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APRESENTAÇÃO 
 
 O I Fórum Nacional sobre Incêndios Florestais e III Reunião Conjunta 
IPEF/FUPEF/SIF sobre Incêndios Florestais, realizado entre os dias 26 e 28 de abril de 
1995, apresentou como objetivo básico, a divulgação, em nível nacional, das novas 
tecnologias, sistemas e produtos utilizados na prevenção e combate aos incêndios florestais. 
A participação de uma massa critica de aproximadamente 100 profissionais, representando 
os mais diferentes setores ligados ao tema, além da presença de técnicos dos Estados 
Unidos, Espanha, Portugal e Uruguai, permitiu ao final do evento, a elaboração de 
importantes mensagens técnicas e conclusões. 
 
 1) Mensagens Técnicas: 
 

• O uso do fogo em florestas constitui-se de ferramenta recomendável, desde que 
definidos os critérios de sua utilização. Os exemplos são milenares; 

• Os sistemas de prevenção e combate aos incêndios, nas empresas florestais, 
mostraram-se em média eficientes, porém merecedores de reflexão por parte de suas 
unidades; 

• Os sucessos das estratégias mútuas e/ou cooperativas de combate aos incêndios 
florestais apresentadas durante o evento, sugerem às empresas florestais, que 
repensem esse tipo de alternativa; 

• É unânime a necessidade de modernização das brigadas, face às novas situações 
administrativas impostas pelas empresas, no tocante à redução de mão-de-obra. Que 
maiores esforços sejam para a prevenção de incêndios, utilizando-se novos métodos 
e equipamentos, com brigadas qualificadas e bem treinadas; 

• Necessidade de maior intercâmbio na padronização da prevenção, fiscalização, 
combate, estatísticas, equipamentos e treinamentos, entre os órgão municipais, 
estaduais, federais, empresas públicas e privadas, outras organizações 
governamentais e não governamentais. 

 
 2) Conclusões: 
 

 Queima Controlada: 
 

• Aplicar a portaria no 231 do IBAMA, que regulamenta a queima controlada; 
• Apoiar a proposta de rever a legislação paulista com relação a queima controlada, 

que deve ser baseada em critérios técnicos, com a participação de empresas 
florestais e instituições de pesquisa. 

 
 Ações Cooperativas: 
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• Divulgar, esclarecer e informar à comunidade florestal como deveria funcionar o 
PREVFOGO - Programa Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios 
Florestais, coordenado pelo IBAMA; 

• Levantar anualmente em nivel nacional, as estatisticas referentes aos incêndios 
florestais; 

• Estimular ações mútuas entre as empresas florestais. 
 

 Treinamento: 
 

• Viabilizar, em nível macro, um centro nacional de treinamento de brigadas de 
incêndios; 

• Integrar, em nível micro, as várias iniciativas de capacitação de brigadas de 
incêndios (grupamento de bombeiros, empresas florestais, universidades, IBAMA 
etc.), existentes em nível nacional. 

 
 Organizacionalmente, 92% dos participantes, situaram o evento como muito bom e 
bom, levando-se em consideração a média dos ítens: divulgação, temas abordados, 
qualidade das palestras, local, recepção, atendimento e avaliação global. 
 Das 19 (dezenove) apresentações programadas e realizadas, estão sendo publicadas 
aquelas cujos originais foram enviados ao IPEF para editoração. Os originais das palestras 
foram publicadas na íntegra, sendo o conteúdo dos mesmos de inteira responsabilidade dos 
respectivos autores. 

 

 

 

Engo Florestal Edward Fagundes Branco 
Coordenador Geral do Evento 
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THE SILVICULTURAL USE OF FIRE IN THE SOUTHEASTERN UNITED 
STATES 

 
Ken Mc.Nabb* 

 
 
Fire is an integral part of silviculture in the southern United States for the management of 
loblolly, slash, and longleaf pine (Pinus taeda, P. elliottii, and P. palustris, respectively). 
Pine ecosystem dominated this region prior to the arrival of European settlers. Fire was and 
continues to be an important component of animal and plants dependent upon the 
occurrence of periodic burning. In pre-settlement times these tires were often started by 
lightning, although, native America indians also used tire to drive game and make areas 
more accessible for hunting. European settlers used tire routinely to help them clear land 
and also improve hunting and access. As population densities increased, however, the 
number of uncontrolled and highly damaging wildfires reached the point that burning 
became viewed as undesirable. During the first half of this century, many state and federal 
programs were initiated with the objective of eliminating the use of tire from land 
management. Fire was portrayed in public relations campaigns as destructive and 
attempting to convince people that tire should not be used. States invested in fire fighting 
equipment and personnel to stop tires whenever they occurred. Foresters began to notice, 
however, that the exclusion of tire from southern pine ecosystem was having a profound 
effeect on the structure of those ecosystems and their economic productivity. Although 
wildfires continued to be undesirable, many forest managers began to shift their opinion 
about the potential utility of tire. Today, fire is recognized as one of the most cost effective 
silvicultural tools for pine management. 
 Prescribed burning may be defined as fire applied in a skillful manner under 
exacting weather conditions in a definitive place for a specific purpose to achieve certain 
results. It is a management tool to be used by treained and experience professionals and its 
practice by the general public should not be encouraged. There are many management 
objectives that may be achieved by using fire. Principle amount these is to reduce fuel loads 
in pine forests to reduce the possibility and destructiveness of wildfires. Periodic burning is 
effective in controlling hardwoods of 8 cm ground line diameter less. Fire is commonly 
used for site preparation prior to planting to improve plant ability by reducing reduce brush 
piles and logging slash. Other common objectives for the use of prescribed fire are 
improvement of wildlife habitat, disease control, increased fodder production, appearance, 
and access. 
 There are many different firing technique to conduct the prescribed burn. The 
selection of a technique depends upon site conditions and the objective of the burn. 
Backfires are the most common type of prescribed burn, but strip head tires, flanking fires, 
and grid system burns are also frequently used. Helicopters may be used to set fires when 

                                                 
* Associate Professor, Auburn University 
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large areas are to be burned and a grid firing technique is acceptable. The first step in a 
prescribed burn regardless of the location or technique, is the burning plan. This plan 
should include a map of the area to be burned, firing technique, desirable weather 
conditions, personnel necessary, and emergency backup strategies. The single most 
important facto r in executing a prescribed burn is the weather including air temperature, 
soil and fuel moisture content, humidity, and atmospheric stability. But whatever the firing 
technique or management objectives, each fire must be carefully planned and executed. 
 Prescribed burning in the southeastern United States does not adversely affect the 
environment when applied correctly. Smoke can be a problem in urban or other sensitive 
areas and smoke management techniques should be employed when burning. The effects on 
wildlife are usually indirect as tire modifies their habitat. There has not been any long-term 
consisten effect of periodic burning on soil quality except during excessively hot fires. Fires 
should be managed 50 that only the litter layer is consumed and not soil organic matter. In 
addition, burning should not be conducted immediately adjacent to percentual streams. 
 The use of tire in forest management is regulated by state agencies. Permits are 
required to burn and certain restrictions apply. Some states have enacted "right to burn" 
laws which give landowners the legal right to conduct burning as long as done by certified 
practitioners. 
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UTILIZAÇÃO DO FOGO EM CULTURA DE CANA-DE-AÇUCAR 
 

Miguel Santaella* 
Luis Antonio Dias Paes* 

 
 
INTRODUÇÃO 
 
A queima da palha da cana-de-açúcar anteriormente à colheita é prática usual na maioria 
dos países produtores. Os países que fazem o corte de cana crua (sem queimar) o fazem por 
motivos bastante específicos. 
 
MOTIVOS DA QUEIMA NA COLHEITA MANUAL 
 
 Vários são os motivos para a utilização da queima da palha de cana antes de se 
efetuar o corte manual. Entre eles, podemos destacar: 
 
 - Segurança do trabalhador; 
 
 - Rendimento do corte; 
 
 - Eliminação de impurezas. 
 
MOTIVOS DA QUEIMA NA COLHEITA MECÂNICA 
 
 A colheita mecânica, independente de cana crua ou queimada, impõe algumas 
condições para sua viabilidade como formato dos talhões, declividade máxima do terreno, 
preparo de solo diferenciado etc. Por isso, sua utilização não pode ser implantada 
rapidamente nem pode ser da área total. Os principais motivos de se queimar antes da 
colheita mecanizada são: 
 
 - Eliminação de impurezas; 
 
 - Rendimento; 
 
 - Perdas. 
 
DESVANTAGENS DA QUEIMA

                                                 
* Seção de Manejo de Variedades – Centro de Tecnologia Copersucar 
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 Apesar de usar uma prática generalizada a queima de cana apresenta algumas 
desvantagens, entre elas: 
 

• O fogo conduz à exsudação da água e açúcares, predispondo os colmos à 
deterioração microbiana; 

 
• As folhas e bainhas secas e parcialmente verdes que são eliminadas pelo fogo 

poderiam ser utilizadas como cobertura morta, incorporada ao solo ou até mesmo 
como fonte energética; 

 
• Os produtos da queima (gases e partículas) podem atingir cidades e populações. 

 
FOGO CONTROLADO – MEDIDAS DE SEGURANÇA 
 
Medidas individuais de segurança compreeendem: 
 

• Luvas adequadas, óculos de proteção, perneiras de couro cromado, avental de couro 
cromado e botas; 

 
• Dispositivo adequado para queima (GLP-2 kg: haste de aço inox e maçarico 

regulável). 
 
Medidas ambientais de segurança: 
 
Formar aceiros à volta das áreas a serem queimadas; 
 

• Iniciar a queima somente com vento fraco (ou ausência) e em horas de clima ameno 
(noite ou madrugada); 

 
• Colocar fogo, em toda a volta da área a ser queimada, garantindo uma queima 

rápida e a formação de uma coluna de fumaça ascendente; 
 

• Manter uma equipe de auxílio, responsável pelo combate a possíveis pequenos 
focos de incêndio, equipada com equipamentos portáteis do combate a incêndio 
(pulverizadores costais com bicos especiais). 

 
 Vale a pena salientar que os principais interessados na não propagação do fogo para 
áreas vizinhas são os próprios plantadores de cana pois uma área queimada acidentalmente 
não terá como ser colhida e transportada a tempo de evitar uma perda acentuada de açúcar. 
 
A PARTICIPAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DA CANA-DE-AÇÚCAR NA REDUÇÃO 
DA TAXA DE CARBONO ATMOSFÉRICO NO BRASIL 
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 O resumo da contribuição líquida da agroindústria da cana para a redução da taxa de 
aumento do CO2 atmosférico é mostrado na Figura a seguir. 
 
 Contribuição líquida da agroindústria da cana na redução da taxa de aumento de 
CO2 atmosférico. 
 
 106t CO2/ano 
a) Substituição da gasolina por álcool - 7,41 
b) Substituição do óleo combustível por bagaço (indústria de alimentos 
e química) 

- 3,24 

c) Uso de combustível fóssil na agroindústria + 1,20 
Contribuição líquida -9,45 
 
 O consumo final por fontes primárias não renováveis em 1989 foi de 53,8 x 106t 
CO2/ano. 
 
CONCLUSÃO 
 
 Nota-se que a contribuição líquida da agroindústria da cana é muito significativa, 
evitando a emissão de 9,45 x 106t CO2/ano ou 18% da emissão total dos combustíveis 
fósseis (53,8 x 106t CO2/ano). 
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QUEIMAS CONTROLADAS: PRÓS E CONTRAS 
 

Ronaldo Viana Soares* 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 O fogo é um fenômeno natural que sempre existiu na superfície do planeta e 
também um dos responsáveis pela predominância de vários ecossistemas terrestres. Antes 
do domínio do fogo pelo homem os raios se Constituíam na principal fonte de ignição da 
vegetação. 
 O fogo foi a primeira força e fonte de energia natural a ser dominada pelo ser 
humano, constituindo-se desde então em um importante recurso usado para sua evolução, 
desde o aquecimento necessário para se estabelecer em regiões frias até mesmo a 
construção de foguetes para se chegar à lua. 
 O fogo começou a ser dominado pelo homem há mais de 500.000 anos, mas 
somente há cerca de 20.000 anos ele aprendeu a usá-la com mais eficiência. Aquecimento e 
preparo de alimentos foram os dois primeiros usos do fogo. Depois o fogo começou a ser 
usado para diversos outros fins, como por exemplo objetivos religiosos, de guerra, de 
comunicação, de caça e de manejo da vegetação. Após a domesticação dos primeiros 
animais os pastores perceberam que a vegetação das áreas recentemente queimadas era 
mais nutritiva e preferida pelos animais. Então, como procedimento rotineiro passaram a 
queimar as pastagens ao final da estação de crescimento, prática usada ainda hoje em várias 
regiões do mundo. 
 No final do século passado, principalmente devido ao efeito devastador de alguns 
grandes incêndios florestais ocorridos na América do Norte e Austrália, resultantes da 
alteração dos ecossistemas locais pelos colonizadores europeus, o fogo passou a ser 
considerado apenas como uma força destruidora, que deveria ser suprimida por todos os 
meios, em todas as situações. 
 A constante alteração dos ecossistemas promovida pelo ser humano realmente tem 
levado a uma grande modificação do comportamento do fogo, principalmente quando ele 
não ocorre de forma natural. Atualmente, exceto em pequenas regiões, como nas 
montanhas rochosas dos Estados Unidos, o homem substituiu os raios como a principal 
causa de incêndios em áreas rurais. 
 Apesar de todo seu potencial destrutivo, o fogo continua sendo uma ferramenta 
importante no manejo da vegetação, principalmente das florestas, quando usado 
racionalmente, de acordo com técnicas adequadas, sob forma de queima controlada. 
 
