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sta cartilha foi escrita para orientar agricultores e 

agricultoras familiares rurais que todos os anos Ebrocam, derrubam, queimam, plantam, colhem e 

buscam mercados para vender seus produtos... Para os que 

aguardam uma boa colheita, depositando na chuva e no sol a 

esperança e confiança da semente germinar e crescer... Para os que 

pescam, caçam, fazem farinha, criam porcos e galinhas em busca da 

segurança alimentar e da melhoria da qualidade de vida... Para os 

associados ou sindicalizados que lutam e esperam pela chegada da escola, do 

posto de saúde, da estrada... E para todos os que sabem da importância das 

matas e dos rios para todos os homens e mulheres.

A Cartilha de Técnicas de Prevenção de Fogo Acidental foi elaborada com o 

objetivo de fornecer aos agricultores e agricultoras familiares, um conjunto de 

cuidados que assegurem, ao mesmo tempo, a qualidade da queimada, diminuindo os 

acidentes com fogo, e garantindo assim a manutenção dos sistemas de produções já 

implantados e a preservação dos recursos naturais das propriedades e das 

comunidades.

As recomendações aqui apresentadas são resultados de uma pesquisa-ação, 

realizada em parceria entre o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia - IPAM e os 

agricultores e agricultoras familiares do Estado do Pará, especialmente das comunidades 

de Del Rey, Enalco, Nova Aliança e Rio Bonito, no município de Paragominas, e das 

comunidades da Floresta Nacional do Tapajós, no município de Belterra. Estas 

comunidades, durante os anos de 2000, 2001 e 2002, concordaram em pesquisar em 

suas roças as vantagens e desvantagens de fazer prevenção de fogo acidental. 

Os resultados foram além do esperado. As queimadas foram controladas a partir 

da utilização de um conjunto de cuidados, que aplicados corretamente reduziram em 

mais de 75% os acidentes com fogo nas áreas que foram queimadas. Também foram 

conquistados avanços no fortalecimento organizacional através da elaboração de 

acordos comunitários, que perpassaram a questão do uso de fogo e promoveram 

uma reflexão sobre o planejamento das unidades produtivas, visando o manejo 

integrado e a autogestão do manejo de fogo pelas comunidades.. Durante este 

processo, também foi possível aperfeiçoar uma metodologia específica que 

aborda os diversos temas relacionados à questão do uso do fogo na Amazônia. 

Esta cartilha deve ser usada como ferramenta para auxiliar os 

agricultores e agricultoras familiares na escolha do melhor conjunto de 

cuidados para manejar o fogo. De maneira geral, as recomendações são 

flexíveis a adequações, desde que não diminua a sua eficiência e não 

prejudique a qualidade da queima. O conjunto de cuidados pode ser 

reforçado com o uso de outras técnicas de prevenção que são 

utilizadas pelos agricultores e agricultoras familiares e que não 

são citados nessa cartilha.

Lembre-se! A Amazônia é nossa. Cabe a cada 

um de nós cuidar dela.



O fogo ainda é o principal elemento de transformação da floresta em 

adubos naturais e é facilitador do processo de plantio e manejo dos cultivos 

agrícolas Através do sistema de corte e queima é produzida grande parte dos 

produtos consumidos pela população da Amazônia, como a farinha de 

mandioca, o arroz e o milho, exercendo primordial papel na segurança 

alimentar dos mais distantes rincões.

As queimadas e desmatamentos na Amazônia entraram na pauta das 

políticas nacionais e internacionais com o agravamento da deterioração do 

ecossistema natural amazônico, exposto ao mundo pelo assassinato de Chico 

Mendes no final da década de 80. Mais recentemente, a humanidade 

defronta-se com uma das mais graves crises de toda a sua história,  o 

aquecimento global causado pelo aumento da concentração de gases de 

efeito estufa na atmosfera. A queimada amazônica é a maior fonte de emissão 

de CO2 do Brasil, elevando o país à categoria de um dos maiores emissores de 

CO2 do mundo o que leva o governo e a sociedade a se mobilizarem para 

resolver essa situação.

Neste cenário, o trabalho do IPAM, que há mais de uma década vem 

estudando os efeitos do fogo na floresta, suas conseqüências para as 

mudanças climáticas, mas principalmente, estudando como o agricultor 

amazônico pode minimizar seus efeitos nocivos e ao mesmo tempo 

potencializar seu uso na produção tradicional, é uma referência para todos 

que vêem a Amazônia gerando bem-estar para o mundo, mas principalmente 

para os Amazônidas.

