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Introdução
O Manual faz parte das ações de combate e controle de
queimadas do Governo do Estado do Maranhão através da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais
que tem por objetivo contribuir para mitigação de efeitos
potencializadores do aquecimento global através da fixação
e redução de emissão de CO2 em ações de conservação dos
principais Biomas do Estado do Maranhão – Bioma Amazônia
e Bioma Cerrado, além do Bioma Caatinga (com apenas 3%).
Hoje já existem tecnologias sustentáveis como a
queimada controlada, e a Portaria SEMA nº45, de 22 de Maio
de 2014 disciplina os procedimentos administrativos e
técnicos da Queima Controlada no Estado do Maranhão, além
do emprego do fogo como fator de produção e manejo em
atividades agropastoris ou florestais para fins de pesquisa
científica e tecnológica, em áreas com limites físicos
previamente definidos.
Essa

Manual

foi

estruturado

Eixos

Temáticos

subdivididos em macro ações estratégicas, com a finalidade
de prevenir, controlar e combater as queimadas e os
incêndios florestais.

PRINCIPAIS CAUSAS DO FOGO NA VEGETAÇÃO
As principais causas de queimadas deste livreto foram extraídas dos RÓIS –
Relatórios de Ocorrência de Incêndios, do Núcleo de Prevenção e Combate
aos Incêndios Florestais do Prevfogo, Brasília, dos últimos cinco anos.

Fonte: Ibama, 2019.

Analfabetismo ambiental
Expressa o desconhecimento (ignorância) sobre os sistemas, as
interrelações e interdependências dos processos que asseguram a vida na
Terra. Não se tem a noção das conseqüências dos atos de degradação ambiental.
Leva à insensibilidade e à negligência. O analfabetismo ambiental é a maior
ameaça à sustentabilidade sócio-ambiental. Sem um ambiente equilibrado
não há produção, a economia entra em colapso e a sociedade sofre
distorções (problemas sociais, políticos, éticos e outros). Uma grande parte
dos problemas sócio-ambientais é criada por ignorância.

Acidentais/incidentais
Fogueiras mal apagadas, re-ignição (reinício do fogo após combate),
queda de balões, efeito lupa (raios solares convergem para um ponto após
atravessar cacos de vidros, criando um foco de luz com muito
calor),rompimentos de cabos de alta tensão, emissão de fagulhas
incandescentes (expelidas por escapamento de veículos pesados, nas
rodovias, e fagulhas das via férreas), tochas utilizadas em sinalização,
nas rodovias, dentre outras.

Culturais/comportamentais
Velas acesas deixadas em rituais religiosos, utilização do fogo para caça
(alguns po- vos ainda usam essa estratégia para matar pequenos animais), conflitos
com órgãos ambien- tais (as pessoas põem fogo na vegetação, por vingança),
vandalismo, piromania (pessoas que ateam fogo para “apreciar” as
chamas – maluquice mesmo!).
Do gráfico depreende-se que 22% dos incêndios florestais ocorrem devido a
vanda- lismo (um dado instigante, desafiador e complexo, que merece pesquisas
específicas sobre o tema).

Expansão das áreas rurais
Desmatamentos e estabelecimento de mais áreas rurais. 31% das Q&IF tiveram
origem na “renovação” de pastagens (a pecuária baseada em desmatamento e
queima apresen- ta-se então como o maior vetor de indução dos
eventos).
Durante a prática das queimadas, o desconhecimento das técnicas de
prevenção e dos fatores que influenciam o comportamento do fogo termina
provocando a perda de controle do fogo.

Fenômenos naturais
Alguns incêndios florestais são iniciados por raios. Há vários relatos desses tipos nas
unidades de conservação. No gráfico, 11% das ocorrências de fogo na vegetação são
atribu- ídos devido aos raios (atribui-se sua crescente incidência no mundo,
dentre outras razões, aos efeitos do El Nino – fenômeno de aquecimento das águas
do Oceano Pacífico na costa distante do Equador).
Extrativismo
Por descuidos, fogueiras mal apagadas durante as atividades de
exploração dos re- cursos naturais (caça, pesca retirada de madeira, coleta de
frutos, raízes e outros), terminam causando incêndios florestais.
Política agrária
Há necessidade de incorporação de maiores cuidados nas práticas agrárias,
em rela- ção ao meio ambiente, e em particular, ao uso do fogo. Há de se
estimular as formas alterna- tivas de produção sem a utilização das práticas
de queimadas.
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Agricultura e o uso do fogo
O fogo é uma técnica utilizada para eliminar restos de cultura e
de exploração florestal, renovar pastos e para eliminar pragas e
doenças na agropecuária. É uma técnica muito antiga, praticada pelos
índios e assumida desde então no Brasil. Apesar de não ser a técnica
mais adequada nos dias de hoje, por causar diversos danos como
empobrecimento do solo e desertificação, ainda é muito praticada. É
crime ambiental utilizar o fogo para renovação de pastagem.
Para que o fogo permaneça dentro da área definida para queima
e não saia do controle, causando incêndios florestais, deve ser
utilizado de forma planejada e direcionada, limitada apenas a área
previamente determinada e realizada conforme técnicas préestabelecidas.
Considera-se Queima Controlada o emprego do fogo como
fator de produção e manejo em atividades agropastoris ou
florestais, e para fins de pesquisa científica e tecnológica, em
áreas com limites físicos previamente definidos e realizado de
forma planejada e controlada.