INCÊNDIOS E QUEIMAS CONTROLADAS 

                                                 
* Professor Titular – Escola de Florestas – Universidade Federal do Paraná - UFPR 
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 Um dos principais problemas encontrados para se convencer técnicos e 
administradores florestais para programas de uso do fogo em atividades de manejo da 
vegetação é a confusão terminológica entre incêndios e queimas controladas. O próprio 
INPE, que tem feito um bom trabalho no monitoramento do fogo em áreas rurais no Brasil 
chegou a divulgar resultados dizendo ocorrer anualmente milhares de incêndios florestais 
na Amazônia, fato totalmente inverídico, visto que a floresta úmida não queima. O que 
ocorrem na região são queimadas (não necessariamente controladas), ou seja, a queima 
deliberada da vegetação, depois de cortada e seca, para implantação de agricultura e/ou 
pecuária. 
 Nos incêndios florestais o fogo se propaga livremente, de acordo com as condições 
climáticas, topográficas e de material combustível, geralmente liberando grandes 
quantidades de energia e produzindo altas temperaturas. Nestes casos, a força destruidora 
do fogo pode ser muito grande e existem muitos exemplos no Brasil de extensas áte as 
florestais destruídas pelo fogo. 
 Nas regiões sul e sudeste do Brasil, quando ocorre um inverno mais seco, o risco de 
incêndios aumenta bastante e os resultados são sempre catastróficos. O ano de 1994 por 
exemplo foi um desses anos atipicamente secos e o resultado foi um número muito maior 
de ocorrências de incêndios, com extensas áreas de florestas nativas e plantadas queimadas 
pelo fogo. Daí grande temor pelo fogo, em qualquer circunstância. 
 A queima controlada, por outro lado, é o uso do fogo de forma prescrita, conduzida 
dentro de limites pré estabelecidos de intensidade, a fim de se alcançar certos objetivos no 
manejo da vegetação ou, mais especificamente da floresta. 
 
USOS DA QUEIMA CONTROLADA 
 
 Na área florestal a queima controlada é usada principalmente para preparo de 
terreno e redução de material combustível, embora possa ser usada também para eliminar 
espécies indesejáveis, controlar insetos e fungos, melhorar o habitat para a fauna e facilitar 
o acesso para o corte da madeira. Na agricultura o fogo é usado para queima de restos de 
culturas, preparo de terreno, limpeza e recuperação de pastagens e limpeza pré-corte dos 
canaviais. 
 O fogo é o mais prático e econômico de todos os meios conhecidos para preparar o 
terreno para plantio, tanto de espécies florestais como agrícolas. A maioria dos técnicos 
sabe que o plantio é muito mais fácil em áreas queimadas do que não queimadas. Na 
regeneração natural a queima controlada é também um ótimo meio de preparar a área para 
receber as sementes, ou mesmo favorecer sua abundante germinação, como ocorre com a 
bracatinga (Mimosa scabrella) por exemplo. Sem o uso do fogo os pequenos agricultores 
das regiões próximas a Curitiba não conseguiriam regenerar, periodicamente, os 
povoamentos de bracatinga, que representam importante fonte suplementar de renda para 
eles. 
 Como o material combustível é um dos componentes do triângulo do fogo e o único 
que pode ser controlado pelo homem, a sua redução é a mais eficiente técnica de prevenção 
contra os incêndios florestais. A queima controlada, prescrita e aplicada criteriosamente, 
tem demonstrado, através dos tempos ser a melhor alternativa para manter o material 
combustível em níveis toleráveis. 
 A queima controlada para redução do material combustível é recomendada não 
apenas para o interior dos povoamentos florestais ma$ também para reduzi-lo em áreas de 
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campo na periferia das florestas, evitando que incêndios vindos de fora atinjam as árvores. 
A queima controlada é ainda indicada para redução do material combustível após a 
exploração florestal, em margens de estradas de ferro e outras áreas de alto risco de 
incêndios. 
 
EFEITOS DA QUEIMA CONTROLADA 
 
 Os mais difundidos argumentos contrários ao uso do fogo no meio rural são os 
efeitos do mesmo sobre os componentes do ecossistema, principalmente solo e ar 
atmosférico. 
 Quando a combustão de biomassa é completa os elementos liberados pelo fogo são 
apenas água, dióxido de carbono e calor. Entretanto, na prática, a combustão nunca é 
completa e com isto existe a liberação também de combustível residual (partículas de 
carbono), monóxido de carbono e outros produtos considerados poluentes, como 
hidrocarbonetos e óxido de nitrogênio. 
 Os efeitos do fogo sobre o ecossistema estão diretamente relacionados com a 
intensidade do mesmo. Incêndios florestais de alta intensidade podem destruir árvores, 
matar animais selvagens, danificar o solo, poluir o ar e mesmo destruir propriedades e 
matar pessoas, envolvidas ou não no combate. Nas queimas controladas, por outro lado, o 
fogo desenvolve baixas intensidades e por isto os efeitos são muito distintos dos incêndios. 
 Quando se fala em nutrientes do solo sob uma floresta deve-se distinguir entre 
quantidade total (a maior parte sob forma orgânica) e quantidade disponível (mineralizada). 
Quando se faz uma queima controlada, embora a quantidade total de nutrientes diminua, a 
quantidade disponível ou mineralizada aumenta. Existem inúmeros trabalhos na literatura 
demonstrando isto, alguns relatando aumentos de mais de 100% nos teores de N, P, K, Ca e 
Mg mineralizados após a passagem do fogo. Como as plantas somente absorvem nutrientes 
mineralizados, é natural que elas cresçam mais rapidamente em áreas queimadas. 
 A matéria orgânica, antes da mineralização, não é aproveitável pelas plantas e, sob o 
ponto de vista nutricional, ela é importante apenas como reserva para o futuro pois ela se 
decompõe, liberando nutrientes mineralizados, muito lentamente. 
 Um dos mais significativos efeitos do fogo controlado sobre o ecossistema é a 
mineralização da matéria orgânica acumulada sobre o piso florestal, visto que o fogo é um 
rápido mineralizador da mesma. A mineralização se constitui no elo de ligação entre os 
mundos orgânico e inorgânico, sendo tão importante para a vida como a fotossíntese, que 
interliga os mundos inorgânico e orgânico. 
 O empobrecimento do solo através do fogo pode entretanto ocorrer, basicamente em 
duas situações. Primeiro, em incêndios de alta intensidade, que queimam, volatilizam ou 
dispersam quase toda a matéria orgânica e a maior parte dos nutrientes. Segundo, através de 
queimas sucessivas que reduzem gradualmente o capital de nutrientes do solo sem permitir 
a sua recomposição. Em áreas florestais, onde os ciclos são longos, este segundo risco não 
existe pois o solo recupera todo seu potencial antes do final da rotação. No sul dos Estados 
Unidos, por exemplo, solos com cobertura florestal, submetidos a queima controlada 
periódica por mais de 50 anos, não mostraram nenhuma deterioração ou diminuição da 
fertilidade. 
 Com relação à poluição, a queima da biomassa representa muito pouco quando 
comparada com a poluição industrial ou de veículos. Segundo a Associação de Doenças 
Respiratórias dos EUA, os incêndios e queimadas em florestas contribuem com cerca de 
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3% do total dos principais poluentes da atmosfera do país, enquanto os automóveis 
representam 60%, as indústrias 18%, as usinas termoelétricas 14% e os sistemas de 
aquecimento de casas e edifícios 5%. Convém ressaltar que nos EUA, anualmente, se usa o 
fogo, sob a forma de queima controlada, em cerca de 1.800.000 ha de áreas florestais. No 
contexto mundial, as emissões provenientes da queima de biomassa representa menos de 
25% do total. Além disto, 90% das emissões da queima de biomassa é constituída de CO2 e 
vapor d'água, que na verdade não são poluentes. A queima de combustíveis fósseis, por 
outro lado, libera, em grandes proporções, vários elementos altamente tóxicos, como 
monóxido de carbono e óxidos de enxofre e nitrogênio. 
 Nas queimas controladas a combustão é geralmente mais completa do que nos 
incêndios e por isto elas poluem muito menos. O problema da poluição pelas queimadas é 
mais visual e psicológico pois ao se ver uma nuvem de fumaça muito escura tem-se a 
impressão de haver ali grandes quantidades de poluentes. Na verdade, a coloração escura da 
fumaça é resultado da grande quantidade de partículas de carbono misturadas ao vapor 
d'água. O problema da visibilidade, que tanto transtorno causa em rodovias e aeroportos, 
pode ser resolvido queimando-se apenas em condições atmosféricas favoráveis, isto é, 
quando não há uma inversão térmica tão próxima à superfície terrestre. 
 
PROIBIÇÃO X CONSCIENTIZAÇÃO 
 
 O Artigo 27 do código florestal proíbe o uso do fogo em florestas e outros tipos de 
vegetação. Entretanto, o parágrafo único deste artigo abre excessões para casos especiais, 
desde que haja uma permissão da autoridade competente. Esta é uma medida correta, 
porém faltava uma regulamentação eficiente deste artigo. Por este motivo, a então 
Comissão Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais apresentou ao IBAMA 
uma proposta estabelecendo as normas para permissão de queimas controladas no país, 
proposta esta que foi ir.1stitucionalizada através da Portaria 231 de 08 de agosto de 1988, 
publicada pelo Diário Oficial da União em 16/08/88. Portanto, existe uma legislação a nível 
Federal que permite o uso do fogo, sob forma controlada, em todo território nacional, desde 
que cumpridas as exigências previstas na referida Portaria. 
 No Estado de São Paulo, entretanto, o "Plano de Contingência para Incêndios 
Florestais - Operação Mata Fogo" proibiu o uso do fogo em todo o estado. No entanto, por 
pressões políticas, a queima foi liberada para os canaviais (pré-colheita). Ora, tecnicamente 
isto não tem nenhuma justificativa, quer sob o aspecto de poluição do ar ou da degradação 
do solo. A velocidade de propagação do fogo em um canavial, devido à baixa densidade do 
material combustível (muito volume e pouco peso) é muito superior à velocidade do fogo 
em uma queima controlada em combustíveis florestais. Com isto, a combustão nos 
canaviais é mais incompleta, aumentando desta forma a emissão de poluentes. Como a cana 
tem ciclo curto, a queima apresenta um risco muito maior de empobrecimento gradativo do 
solo do que em áreas florestais, que apresentam rotações muito mais longas. 
 Um grande erro que se comete no Brasil é pensar que proibindo uma atividade o 
problema estará resolvido. Por isto muitas vezes se introduz uma legislação mesmo 
sabendo que ela não será respeitada, ao invés de se atacar o problema de modo mais 
racional, ou seja, através de educação e conscientização das pessoas. 
 No caso das queimadas, a proibição não é o melhor caminho pois muitos 
agricultures, principalmente os pequenos, não podem prescindir do fogo, ferramenta barata 
e eficiente em muitas circunstâncias. O pior é que com a proibição as queimas se tornam 
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clandestinas e com isto não são fiscalizadas e nem podem ser orientadas. Por isto, muito 
melhor do que proibir é orientar, educar e conscientizar, mas por outro lado exigir 
responsabilidade por parte daqueles que usarem o fogo. 
 A legislação existente (Portaria 231 do IBAMA) é atual e eficiente. A sua efetiva 
implantação em todo território nacional seria uma ótima maneira de disciplinar o uso do 
fogo no meio rural. A permissão para se fazer as queimas poderia ser dada pelas várias 
instituições que trabalham junto ao meio rural, como o próprio IBAMA, Institutos 
Florestais, Entidades Ambientais e de Extensão Rural. Com isto se poderia reduzir também 
o número de incêndios florestais causados por queimadas mal conduzidas, onde o fogo 
escapa e se torna incontrolado. Afinal, de acordo com as estatísticas disponíveis, cerca de 
um terço dos incêndios florestais no Brasil são causados por queimadas mal conduzidas, 
feitas sem os mínimos requisitos de segurança, onde o fogo escapa ao controle e se propaga 
livremente. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O uso do fogo nos meios agrícola e florestal é um assunto polêmico e muitas vezes 
mal compreendido. Em primeiro lugar há que se considerar que o fogo é um fenômeno 
natural, que sempre existiu na superfície da terra, sendo inclusive responsável pela 
existência de vários ecossistemas. Em segundo lugar, se o fogo não tivesse nenhum efeito 
benéfico não teria sido usado por agricultores e pecuaristas desde os primórdios da 
civilização. Por outro lado, há que se considerar os efeitos negativos do fogo, 
principalmente sob forma de incêndios de alta intensidade. 
 A queima controlada, isto é, o uso do fogo prescrito de maneira criteriosa e técnica, 
pode ser uma valiosa ferramenta no manejo florestal, diminuindo os custos de implantação 
de florestas e protegendo-as dos incêndios destrutivos através da redução do material 
combustível. 
 Para se usar a queima controlada é necessário porém seguir a legislação existente, 
que define como, quando e em que circunstâncias o fogo pode ser usado. A conscientização 
das pessoas que atuam no meio rural é fundamental para que as queimadas controladas 
possam realmente beneficiar aqueles que precisam usar o fogo, sem que isto provoque 
danos ao ambiente. 
 Finalmente, vale a pena lembrar um ditado muito comum em vários países: o fogo é 
um ótimo servente mas um péssimo patrão e por isto somente deve ser usado onde e 
quando necessário, através de técnicas adequadas e adotando-se as normas de segurança 
exigidas para cada caso. 
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AVALIAÇÃO DO ESTADO DA ARTE DA PREVENÇÃO E COMBATE AO FOGO 

NAS EMPRESAS FLORESTAIS 
 

Edward Fagundes Branco* 
 
 
NÚMERO DE QUESTIONÁRIOS EMITIDOS 
 
Foram emitidos 36 questionários às empresas florestais do Brasil. Foram recebidos 27 
(75%), onde podemos conferir a empresas e os dados obtidos neste levantamento. 
 