Assim, essa cartilha  traduz de forma prática os resultados da pesquisa 

conjunta do IPAM com os agricultores, provando que é possível evitar a quase 

totalidade dos acidentes com fogo e ao mesmo tempo, viabilizar a 

implantação de formas produtivas mais modernas, como sistemas 

agroflorestais e manejo florestal. Portanto, é leitura obrigatória para 

extensionistas, agricultores e agricultoras que ainda precisam utilizar o fogo 

em seu sistema de produção.

Cássio Alves Pereira, Secretário de Estado de Agricultura do Pará.
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Vegetação Aplicável

Nível de Aceitação

6

Os produtores familiares da 

Amazônia já estão iniciando um 

processo onde o planejamento de 

seus estabelecimentos está sendo 

priorizado. Desta forma, é impor-

tante fazer uma abordagem sobre a 

implementação de iniciativas que 

DESCRIÇÃO, VANTAGENS E 

IMPORTÂNCIA DA TÉCNICA

Todo ano, antes de iniciar a roça, é 

importante fazer uma boa escolha do 

local e da vegetação a ser manejada.

planejamento que visa diminuir as chances Esta técnica consiste em localizar 

de fogo acidental, garantindo uma boa no mapa de seu estabelecimento as 

qualidade da queima, do plantio e da pro-várias formas de uso, como floresta, 

dução, bem como o cumprimento da legis-pasto, capoeira, plantios, roças, entre 

lação ambiental em vigor e a preservação outras. 

dos recursos naturais. Estas observações permitem um 

:: COMO FAZER?

No mapa do estabelecimento, devem-se 
localizar as áreas onde será utilizado o fogo. 
Sempre que possível, é importante seguir 
alguns critérios como:

 • Respeitar as áreas de preservação 
permanente (APPs) como morros, beiras de rios 
e iguarapés, etc.;

 • Respeitar a reserva legal;

 • Localizar a área a ser queimada distante de 
plantios que tenham grande chance de pegar 
fogo;

 • Facilitar a abertura de aceiros;

 • Identificar os possíveis pontos de perigo do 
fogo escapar;

 • Dar preferência a locais planos, longe de 
encostas e morros;

 • Fazer queimadas em áreas que não tenham 
madeira, óleos, cipós, remédios, resinas, 
sementes e outros produtos 
da biodiversidade que 
podem ser manejados 
de outra forma; 

 • Identificar locais 
próximos às roças 
dos vizinhos.

Lembrete:

Hoje, a legislação ambiental em vigor considera que área de reserva 

legal deve ser equivalente a 80% de todo o estabelecimento localizado

no bioma amazônico. 

visem melhorar e intensificar o manejo dos recursos 

naturais, dos sub-sistemas produtivos e da manuten-

ção da legalidade.

- O planejamento das unidades produtivas deve ser 

um tema inserido nas discussões de cooperativas, 

associações e grupos comunitários, pois envolve uma 

mudança na forma de produzir, o que favorece a 

sustentabilidade.

- Este tema vem sendo discutido pelos movimentos 

sócioambientais da produção familiar rural, como uma 

ferramenta que potencializa o uso da terra.



A vegetação que será queimada deve da área escolhida, que secará e servirá de 

receber um manejo que permita bom combustão no momento da queima. A 

controle das chamas e boa qualidade da segunda atividade é a derrubada, que é 

queima. A primeira atividade deste realizada para cortar a vegetação mais 

manejo é a broca ou roço, e esta etapa grossa e que também servirá de material 

consiste em cortar a vegetação mais fina combustível durante a queima.

Durante o broque e derruba, manter a camada de vegetação com 

altura uniforme, o mais próxima ao solo possível, e as copas ou 

galhadas devem ser rebaixadas ou repicadas. Assim, será mais fácil 

abrir os aceiros, a altura do fogo será mais baixa e com maior 

concentração no centro da roça, o que vai facilitar o controle das 

chamas e dificultar a passagem do fogo para áreas que deverão ser 

preservadas. 

O corte da vegetação deve ser direcionado de forma que as 

árvores caiam seja para o centro da roça, mantendo assim uma 

camada de vegetação uniforme e baixa nas extremidades e mais alta 

no centro. 