Queimada florestal para aumento da área agricultável.
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Queima com contrafogo

Brigadista utilizando pinga-fogo
para queimada controlada

Para realizar queimada é preciso:
1) Conhecer as Normas Regulamentadoras de Segurança Trabalho
(NR23) para que não haja acidentes e prejuízos materiais;
2) Pessoal treinado, habilitado e equipado;
3) Estudar os fatores do comportamento do fogo;
4) Realizar os aceiros para segurança da área.

Planejamento e execução de queima
Toda atividade para obter êxito, necessita de planejamento e execução
com primor, pois quando se trata de uma queima controlada exite a
necessidade de uma da definição clara dos objetivos e delimitação da área
de trabalho e orientação correta aos colaboradores. O comportamento do
fogo em uma queima depende de várias características como: topografia do
terreno, umidade, ventos, temperatura atmosférica, quantidade e
distribuição dos materiais vegetais. Cada um destes fatores provocam
efeitos específicos no fogo e se eles foram avaliados de forma correta e
previamente à execução da queima, é possível ter uma margem alta de
segurança e prever o que vai acontecer durante todo o processo.
*NR 23 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
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É mais seguro realizar a queimada de madrugada ou ao
entardecer, quando as temperaturas são mais baixas e quando a
vegetação está mais úmida, restringindo o alastramento do fogo.
É importante também observar a força e a direção do vento, que
direciona o fogo, fazendo com que ele queime com maior ou
menor rapidez. Neste sentido, a queimada deve ser feita quando
houver pouco vento.

No planejamento e execução da queima é necessário considerar os
seguintes passos:
a) Definição do objetivo da queima
b)Avaliação preliminar da área
c) Realização do plano de queima
d) Autorização para a queima
e) Preparação do terreno
f) Execução da queima e avaliação

Definição do objetivo da queimada
Primeiramente é necessário estabelecer claramente a razão da
aplicação do fogo, definir de forma precisa o efeito que se quer alcançar
tanto no interior da área como nos terrenos vizinhos.
A queimada é normalmente utilizada para:

Eliminar restos de exploração florestal

Roças de subsistência
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Na agropecuária o fogo é utilizado para limpeza e rebrota de
pastagens e combate de pragas e doenças. Na prevenção de incêndios
florestais em propriedades rurais ou unidades de conservação, o fogo é
utilizado para ampliar a área de aceiro, eliminando-se combustível nos
limites das propriedades e evitando que possíveis incêndios nas área
vizinhas atinjam a propriedade.

Aceiro negro em propriedade rural.

Uso de fogo para eliminação de
combustível - aceiro negro.
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Prevenção a incêndios florestais em
área de manejo florestal.

Brigada diminuindo material combustível

Avaliação preliminar de risco
O intuito da Avaliação preliminar de risco é a busca e
investigação dos riscos que os sistemas envolvidos podem causar.
Assim tem-se a oportunidade de modificar o projeto ou a concepção
do sistema com o objetivo de eliminar ou reduzir o risco. Abaixo
temos vários termos que querem dizer a mesma coisa:
 Avaliação de Risco
 Avaliação Preliminar de Risco
 Diagnóstico de Risco
 Laudo Preliminar de Risco
 Laudo de Risco
 Relatório de Risco
Ao executar uma queimada, a mesma deverá ser conduzida de
forma que fique dentro da área previamente planejada, sem causar
danos ao patrimônio próprio e dos vizinhos. Para tanto, é
indispensável uma análise detalhada topografia, características da
vegetação e os efeitos dos fatores meteorológicos (vento e outros).
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A preparação do terreno para execução da queima, as técnicas de
queima, controle e os recursos requeridos, tanto de pessoal como de
equipamentos, podem já ser definidos, uma vez que tenha sido realizada a
avaliação preliminar da área.

Área acerada para pratica de queimada controlada.

Plano de queima e Legislação
O plano de queima é um documento técnico que deve ser
preenchido na vistoria prévia pelo técnico do órgão ambiental do
SISNAMA nas áreas que contenham restos de exploração florestal e
ou limítrofes às sujeitas a regime especial de proteção, estabelecido
pelo DECRETO 2.661/98.

Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) é
constituído pelos Órgãos e Entidades da União, dos
Estados, dos Municípios e Fundações instituídas pelo
Poder Público.

No plano devem constar, essencialmente, os seguintes aspectos:
descrição do terreno; prescrições; técnica de queima e controle do
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desenvolvimento da queima; extinção e vigilância de brasas; medidas
de segurança; recursos necessários e orçamento, que deverá ser
apresentado na protocolização do requerimento de queimada
controlada.
Exigências para requerer Autorização de Queima Controlada:
a) Apresentação do requerimento;
b) Comprovante de propriedade ou de justa posse do imóvel;
c) Cópia da autorização de desmatamento quando exigida;
d) Documento de comunicação de queimada controlada.