EMPRESAS FLORESTAIS QUE CONTRIBUÍRAM 
 
 ACESITA ENERGÉTICA S/A, AMAPÁ FLORESTAL E CELULOSE S/A, 
ARACRUZ CELULOSE S/A, BAHIA SUL CELULOSE S/A, CAF SANTA BÁRBARA 
LTDA, CELMAR S.A. INDÚSTRIA DE CELULOSE E PAPEL, CELULOSE NIPO-
BRASILEIRA S.A., CHAMFLORA AGRÍCOLA LTDA., COMPANHIA SUZANO DE 
APPEL E CELULOSE, COMPANHIA SIDERURGICA DA GUANABARA – COSIGUA, 
COPENER FLORESTAL LTDA, DURATEX FLORESTAL S/A, EUCATEX 
FLORESTAL, FLORESTAS RIO DOCE S.A., IGARAS AGRO FLORESTAL LTDA., 
INPACEL – INDÚSTRIA DE PAPEL ARAPOTI S.A., JARI CELULOSE S.A., KLABIN 
FABRICADORA DE PAPEL E CELULOSE S/A, MANNESMANN FIEL FLORESTAL 
LTDA., MOBASA – MODO BATTISTELLA REFLORESTAMENTO S/A, PAPEL E 
CELULOSE CATARINENSE S.A., PISA FLORESTAL S.A., REFLORESTADORA 
ÁGUA AZUL S.A., RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA., RIPASA 
S/A CELULOSE E PAPEL, VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S/A, TRÊS 
LAGOAS AGROFLORESTAL LTDA. 
 
LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS 
 
Número de Estados: 11 

                                                 
* Engenheiro Florestal do Instituto de Pesquisas e Estudos Florsestais – IPEF. 
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ÁREAS FLORESTAIS ABRANGIDAS PELAS EMPRESAS 
 

Áreas Florestais 
Reflorestamento (ha) 1.732.700 
Preservação Permanente e Reserva 
Legal (ha) 

2.652.400 

Raio (km) 35-200 
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EQUIPAMENTOS DE BRIGADAS DE INCÊNDIO PRESENTES NAS EMPRESAS 
 

Equipamentos das 
Brigadas 

Porcentagem (%) 

Abafador 
Enxada 

Enxadão 
Gadanho 

Bombas Costais 
Pá 

Machado 
Rastelo 
Foice 
Facão 

Pinga-Fogo 
Lança-Chamas 

Moto-Serra 
Corta-Fio 
Lanternas 

Outros 

93 
89 
63 
11 
74 
67 
74 
70 
85 
67 
85 
07 
70 
11 
78 
15 

 
 
 
 
 
VEÍCULOS DE COMBATE DIRETO AO FOGO 
 

Veículos de Combate 
Direto 

Total Litros de Água 

Caminhão Bombeiro 56 470.000 
Caminhão Pipa 87 709.500 
Pipa Rebocada 64 290.000 
Caminhão Pipa Adaptado 28 49.000 
Total 235 1.519.000 
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MÁQUINAS USADAS NO COMBATE AO FOGO 
 

Máquinas Usadas no Combate Total 
Máquina de Esteira 91 
Moto-Niveladora 71 
Trator com Grade 220 
Trator com Lâminas 234 
Caminhão para Transporte de Máquinas 119 
Outros 35 
Total 770 

 
 
 
 
 
 
 
 
VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E NÚMERO DE PESSOAS 
CAPACITADAS A COMBATER INCÊNDIO NAS EMPRESAS 
 

Veículos e pessoas TOTAL 
Número de veículos 424 
Número de Assentos 11.936 
Pessoas Capacitadas 4.140 

� = 160 
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NÚMERO DE TORRES DE OBSERVAÇÃO E VIATURAS EQUIPADAS COM RÁDIO 
RECEPTOR 
 

Torres e Rádios TOTAL 
Número de Torres de Observação 189 
Viaturas Equipadas com Rádio 774 

 
 
 
 
CUSTOS E DANOS DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS EM 1994 
 

Custos e Danos TOTAL 
Número de Focos 1.290 
Área Queimada de Reflorestamento (ha) 19.226 
Área Queimada de Preservação Permanente 
e Reserva Legal (ha) 13.712 

Perda em Madeira (US$) 1.648.070 
Custo do Combate (US$) 3.381.966 
 
 
 
AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS 
 

Níveis de Eficiência Classificação das Empresas 
I 
II 
III 
IV 
V 

0 à 0,09 ha 
0,1 à 4,0 ha 

4,1 à 40,0 ha 
40,1 à 200,00 ha 

> 200,0 ha 

Almejado 
Tolerado 
Crítico 

Muito Crítico 
Extremamente Crítico 

- 
7 

15 
3 
1 
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QUANTIFICAÇÃO DOS INCÊNDIOS OCORRIDOS NAS ESTAÇÕES 
EXPERIMENTAIS DO INSTITUTO FLORESTAL 

 
Antônio Orlando da Luz Freire Neto* 

José Antônio de Freitas** 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 Em 1989 com a implantação efetiva do Plano de Contingência para Incêndios 
Florestais – Operação Mata Fogo – implantado pelo Governo do Estado de São Paulo 
através da Secretaria do Meio Ambiente, procurou-se sistematizar de forma integrada e 
objetiva as informações de interesse, incluindo a priorização das áreas abrangidas, formas 
de identificação dos focos de incêndios em tempo real, recursos materiais e humanos a 
serem imobilizados e sistemas de comunicação integrado; contemplando ainda, a 
implantação de um programa preventivo adequado, garantindo deste modo uma efetiva 
redução no número de incêndios que, até então vinha sendo realizado pontualmente pelas 
dependências da Instituição. 
 O Instituto Florestal, no contexto do Plano, assumiu algumas Regionais como 
Itapetininga e Itapeva, com a missão de nos municípios abrangidos pelo Plano, fazer a 
alocação e cadastramento dos recursos materiais e humanos, bem como sistematizar a 
forma de acioná-los. 
 
HISTÓRICO DA PARTICIPAÇÃO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE 
ITAPETININGA 
 
 Em 1989, a Coordenação de Itapetininga abrangia 7 municípios: Itapetininga, 
Angatuba, Guareí, São Miguel Arcanjo, sarapuí e Pilar do Sul. 
 Com a evolução e redimensionamento do Plano extendido a todo o Estado, 
atualmente a Regional tem sob sua coordenação os municípios de Itapetininga, Campina do 
monte Alegre, Buri, Angatuba e Guareí. Detendo estes, cerca de 55.000 há com 
reflorestamento. 
 Como medidas efetivas à execução do Plano foram realizadas reuniões periódicas 
com Prefeituras, Empresas, Instituições envolvidas afim de divulgar a Operação e, destacar 
o papel que cbia a cada um, no tocante a recursos e, de que forma, numa emergência seriam 
acionados. 
 Em 1992, passou-se a procurar contingentes extras de recursos humanos capacitados, 
haja visto que a coorporação militar mais próxima situava-se a 70 km da Regional. 

                                                 
* Pesquisador Científico – IF Cx. P. 143 – Tel. (0152) 71-3866 – 18200-000 Itapetininga SP 
** Engenheiro Florestal – IF Cx. P. 143 – Tel. (0152) 71-3866 – 18200-000 Itapetininga SP 
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 Assim, além da participação mais efetiva do Corpo de Bombeiros Voluntários de 
Itapetininga, ministrou-se cursos aos atiradores do Tiro de Guerra de Itapetininga, um 
contingente estimado em 120 homens/ano. 
 Fomentou-se e incentivou-se a formação de grupos regionais como o Grupo Mata 
Foga da Região de Angatuba e Guareí em 1994. 
 Em 1994, associando-se aos Sindicatos Rurais (Patronal), conveniados com o 
SENAR – Serviço de Aprendizagem Rural, os cursos ganharam melhor infraestrutura, 
possibilitando uma maior carga horária, distribuição de apostilas e alimentação aos 
participantes. Via convênio forma ministrados em 1994, quatro cursos em Buri e 
Itapetininga. Atualmente o Curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais faz parte 
do Programa Global de Cursos oferecidos pelo SENAR no Estado de São Paulo. 
 Outros procedimentos, sempre visando o melhor êxito do Plano, foram tomados 
como: convênio com o aeroclube local, afim de que, nos períodos críticos uma eronave 
ultraleve, sobrevoasse as áreas de interesse. 
 
DADOS REFERENTES A OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIOS NAS ESTAÇÕES 
EXPERIMENTAIS DOS INSTITUTO FLORESTAL (1994) 
 

Seção Reflorestamento 
(ha) 

Mata/Preservação 
(ha) 

Experimentos 
(ha) 

Outros 
(ha) 

Assis 
Avaré 
Bauru 
 
Bento Quirino 
 
Itapetininga 
Itapeva 
Itirapina 
Mogi Guaçu 

80,00 (P) 
4,00 (P) 

75,40 (P) 
13,00 (E) 
91,80 (P) 
1,00 (E) 
2,00 (P) 

120,00 (P) 
5,49 (P) 

- 

- 
1,0 

 
19,2 

 
6,6 

80,0 
30,0 

102,0 
15,0 

- 
- 
 

10,0 
 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
 

10,0 
 
- 
- 
- 
- 
- 

TOTAL 378,69 (P) 
14,00 (E) 

 
253,8 

 
10,0 

 
10,0 

 
P = pinus E = Eucalyptus 
 
DADOS REFERENTES A INCÊNDIOS NA COORDENAÇÃO REGIONAL DE 
ITAPETININGA 
Monitoramento dos Focos de Incêndios 
 

ANO INPE VOR OBS. LOCAL 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

29 
35 
44 
49 
46 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
1 
- 
1 
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Fonte CETESB 
 
 
Focos de Incêndios por Tipo de Vegetação 
 

Vegetação 1989 1990 1991 1992 1993 
Mata Nativa 
Reflorestamento 
Pasto 
Capim 
Cana  
Outros 

- 
2 
1 
- 
- 

26 

- 
2 
9 
1 
1 

22 

- 
4 
9 
- 
7 

14 

3 
9 
6 
5 
2 

10 

- 
- 
- 
- 
1 
1 

TOTAL 29 35 34 35 2 
Fonte CETESB 
 
Focos de Incêndios por Local de Ocorrência 
 

Local 1989 1990 1991 1992 1993 
Floresta 
Mato 
Acostamento 

-  
19 
09 

01 
33 
04 

01 
23 
21 

01 
21 
09 

03 
14 
23 

TOTAL 47 74 74 55 88 
Fonte CBVI 
 
Ocorrências de Incêndios em Itapetininga em 1994 
 

Mês Acostamento Urbano Mato Pasto Floresta TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 

04 
05 
01 
09 
04 
05 
40 
26 
11 

- 
01 
04 
0 

01 
01 
18 
04 
05 

- 
01 
04 
- 

01 
01 
18 
04 
05 

02 
- 
- 

02 
02 
- 

06 
03 
06 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

03 
02 
02 

07 
10 
10 
15 
10 
12 
79 
44 
33 

TOTAL 105 34 34 21 07 220 
Fonte CBVI 
 



 
 

Anais/IPEF: 19-20, ABRIL, 1995 
 

19 

 
 
ESTATÍSTICA DE DANOS CAUSADOS POR QUEIMADAS SOB O SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 
 

Vicente Roberto de Assis* 
 
 
 A Companhia Paulista de Força e Luz é uma concessionária de energia elétrica e 
para manter seu sistema de fornecimento de energia confiável mantém milhares de 
quilômetros de linhas de transmissão em alta tensão nas classes de 34,5/ 69 de 138 kv. 
 Essas linhas são responsáveis pelo abastecimento de energia elétrica nos municípios 
das regiões de Araraquara, Bauru, Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. 
 Hoje praticamente, todo o sistema de vida assenta-se sobre a eletricidade, sendo ela 
responsável pelas iluminações, refrigerações industriais, comerciais e dos lares, transporte 
vertical (elevadores), aparelhos de alta tecnologia existentes nos hospitais (UTIs), empresas 
e lares, pelos sistemas de segurança das empresas, das cidades através dos semáforos, pelas 
telecomunicações, pelo funcionamento de todos os equipamentos de informática, pelos 
Centros de Processamento de Dados, pelas caldeiras industriais e domiciliares, 
funcionamento do sistema de abastecimento de água (captação, recalque e distribuição), 
sistema de tratamento de efluentes industriais, de esgotos, enfim, a interrupção do 
fornecimento de energia elétrica, ou uma pane no sistema de distribuição, não pode ser 
tratado como um simples problema de interesse unilateral da empresa, já que todo o corpo é 
afetado com consequências imprevisíveis e incomensuráveis. 
 Ocorre que os proprietários das terras onde existem as presentes servidões, por 
exercerem a monocultura da cana-de-açúcar, tem-na plantado igualmente sob as linhas de 
alta tensão, e quando da inconseqüente, com a utilização de fogo, queimam as palhas de 
cana. Essa queimada, intencional ou não, provoca o desligamento das linhas de alta tensão 
pelo curto circuito fase-fase ou fase-terra, originado pela redução do dielétrico (isolante) do 
ar entre os condutores e o solo. 
 Do curto circuito origina-se uma violenta descarga elétrica que pode ferir 
mortalmente as pessoas que estão em seu alcance e as que por tensão de passo estiverem 
nos limites do campo das correntes injetadas no solo, originadas pela referida descarga.\ 
 Ao longo dos anos esta Companhia tem desenvolvido esforços com o objetivo de 
minimizar esses desligamentos que chegaram a 550 no ano de 1986. Através de palestras e 
campanhas educativas e de trabalhos conjuntos com as Curadorias do Meio Ambiente e dos 
Batalhões da Polícia Florestal temos conseguido reduzir drasticamente os desligamentos. 
 Esses desligamentos, mesmo em menor número perdurarão visto o risco potencial 
representado pela cana sob as linhas de alta tensão, daí a necessidade premente de sua 
erradicação. Urge, portanto, proibição de plantio e a retirada das canas-de-açúcar plantadas 
na faixa de segurança das linhas de alta tensão. 
 Durante anos a CPFL tem desenvolvido campanhas educativas de conscientização 
contra queimadas que provocam o desligamento do sistema de alta tensão, baseado na 
                                                 