As árvores que podem ser utilizadas para madeira devem ser 

retiradas no intervalo entre a broca e a derrubada, preferencialmente.

tombe sobre árvores mais finas. Esta prática prejudica 

o controle das queimadas acidentais, pois deixa a 

vegetação com a camada alta e trançada, condição 

que dificulta o controle da queimada e reduz a 

qualidade da queima.Para economizar dinheiro, 

tempo e mão-de-obra, grande parte Apesar dos produtores afirmarem que o 

dos produtores familiares que ainda direcionamento e rebaixamento da vegetação 

utilizam fogo para fazer suas roças aumentam os custos de produção, o uso desta técnica 

na mata, durante a derrubada melhora a qualidade da queima e evita a coivara, 

realizam uma prática conhecida atividade que demanda tempo, é difícil de ser realizada 

como mandado, que consiste em e que prejudica a produção, pois reduz a quantidade 

fazer com que uma grande árvore de nutrientes disponibilizados para as plantas.

:: COMO FAZER?

DESCRIÇÃO, VANTAGENS E 

IMPORTÂNCIA DA TÉCNICA 

Lembrete:
 

Se não foi possível rebaixar e direcionar a vegetação de toda a área, 

realizar a técnica pelo menos próximos aos aceiros.

Vegetação Aplicável

Capoeira

Mata

Pasto

Nível de Aceitação

Baixo

Alto

ESCOLHA A MELHOR ÉPOCA PARA REALIZAR ESTAS 

ATIVIDADES. PARA ISTO OBSERVE A TÉCNICA, AS 

CONDIÇÕES DA VEGETAÇÃO E O CALENDÁRIO DA 

QUEIMA.
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Durante a derrubada, todas as árvores secas dever sem cortadas. O 

corte das árvores secas deve ser realizado com motosserra. Deve-se evitar 

o  uso do machado, pois esta ferramenta eleva o risco de galhos caírem 

sobre as pessoas durante o corte.

Caso existam árvores importantes a serem aproveitadas para fins 

madeireiros, o certo é retirá-las depois da broca da mata e antes da 

derrubada para a roça, pois isso facilita a retirada da madeira.

DESCRIÇÃO, 

VANTAGENS E IMPORTÂNCIA DA TÉCNICA 

Durante o preparo de uma área para a 

queima, podem existir árvores que 

estejam mortas no meio da vegetação a 

ser derrubada. Estas árvores geralmente 

morrem em decorrência de outros fogos 

ou de morte natural. Árvores mortas 

tendem a pegar fogo facilmente durante a 

queimada e assim, podem cair sobre o 

aceiro ou soltar faíscas levando o fogo 

para outras áreas, iniciando acidentes de 

difícil controle. 

Desta forma, durante o preparo da 

área para a queimada, todas as árvores 

devem ser derrubadas. Com isso, o risco 

de ter fogo acidental iniciado por faíscas 

diminuirá consideravelmente, bem como 

o risco de acidentes por quedas de galhos 

ou árvores durante o manejo da roça.

Os principais argumentos dos 

produtores para não utilizarem esta 

técnica é que ela cega a corrente da 

motosserra, aumenta o consumo 

de gasolina e que as árvores secas 

são muito duras para derrubar. 

Lembrete: 

Nas pesquisas realizadas pelo IPAM, observou-se que grande parte dos 

acidentes surgiram a partir de faíscas de árvores secas que não foram derrubadas.

 Só existem muitas árvores secas porque a maioria dos produtores não derruba 

todas as árvores na primeira abertura de área. 

 Se não foi possível derrubar as árvores secas de toda a área, derrube todas que 

estiverem próximas aos aceiros.

:: COMO FAZER?

Vegetação Aplicável

Capoeira

Mata

Pasto

Nível de Aceitação

Baixo

Alto
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Levantamentos realizados em algumas comunidades 

rurais indicaram que não há diferença entre derrubar 

uma árvore seca e uma verde da mesma espécie. 

Outro ponto levantado pelas famílias é que o corte de 

árvores secas é perigoso. É importante sempre ressaltar 

que esta atividade deve ser desenvolvida por pessoas 

experientes no uso da motosserra.

Lembre a comunidade dos vários acidentes que 

ocorreram em decorrência de galhos e árvores que 

caem durante as atividades de roças.



Vegetação Aplicável

Capoeira

Mata

Pasto

Nível de Aceitação

Baixo

Alto

Aceiros são faixas de terra capinada, 

mantida sem vegetação, localizada nas 

extremidades da roça e que separa a área 

a ser queimada da área  que será 

preservada. 