A Comunicação de Queima Controlada é o documento firmado
pelo interessado no emprego do fogo, mediante o qual ele dá ciência
ao órgão competente que cumpriu os requisitos e as exigências
previstas no artigo para a Autorização de Queima
Controlada.(DECRETO 2.661/98.)
A SEMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos

Naturais possui portaria específica sobre queima controlada, trata-se
da Portaria SEMA nº45, de 22 de Maio de 2014 disciplina os
procedimentos administrativos e técnicos da Queima Controlada no
Estado do Maranhão.
Para proceder a Queima Controlada o interessado deverá:
1. Definir técnicas, equipamentos e mão-de-obra;
2. Promover o enleiramento dos resíduos de vegetação, de forma a
limitar a ação do fogo;
3. Preparar aceiros de no mínimo três metros de largura. Sua largura
será duplicada (seis metros) quando se destinar à proteção de áreas
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de florestas e de vegetação natural, de preservação permanente, de
reserva legal, Unidades de Conservação e de imóveis confrontantes
pertencentes a terceiros;
4. Contar com pessoal treinado e equipamentos apropriados para
evitar propagação do fogo;
5. Observar dia e horário apropriados (temperatura e ventos);
6. Realizar o acompanhamento de toda a operação de queima, até
sua extinção;
7. Estar em mãos com a autorização para qualquer vistoria ou
fiscalização.

O Novo Código Florestal (Lei 12.651, de 25 de maio de 2012) por
meio do seu Artigo 38 proíbe o uso do fogo na vegetação, exceto nas
seguintes situações:
I - em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o
emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, mediante
prévia aprovação do órgão estadual ambiental competente do
Sisnama, para cada imóvel rural ou de forma regionalizada, que
estabelecerá os critérios de monitoramento e controle;
II - emprego da queima controlada em Unidades de Conservação,
em conformidade com o respectivo plano de manejo e mediante
prévia aprovação do órgão gestor da Unidade de Conservação,
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visando ao manejo conservacionista da vegetação nativa, cujas
características ecológicas estejam associadas evolutivamente à
ocorrência do fogo;
III - atividades de pesquisa científica vinculada a projeto de
pesquisa devidamente aprovado pelos órgãos competentes e
realizada por instituição de pesquisa reconhecida, mediante prévia
aprovação do órgão ambiental competente do Sisnama.
O que se deve entender é que a Comunicação de Queima
Controlada é o documento firmado pelo interessado no emprego do
fogo, mediante o qual ele dá ciência ao órgão ambiental competente
que cumpriu os requisitos e as exigências previstas no artigo anterior
e requer a Autorização de Queima Controlada.

Requisitos para autorização prévia
A autorização de Queima Controlada somente será emitida
após a realização de vistoria prévia, obrigatória em áreas:
I. De material lenhoso ou resíduos aproveitáveis de exploração
florestal;
II. Aparas de madeiras e resíduos florestais produzidos por
serrarias e madeireiras;
III. Áreas de florestas e demais formas de vegetação;
IV. Áreas de preservação permanente e reserva legal;
V. A cinquenta metros a partir do aceiro das áreas adjacentes às
unidades de conservação, áreas florestais, áreas de preservação
permanente e áreas de reserva legal;
VI. Em faixas menores que quinze metros de distância de cada
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lado das faixas de domínio de rodovias e ferrovias estaduais e
federais;
VII. Em faixas menores que cem metros de distância ao redor da
área de domínio de subestação de energia;
VIII. Em faixas de dois mil metros ao redor da área de domínio de
aeródromos públicos e mil metros para aeródromos privados;
IX. Em faixas de quinze metros ao redor da área de domínio de
linhas de transmissão de energia elétrica;
X. Em faixas de trinta metros ao redor da área de domínio de
estações de telecomunicações;
XI. Em faixas de mil metros de aglomerados urbanos de qualquer
porte delimitado a partir do seu centro urbano ou de quinhentos
metros a partir do seu perímetro urbano;
Depois do requerimento de Queima Controlada, o órgão
competente do SISNAMA, no prazo máximo de quinze dias,
expedirá a autorização correspondente. Não expedida a
autorização no prazo estipulado neste artigo, fica o requerente
autorizado a realizar a queima, conforme comunicado, salvo se
se tratar de área sujeita à realização de vistoria prévia a que se
refere o artigo seguinte.

1
1

“A vistoria prévia deverá ser dispensada em áreas cuja localização e
características não atendam ao disposto neste artigo.”