* Engenheiro da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL 
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importância do serviço essencial prestado pela CPFL. Esse recurso, que implica em altos 
custos publicitários, foi durante vários anos, a única tratativa de se eliminar o problema, 
chegando-se a uma redução de 50%, em média, dos desligamentos de linhas. 
 Apesar dos resultados obtidos através da campanha junto aos produtores, o número 
de ocorrências e prejuízos decorrentes são alarmantes, e o interior do estado é o recordista 
absoluto de desligamentos por queimadas no país. 
 Visando o número de desligamentos decorrentes de queimadas, a CPFL iniciou um 
trabalho de fiscalização para cumprimento do decreto estadual n. 28.895 de 20.09.88, que 
proíbe a prática de queimadas próximas às Linhas de Transmissão no estado de São Paulo, 
em conjunto com a Polícia Milítar Florestal 
 As condições climáticas verificadas ao longo de 94, durante o período da safra 
canavieira, agravaram sensivelmente o problema das queimadas de cana sob lirífíade 
transmissão do sistema elétrico da CPFL. 
 O aumento registrado nas estatísticas de queimadas sob as L Ts, é decorrente das 
condições climáticas verificadas no último ano, quando o prolongado período de estiagem, 
teve reflexos severos sobre as lavouras de cana-de-açúcar. 
 A primeira conseqüência está relacionada a "palha"que segundo os plantadores 
tendem a perder a umidade (ressecar) sob forte calor, tornando o canavial totalmente 
vulnerável a incêndios acidentais e principalmente criminosos. 
 Outro fator de menor intensidade, mas que também prejudicou muitas outras 
culturas, principalmente na região de Campinas, foram alguns dias de geadas, que também 
causam o ressecamento da palha. 
 Porém o que tem causado revolta aos plantadores, é que segundo eles, a maioria das 
queimadas ocorridas nesta ano, são decorrentes de incêndios criminosos. 
 É importante ressaltar que o resultado obtido nas ações de Campanha, pode ser 
considerado como satisfatório, se levarmos em consideração, as condições climáticas que 
verificamos ao longo do ano de 94. 
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ESTATÍSTICA DE DANOS CAUSADOS POR INCÊNDIOS FLORESTAIS EM 
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 
Eduardo Castro Gonçalves* 

 
 
CESP 
 
Número de Usinas              20 
Potência Instalada (MW)   9.434,50 
Número de Subestações           154 
Extensão de LTs  12.070,00 
Extensão de Circuitos (km) 18.042,00 
 
PRODUÇÃO DE ENERGIA NO BRASIL – 1994 (TOTAL 271.792 GWh) 
 
 
 

 
 

                                                 
* Engenheiro da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL 
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PRODUÇÃO DE ENERGIA NO ESTADO DE SÃO PAULO – 1994 (TOTAL 51.392 
GWh) 
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PROPOSTA 
 

• Legislação específica, a nível Federal, de restrição a queimadas próximas às linhas 
de transmissão;  

• Ação preventiva integrada dos órgãos de preservação/fiscalização – recursos e 
meios (anos atípicos). 

 
TIPO DE VEGETAÇÃO – Desligamentos por Queimada/1994 
 

Empresa Cana-de-açúcar 
(faixa ou divisa) 

Vegetação Nativa 
(arbustos) 

Pastagem/Cultura Total 

CESP 
CHESF 
CPFL 
ELETRONORTE 
ELETROSUL 

27 
11 
84 
0 
7 

20 
17 
0 
6 

10 

85 
0 

32 
2 
0 

132 
28 

116 
8 

17 
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ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS DE AQUISIÇÃO DE DADOS 
 
 - 38 Estações CESP; 
 
 - 7 Estações DAEE; 
 
 - 4 Estações CPFL; 
 
 - 1 Estação Eletropaulo; 
 
 Total – 50 Estações. 
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CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE AS QUEIMADAS DO NÚCLEO 
DE EDUCAÇÃO AMBIOENTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 

“NÃO MATE O VERDE – EVITE QUEIMADAS” 
 

Maria das Graças Ferreira Reis* 
 
 
 Na época do descobrimento do Brasil, o povo indígena vivia em relativa harmonia 
com as florestas, exercendo baixa pressão sobre o meio ambiente. Com o crescimento da 
população, houve necessidade de se utilizarem extensas áreas para a produção de alimentos 
e produtos madeireiros para a sua sobrevivência, utilizando-se tecnologia avançada, de 
preferência, de baixo custo, sem qualquer preocupação com os efeitos negativos sobre o 
meio ambiente. Dentre essas técnicas operacionais de baixo custo, destaca-se o uso 
intensivo do fogo na limpeza de áreas para plantio ou na limpeza de áreas de pastagem. 
 A degradação contínua de nossas florestas, áreas agrícolas e pastagens, em razão do 
seu manejo indevido, bem como outras agressões ao meio ambiente na área urbana, 
afetando a qualidade de vida das pessoas de forma direta e indireta, começou a preocupar 
alguns segmentos da sociedade, surgindo, então, uma série de ações para conscientizar a 
população sobre a importância de se preservar e usar racionalmente os seus recursos. 
 Ações de grande importância na conscientização ambiental da comunidade de um 
modo geral envolveu a instituição do "Dia da árvore", comemorado no início da primavera 
(21 de setembro), e do "Dia do Meio Ambiente", comemorado no dia 5 de junho, quando 
várias atividades são desenvolvidas envolvendo escolares, ou quaisquer outros membros da 
comunidade. Com a crescente preocupação sobre as questões ambientais, foi instituída, em 
1965, a Semana Florestal em todo o País, por decreto federal, em que considerava 
obrigatória a comemoração da mesma nas escolas e estabelecimentos públicos "através de 
programas objetivos ressaltando o valor das florestas, face aos seus produtos e utilidades, 
bem como sobre a forma correta de conduzi-Ias e perpetuá-las". Atualmente, os debates 
sobre questões ambientais têm recebido destaque diariamente em todos os segmentos da 
sociedade e, dada a sua importância, recebeu destaque nas leis a nível federal, estadual e 
municipal. 
 Com o objetivo de acompanhar o aumento na demanda de atividades de 
conscientização relativas às questões ambientais, a Universidade Federal de Viçosa, através 
do Departamento de Engenharia Florestal, criou o Núcleo de Educação Ambiental (NEA), 
no dia 17 de setembro de 1993, com o objetivo de "congregar esforços para a melhoria da 
qualidade de vida do homem no campo e na cidade, por meio do desenvolvimento de 
trabalhos de conscientização ambiental". 
 A educação ambiental envolve a transferência de conceitos para o ser humano, 
pertencente a diferentes segmentos da sociedade, de forma a habilitá-lo a participar do 
processo de uso racional dos recursos ambientais, mantendo elevada qualidade de vida em 
seu meio. Em razão do grande número de pessoas a serem atingidas no processo de 
                                                 
* Engenheiro da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL 
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conscientização ambiental, considerou-se atividade prioritária do NEA/UFV o treinamento 
de monitores em educação ambiental, que exerceriam em função de agentes multiplicadores
 do Núcleo. Durante os primeiros 18 meses de atuação do Núcleo já foram treinados 
aproximadamente 100 monitores, que se constituem em estudantes universitários da área de 
ciências agrárias e biológicas. A função do monitor em educação ambiental é de elevada 
relevância uma vez que ele se constitui no representante do Núcleo em contato direto com o 
público. A transferência de informações técnicas principalmente ao nível de estudantes de 
1o e 2o graus requer habilidades especiais. Por essa razão, além de serem transmitidas 
informações sobre as questões ambientais de maior relevância durante o treinamento, o 
programa do curso envolve aulas sobre comunicação com o público alvo e metodologia de 
ciências. 
 Como parte das atividades práticas, os estudantes em treinamento preparam 
materiais didáticos que posteriormente são utilizados pelo Núcleo. São elaborados roteiros 
de palestras para escolares de diferentes níveis bem como materiais didáticos na forma de 
jogos e exercícios multidisciplinares. "As Queimadas" se constitui no principal tema sendo 
trabalhado pelo NEA. Esses materiais estão sendo utilizados durante a "Campanha de 
Conscientização sobre as Queimadas". 
 A grande ocorrência de incêndios devido à negligência ou ação criminosa do 
homem norteou o tema básico para a implantação dos trabalhos de conscientização do 
NEA/UFV. A Campanha de Conscientização sobre as Queimadas'94, iniciou-se no dia 19 
de maio e encerrou-se no dia 24 de setembro de 1994. Essa campanha foi delineada com 
base nos princípios que nortearam a criação do Núcleo de Educação Ambiental: (a) em 
primeiro lugar, considerando que as atividades de conscientização sobre as questões 
ambientais devem ser contínuas, a presente campanha teve a duração de quatro meses para 
aumentar a capacidade de fixação da mensagem principal; (b) em segundo lugar, 
considerando que a integração da Universidade com outros órgãos que atuam em educação 
ambiental é primordial para o sucesso dos trabalhos do Núcleo, foram constituídas seis 
equipes interdisciplinares envolvendo vários órgãos da Universidade, em seus diferentes 
níveis (administração, professores e estudantes) e, várias outras instituições não 
governamentais e governamentais a nível municipal, estadual e federal. A campanha contou 
com o apoio de casas comerciais e imprensa escrita e falada. 
 Apesar de não existir proibição quanto ao uso do fogo controlado, procurou-se 
conscientizar a todos para evitar o seu uso na limpeza de pastagem ou outras áreas agrícolas 
ou florestais. Com o uso contínuo do fogo ocorre redução na quantidade de matéria 
orgânica que cobre o solo e, quando iniciam as chuvas, intensifica-se o processo de erosão, 
devido ao aumento do escoamento superficial da água. Com o tempo, ocorre redução da 
fertilidade do solo reduzindo a sua capacidade produtiva. Quando o fogo não está sob 
controle destrói florestas, que já são bastante reduzidas em várias regiões do País, além de 
afetar os animais que perdem o abrigo e o alimento. E, considerando que alguns 
agricultores ainda devem continuar fazendo uso do fogo na limpeza de suas áreas, os 
mesmos recebem orientação sobre regras básicas para o seu uso evitando comprometimento 
de áreas de proteção ambiental de valor inestimável. 
 Outras causas de incêndios, tais como, jogar pontas de cigarro aceso na beira das 
estradas, usar fogos de artifício e balões e, atear fogo de forma premeditada foram também 
amplamente discutidas. Quando o fogo foge do controle do homem a fauna e a flora 
silvestres e até áreas de cultivo são impiedosamente atingidos, gerando prejuízos 
incalculáveis. 
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 Durante a primeira etapa dessa campanha, um trabalho mais intenso foi realizado 
com alunos de primeiro e segundo graus que, além de possuírem maior capacidade de 
aprendizagem, exercem grande influência sobre os seus familiares e, em futuro próximo, 
estarão ocupando posição de destaque em nossa sociedade. As atividades desenvolvidas 
com os escolares envolveram palestras e concurso de redação sobre "As Queimadas". As 
palestras foram proferidas pelos monitores em educação ambiental para um total de 
aproximadamente 7.000 alunos do 1o e 2o Graus, do Município de Viçosa, na Zona Rural e 
Urbana e, do concurso de redação, participaram nove diferentes escolas. 
 Durante a campanha realizada em 1994 foram distribuídas 8000 cartilhas sobre o 
tema para escolares, agricultores e delegacias de ensino. O NEA participou, também, de 
sete exposições agropecuárias na Zona da Mata e, da Semana do Fazendeiro promovida 
pela UFV, que congrega agricultores de vários estados, com a exibição de filmes, exposição 
de faixas e cartazes e distribuição de cartas ao agricultor orientando sobre o uso das 
queimadas e seus efeitos sobre o meio ambiente. A imprensa escrita e falada deu grande 
apoio ao evento divulgando mensagens e promovendo vários debates sobre o tema, o que 
permitiu atingir milhares de pessoas em todo o Estado de Minas Gerais. 
 Para o ano de 1995 está previsto a ampliação da área de abrangência da campanha, 
em que serão realizadas atividades específicas com escolares e demais segmentes da 
comunidade urbana e rural. A atividade com escolares será constituída de palestras e 
distribuição de material pedagógico, tais como, o jogo da queimada e palavras cruzadas, 
especialmente elaborado para atender as escolas de primeiro grau. Para atingir os 
agricultores diretamente, o trabalho será realizado em conjunto com órgãos de extensão já 
existentes na região, sendo que será dada ênfase especial às atividades que atingem grande 
massa de agricultores tais como exposições agropecuárias e programas de rádio específicos. 
 Temos certeza que o esforço de todos aqueles que estão contribuindo para o 
desenvolvimento das diferentes atividades realizadas durante essa campanha será 
compensado pela redução do número de focos de incêndio causados pelo homem de forma 
criminosa e que o agricultor, sabendo dos efeitos negativos do uso indiscriminado do fogo 
como técnica de limpeza, irá procurar substituí-la, o que lhe trará grandes benefícios no 
futuro. 
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SISTEMA NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS 
FLORESTAIS 

 
Paulo Cezar Mendes Ramos* 

 
 