A faixa parece muito com uma 

estrada e cada tipo de vegetação exige 

uma especificação. Essa técnica é uma 

das mais eficientes e em todas as 

situações onde haja a necessidade do uso 

do fogo deve ser aplicada, porque serve 

de barreira para que o fogo não escape da 

roça. 

Aceiros facilitam o deslocamento na 

hora de colocar o fogo nos roçados, e no 

caso do mesmo escapar, garantem 

também o acesso à área para tentar 

controlá-lo.

Após a broca e a derrubada, 

deve-se definir os limites da roça 

direcionando a vegetação 

cortada para o centro dela. Isso  

facilitará a abertura dos aceiros.

Os aceiros deverão ser 

capinados e toda a vegetação 

que for retirada deve ser jogada 

para dentro da roça que será 

queimada, pois o material 

retirado ficará seco e fácil de 

pegar fogo.

Para cada tipo de vegetação a 

ser protegida, apresentamos as 

especificações seguintes:

O aceiro deve ser feito dentro da mata e ter a largura mínima 

de um metro e meio. Entre o aceiro e a área derrubada, deve-se 

deixar uma faixa de floresta em pé de mais ou menos 10 metros 

de largura que irá frear a ação do fogo. 

É necessário retirar as galhadas que atravessam por cima do 

aceiro e derrubar as árvores secas que estejam dentro da faixa 

de mata. Isto deve ser feito poucos dias antes da queimada para 

evitar que as árvores em volta da derrubada sequem.

DESCRIÇÃO, VANTAGENS E 

IMPORTÂNCIA DA TÉCNICA 

:: COMO FAZER?
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Se o uso do fogo for necessário no pasto, o aceiro deve ter no mínimo 3 metros 

de largura, separando o pasto que será queimado, do que será preservado. 

Deve-se soltar o gado no pasto alguns dias antes da queimada. Assim, o gado 

vai comer e pisotear o capim, deixando-o baixo, o que facilitará o controle das 

chamas.

Nível de Aceitação

Baixo

Alto

Lembrete: 

Alguns produtores não usam o fogo para a limpeza dos pastos, 

pois sabem que queimadas prejudicam o capim. Técnicas como roçar 

a vegetação invasora (roço de juquira) e re-plantar o capim podem 

ajudar a substituir o uso do fogo no manejo das pastagens.

Na área de pasto o pé-de-cerca substitui o aceiro, no entanto, as 

especificações devem ser mantidas.
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Nível de Aceitação

Baixo

Alto

Nível de Aceitação

Baixo

Alto

É o conjunto de regras sobre como definição das técnicas que devem ser 

cada produtor da comunidade deverá se usadas para cada situação, facilitando 

comportar quando for fazer uma assim a aplicação das mesmas para o uso 

queimada e que deve ser construído com a seguro do fogo. 

participação de todos da comunidade. Os acordos de bom manejo de fogo 

As pessoas ao elaborarem e facilitam na cobrança de todas as pessoas 

aprovarem conjuntamente um acordo, envolvidas no que se refere ao 

fazem um trato perante todo o grupo e se cumprimento das regras estabelecidas e 

comprometem a seguir o que foi definido também na resolução dos conflitos que 

por todos. acontecerem por causa dos acidentes com 

É importante que todos participem da fogo.

Antes do período das queimadas, é na localidade. Este espaço de reunião deve 

necessário fazer uma reunião para ser utilizado para se fazer uma primeira 

apresentar o trabalho de bom manejo de versão do acordo de fogo contendo as 

fogo e mobilizar o grupo para o problema. técnicas a serem aplicadas para manejar o 

Mesmo sem apoio de um técnico, a fogo. Uma boa forma de fazer o acordo é a 

comunidade também pode realizar uma comunidade responder a pergunta: Quais 

reunião e conversar sobre o uso do fogo e as técnicas de manejo de fogo que iremos 

sobre a necessidade de melhorar essa todos usar este ano? Este conjunto de 

prática. técnicas acordado deve ser formalizado 

através de uma ata, listando as técnicas a Após a reunião, realizar um 
serem utilizadas, e todos devem assiná-la. diagnóstico do fogo na comunidade para 
Desta forma, o acordo de bom manejo de identificar o histórico do fogo: quais os 
fogo para o primeiro ano estará pronto e cuidados usados pelas pessoas para evitar 
caberá as famílias usarem as regras fogo acidental, quais os problemas que já 
definidas.tiveram com queimadas no passado, quais 

os prejuízos, qual o calendário de queima, No final da época das queimadas, é 

entre outros. Este diagnóstico tem o necessário fazer uma avaliação do processo 

objetivo de fornecer informações sobre a e discutir, com base nesta avaliação, como 

problemática de fogo na localidade e  melhorar o conjunto de técnicas de manejo 

também serve de agente mobilizador do de fogo acordado e utilizado no ano anterior. 