Brigada PREVFOGO/IBAMA realizando vistoria em queimada controlada

Os requerimentos de queimada controlada poderão ser obtidos
no IBAMA, como Órgão Federal de Meio Ambiente, agindo
supletivamente, quando o órgão estadual ou municipal não atendem
a procura daqueles que necessitam legalizar o procedimento de
queima controlada.
O que é queimada solidária?
É aquela realizada pelos produtores sob a forma de mutirão, ou de
outra modalidade de interação, como em áreas de assentamentos
rurais. A queima solidária pode ser realizada como fator de produção,
em regime de agricultura familiar, em atividades agrícolas, pastoris ou
florestais.
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Preparação do terreno
Nessa fase da preparação do terreno é preciso observar condições
climáticas para planejar a queima em um horário com condições ambientais
adequadas e seguras, ou seja, final da tarde ou a noite ou se preferir as
primeiras horas do amanhecer. Nesse horário a temperatura e umidade
podem efetivamente regular o comportamento do fogo, evitando
propagações violentas ou altos níveis de liberação calórica. Por outro lado,
este critério constitui uma medida de segurança, no sentido de facilitar o
controle do fogo, no caso de que algum focos ultrapasse o limite pre
estabelecido.

Exemplos de diversos aceiros realizados

1
3

Execução da queimada
Seguir o planejamento é fundamental para o sucesso da operação,
pois nos momentos prévios ao incêndio, é necessário:
a) Revisar novamente os preparativos: pessoal, equipamentos e
organização das atividades;
b) Avaliar as condições meteorológicas e o grau de perigo do momento;
c) Revisar a disponibilidade efetiva de recursos de apoio para prevenir danos
ante qualquer eventualidade
Se for detectado qualquer problema que coleque em dúvida a
segurança de controlar adequadamente a operação, como na variação da
direção e intensidade do vento e nos casos em que se apresentem
situações imprevistas, a queima deverá ser adiada até que o risco tenha sido
superado.
A vigilância das brasas até sua total extinção deverá ser efetuada
seguindo estritamente o programado. É importante que nestes casos se
estabeleça a quantidade suficiente de pessoal no terreno, pelo tempo que
seja necessário, a fim de evitar reaparecimentos de focos que constituem
uma das principais causas de incêndio florestais.

Vistoria de rotina para verificar fim da queimada
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Pessoas envolvidas
A comunicação é a principal aliada quando se trata de queimadas,
possuir lista dos contatos de uma unidade de combate a incêndios (brigada
de incêndios florestais, corpo de bombeiros), caso ocorra algum problema
é muito importante para comunicar qualquer ocorrência de fogo. Por isto, é
indispensável que o pessoal que participe na queima disponha de, pelo
menos, um equipamento de rádio-comunicação ou telefone que permita
informar a emergência o mais rápido possível, em caso de qualquer
incidente. Sobre a quantidade de pessoas envolvidas na queima, caso não
se saiba exatamente a quantidade de pessoas requeridas para fazer uma
queima segura, o recomendável é aumentar a quantidade, como norma de
segurança.
A organização do pessoal é outro aspecto importante, pois a eficiência
e segurança da tarefa depende de cada um dos participantes deva cumprir
uma função e posição no terreno claramente estabelecidas. O papel do
pessoal na queima é assegurar que o fogo se desenvolva dentro dos limites
definidos, por isso, a maior parte das pessoas deve dedicar-se à vigilância
na linha de controle e ao sufocamento dos focos que a ultrapassarem.
Merecem especial atenção os "queimadores", pessoas que
desempenham um importante papel na execução da técnica de queimada
e influi significativamente na segurança e rendimento da queima. Por isso,
os queimadores devem cumprir uma série de requisitos, tais como:
a) Conhecimento das técnicas de queimada e dos procedimentos de
emergência diante de mudanças inesperadas como dos fatores que afetam
o comportamento do fogo.
b) Experiência na função e de preferência condições físicas e psicológicas
adequadas para o papel a desempenhar.
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Equipamentos e ferramentas
Os equipamentos e ferramentas podem classificar-se segundo o uso na
realização da queima. Basicamente se podem diferenciar em equipamentos
para o controle da linha e para a queima.
Controle da linha: correspondem às ferramentas normais de corte e
raspagem, tais como foices, ancinhos, pás, borrifadores, enxadas,
enxadinhas, etc. Se há disponibilidade de moto-serras e ancinhos, e até
maquinário pesado pode representar um importante apoio às equipes.

Equipes no controle da queimadas e disponibilidade dos EPI’s.
Incêndio: é recomendável o emprego de equipamentos desenhados
especialmente para tal efeito, como é o caso dos acendedores e lançachamas. Se não se dispõe destes equipamentos, se podem utilizar tochas
grossas empapadas com uma mistura de parafina com benzina ou petróleo e
amarrados firmemente ao extremo de um cabo. Não se recomenda o
emprego de ramos incendiados na aplicação do fogo, porque se consomem
rapidamente, de forma irregular, e acarretam frequentemente problemas
para sua manipulação.
A execução de uma queima controlada deve ser marcada para o dia
em que todos os preparativos tenham sido cumpridos de acordo
com o plano estabelecido, isto é, quando a coordenação do
material, instalação de linha de fogo e todas as outras medidas
tenham sido realizadas de acordo com as normas prescritas. A
organização do pessoal, equipamentos, técnicas de incêndio e
controle, os que necessariamente devem ser definidos e
disponíveis para a oportunidade de executar a operação.
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Autorização da queima
Os aspectos técnicos e logísticos devem estar resolvidos para a data
marcada, assim como também todos aqueles outros requisitos de caráter
legal e condicionantes se for o caso. A permissão ou autorização
correspondente na respectiva queimada deve estar presente durante os
procedimentos, pois qualquer órgão fiscalizador como polícia, órgão
ambiental ou afins podem e tem direito a acessar tal documento.