APRESENTAÇÃO 
 
 Desde que o homem conheceu e começou a dominar o FOGO, este recurso passou a ser utilizado 
com as mais diversas finalidades. Aqui no Brasil, há registros, da época do descobrimentos, de que os 
primeiros habitantes do nosso território já utilizavam o FOGO para o preparo de alimentos, para 
facilitar a caça, para o aquecimento e, inclusive, para abertura de áreas para o plantio agrícola. 
 Desde aquela época, passando pelo período da colonização até a era industrial o FOGO tem sido 
um importante instrumento para o desbravamento e ocupação de terras virgens. Porém, a partir da 
segunda metade deste século, mais precisamente nos anos 70, quando a expansão da fronteira agrícola 
tomou rumo às Regiões Centro-Oeste e Norte, é que o FOGO passou a ser mais intensivamente 
utilizado, principalmente por tratar-se de um instrumento de manejo agrícola barato, acessível e eficaz, 
para os fins a que se destina. 
 A intensidade, e o uso indiscriminado das queimadas na abertura de novas áreas para agricultura 
transformou-se em um grave problema ambiental para o país. Também, na medida em que se 
ampliavam as áreas de pecuária bovina, o emprego do FOGO, para renovação de pastagens, foi sendo 
incrementado. Da mesma forma, com o crescimento da indústria canavieira, impulsionada pelo 
Programa Nacional do Álcool, a prática da queima de canaviais tornou-se uma constante. Já no início 
da década de 90 eram queimadas cerca de 4 milhões de hectares dessa cultura, localizados 
principalmente, nas Regiões Sudeste e Nordeste. 
 Essas queimadas, aliadas aos incêndios florestais, originados tanto por fenômenos naturais 
quanto pelo próprio homem, começaram a provocar não só impacto no meio ambiente, como também 
a destruição de benfeitorias, o desligamento de linhas de transmissão de energia elétrica, o 
comprometimento do transporte aéreo e rodoviário e, ainda, começaram a ameaçar a saúde e a própria 
vida das populações das áreas atingidas. Do ponto de vista ambiental, os danos referiam-se não só à 
extensão das áreas de floresta úmida tropical e cerrados nativos queimados e ao que isso representava 
em termos de perda da biodiversidade, mas também à emissão de gases para a atmosfera, contribuindo 
para o aumento do efeito estufa e perdas na qualidade atmosférica local e regional. 
 Consciente da gravidade destes problemas e, apoiado por organizações ambienta listas nacionais 
e internacionais, comunidade civil e científica, as autoridades brasileiras reconheceram a importância 
do desenvolvimento de ações efetivas não só no que se referia ao combate, como também, com os 
aspectos relacionados às áreas de educação, pesquisa, prevenção e controle dos incêndios florestais e 
queimadas. Os primeiros estudos já demonstravam a necessidade de tratar a questão de maneira 
sistêmica, devido ao aspecto multidisciplinar dos assuntos e, conseqüentemente, do desenvolvimento 
de organismos públicos e privados, dos mais diferentes setores. 

                                                 
* Engenheiro Dr. Do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 
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 Assim, em 10 de abril 1989, o governo federal criou através do Decreto no. 97.635, o Sistema 
Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais - PREVFOGO, que atribui ao Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -IBAMA a competência de 
coordenar as ações necessárias à organização, implementação e operacionalização das atividades 
relacionadas com a educação, pesquisa, prevenção, controle e combate aos incêndios florestais e 
queimadas. 
 Em um país de dimensões continentais, como é o Brasil, com uma das maiores taxas anuais de 
produção de fitomassa, apresentando uma diversidade muito grande de vegetação e clima, 
principalmente, habitado por um povo com valores culturais bastante arraigados, estabelecer um 
programa de alcance nacional como o PREVFOGO não se constitui uma tarefa simples. Demanda 
muito esforço e um prazo bastante longo, principalmente por requerer mudanças comportamentais 
profundas. Dessa forma, baseado nessas premissas e nas responsabilidades que lhe foram atribuídas, o 
PREVFOGO vem sendo estruturado e implementado. 
 Apesar de ter sido criado em 1989, o PREVFOGO deu início efetivo às suas atividade em 1990, 
quando foram alocados os primeiro recursos. Durante o primeiro ano de operação definiu-se linhas de 
atuação de curto e médio prazos, distintas entre si. 
 A primeira visando o estabelecimento de mecanismos emergenciais de proteção contra incêndios 
nas Unidades de Conservação da União mais sujeitas a este tipo de ocorrência. Para tanto, fez-se 
necessário dotá-las de infra-estrutura e meios para prevenção e combate aos incêndios florestais, bem 
como de recursos humanos capacitados para tais tarefas. Nesse sentido, o IBAMA firmou convênios 
com os Corpos de Bombeiros de vários estados. Em 1991, estas estavam sendo ampliadas e nos 
próximos anos deveriam ser estendidas às demais áreas protegidas, bem como à maioria dos estados. 
 A segunda linha de atuação objetivou o desenvolvimento de trabalhos que permitiram planejar a 
forma da organização e operação do Sistema, cujas etapas estão sendo gradativamente implantadas, 
avaliadas e, quando necessário, redefinidas. Trata-se de um modelo participativo e dinâmico. 
 
ÁREA DE ATUAÇÃO 
 
 As áreas e a forma como o PREVFOGO desenvolve suas ações estão diretamente relacionadas 
aos conceitos de Incêndio Florestal e Queimada: 
 
- INCÊNDIO FLORESTAL: É todo fogo sem controle que incide sobre qualquer forma de vegetação, 
podendo ter sido provocado pelo homem (intencional ou negligência) ou por fonte natural (raio). 
- QUEIMADA: É fogo decorrente de prática agropastoril ou florestal, onde é utilizado de forma 
controlada, atuando como um fator de produção. 
 
 Com base nestes conceitos o PREVFOGO estabeleceu o seu Plano de Ação, contemplando 
atividades específicas para cada uma destas modalidades de fogo. 
 No que diz respeito aos Incêndios Florestais dois importantes segmentos foram eleitos como 
prioritários para o desenvolvimento de ações voltadas para a Prevenção, Combate, Pesquisa e 
Treinamento. O primeiro deles é formado pelas Unidades de Conservação e, o segundo, pelas Áreas de 
Interesse Estratégico e/ou Econômico. 
 No primeiro caso situam-se as Unidades de Conservação Federais, representadas por 34 Parques 
Nacionais, 25 Estações Ecológicas, 20 Reservas Biológicas e 38 Florestas Nacionais, englobando uma 
área de aproximadamente 28,0 milhões de hectares. Sua administração é de responsabilidade exclusiva 
do IBAMA. 
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 Neste segmento, também contempla as Unidades de Conservação Estaduais, sob a 
responsabilidade dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente - OEMA's. 
 O segundo segmento que compõe a área de incêndios Florestais, refere-se às Áreas de Interesse 
Econômico e/ou Estratégico, representadas pelas Reservas Extrativistas e Reflorestamentos além de 
outras, cujas ações são de responsabilidade das organizações públicas e privadas que as administram. 
A interação entre o PREVFOGO e estas organizações ocorre no campo da administração, 
planejamento, treinamento e capacitação, intercâmbio de tecnologias, informações, pesquisas etc. 
 Do exposto, verifica-se que para estes segmentos as ações do PREVFOGO apresentam 
abrangência nacional. No entanto, como os investimentos e os custos operacionais são elevados, sua 
implementação vem ocorrendo de forma gradual e em áreas eleitas como prioritárias, em função de 
serem críticos os problemas que se apresentam e da disponibilidade de recursos. 
 No que diz respeito às Queimadas, o PREVFOGO vem atuando prioritariamente na Amazônia e 
na região de Cerrados, onde o fogo, como instrumento de manejo agrícola, vem sendo utilizado, por 
vezes, indiscriminadamente. As ações aqui desenvolvidas são basicamente voltadas para o controle, 
fiscalização, pesquisa e educação, buscando, assim, reduzir os impactos da prática das queimadas a 
níveis aceitáveis e, ao mesmo tempo, provocar uma mudança de atitude com relação à mesma. Neste 
caso, a interação entre o PREVFOGO, com as áreas do IBAMA responsáveis pelas autorizações e 
fiscalização de desmatamentos e queimadas controladas, e com as Empresas de Assitência Técnica, e 
Extensão Rural - EMATER's é de fundamental importância para o êxito do Programa. 
 
ORGANIZAÇÃO 
 
 A abrangência e o aspecto multidisciplinar das questões que envolvem o tema Incêndios 
Florestais e Queimadas exige o estabelecimento de um modelo gerencial matricial, onde deve ser 
buscada uma descentralização da execução das atividades nos campos da Prevenção, Controle, 
Combate e Pesquisas e, ao mesmo tempo, permitindo ao IBAMA desempenhar o seu papel de gestor e 
coordenador do Sistema, propiciando uma adequada integração das suas diversas unidades na busca 
constante dos objetivos do PREVFOGO. 
 Este tipo de organização vem sendo implantada através do Plano de Contingência para Incêndios 
Florestais e Queimadas. Trata-se de um instrumento que está permitindo ao IBAMA implantar e 
operacionalizar o PREVFOGO todo o Território Nacional. Ele tem por base a integração dos meios e a 
otimização dos recursos existentes em todos os níveis da administração pública. 
 Assim, o primeiro objetivo do Plano é o estabelecimento de uma estrutura organizacional que 
defina as relações entre as várias unidades que participam do Sistema, seja a nível gerencial, a nível 
operacional, ou ainda, a nível de assessoria. Em outras palavras, o Plano estabelece o "modus 
operandi" do Sistema, definindo os níveis de decisão, autoridade e responsabilidade em cada área, e 
como as diferentes partes se relacionam. 
 O segundo objetivo visa estabelecer os procedimentos, rotinas e estratégias de ação, tendo por 
base conceitos e critérios técnicos previamente fixados. 
 As ações, tanto operacionais como gerenciais, determinadas pelos Planos de Contingência, serão 
colocadas em prática com o apoio dos Centros de Monitoramento de Incêndios Florestais, 
implantados estrategicamente em diferentes Unidades da Federação. 
 Estes Centros, considerados fundamentais para o Sistema, estão sendo implantados com uma 
moderna infra-estrutura de comunicação, informática e cartografia, para apoiar as tomadas de decisões 
e instrumentalizar o gerenciamento de todas as atividades do PREVFOGO, de forma regionalizada. 
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 Paralelamente à viabilização dessa estrutura organizacional, o IBAMA vem atuando com mais 
de uma dezena de organizações, públicas e privadas, na busca do desenvolvimento de ações de 
Prevenção, Controle e Combate aos Incêndios Florestais e Queimadas. 
 Por conseguinte, as atividades que dão suporte às ações de Prevenção, estão sendo 
desenvolvidas ou estão em via de desenvolvimento por Instituições de Pesquisas, pelo Departamento 
Nacional de Meteorologia DNEMET, pelas Centrais Elétricas de Minas Gerais - CEMIG, pelos 
Governos Estaduais, através das Secretarias de Educação e Agricultura e Órgãos de Meio Ambiente - 
OEMA's, e, ainda por Organizações Não-Governamentais - ONG's. 
 Nas áreas de Controle buscou-se a participação de organismos, tais como o Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais - INPE, o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - 
CINDACTA, Polícias Florestais, Corpos de Bombeiros e Brigadas de Voluntários para o 
estabelecimento de mecanismos de detecção de focos de incêndios florestais e queimadas. Já para o 
controle; propriamente dito, das queimadas, cujas atividades vão desde a autorização, passando pela 
orientação e chegando até a aplicação de penalidades, o IBAMA tem procurado estabelecer 
mecanismos para permitir uma maior capilaridade de suas ações, utilizando para tanto as estruturas 
dos OEMA's, EMATER's e Polícias Florestais. 
 A questão do Combate, está sendo encaminhada através de ações conjuntas com os Corpos de 
Bombeiros e Brigadas Contra Incêndios, normalmente estruturadas a nível das Prefeituras Municipais 
ou ONG's. Quanto ao desenvolvimento de equipamentos e tecnologias para atender a essa área o 
IBAMA tem procurado envolver e incentivar o empresariado nacional mais ligado a este setor. 
 As Pesquisas necessárias ao suporte das ações de Prevenção, Controle e Combate estão a cargo 
das principais Universidades e Instituições de Pesquisas Nacionais, dentre as quais pode-se destacar: 
Universidade de Brasília - UnB, Universidade de São Paulo - USP, Universidade Federal de Viçosa - 
UFV, Universidade Federal do Paraná - UFPR, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA. 
 
PLANO DE AÇÃO 
 
 Pela diversidade dos temas que a questão de incêndios florestais e queimadas permeia e por uma 
questão de organização foi necessário estabelecer um Plano de Ação para encaminhar os principais 
problemas a serem atacados, de modo a permitir ao PREVFOGO desempenhar com eficiência e 
eficácia a sua missão. 
 Esse Plano consta de 5 Programas: Prevenção, Controle, Combate, Pesquisa e Treinamento. 
Cada Programa, por sua vez, é constituído por uma série de projetos dos quais a maioria já está sendo 
executada. 
 