grupo. Na seqüência, é realizado o mesmo 

processo de elaboração de acordo indicando Após a organização dos dados do 
qual será o conjunto de técnicas a ser usado diagnóstico, realizar uma reunião de 
naquele ano. Mais uma vez o acordo deverá apresentação de resultado e discussão dos 
ser assinado por todos do grupo.resultados e, com base nesses dados, 

conversar sobre  formas de melhorar a Este processo se repete todo ano e 

situação. Este é geralmente o primeiro as regras deverão ser ajustadas  de acordo 

momento onde, de fato, é discutido com as  situações climáticas e de disposição 

tecnicamente como melhorar o uso do fogo das áreas queimadas.

DESCRIÇÃO, VANTAGENS E IMPORTÂNCIA DA TÉCNICA 

:: COMO FAZER?

O aceiro deve ser de no mínimo 2 

metros de largura, dividindo os limites da 

área que será queimada da vegetação que 

será preservada.

Os produtores consideram  

eficiente a atividade conhecida como 

varrida, que consiste em arrastar a 

vegetação das extremidades da roça 

com galhos, ou ainda a atividade de 

fazer um roço próximo ao solo. No 

entanto, a varrida e o roço rasteiro 

deixam vegetação no solo, o que não 

16 17

irá frear o fogo rasteiro e este fato é um dos 

principais causadores de fogo acidental. 

Portanto, elas não podem ser consideradas 

como aceiro.

O aceiro é a técnica de prevenção de 

fogo na qual se gasta mais tempo, porém, 

pode ser mais rápida quando o trabalho é 

feito em parceria com as famílias vizinhas. 

Entre fazer uma varrida, um roço rasteiro ou 

um aceiro, o custo não difere muito, mas a 

eficiência do aceiro é sem dúvida a melhor.  



A portaria nº 94-N de 9 de julho de realizará a queima(ver ANEXO).

1998, regulamenta o uso do fogo em Considera-se Queima Controlada, o 

práticas agropastoris e florestais, emprego do fogo como fator de produção 

mediante Queima Controlada que e manejo em atividades agropastoris ou 

depende de prévia autorização a ser florestais, e para fins de pesquisa 

obtida pelo interessado junto ao órgão do científica e tecnológica, em áreas com 

Sistema Nacional do Meio Ambiente - limites físicos previamente definidos 

SISNAMA, com atuação na área onde se (IBAMA, 1998).

Para retirar a autorização de queima, o acompanhado dos seguintes documentos:

interessado ou um grupo de interessados I - Comprovante de propriedade ou de 

deverá preencher um requerimento onde justa posse do imóvel onde se realizará a 

constará a definição de um conjunto de queima; 

técnicas, equipamentos e mão-de-obra a II - Cópia da autorização de desma-

ser utilizados para a prevenção de fogo tamento, quando legalmente exigida; 

acidental. III - Comunicação de Queima 

Depois de definido o conjunto de Controlada.

técnicas, o interessado deverá requerer Protocolado o requerimento de 

junto ao órgão competente, a emissão de Queima Controlada, o órgão competente 

Autorização de Queima Controlada por do SISNAMA, no prazo máximo de quinze 

meio da Comunicação de Queima dias, expedirá a autorização correspon-

Controlada. O requerimento deverá ser dente.

Lembrete: 

Considera-se Comunicação de Queima Controlada o documento subscrito pelo interessado 

no emprego do fogo, mediante o qual ele dá ciência ao órgão do SISNAMA de que cumpriu 

os requisitos e as exigências previstas e requer a Autorização de Queima Controlada.

A comunidade poderá se organizar através 

da associação e pedir uma autorização 

conjunta para todas as queimadas daquele 

ano, o que poderá redu-zir os custos. Além 

disso, a própria associação poderá 

encaminhar alguém à cidade para fazer isso e 

assim, evitar que cada agricultor tenha que 

gastar com passagens e alimentação para ir à 

cidade. É uma boa economia.

DESCRIÇÃO, VANTAGENS E IMPORTÂNCIA DA TÉCNICA 

:: COMO FAZER?

