podem causar 

vários prejuízos financeiros e, 
até mesmo, colocar em risco a 
vida de pessoas e de animais.

O QUE É O FOGO?
O fogo é um fenômeno natural que sempre 
fez parte da natureza, sendo proveniente de 
uma reação química caracterizada pelo 
desprendimento de luz e calor. 
Para iniciá-lo são necessários três 
elementos: matérias e substâncias 
inflamáveis (combustível), oxigênio 
(comburente) e calor.

O FOGO É BOM PARA
• Cozinhar os alimentos;
• Produzir utensílios que facilitam a vida 

do homem;
• Auxiliar na realização de vários 

processos industriais e tecnológicos;
• Matar bactérias e outros microrganismos 

presentes na água ou em objetos 
contaminados;

• Aquecer o ambiente.

O QUE CAUSA OS INCÊNDIOS?
• Queda de raios (única causa natural no 

Brasil e que geralmente vem precedida 
de chuva);

• Queimadas para a rebrota de pastagens e 
cultivos agrícolas;

• Bitucas de cigarro jogadas na vegetação;
• Queima de lixo;
• Velas acesas deixadas em meio à 

vegetação;
• Fogueiras e queda de balões;
• Faíscas de fogos de artifício;
• Ações criminosas do homem e 

vandalismo.

Segundo o Relatório de Ocorrências de 
Incêndios em Unidades Federais (BRASIL, 
2006), entre 1979 e 2005, apenas 7% tiveram 
causa natural como, por exemplo, descargas 
atmosféricas. 

Já os 93% restantes ocorreram por ação do 
ser humano, sendo que as principais causas 
são por queima para limpeza, ações de 
incendiários e fogos de recreação (Soares et 
al., 2005 apud SOARES et al., 2017).
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O QUE ACONTECE COM QUEM 
PROVOCA INCÊNDIOS FLORESTAIS? 
Provocar incêndios florestais é crime, de acordo 
com a Lei Federal n° 9.605/98 e o infrator:

• Responderá a processo criminal, com 
possibilidade de prisão de 2 a 4 anos, de 
acordo com o disposto na Lei de Crimes 
ambientais (Lei Federal n° 9.605/98).

• Será obrigado a reparar o dano ambiental 
causado;

• Deverá pagar a multa pelo dano;
• Perderá todos ou alguns benefícios dados 

pelo Poder Público.

QUAIS OS DANOS CAUSADOS 
PELOS INCÊNDIOS?
• Morte de animais e plantas;
• Ressecamento e degradação do solo;
• Destruição de belezas cênicas naturais;
• Assoreamento de rios, lagos e lagoas;
• Favorecem o efeito estufa (liberação de 

gases que contribuem para que o clima 
na terra fique cada vez mais quente);

• Problemas de saúde nos humanos: 
bronquites, asma, infecções, alergias, 
dores de cabeça, intoxicações;

• Destruição de casas, lavouras, dentre 
outros patrimônios públicos e privados.

• Fechamento temporário dos parques;
• Acidentes envolvendo automóveis, aviões, 

redes elétricas etc.

A Fundação de Parques Municipais e 
Zoobotânica trabalha em parceria com a 
ONG Brigada 1 no combate e prevenção dos 
incêndios florestais.

A ONG Brigada 1 é uma entidade civil sem 
fins lucrativos, fundada em 2003, e que atua 
voluntariamente na prevenção e combate 
aos incêndios florestais em todo o território 
nacional. A cada ano, a entidade capacita 
novos voluntários.

COMO PREVENIR UM INCÊNDIO?
• Não faça fogueiras nos parques;
• Ao fazer fogueiras, verifique se o local é 

apropriado e apague-as antes de deixar o 
local, com água ou com terra. Há sempre o 
risco de as brasas se reacenderem; 

• Não jogue cigarro e palitos de fósforo 
acesos em qualquer lugar e certifique-se 
que eles estão apagados e descarte-os 
nos locais apropriados;

• Não faça rituais religiosos com o uso de 
velas próximo à vegetação;

• Não coloque fogo nos lixos. 
Descarte corretamente. 

• Capine em volta, retire o mato, faça 
aceiros ao redor de casas, quintais, 
estabelecimentos comerciais etc.;

• Divulgue essas informações para que 
mais pessoas possam se conscientizar 
sobre as causas, danos e consequências e 
formas de evitar os incêndios florestais.

O QUE FAZER EM CASO DE 
INCÊNDIO?
• Avise o Corpo de Bombeiros o mais 

rápido possível pelo do telefone 193 
(atendimento 24h).

• Lembre-se: não tente apagar um 
incêndio, pois é uma atividade 
extremamente perigosa e você pode 
colocar a sua vida em risco!

• Deixe esse trabalho para as pessoas 
capacitadas como os bombeiros e 
brigadistas.

Seja um brigadista e apoie as brigadas 
florestais voluntárias.
Acesse www.brigada1.org.br
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