Vistoria de Autorização de queima controloda

Autorização de Queima Controloda – SEMA / Maranhão
Modelo da Autorização
de Queima Controlada
Da SEMA - Maranhão

Check-list de documentação visando
Autorização de Queima Controlada vide
Anexo I e II Portaria SEMA nº45, de 22
de Maio de 2014.
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TÉCNICAS DE QUEIMA CONTROLADA

QUEIMA POR EMPILHAMENTO
Usado com objetivo de queima seletiva para eliminar restos de cultura, de
exploração florestal, roças ou para limpeza de pastagens. O material a ser
queimado é empilhamento em montes ou leiras. Esse material, chamado de
combustível.

Queima controlada por empilhamento

Vantagens:
Desvantagens:
1- Maior controle;
2- Queimar por partes;

1- Gastos com a limpeza prévia

3- Eliminação mais eficiente do

do terreno;
2- Gastos com o empilhamento;
3-Pouco aproveitamento da
lenha.

material;
4- Menor dano ao solo, a fauna e
flora.
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QUEIMA FRONTAL
Usado para rebrota do
pasto, sem a queima total
do material pesado. Tipo
de combustível: Leve e fino
(gramíneas)
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QUEIMA FRONTAL
Usado para rebrota do pasto, sem a queima total do material pesado.
Tipo de combustível: Leve e fino (gramíneas)

Vantagens:

Desvantagens:

1- Menor tempo de queima;

1- Maior risco de perder o controle;

2- Menor custo;

2-A alta velocidade do fogo dificulta
a fuga dos animais.

3- Menor dano a floresta e ao solo;

4-Aproveitamento do material
pesado.
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QUEIMA EM RETROCESSO
Usado para limpeza do terreno
Combustível: leve (gramíneas)

e restos

de cultura.

Vantagens:

Desvantagens:

1- Maior segurança

1- Maior tempo de queima

2- Queima a maioria do combustível

2- Por ser lenta, pode ocorrer a

rente ao solo
3- Pode ser aplicado sob regiões
arbóreas
4- Permite a fuga de animais.

mudança de direção do vento
durante a queima;
3- Queima mais danosa à microfauna, flora e ao solo.
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QUEIMA EM FLANCO OU CUNHA

Ilustração da queima em cunha

Vantagens:

Desvantagens:

1- Menor tempo de queima;

1-Maior risco de perder o controle;
2-Devido a alta velocidade, dificulta
fuga da fauna;
3- Queimadores com experiência;
4- Coordenação entre as equipes.

2- Menor custo;
3- Menor dano a flora e sol;

4- Aproveitamento da lenha;
5- Alta versatilidade.
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QUEIMA EM FAIXAS
U s a d o p a ra l im p e za d o te rr e n o e re n o v aç ã o d e p a s to s .
Combustível: leve e fino (gramíneas)

Vantagens:

Desvantagens:

1- Alta versatilidade;

1-Necessita pessoas com experiência;
2-Requer mais atenção de quem está
realizando a queima;
3- A queima não fica uniforme ;
4- Riscos com deslocamento dentro da
área a ser queimada.

2- Segura e de fácil controle;
3- A intensidade da queima pode

ser regulada;
4- Permite fuga para a fauna.
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QUEIMA CIRCULAR SIMPLES
Usada para a queima de restos florestais, cana de açúcar, erradicação de
pragas e renovação de pastos.
Combustível: principalmente pesado.

Vantagens:

Desvantagens:

1- Alta versatilidade;

1- Grande coluna de convecção;

2- Fácil aplicação.

2- Não permite escape de fauna;
3- Maior experiência dos queimadores

trabalhando em cunjunto;
2- Grande risco de lançamento de
fagulhas.
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QUEIMA EM CIRCULAR COM CONCENTRAÇÃO DE CALOR
Usada para queima de restos florestais. Deve-se pensar na rota de saída dos
queimadores.
Combustível: principalmente pesado.

Vantagens:

Desvantagens:

1-Queima rápida;
2-O combustível consome
completamente.

1- Exige pessoal com experiencia para

a coordenação da tarefa;
2- Alta coluna de convecção;
3- Não existe fuga para a fauna;
4-Alto número de queimadores;
5-Maior tempo de vigilância.
21

QUEIMA EM “U”
Usada para queima de cana e pastagem, ou para abrir aceiros.
Público Alvo: Geral
Difusão: Bastante utilizada
Combustível: Leve e fino (gramíneas)

Vantagens:

Desvantagens:

1- Fácil controle;

1- Difícil realização em áreas

2- Permite fuga da fauna;

irregulares;
2- Não é recomendável para matar
com muito combustível.