Nível de Aceitação

Baixo

Alto

pessoalmente com estas pessoas. Além 

disso, é importante colocar nos acordos 

pontos relativos ao que acontecerá caso 

uma pessoa desrespeite o acordo de bom 

manejo de fogo. No próximo ano, quando a 

U m  d o s  f a t o s  m a i s  comunidade fizer a avaliação das 

importantes é garant ir  a queimadas e verificar que a maioria realizou 

part ic ipação de todos da as técnicas e não teve problema, fica fácil 

localidade. Isso muitas vezes não cobrar de outras pessoas que apliquem as 

é fácil. Porém, para o trabalho técnicas sempre através de muito diálogo. 

com fogo, é importante garantir o Para casos de pessoas que nunca 

envolvimento das pessoas que participam, se estas virem a causar 

não participam das reuniões, pois acidentes, a comunidade pode sempre 

além de não saberem o que está buscar ajuda de organizações parceiras 

acontecendo, estas desestimulam para resolver possíveis problemas. 

os participantes porque podem vir Sugestão: Uma boa forma de discutir 

a causar acidentes por não técnicas é montar pequenos experimentos 

cumprirem as regras acordadas. entre as roças dos próprios agricultores 

Portanto, é preciso pensar em onde se aplica determinada técnica 

outras formas para envolver as polêmica, como por exemplo, queimar mais 

pessoas que não costumam vir tarde, e todos avaliam como foi o resultado. 

para as reuniões da comunidade. Isto estimula as pessoas do grupo a 

Uma sugestão é conversar melhorar as técnicas.
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O planejamento das atividades é risco de fogo acidental é menor. Com o 

fundamental para garantir um bom ma- planejamento é possível fazer uma previ-

nejo da roça e da queimada e por isso, é são de quanto o preparo da roça vai 

necessário identificar o melhor período custar, quais os insumos necessários, 

para as atividades que são exigidas para quanto tempo vai levar pra ficar pronta e 

cada tipo de roça. Este cuidado vai permi- qual o conjunto de técnicas de bom 

tir que a área fique pronta para queimar manejo de fogo apropriado para a 

próximo ao período chuvoso, quando o situação.

Deve-se observar todas as variáveis em dezembro, deve-se fazer um cálculo 

que são exigidas no preparo de uma área para iniciar o preparo de modo que a roça 

como tipo e idade da vegetação, tamanho vá estar pronta no final de novem-

da área, tipo de broca, se será necessário bro/início de dezembro.

fazer derrubada, quando fazer cada Os dias necessários para as roças 

atividade, quanto tempo vai levar pra ficarem prontas vão mudar de acordo 

roça secar, entre outras. com cada vegetação.

O preparo da área deve começar No Estado do Pará, na região do Baixo 

observando-se que a roça ficará pronta Amazonas, uma roça de mata de 2ha que 

para queimar próximo ao período utiliza o bom manejo de fogo obedece o 

chuvoso, ou seja, se as chuvas iniciam-se seguinte calendário:

Mês Setembro  Outubro  Novembro  Dezembro

Semana 1
a  2

a  3
a  4

a  1a   3a
4

a  1a   2a  3
a  4

a  1
a  2

a
3

a
4

a

Atividade   Broca   Derrubada 

e abertura 

de Aceiros 

     Período 

Ideal para 

a queimada  

 

a
2
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Nível de Aceitação
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Quando a broca e a derruba são bem próxima da área a ser queimada estará 

feitas e o período de secagem da úmida e não pegará fogo facilmente caso 

vegetação é respeitado, as roças podem o fogo escape do controle. Já na 

ser queimadas no início do período estiagem, o fogo é mais forte e difícil de 

chuvoso ou logo depois das primeiras controlar na roça. Caso o fogo escape, vai 

chuvas. Com o trabalho bem feito e após encontrar no entorno uma vegetação 

alguns dias de sol, a roça vai queimar tão muito seca, o que pode causar fogo 

bem quanto no período forte do  verão. A acidental com conseqüências e prejuízos 

vantagem é que, depois das primeiras muito sérios nos aspectos sócio, 

chuvas, a vegetação que está em pé econômico e ambiental.

É preciso iniciar a broca e a derrubada 

calculando o tempo necessário para a 

secagem da vegetação e assim, a roça 

ficará pronta para ser queimada no início 

do período chuvoso.

Cada vegetação exige um período de 

secagem depois das primeiras chuvas 

para poder ser queimada com qualidade. 