Programa de Prevenção 
 
 No programa de Prevenção estão contidas ações que permitirão tanto antecipar a tomada de 
decisões sobre um eventual risco de ocorrência de incêndio quanto atuar diretamente sobre as 
potenciais causas que provocam os incêndios. As ações desse Programa estão contidas em 5 projetos: 
 
a) Zoneamento de Risco 
 
 Este zoneamento deverá ser realizado para o país como um todo. Através do levantamento de 
parâmetros, tais como: índice de vegetação, declividade de terreno, condições climáticas, histórico do 
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fogo, será possível determinar quais as regiões mais críticas em relação ao risco de ocorrência de 
incêndio. 
 Este trabalho conta com a participação de cientistas brasileiros e com apoio de técnicos 
americanos (Acordo de Cooperação IBAMAlFS). Seu resultado possibilitará ao IBAMA planejar 
melhor suas ações, intensificando a fiscalização, as campanhas educativas, o monitoramento aéreo, por 
satélite e local, nas áreas mais críticas. 
 
b) Campanhas Educativas 
 
 O fogo faz parte de nossa cultura, estando presente em muitas das nossas manifestações 
tradicionais e religiosas, e principalmente nas atividades rotineiras do homem do campo. Somente um 
bem estruturado e permanente programa de Educação Ambiental, tanto a nível formal quanto informal, 
pode provocar mudanças de atitude e comportamento nas nossas populações rurais. 
 Atualmente, no Brasil, mais de 90% dos Incêndios Florestais são provocados pelo homem. A 
prevenção de incêndios florestais está intimamente associada ao nível de conscientização e 
sensibilidade da comunidade, a qual deve estar plenamente ciente da necessidade de se preservar as 
florestas, devendo-se, portanto, evitar condições propícias à ocorrência de incêndios florestais. 
 O esclarecimento, tanto do público rural quanto urbano, como aos perigos, impactos e prejuízos 
causados pelo uso indiscriminado e irresponsável do fogo em áreas rurais e florestais deverá ser 
insistentemente perseguido através de campanhas educativas, palestras, cursos e outros recursos 
educacionais, utilizando-se para tanto as estruturas das redes de ensino, das EMATER's e todos os 
veículos de comunicação disponíveis jornais, rádio, TV etc.). 
 Essas campanhas deverão ter caráter nacional, porém com uma ênfase maior nas regiões onde o 
problema se apresenta com maior gravidade e nas áreas próximas às Unidades de Conservação. 
Quanto à duração, elas devem se estender durante todo o ano, intensificando-se durante o período da 
seca. 
 
c) Monitoramento Meteorológico 
 
 Os parâmetros meteorológicos - temperatura, umidade relativa do ar, velocidade e direção dos 
ventos e pluviosidade são variáveis significativas na ocorrência de incêndios florestais. Assim, estão 
sendo tomadas medidas para o acompanhamento das condições climáticas nas áreas abrangidas pelo 
Programa, de forma a manter um controle permanente da potencialidade de ocorrência dos focos de 
incêndios. 
 A atividade de Monitoramento Meteorológico tem por objetivo estabelecer em áreas de interesse 
específico - Unidades de Conservação, Reflorestamentos e outras - um acompanhamento diário dos 
parâmetros meteorológicos que possam determinar um maior ou menor grau de perigo em relação ao 
risco de ocorrência de incêndio. Com este monitoramento torna-se possível prevenir e antecipar as 
ações de combate e minimizar as perdas e danos caso ocorra um incêndio. 
 Todo o Sistema de Monitoramento Meteorológico está sendo estruturado levando-se em conta a 
existência da Rede de Estações Meteorológicas operadas pelo DNMET - Departamento Nacional de 
Meteorologia que em convênio com o IBAMA, repassa diariamente, as informações necessárias ao 
gerenciamento dessa questão. Como algumas áreas de interesse não estão cobertas pela Rede do 
DNMET, serão feitos investimentos para a implantação de estações meteorológicas. No caso de 
reflorestamento, as estações meteorológicas das empresas reflorestadoras passarão a integrar a Rede 
do DNMET. 
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d) Plano de Manejo de Fogo 
 
 Os planos de Manejo de Fogo são outros instrumentos que contribuem para evitar a ocorrência e 
diminuir os impactos provocados por incêndios florestais em áreas controladas. Os Planos de Manejo 
além de estabelecer regulamentos e rotinas para se evitar incêndios nestas áreas, contempla o uso de 
queimadas prescritas para diminuir e controlar o nível de combustível. Algumas Unidades de 
Conservação do IBAMA, aquelas consideradas de maior risco, estão tendo os seus Planos de Manejo 
elaborados. 
 
 e) Obras e Equipamentos 
 
 Para todas as áreas consideradas de interesse para o PREVFOGO estão sendo elaborados planos 
de manejo de fogo, onde está contemplada a execução de obras/serviços e a implantação de uma infra-
estrutura com o objetivo de prevenir a ocorrência de um incêndio ou mesmo diminuir seus efeitos. 
 Dentre as principais obras/serviços passíveis de serem utilizados como elementos de prevenção 
destacam 
se: 
 
- Construção ou abertura de aceiros internos e externos; 
- Construção de caminhos internos para facilitar o acesso a pontos estratégicos dentro das áreas; - 
Construção de pequenas barragens no interior das áreas; 
- Construção de torres de observação; 
- Queimadas pescritas. 
 
 Estas obras/serviços serão complementadas com equipamentos que permitam um eficiente 
patrulhamento da área e uma capacidade de respostas imediatas às ações de ataque inicial. 
 
Programa de Controle 
 
 O programa de Controle às Queimadas e Incêndios Florestais tem dois grandes objetivos: O 
primeiro, visa estabelecer um sistema de Detecção de Focos, e o segundo, um sistema de Autorização 
e Controle de Queimadas. 
 
a) Sistema de Detecção de Focos 
 
 O êxito de um combate e a minimização dos danos causados por incêndios florestais está 
diretamente relacionado à rapidez com que os mesmos são detectados. Para atendimento desta 
premissa básica, o PREVFOGO vem desenvolvendo, para cada área em que atua, sistemas 
específicos para identificação e monitoramento de focos de incêndios ou queimadas. 
 
a.1) Sistemas de Monitoramento por Satélite 
 
 Este sistema já se encontra implantado e operando, em caráter experimental, junto ao Centro 
Nacional de Monitoramento e Controle de Incêndios Florestais - CNMC, do PREVFOGO. A 
identificação dos focos é realizada por meio de sensores térmicos AVHRR do satélite meteorológico 
da série NOAA-11, que realiza evoluções a cada seis horas, numa órbita situada a 800 quilômetros de 
altitude. Os dados são recebidos pelo INPE, que os processa retransmitindo as informações, via 
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RENPAC-2000, ao CNMC em Brasília. As informações chegam até os computadores do Centro onde 
são processadas, gerando relatórios e mapas, nos quais são identificadas a localização dos focos, bem 
como a intensidade com que os mesmos ocorrem. 
 As informações geradas no Centro, além de serem utilizadas para formação de um banco de 
dados, prestam-se à tomadas de decisão em duas importantes unidades do IBAMA. A primeira, dentro 
do próprio PREVFOGO, para gerenciamento de situações de emergência, quando o foco identificado 
se localiza dentro de uma Unidade de Conservação ou Área de Interesse Econômico ou Estratégico. A 
segunda unidade, o Departamento de Fiscalização, utiliza as informações sobre os focos que ocorrem 
fora daquelas primeiras áreas, quando os mesmos são identificados como queimadas não autorizadas. 
 
a.2) Sistema de Monitoramento Aéreo 
 
 Através de acordo a ser firmado como o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Tráfico 
Aéreo CINDACTA, do Ministério da Aeronáutica, o IBAMA passará a contar com mais um Sistema 
de Detecção de Focos. Neste caso, a identificação dos focos deverá ser realizada por pilotos da 
Aviação Civil, que, quando da identificação de qualquer foco, informa, de imediato, sua localização ao 
CINDACTA que, por meio de uma linha privativa (LP), retransmite todas as informações ao CNMC. 
 Apesar de não ter sido firmado nenhum acordo formal entre o IBAMA e o Ministério da 
Aeronáutica, o PREVFOGO já vem recebendo informações sobre localização de focos, por pilotos de 
aeronaves comerciais através daquele Centro. 
 
a.3) Sistemas de Monitoramento Local 
 
 O Monitoramento Local está voltado principalmente para as Unidades de Conservação, 
Reflorestamento e outras áreas de interesse específico. Ele é realizado por pessoal designado 
especificamente para missão de patrulhamento dessas áreas, ou pela Polícia Rodoviária, ou ainda pela 
comunidade vizinha. Para cada área, dependendo de suas características, os meios de suporte para a 
realização do monitoramento podem variar. Dentre eles destacam-se alguns, como a torre de 
observação, binóculos, rádio comunicação, veículo de patrulhamento, pequenas aeronaves, sensores 
terra-óticos fixos etc. 
 De todos os três Sistemas de monitoramento apresentados, o monitoramento local, apesar de não 
ser tão sofisticado, sob o ponto de vista tecnológico, comparativamente aos outros dois, é o que 
apresenta melhores resultados. Isso já está comprovado nos países com sistemas de monitoramento 
mais avançados, como é o caso do Canadá, onde cerca de 90% dos princípios de incêndio são 
detectados localmente - patrulheiros, população residente, policiais, fazendeiros, transeuntes etc. 
 Este sistema deverá ser o responsável pela detecção da grande maioria dos incêndios florestais 
brasileiros, uma vez que o monitoramento aéreo realizados pela aviação civil cobre apenas as áreas 
que estão sob as rotas de navegação. Já o monitoramento por satélite, apesar de cobrir todo o território 
nacional, pode levar até seis horas para identificar um foco de incêndio, por causa da periodicidade 
orbital do satélite NOM. Atualmente, o PREVFOGO, por questões operacionais, está recebendo do 
INPE informações de apenas uma passagem diária do satélite, isto pode representar um atraso de até 
vinte e quatro horas de focos de incêndios. 
 
b) Sistema Autorização e Controle de Queimadas 
 
 Uma das atribuições regimentais do IBAMA é a de disciplinar o emprego do fogo em práticas 
agro-silvopastoris. Devido ao tamanho insuficiente da estrutura do órgão, necessária para orientar, 
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autorizar e controlar as queimadas em toda extensão do território brasileiro o PREVFOGO estabeleceu 
uma estratégia para ampliar sua capilaridade e conseqüentemente facilitar aquelas ações junto aos 
produtores rurais. 
 Nesse sentido, um trabalho de parceria com diversos órgãos públicos está sendo desenvolvido, 
com objetivo de, por delegação de competência, credenciá-los para o exercício desta atividade. O 
órgão que possui o melhor perfil neste campo é a EMA TER. As suas representações, presentes na 
quase totalidade dos municípios brasileiros, possuem um corpo técnico bastante capacitado e, o mais 
significativo, têm um poder de penetração considerável junto ao público rural. 
 O PREVFOGO objetiva, dessa forma, estabelecer uma estrutura operacional e um fluxo de 
informações entre os órgãos credenciados para emissão e controle das autorizações de queimadas e os 
Centros de Monitoramento e Controle, possibilitando, através do cruzamento de informações deste 
sistema com a do monitoramento por satélite e aéreo, a identificação das queimadas não autorizadas. 
De posse dessa informação o IBAMA torna-se apto ao exercício de uma efetiva fiscalização e melhor 
gerenciamento das queimadas no país, principalmente as da Amazônia. 
 
Programa de Combate 
 
 O PREVFOGO objetiva, na área de combate aos incêndios florestais, o desenvolvimento de uma 
sistemática que permita, uma vez identificado um foco, que o mesmo seja contido dentro de limites 
adequados. 
 Anteriormente à criação do PREVFOGO, a questão dos incêndios florestais no Brasil era tratada 
como uma questão de menor importância. Assim, tudo o que se pensasse em termos de incêndios 
florestais estava praticamente por ser feito, principalmente no campo do combate.  
 Com o agravamento das questões ambientais provocadas pelas queimadas, e a possibilidade da 
perda de importantes reservas genéticas, principalmente nas Unidades de Conservação, além de 
prejuízos ao patrimônio econômico, o Governo apercebeu-se da importância que deveria dar ao 
problema. 
 Pela Constituição Brasileira a competência do combate aos incêndios é do Corpo de Bombeiros. 
Essas corporações, contrário ao trabalho que elas realizam nas áreas urbanas, não se encontram 
capacitadas para o atendimento ao fogo em florestas ou áreas rurais. Da mesma forma as técnicas, as 
estratégias e os equipamentos para combate aos incêndios florestais no Brasil simplesmente não 
existam, salvo raríssimas exceções. 
 Diante deste quadro, a proposta do PREVFOGO para o desenvolvimento dessa área 
fundamentou-se na necessidade de, em primeiro lugar, desenvolver tecnologias apropriadas às nossa 
condições; em segundo lugar, formar e capacitar recursos humanos; e, em terceiro lugar, estabelecer 
planos e estratégias para o combate aos incêndios florestais. 
 
a) Tecnologia 
 
 O PREVFOGO fomenta o desenvolvimento de equipamentos para combate terrestre, tais como: 
moto bombas portáteis, ferramentas manuais, materiais de proteção pessoal e de primeiros socorros, 
veículos leves para patrulhamento e combate, veículos de apoio etc., através dos Corpos de Bombeiros 
e da iniciativa privada. No campo do combate áereo, o uso de aeronaves, sejam as de asa fixa, ou as de 
asa móvel, é considerado como uma alternativa, tanto para transporte dos combatentes, como nas 
ações de combate propriamente ditas. 
 
b) Recursos Humanos 



Paulo Cezar Mendes Ramos 

37 

 
 A formação de brigadas e a capacitação e treinamento dos Bombeiros faz parte do Programa de 
Treinamento que o PREVFOGO desenvolve. Nesse campo, o apoio que vem sendo prestado pelo 
USDA/FS tem sido fundamental para a capacitação dos nossos combatentes, bem como para a 
organização de equipes. 
 