3- Queima rápida.
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QUEIMA EM “L”
Usada para queima de cana e pastagem
Público Alvo: Geral
Difusão: Bastante utilizada
Combustível: Leve e fino, por exemplo gramíneas

Vantagens:

Desvantagens:

1- Fácil controle;

1- D i f í c i l r e a l i z a ç ã o e m á r e a s
irregulares;
2- ANão é recomendável para mata.

2- Permite fuga da fauna;
3- Queima rápida.
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EXTINÇÃO E VIGILÂNCIA
* Como medida de segurança
O patrulhamento final ou vigilância de brasas é a medida de segurança
que deve ser executada com o objetivo de evitar o reinício do fogo e o
consequente risco de incêndio. A duração desta fase vai depender
diretamente das características do material combustível tratado com a
queima.
Um cuidado especial deve ser mantido na vigilância posterior ao
término da queima, nos terrenos com solos profundos, especialmente
naqueles que sustentaram anteriormente florestas nativas, pela
possibilidade de propagação de fogo subterrâneo.
Sempre deve se considerar, por mais simples que pareça a execução
de uma queima, a possibilidade do fogo ultrapassar a linha definida,
gerando focos nos terrenos vizinhos, ou que escape à capacidade de
controle do pessoal envolvido na operação.

Queimadas em combustíveis pesados podem permanecer ativas durante semanas.
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SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS QUEIMADAS
Diversas são as formas de detecção de incêndios que
podem ser utilizadas. Dependendo das características do local,
principalmente a extensão da área a ser monitorada, pode-se utilizar
meios de detecção por meio de vigilância terrestre por postos fixos
ou móveis (rondas) e torres de observação, ou monitoramento e
patrulhamento aéreo com aeronaves e monitoramento por
imagens de satélites.
A rapidez e a eficiência na detecção e no monitoramento dos
incêndios florestais são fundamentais para a redução dos custos nas
operações de combate e para a atenuação dos danos. Quanto mais
rápido se tem conhecimento do fogo, mais rapidamente se inicia o
combate. Assim, seu controle se torna mais fácil, porque ocorre
antes que o incêndio tome proporções maiores. Isso reduz os
gastos, o tamanho da área afetada e o próprio esforço da brigada
nas ações de combate.
Além disso, o aumento da presença institucional resultante de um
bom sistema de detecção e vigilância monitoramento reduz a
incidência de incêndios, pois tem efeito inibidor aos incendiários. Tais
sistemas devem estar adequados à realidade da unidade de
conservação de forma que iniba os principais agentes causadores dos
incêndios, isto é, de forma que monitore os locais, os dias e os horários
em que ocorra a ação desses agentes é mais frequente.
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Terrestre fixo
Esse sistema de vigilância é baseado na localização de pontos fixos do
terreno para efetuar o monitoramento da área. A boa escolha dos pontos de
observação é fundamental. Devem ser priorizados pontos que possuam
grande amplitude de visada, principalmente, na direção das áreas em que a
frequência de incêndios é maior. De preferência utilizar mais de um ponto
para permitir a localização da coluna de fumaça no mapa. Essas
estruturas devem possuir alguns equipamentos básicos, tais como:
instrumento para localização da coluna de fumaça e leitura de ângulo
(goniômetro), mapa da área contendo topografia, tipo de vegetação e
estradas, aparelho radiocomunicação e livro de registro de ocorrência.

Estrutura para vigilância de incêndios florestais.
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Terrestre Móvel
Sistema que consiste na vigilância da área pelo deslocamento da
equipe por meio de rondas. No deslocamento, pode-se utilizar diversos
meios de transporte, motorizados ou não, tais como: automóveis, motos,
bicicletas, cavalos, entre outros. Além de proporcionar a detecção, é um
método muito eficaz para inibir a ação de incendiários, desde que as
rotas das rondas sejam realizadas nos locais, datas e horários propícios
a ação desses incendiários.
Para reforçar esse efeito inibitório, deve-se fortalecer a surpresa da
ação, evitando-se a manutenção de cronogramas fixos nas rotas. Em
momentos mais críticos para ocorrência de incêndios, o ideal é que as
rondas utilizem viaturas que possibilitem o transporte de um mínimo de
brigadistas, ferramentas e equipamentos de combate necessários para
se efetuar o primeiro ataque a um eventual foco de incêndio.

Viaturas utilizadas em rondas móveis nas unidades de conservação

27

Terrestre Aéreo
Sistema que consiste na utilização de aeronaves para monitoramento de
grandes extensões territoriais. Método pouco utilizado no Brasil para a
detecção de incêndios por causa da carência de aeronaves. Entretanto,
em combates expandidos tornam-se de grande valia ao permitir o
monitoramento da evolução do incêndio e avaliações diárias do
comportamento do fogo que auxiliam o planejamento das ações de
combate as queimadas.