Deste jeito, em uma área de derrubada de 

mata o produtor deve esperar pelo menos 

8 dias após uma chuva pra realizar a 

queima. Em uma área de capoeira 5 dias 

após uma chuva já é possível queimar e 

no caso de pastos são necessários 3 dias 

após uma chuva para que a pastagem 

pegue fogo.

Alguns produtores já utilizam 

essa técnica, mas a maioria ainda 

desconfia da atividade.

Os que a usam, afirmam que 

após as primeiras chuvas as roças 

DESCRIÇÃO, VANTAGENS E IMPORTÂNCIA DA TÉCNICA 
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Para um bom nível de controle do fogo, perder água e chegará ao estágio seco 

é preciso realizar as atividades relaciona- ideal para garantir uma boa queimada. 

das aos tratos da vegetação com qualida- A camada de vegetação cortada deve 

de. A broca e a derrubada devem ser bem ficar próxima ao solo e com altura unifor-

feitas e respeitando um intervalo entre me, assim o fogo também será uniforme e 

elas. Com isso, a vegetação mais fina vai de fácil controle.  

Depois da broca, é preciso deixar a vegetação cortada 

secar por 7 a 10 dias para iniciar a derrubada.

Todas as árvores secas devem ser cortadas e a broca e 

a derruba devem ser rebaixadas.

É necessário deixar a vegetação cortada em repouso 

para que suas folhas, galhos e troncos possam atingir 

composição de água em torno de 20 a 25%. Esse 

percentual permitirá condição ideal para garantir uma 

boa qualidade da queima e bom nível de controle do fogo.

Na prática, o melhor momento para queimar e para 

ter um fogo uniforme (brando) é quando as folhas secas 

da vegetação começam a soltar e cair dos galhos. Não 

queime o roçado quando as folhas ainda estão verdes ou 

quando elas já estão todas no chão, pois estes dois 

fatores influenciam na qualidade da queima.

Nunca prepare uma área a ser queimada em épocas 

diferentes. Brocando e derrubando toda a área ao mesmo 

tempo, tem-se um roçado todo pronto para queimar ao 

mesmo tempo.

O preparo da vegetação 

para a queima é um dos mais 

importantes fatores de sucesso 

ou insucesso de uma queima. 
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aceiro

aceiro

aceiro

aceiro

aceiro

aceiro

Nível de Aceitação

Baixo

Alto

Nível de Aceitação

Baixo

Alto
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queimam melhor do que no verão e a 

regeneração retarda, o que diminui a mão-

de-obra com limpeza.

O ponto principal desta técnica é que ela 

reduz consideravelmente o risco de fogo 

acidental.

Porém, se as chuvas não iniciarem no 

período calculado, ocasião em que a roça 

estaria no ponto ideal para  queimar, esta 

técnica poderá ser descartada. Contudo, 

deverá haver um investimento maior nas 

outras técnicas de bom manejo de fogo.

Assim, realizar o preparo certo, na época 

certa, aumenta as chances de uma boa 

queima. Deve-se ter em mente que mesmo 

após uma chuva, o material combustível de 

uma roça será bom para queima desde que ele 

seja derrubado no tempo certo. 



O risco de fogo acidental é menor se tarde com a mesma temperatura que o 

as queimadas iniciarem em horários ambiente apresentava ao meio-dia. Ou 

adequados, com temperatura ambiente seja, a roça vai queimar da mesma 

mais baixa e com vento de menor inten- forma. 

sidade. Portanto, o horário próximo ao Ao chegar o entardecer, temos 

final da tarde tem as condições menos vento e a temperatura da 

exigidas, já que a vegetação que será vegetação em pé cai mais rápido do que 

queimada recebe incidência de sol da vegetação cortada e assim, caso o 

durante todo o dia, estando no final da fogo escape, será mais fácil controlar. 

A queimada deverá terminar por 

volta das 5 horas da tarde. Então, 

calcule quanto tempo a roça vai 

demorar para queimar e coloque o 

fogo de maneira que no horário 

estimado, a área toda tenha sido 

atingida pelo fogo principal. 