c) Planos e Estratégias 
 
 Os Planos e Estratégias de combate são estabelecidos em função do tamanho do incêndio e dos 
meios disponíveis. No entanto, como já se afirmou anteriormente, o objetivo maior do Programa de 
combate é que os incêndios possam ser controlados e dominados antes que atinjam grandes proporções. 
Aqui entra, então, o conceito de Ataque Inicial, que é realizado por equipes pequenas, altamente 
capacitadas, com equipamentos adequados, lotadas junto às áreas de interesse e que darão o primeiro 
combate. Amparado por um eficiente sistema de detecção, a grande maioria dos incêndios pode ser 
dominada por essas equipes com rapidez. 
 Quando o incêndio escapa ao controle do Ataque Inicial, o plano prevê a entrada em ação de 
outros recursos - Ataque Extensivo. Nesse caso um contingente maior de bombeiros e de 
equipamentos (terrestre e aéreo) são mobilizados em função do comportamento do fogo, dos riscos e 
danos envolvidos e do tamanho do incêndio. Toda a logística de apoio, como por exemplo, 
comunicação, transporte, alojamento, alimentação, combustível etc., é contemplada no plano. 
 Dentro dos Programas de Controle e Combate, o IBAMA, através de acordos de cooperação, já 
vem desenvolvendo ações no sentido de dar uma maior proteção às suas Unidades de Conservação. É 
o caso de convênios firmados com corporações de Corpos de Bombeiros, onde o IBAMA vem 
apoiando suas estruturações, tanto para o Ataque Inicial como para o Ataque Extensivo. Essa ação de 
estruturação tem se desenvolvido principalmente na área de treinamento e capacitação de Bombeiros 
no exterior (EUA), na dotação de equipamentos e materiais, tanto para as Corporações de Bombeiros e 
Brigadas de Voluntários, quanto para as Unidades de Conservação. Em contrapartida, os Corpos de 
Bombeiros têm colocado seus contingentes à disposição do IBAMA, mantendo um destacamento 
mínimo de seis homens (Ataque Inicial) junto as Unidades de Conservação, durante todo o período 
crítico da estação seca. No caso de Ataque Extensivo, as equipes de Bombeiros que permanecem junto 
aos seus destacamentos, sendo deslocados para área do incidente na medida das necessidades. 
 Uma outra ação, dentro desse programa realizado pelo PREVFOGO, é o trabalho junto aos 
empresários no sentido do desenvolvimento de tecnologias e equipamentos. No caso do Combate 
Aéreo, a estratégia é abrir um mercado para que empresas especializadas possam oferecer seus 
serviços para o setor público e privado que atuam na área de florestas. 
 
Programas de Pesquisas 
 
 Assim como as áreas de Prevenção e de Controle aos Incêndios Florestais, o setor de Pesquisas 
já oferece respostas a uma série de questões, auxiliando no equacionamento do gerenciamento dos 
problemas relacionados com estes tipos de elementos. Algumas instituições de pesquisas, na maioria 
das vezes por iniciativa própria, vêm desenvolvendo trabalhos que representam o embrião de todo o 
conhecimento científico que emerge no país. 
 A necessidade e a urgência de se conhecer e dominar a questão do fogo em matas e campos fez 
com que o PREVFOGO considerasse a importância de coordenar um Programa de Pesquisas que 
permitisse estabelecer indicadores de como planejar o fogo sob diferentes ecossistemas, através do seu 
comportamento e dos impactos ambientais por ele provocado. 
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 Dessa forma, o PREVFOGO vem reunindo o que existe de mais significativo no país e no 
exterior, principalmente em termos de recursos humanos, materiais bibliográficos que possam dar 
respostas técnico científicas que auxiliem a prevenção, o controle e o combate às queimadas e 
incêndios florestais. As principais áreas de interesse já identificadas por esse programa referem-se a: 
 
 a. Estado da Arte do Fogo no Brasil - Atual e Histórico; 
 b. Zoneamento das Áreas de Risco de Incêndio; 
 c. Desenvolvimento de índices de Risco; 
 d. Desenvolvimento de Modelos de Impactos Ambientais; 
 e. Desenvolvimento de Modelos de Propagação de Incêndios; 
 f. Reciclagem de Nutrientes; 
 g. Inventário e Modelagem de Combustíveis; 
 h. Avaliação e Quantificação de Emissões de Gases e Particulados. 
 
 Um dos aspectos importantes sobre a pesquisa do fogo em alguns ecossistemas é saber-se até que 
ponto esse fenômeno faz parte do sistema natural daqueles ambientes, como por exemplo, o cerrado. 
Neste caso importantes decisões no campo do manejo, da prevenção e do combate, poderiam ser 
totalmente alteradas. A obtenção de informações técnicas sobre o comportamento do fogo em áreas de 
cerrado, seus impactos sobre a vegetação, a fauna, a atmosfera, o solo, os recursos hídricos etc., fazem 
parte do escopo das muitas pesquisas que estão sendo realizadas. 
 O PREVFOGO já se associou a uma série de instituições interessadas em colaborar com o 
programa, sendo que muitos trabalhos estão sendo desenvolvidos. O IBAMA conta, a nível nacional, 
com a participação das seguintes instituições: UnB, USP, UFV, UFPR, IBGE, INPE, DNMET e 
EMBRAPA. 
 A nível internacional a Americam Forest Service, através do Acordo de Cooperação existente 
entre IBAMA e o USDA, tem proporcionado um crescente intercâmbio técnico e científico através do 
qual cientistas da Estação de Pesquisas de Riverside - Califórnia, da Estação de Pesquisas de 
Intermountain - Montana, da NASA - National Air Space Agency, do NCAR - National Center for 
Atmospheric Research e das universidades de Washington e Colorado State vêm trabalhando com as 
contrapartes brasileiras. 
 
Programa de Treinamento 
 
 Este programa tem como principal objetivo montar uma estrutura de capacitação de Recursos 
Humanos para atuar na área de incêndios florestais e queimadas, seja a nível gerencial, seja a nível 
operacional, de modo a oferecer todo o sistema oportunidades para elevar o nível de conhecimento e 
habilidade de seu pessoal. 
 A estruturação do programa contemplou desde a formação de treinadores até a definição do seu 
conteúdo programático, a elaboração de material didático e estruturação física de alguns centros 
regionais de treinamento. O primeiro destes Centros está sendo desenvolvido e implementado em 
cooperação com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que já possui uma bem implantada 
Academia de Treinamento. 
 Além dos cursos regulares nas áreas de Prevenção, Controle e Combate o Programa contempla 
também uma outra série de atividades voltadas para a capacitação de pessoal, tais como: treinamento 
em serviço, simulações, seminários, Workshops etc. 
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PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS EM SÃO PAULO – 

OPERAÇÃO MATA FOGO 
 

Ronaldo Luis Crusco* 
 
 

 Desde que o homem conheceu e começou a dominar o FOGO, este recurso passou a ser 
utilizado com as mais diversas finalidades. Aqui no Brasil, há registros, da época do 
descobrimentos, de que os primeiros habitantes do nosso território já utilizavam o FOGO para o 
preparo de alimentos, para facilitar a caça, para o aquecimento e, inclusive, para abertura de áreas 
para o plantio agrícola. 
 Desde aquela época, passando pelo período da colonização até a era industrial o FOGO tem 
sido um importante instrumento para o desbravamento e ocupação de terras virgens. Porém, a 
partir da segunda metade deste século, mais precisamente nos anos 70, quando a expansão da 
fronteira agrícola tomou rumo às Regiões Centro-Oeste e Norte, é que o FOGO passou a ser mais 
intensivamente utilizado, principalmente por tratar-se de um instrumento de manejo agrícola 
barato, acessível e eficaz, para os fins a que se destina. 
 A intensidade, e o uso indiscriminado das queimadas na abertura de novas áreas para 
agricultura transformou-se em um grave problema ambiental para o país. Também, na medida em 
que se ampliavam as áreas de pecuária bovina, o emprego do FOGO, para renovação de pastagens, 
foi sendo incrementado. Da mesma forma, com o crescimento da indústria canavieira, 
impulsionada pelo Programa Nacional do Álcool, a prática da queima de canaviais tornou-se uma 
constante. Já no início da década de 90 eram queimadas cerca de 4 milhões de hectares dessa 
cultura, localizados principalmente, nas Regiões Sudeste e Nordeste. 
 Essas queimadas, aliadas aos incêndios florestais, originados tanto por fenômenos naturais 
quanto pelo próprio homem, começaram a provocar não só impacto no meio ambiente, como 
também a destruição de benfeitorias, o desligamento de linhas de transmissão de energia elétrica, o 
comprometimento do transporte aéreo e rodoviário e, ainda, começaram a ameaçar a saúde e a 
própria vida das populações das áreas atingidas. Do ponto de vista ambiental, os danos referiam-se 
não só à extensão das áreas de floresta úmida tropical e cerrados nativos queimados e ao que isso 
representava em termos de perda da biodiversidade, mas também à emissão de gases para a 
atmosfera, contribuindo para o aumento do efeito estufa e perdas na qualidade atmosférica local e 
regional. 
 Consciente da gravidade destes problemas e, apoiado por organizações ambientalistas 
nacionais e internacionais, comunidade civil e científica, as autoridades brasileiras reconheceram a 
importância do desenvolvimento de ações efetivas não só no que se referia ao combate, como 
também, com os aspectos relacionados às áreas de educação, pesquisa, prevenção e controle dos 
incêndios florestais e queimadas. Os primeiros estudos já demonstravam a necessidade de tratar a 
questão de maneira sistêmica, devido ao aspecto multidisciplinar dos assuntos e, 
conseqüentemente, do desenvolvimento de organismos públicos e privados, dos mais diferentes 
setores. 

                                                 
* Engenheiro Agrônomo da Secretaria do Meio Ambiente – CLAPRN/DEPRN 
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SITUAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃO AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NA 
MANNESMANN FI-EL FLORESTAL 

 
Guilherme Dias de Freitas* 

Antônio Claret de Oliveira** 
Érico José de Morais** 

José Antônio Vieira Barcelos** 
 
 
 Integrante do grupo Mannesmann no Brasil (Multinacional Alemão), a 
Mannesmann Fi-El Florestal Ltda. foi criada em 1969 com o objetivo de fornecer carvão 
vegetal produzido da madeira Eucalyptus spp à ser utilizado como termo-redutor da Usina 
Siderúrgica Barreiro, em Belo Horizonte MG. 
 Tendo como áreas as regiões Norte e Noroeste de Minas Gerais a empresa tem 
distribuidores em 16 Municípios e em mais de 80 propriedades em cerca de 240.000 há de 
terra, dos quais aproximadamente 140.000 ha são florestados. 
 Integrante do programa de desenvolvimento tecnológico da empresa iniciado em 
1995, a partir da criação do “Centro de Apoio a Pesquisa e Experimentação Florestal – 
CAPEF”, localizado em Paraopeba – MG, trabalhos referentes a Prevenção e ao Combate à 
Incêndios Florestais foram sistematizados através de Padrão Técnico e implantados por 
meio de treinamentos a nível operacional. 
 A seguir são citados os principais itens componentes do Padrão Técnico implantado 
em 1984: 
 
PREVENÇÃO 
 

• Promoção de campanhas; 
• Estabelecimento de regiões, áreas e períodos críticos; 
• Preparação de locais para desembarque de máquinas e para captação de água; 
• Adequação e manutenção de aceiros; 
• Redução de material combustível; 
• Estabelecimento de escala de prontidão (baseado no Índice de Nesterov); 
• Estabelecimento de rondas. 

 
COMBATE E EXTINÇÃO 
 
Determinação de equipamentos básicos para o combate em todas as unidades; 
Atribuição de responsabilidades;

                                                 
* Biólogo do Departamento de Engenharia Florestal da Mannesmann Fi-El Florestal Ltda. – Caixa Postal 
1309 – Tel. (031) 328-2107 – 30161-970 – Belo Horizonte – MG. 
** Engenheiro do Departamento de Engenharia Florestal da Mannesmann Fi-El Florestal Ltda. – Caixa Postal 
1309 – Tel. (031) 328-2107 – 30161-970 – Belo Horizonte – MG. 
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Determinação de procedimentos referentes à detecção, comunicação, mobilização e ao 
combate e extinção dos incêndios. 
 
 A partir destas ações houve redução gradativa das áreas plantadas queimadas, 
alcançando valores próximos a 400 há ao ano até 1992, conforme pode-se observar no 
gráfico abaixo: 
 

 
 
 Em 1993 observou-se um ano atípico e com elevados índices de incêndio, 
provocando grandes prejuízos econômicos e ambientais. 
 Buscando reverter estes resultados negativos no ano anterior, em 1994 foram 
implantados, bem como reavaliados e reativados diversos procedimentos de prevenção e 
combate. 
 Destaca-se a seguir relação básica de ações executadas no ano de 1994: 
 

• Constituição de Comissão de Controle de Incêndios Florestais; 
• Motivação dos funcionários; 
• Treinamento em toda a empresa com auxílio do Corpo de Bombeiros; 
• Construção de depósitos exclusivos de material para o combate à incêndios; 
• Melhoria do sistema de comunicação específico; 
• Início da utilização de torres de vigilância das florestas; 
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• Melhoria da conservação de aceiros; 
• Sub-talhonamento de áreas exploradas e de maiores riscos; 
• Distribuição de equipamentos de extinção de incêndios; 
• Uso de terraços no controle de incêndios; 
• Reuniões e cooperação com outras empresas; 
• Maior cooperação com a comunidade vizinha, especialmente fazendeiros; 
• Antecipação de extinção de incêndios ainda nos vizinhos; 
• Melhoria do sistema de placas de prevenção; 
• Melhoria na mobilização de equipes para o combate; 
• Uso intensivo de gado com distribuição dirigida das pastagens; 
• Início da utilização de carro no primeiro ataque e vigilantes com motos; 
• Gradagem imediata das áreas queimadas. 