Monitoramento com aviões

Monitoramento com Drone

Monitoramento com Helicóptero
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Satélite
Atualmente, existe uma constelação variada de satélites com
sensores de luz e calor de distintas resoluções espaciais e temporais
que, conjuntamente, oferecem cerca de aproximadamente 16 leituras
diárias de possíveis focos de incêndios em todo território nacional.
Após o tratamento técnico das imagens no Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE), a existência de focos de calor no interior de
unidades de conservação, ou nas suas vizinhas, é informada em
coordenadas geográficas nas unidades de conservação

para

checagem de campo. O repasse dessas informações é essencial para
o refinamento desse método de detecção.
TerraBrasilis, PRODES, DETER são sistemas de monitoramento
que auxiliam na confecção de mapas, gráficos e panilhas que auxiliam
no combate e controle das queimadas e desmatamento. A SEMA Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais do
Maranhão realiza boletins quinzenais de queimadas através de base
de dados própria e base de dados do INPE citado acima.

Esquema ilustrativo do sistema de monitoramento via satélite e do fluxo de 29
informações até o acionamento da brigada e confecção de mapas de queimadas

Boletim Quinzenal Focos Queimadas – SEMA
Os Boletim de Monitoramento de Queimadas no Estado do Maranhão,
são formas de monitoramento quinzenal e obtidos por meio de dados da
Plataforma do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE/Sistema
de Informações Geográficas e do Banco de Dados da SEMA. Alguns
satélites como NPP-375, TERRA_M-T, AQUA_M-T, NOOA 19, NOOA
20, GOES 13, GOES 16 e outros estão disponibilizados em
http://www.inpe.br/queimadas/bdqueimadas# . Os satélites de referência
detectam esses dados diários de focos que são utilizados para compor
a série temporal ao longo dos anos ou meses e assim permitir a análise
de tendências nos números de focos para mesmas regiões em períodos
de interesse. Cada satélite de órbita polar produz pelo menos um
conjunto de imagens por dia, e os satélites geoestacioários geram
algumas imagens por hora. A análise faz referência aos focos de
queimadas monitorados de forma pontual e esse dados vetoriais são
tratados pela Supervisão de Queimadas da SEMA utilizando a
plataforma do QGIS (Quantum GIS), versão 3.10.4 , software que faz
processamento de informações geográficas dos dados vetoriais para a
elaboração de mapas temáticos diversos como monitoramento de focos
de queimadas nos Biomas, Terras indígenas, Unidades de Conservação
Estadual e outros. Diante de toda essa informação é possível gerar
gráficos e tabela de dados com todos os focos de queimadas distribuídos
durante os meses do ano formando a série histórica que é contabilizada
desde 1998 até os dias atuais.
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Números da Série Histórica dos focos de queimadas no Maranhão.

Alternativas sugeridas
Adubação verde
Adubos verdes são plantas cultivadas para serem incorporadas ao solo. Esta
prática melhora a estrutura do solo, fornece nutrientes, conserva a umidade, favorece a
flora micro- biana, biodiversidade e controla as plantas invasoras.
www.senar.org.br/
www.planetaorganico.com.br/trabmilho1.htm
http://www.pirai.com.br/

Agricultura orgânica
Sistema de produção agrícola sem o uso de produtos químicos, que preserva
a biodi- versidade, os ciclos e as atividades biológicas do solo.
www.aao.org.br/
www.cnpab.embrapa.br/pesquisas/ao.html
www.senar.org.br/

Apicultura
Gera baixo impacto ambiental. Possibilita a utilização permanente dos
recursos natu- rais e preserva o meio ambiente.
www.cnpm.embrapa.br/projetos/qmd/qmd_2000/cartilha.htm
www.proteger.org.br/arq/MANUAL%20OPERACIONAL%205.pdf
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Mel/SPM
el/index.htm
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Arborização das pastagens
A arborização mantém a umidade do ambiente, enriquece o solo
fornecendo nutrien- tes e protege os animais contra o sol, a chuva e o
vento.
www.cpafac.embrapa.br/chefias/cna/artigos/arborizacao_16_3.htm
www.fazendaecologica.com.br/news/news.asp?codigo=303

Artesanato e reciclagem
Geram benefícios do ponto de vista ambiental, econômico e social, pois
ambos con- tribuem para a diminuição da pressão antrópica sobre os
recursos naturais e o aumento da renda familiar.
www.proteger.org.br/arq/MANUAL%20OPERACIONAL%205.pdf

Carbono social
Projeto que desenvolve atividades socialmente benéficas com o objetivo de reduzir
as emissões de carbono na atmosfera. Esse projeto inclui sistemas agroflorestais,
plantio de mudas nativas, artesanato e redução de queimadas.
http://www.ecologica.org.br/mudancas_social.html
http://www.reportersocial.com.br/noticias.asp?id=1003&ed=meio% 20ambiente