 
 Como resultado destas ações houve redução significativa do nível das ocorrências, 
conforme demonstra-se a seguir: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guilherme Dias de Freitas; Antônio Claret de Oliveira; Érico José de Morais & José Antônio Vieira Barcelos 

43 

 São também demonstradas outras informações que enriquecem a compreensão das 
ocorrências de incêndios na empresa. 
 
 

 
 
 Observa-se que 90% dos incêndios concentram-se nos meses de julho, agosto e 
setembro, nos últimos dois anos. 
 A seguir demonstra-se a distribuição percentual de origem de causas dos incêndios 
florestais: 
 

Origem Período 1986/94 (%) 
1. Criminosos 
2. Terceiros 
3. Desconhecidos 
4. Operações florestais 
5. Queimadas 
6. Outros 

32,49 
27,51 
17,79 
9,77 
5,18 
7,26 

 
Evolução anual de incêndios em áreas de reserva: 
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 Várias portanto foram as ações destacadas neste trabalho, podendo ser resumidas 
em cinco estratégias, citadas a seguir, e que, adotadas pela empresa, consolidam crescente 
eficiência nas operações de prevenção e combate a incêndios florestais: 
 

1. Capacitação tecnológica dos funcionários; 
2. Aparelhamento da empresa para prevenção e combate; 
3. Análise e divulgação de informações referentes ao tema; 
4. Regularidade das campanhas; 
5. Integração cooperativa com vizinhos e outras instituições. 
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ESTRATÉGIA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE BRIGADAS DE 
INCÊNDIOS 

 
Equipe Técnica da Duratex Florestal 

 
 
UM ESTUDO DE CASO: A FAZENDA MONTE ALEGRE, AGUDOS, SÃO PAULO 
 
 A importância de treinamento e capacitação das brigadas será discutida tomando 
por base os resultados alcançados na Fazenda Monte Alegre, Agudos, SP, propriedade da 
DURATEX. A empresa tem um sistema de detectação de incêndios baseado em torres de 
observação, patrulhamento motorizado com veículos leves e patrulhamento fixo em pontos 
críticos. Para o combate estão 2 caminhões bombeiro, veículos com rádio, máquinas e 
ferramentas. 
 A área a ser protegida (Área de Risco I) é de 13.580,79 ha onde predomina o 
reflorestamento com pinheiros tropicais. No entorno dessa área, está definida uma área de 
segurança para incêndio (Área de Risco II), com cerca de 500 m de largura, ao longo de 
todo o perímetro da fazenda, num total de 2.904,00 ha (Quadro 1). 
 
Quadro 1 – Incêndios nas áreas de Risco I e II, no período de 1984 a 1993. 
 

Área de Risco Considerações I II 
Extensão em ha 
Número de incêndios (273 – 100%) 
Área Queimada 
Área média queimada/incêndio/ha 
Número de incêndio/ha/ano 
Limite de dano admitido 0,05%/ano 
Número de acidentes do trabalho 

13.580,79 
39 (14,28%) 

15,13 
0,39 

0,00287 
6,79 ha 

1 com afastamento 
1 sem afastamento 

(1984) 

2.904,00 
234 (85,71%) 

657,40 
2,81 

0,0080579 
1,45 ha 

 
 Se a proporção de incêndios na Área de Risco II acontecesse na Área de Risco I, 
considerando a área média queimada nos incêndios do Brasil de 66 ha, o resultado teria 
sido: 
 

1.094 incêndios 
72.204 ha queimados 

Área destruída mais de 5 vezes 
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PONTOS A CONSIDERAR NA DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE 
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO 
 
PRESENTE/FUTURO  PASSADO 
Poucos funcionários residindo na fazenda X Muitos funcionários residindo na fazenda 
Poucos brigadistas bem treinados X Muitos trabalhadores próprios pouco 

treinados 
Equipes de parceiros e da comunidade X Equipes próprias 
Equipamentos específicos 
Mais tecnologia 
- espuma 
- beaextin 
- kit-combate 
- detecção por telemetria 

X 
 
 

X 
 

Poucos equipamentos pouca tecnologia: 
- Caminhões bombeiro de grande 
capacidade (15.000 l) 

Pressão urbana maior (treinar a 
comunidade) X Pressão urbana menor 

Importância ambiental 
RELEVANTE X Importância ambiental NÃO 

CONSIDERADA 
Segurança do trabalho 
Desenvolver: 
- exames médicos 
- testes psicológicos 
- vestuário 

X 

Segurança do trabalho no limite da 
legislação 

 
TREINAMENTO NO EXTERIOR 
 
 - Diferentes conceitos culturais sobre fogo; 
 - Tecnologia em equipamentos; 
 - Técnicas de combate em incêndios de grandes proporções; 
 - Equipamentos de proteção individual; 
 - Local sugerido: . Estados Unidos 
    . Califórnia via Serviço Florestal dos EUA. 
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ESTRATÉGIAS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE BRIGADAS DE 
INCÊNDIOS 

 
Roberto Montgomery Soares* 

João Osório Gimenez Germano** 
 
 
 Com inúmeras ocorrências de incêndio florestal na década de 80 e o aumento do 
sentimento de preservação do Meio Ambiente, das Matas e Florestas, aumentado pela 
cobrança internacional sobre as grandes queimadas principalmente do Norte do Brasil, 
aliado também as ocorrências nesta década também em todo o Estado de São Paulo foi 
criado o Plano de Contingência para Incêndios Florestais, e com o passar dos anos o seu 
consequente aperfeiçoamento estruturado no Estado pelo governo do Estado de São Paulo, 
Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Estado da Segurança Pública e também com a 
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil CEDEC. 
 O Plano, bem elaborado e sempre sendo remodelado, previa em sua estrutura desde 
os métodos preventivos até a deflagração e utilização dos orgãos envolvidos e consequente 
extinção do incêndio e recuperação da área. 
 Ocorre que os grandes problemas de recursos, meios, pessoal, surgem na área de 
nome "Combate ao Incêndio", item este que requer um preparo e envolvimento de grande 
número de pessoas. 
 Depois de alguns anos que o plano já existia, detectou-se na prática a necessidade de 
um ponto específico e que é justamente o tema desta mesa redonda. 
 Traçando-se um paralelo entre o Brasil e outros países como a Espanha que já 
possui 120 anos de atividades nessa área ou os Estados Unidos da América com 100 anos 
de experiência, ou ainda o Canadá com seus 70 anos de história, verificamos que existe 
uma coincidência de que além de terem iniciado essa estrutura há mais tempo existe; 
principalmente nos Estados Unidos da América onde tive a oportunidade de realizar um 
curso de 5 meses, a figura do bombeiro florestal, o "firefighter", e a do bombeiro urbano. A 
competência do combate ao fogo em parques, florestas e matas, onde não seja área urbana é 
do combatente florestal do Serviço Florestal Americano e do Departamento de Agricultura 
dos Estados, evidentemente, envolvendo em caso de necessidade, todos os orgãos públicos 
e privados que se relacionem com o assunto. As estruturas de combate a Incêndios 
Florestais são diferentes do combate aos Incêndios Urbanos e como exemplo podemos citar 
veículos, viaturas e equipamentos que operam em cada tipo de ocorrência. 
 O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, foi procurado pela Secretaria do 
Meio Ambiente para realizar treinamento de pessoas para serem agentes multiplicadores de 
conhecimentos básicos e específicos para tomar brigatistas e voluntários e então poder 
contar com os mesmos no trato desse tipo de ocorrência. 

                                                 
* Tenente Coronel PM Cmt 15º Gl 
** Capitão PM Cmt 3º S/Gl do 15º Gl 
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 Conseguimos, em 1992 realizar 10 (dez) cursos de Capacitação a agentes 
multiplicadores que foram realizados na cidade de Jundiaí, na sua Base Ecológica, na Serra 
do Japy coordenados pela Escola do Corpo de Bombeiros de Jundiaí, com apoio de 
instrutores do Corpo de Bombeiros, Universidade de São Paulo, CETESB, Exército 
Brasileiro, Polícia Florestal, IPT e Empresas Privadas. Desses cursos, conseguimos 
habilitar mais de 150 profissionais do Corpo de Bombeiros de todo o Estado, Guardas 
Municipais, Exército, CETESB, Estações Experimentais, Defesa Civil do Estado de São 
Paulo, Polícia Florestal, Instituto Florestal, Técnicos Agrícolas e Empresas Privadas 
(Companhia Suzano, Klabin S/A, RIPASA e outras), que sairam imbuídos de 
desenvolverem em suas áreas, cursos de formação de Brigadistas, com noções de combate a 
sinistros florestais e estratégia de controle e combate. 
 Em 1993, repetimos novamente o realizado em 1992, e formamos aproximadamente 
mais 150 profissionais, sendo que já no ano de 1994, foi realizado um Simpósio no Horto 
Florestal em São Paulo, e demonstração de alguns equipamentos e técnicas aos 
Coordenadores Regionais do Plano da Operação Mata Fogo, sobre o qual não temos dados. 
 O assunto é muito empolgante, importante e requer a parceria de todos os orgãos 
Públicos e Privados e outros no trato do tema, pois o Corpo de Bombeiros do Estado de São 
Paulo, não pode ser visto como o remédio que resolve todo incêndio florestal que surge, 
pois salvo raras excessões no flagrar do incêndio, durante e até a sua extinção, o Corpo de 
Bombeiros sente-se sozinho no combate, e quando é avisado e chega ao local o quadro 
normalmente é de uma grande incêndio, o que não ocorreria se houvesse pessoas treinadas 
que a exemplo das empresas que possuem Brigadas do Incêndio, dessem o combate até a 
chegada dos bombeiros e que em muito contribuiria para um combate mais rápido e 
minorando as perdas, lembrando-se porém que é muito importante a criação de uma 
consciência prevenciosa através de inspeções e treinamentos com demais funcionários. 
 Como disse antes, a nossa história de Prevenção e Combate a incêndio florestal está 
no princípio, e muito de conscientização coletiva prevencionista da sociedade como um 
todo deverá vir para atingir um nível razoável de progresso. 
 A proposta do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, não é a de assumir a 
detecção, o combate e a recuperação do local do Incêndio Florestal, mas de agir na 
prevenção, treinando e ensinando grupos, pessoas e entidades que, convivem na área de 
risco e que devem aprender para poder ensinar ou utilizar de noções corretas sobre 
prevenção e controle de Incêndio Florestal em parceria com todos os outros orgãos públicos, 
privados, organizações não governamentais, grupos ecológicos e cidadãos preocupados 
realmente com o assunto. 
 Finalizando, a solução para resolver as grandes perdas em incêndios florestais em 
nosso Estado é desenvolver parcerias para o treinamento e capacitação de pessoal para a 
Prevenção e Combate aos referidos incêndios. Gostaríamos de enfatizar que, o Corpo de 
Bombeiros sozinho, sem a ajuda e o trabalho conjunto de outras entidades não poderá atuar 
com eficiência e eficácia desejável, tal a envergadura deste problema. 
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SISTEMA BOSQUE PARA DETECÇÃO 
 DE INCÊNDIOS FLORESTAIS 

 
Álvaro Augusto da Costa Carvalho* 

Manuel Rallo Zurita** 
 
 
APRESENTAÇÃO DO SISTEMA BOSQUE 
 
DETECÇÃO 
 

• Prejuízos em florestas e outros; . Início dos incêndios; 
• A propagação; 
• Redução do tempo de detecção; 
• Velocidade propagação; 
• Detecção normal; 
• Sensores de radiação térmica; . Filtros kalman. 

 
FUNDAMENTOS DOS SISTEMA BOSQUE 
 

• Camaras de visão infra vermelha; 
• Coordenação centralizada; 
• Observatórios automatizados; 
• Qualquer foco de calor é detectado gerando alarme e coordenadas do local. 

 
DESCRiÇÃO DO OBSERVATÓRIO 
 

• Equipamentos e suas funções. 
 
DESCRiÇÃO DA CENTRAL DE VIGILÃNCIA 
 

• Equipamentos e suas funções. 
 
OPERAÇÃO DO SISTEMA 
 

• Varredura inicial; 
• Eliminação de pontos conhecidos de calor; . Sistema no modo automático; 
• Detecção do foco de calor; 
• Comprovação da existência do incêndio. 

                                                 
* Engenheiro da POWERPACK Representações e Comércio Ltda. 
** Engenheiro da Empresa Nacional BAZAN. 
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PROJETO DE INSTALAÇÃO 
 
 Fatores:  

• Situação e extensão da área; 
• Topografia; 
• Pontos de observação existentes;  
• Acessos, infra estrutura de suporte;  
• Prioridades no combate a incêndios;  
• Áreas de alto risco; 
• Áreas de elevado valor. 

 
 Configuração:  

• Localização dos Observatórios; 
• Localização da Central; 
• Cobertura do sistema; 
• Plano de comunicações; 
• Sistema de alimentação energética. 

 
CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS 
 

• Cada Observatório cobre área de 30.000 ha para incêndios de 1 m2 e 120.000 ha 
para 10 m2;  

• Foco de 1 m2 é detectado a 10 km do Observatório e 10m2 a 20 km; 
• Cigarro aceso é detectado a mais de 1 km; 
• Observatório não necessitam de operadores; 
• Observatório vigiam 24 horas por dia; 
• Central com 1 operador controla até 20 Observatórios; 
• Central supervisiona ações de extinção de incêndios; 
• Incêndios provocados são minimizados pelo registro de imagens; 
• Facilidade de instalação e operação; 
• Determinação precisa do foco; 
• Sistema pode ser acrescido de novos Observatórios; 
• Sistema pode ser utilizado para gestão de recursos no campo. 

 
GERAL 
 

• Financiamento de 85% em 5 anos com juros de 6 a 8% aa;  
• Garantia de 1 ano; 
• Cursos de operação; 
• Prazo de 6 meses para instalação. 

 
 
 