Compostagem
Processo de transformação de materiais como restos vegetais e de
alimentos, palha- da e estrume em materiais orgânicos utilizáveis na
agricultura.
www.planetaorganico.com.br/composto2.htm
www.hortadaformiga.com/compostagem.cfm
www.sectam.pa.gov.br/Download/Cartilha%20Compostagem.pdf
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Consórcio de culturas
Consiste no plantio de diferentes espécies, simultaneamente sobre uma
mesma área.
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Mandiocamandi
oca_cerrados/Rotacao.htm
www.cnpm.embrapa.br/projetos/qmd/qmd_2000/cartilha.htm

Controle das cigarrinhas-das-pastagens
Promover a diversificação das pastagens com a utilização de gramíneas forrageiras
resistentes às cigarrinhas e controle biológico através do fungo (Metarhizium
anisopliae).
www.cnpm.embrapa.br/projetos/qmd/qmd_2000/cartilha.htm

Controle de plantas invasoras de pastagens
Substituir as queimadas pelo método de controle manual dessas plantas por
meio do uso do enxadão ou roçagem.
www.cnpm.embrapa.br/projetos/qmd/qmd_2000/cartilha.htm

Cultura em andares
Consiste em plantar diferentes culturas de forma organizada em uma
mesma área, levando em consideração a disposição horizontal e vertical,
formando diversos andares na vegetação.
http://www.poema.org.br/publicacoes_livros.asp
Ecoturismo
Atividade que busca utilizar, de forma sustentável, o patrimônio
natural e cultural, incentivando sua conservação, promovendo a formação de
uma consciência sócio-ambien- talista.
www.ecobrasil.org.br/
www.revistaecoturismo.com.br/
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www.proteger.org.br/arq/MANUAL%20OPERACIONAL%205.pdf

Pastagem ecológica
A pastagem é dividida em piquetes, nos quais ocorre o rodízio do gado,
proporcionan- do a recuperação da produtividade dos pastos
abandonados ou sub-utilizados.
www.fazendaecologica.com.br/publicacoes/artigos.asp
www.ambientebrasil.com.br/noticias/index.php3?action=ler&id=20061
www.cpap.embrapa.br/agencia/congressovirtual/pdf/portugues/03pt04.pdf
Cultura em andares
Consiste em plantar diferentes culturas de forma organizada em uma mesma
área, levando em consideração a disposição horizontal e vertical, formando
diversos andares na vegetação.
http://www.poema.org.br/publicacoes_livros.asp
Ecoturismo
Atividade que busca utilizar, de forma sustentável, o patrimônio natural e
cultural, incentivando sua conservação, promovendo a formação de uma
consciência sócio-ambien- talista.
www.ecobrasil.org.br/
www.revistaecoturismo.com.br/
Pastagem ecológica
A pastagem é dividida em piquetes, nos quais ocorre o rodízio do gado,
proporcionan- do a recuperação da produtividade dos pastos
abandonados ou sub-utilizados.
www.ambientebrasil.com.br/noticias/index.php3?action=ler&id=20061
www.cpap.embrapa.br/agencia/congressovirtual/pdf/portugues/03pt04.pdf
Pastejo misto
Consiste no pastejo por espécies diferentes de animais na mesma área.
www.cnpm.embrapa.br/projetos/qmd/qmd_2000/cartilha.hm
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Plantio direto
É um conjunto de técnicas integradas que visa melhorar as condições
ambientais (água-solo-clima), por meio do não revolvimento do solo, da
rotação de culturas e do uso de culturas de cobertura para formação de
palhada, associada ao manejo integrado de pragas.
www.plantiodireto.com.br/ www22.sede.embrapa.br/plantiodireto/
www.cnpms.embrapa.br/publicacoes/milho/mandireto.htm
Reflorestamento social
Consiste no plantio de espécies madeireiras de crescimento rápido para
produção de celulose, madeira, laminados e carvão vegetal, juntamente com
espécies frutíferas, plantas medicinais e criação de pequenos animais com o
objetivo de atender ao consumo familiar.
www.cnpm.embrapa.br/projetos/qmd/qmd_2000/cartilha.htm
Rotação de culturas
Técnica agrícola de conservação de solos que alterna, anualmente, culturas
vegetais numa mesma área agrícola, diminuindo assim o seu
esgotamento.
www.cnpso.embrapa.br/producaosojaPR/rotacao.htm
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Mandioca/mandioca
_cerrados/Rotacao.htm
Sistemas Agroflorestais – SAF
Técnica que envolve o manejo intencional de árvores: Agrossilvicultura
(árvores + culturas agrícolas); Silvopastoris (árvores + produção animal) e
Agrossilvopastoris (árvores + culturas agrícolas + produção animal).
www.agrofloresta.net/
www.pronaf.gov.br/dater/arquivos/26
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Avaliação Final
O cumprimento dos objetivos da queima controlada visa desenvolver
uma avaliação final dos efeitos positivos e negativos que foram provocados.
Esta avaliação, por sua vez, proporciona informação útil para melhorar o
planejamento e execução de operações posteriores. A prevenção sempre é
o melhor procedimento, mas caso aconteça ocorrência do fogo fique
sempre alerta e entre em comunicação através Corpo de Bombeiros 193.
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