Por exemplo, se sua roça vai 

demorar 1 hora para queimar, 

comece a botar o fogo às 4 horas da 

tarde.
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Tempo observado para queima de 1 hectare

Pasto Capoeira Mata

11 minutos 31 minutos 56 minutos

Nível de Aceitação

Baixo

Alto

A grande polêmica sobre esta 

técnica reside no fato de que se 

acredita que ao meio-dia é mais 

quente e venta mais, e com isto a 

queimada é melhor, ou seja, vai 

queimar toda a vegetação. Este fato 

deve ser contra-argumentado com 

aceiro

aceiro
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experiência nas áreas. Peça para alguns 

produtores queimarem mais tarde no mesmo 

dia de alguém que queima meio-dia e depois 

comparem os resultados das queimadas. 

Todos observarão que no final da tarde 

queima melhor. Para que esta técnica seja 

adotada, é importante que a comunidade vá 

mudando o horário aos poucos. Se as 

pessoas tem costume de queimar meio dia, 

convide-os a experimentarem queimar um 

pouco mais tarde e irem avaliando os 

resultados ano a ano.



durante a queimada e quem está cercando 

a roça com fogo não pode parar para 

combatê-los. Logo é preciso ter pessoas 

com esta responsabilidade.

O número de pessoas está relacionado Durante a queima, outros imprevistos 

ao tamanho da área, quanto maior a área podem ocorrer. Se contarmos com mais 

queimada, maior deve ser o número de pessoas e se estas estiverem com as 

pessoas acompanhando. Esse cuidado é responsabilidades definidas, as soluções 

fundamental para evitar fogo acidental, surgirão com facilidade e a queimada será 

pois vários focos de incêndio podem surgir um sucesso.

pessoas suficiente para a queima. Assim, 

esta técnica mais do que qualquer outra, 

exige um trabalho comunitário que deve 

ser bem dialogado e acordado entre os 

membros da localidade. Durante anos 

trabalhando em várias comunidades da 
Para queimar a área de forma Amazônia, foi possível ouvir relatos de que 

uniforme, é necessário cercar toda as pessoas faziam muito mais trabalhos 
área com fogo e, com isto, ficará comunitários no passado e que hoje em dia 
mais fácil o controle das chamas. isso é cada vez menos comum. Porém, é 
Para isso, é importante ter pessoas fundamental para o controle das 
ajudando. queimadas que várias pessoas participem 

e ajudem na hora do fogo. Então, se seu Muitos produtores não têm mão-

vizinho vem lhe ajudar, que tal convidá-lo de-obra disponível no estabeleci-

para um jantar após a queimada?mento para levar o número de 
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mada, deve-se identificar os pontos 

onde há mais perigo do fogo escapar, 

como por exemplo, locais que tenham 

árvores secas em pé, camada de vege-

tação que não pode ser rebaixada, ár-

vores que atravessem os aceiros e 

palmeiras.

 Carotes, baldes ou outras embala-

gens com água devem ser distribuídas 

nos aceiros que apresentem os riscos. 

Durante as queimadas é necessário ter 

pessoas com pulverizadores, um equi-

pamento muito eficiente no controle de 

pequenos focos de fogo, além de ser fácil de transportar durante a queima.

No aceiro em que o fogo vai a favor do vento, devemos contar com uma maior dis-

ponibilidade de água, e este é um dos principais pontos de risco do fogo acidental, pois 

as chamas são intensas e o fogo é muito alto.

Ter água a disposição no momento da 

queimada ajuda a combater os pequenos focos de 

incêndio que surgem durante a queima. O combate 

rápido diminui as chances de fogo acidental e de 

prejuízos no sistema produtivo.

Como as pessoas que estão acompanhando a 

roça vão ficar expostas a altas temperaturas por 

um tempo prolongado, é importante também ter 

água para beber constantemente.

DESCRIÇÃO, 

VANTAGENS E 

IMPORTÂNCIA DA TÉCNICA 

Em muitas comunidades existe pouca 

água disponível perto dos roçados. Desta 

forma, esta técnica muitas vezes fica 

prejudicada. Porém, em situações como esta, 

deve-se reforçar o número de pessoas, ter 

ferramentas disponíveis para todos e ficar 

atento para a necessidade de fazer varridas 

no entorno de pequenos focos de incêndio, 

que com água seriam facilmente extinguidos.

:: COMO FAZER?

Nível de Aceitação

Baixo

Alto

Nível de Aceitação

Baixo

Alto

Antes da queimada, é preciso definir •  Onde deverá  começar  o  

a responsabilidade de cada participante contrafogo;

e alguns pontos precisam ser definidos. • Avisar em que locais está a água; 

Para isto reúna quem ajudará e planeje • Quais os locais onde há perigo do 

o que cada um vai fazer durante a fogo escapar. 

queimada. Alguns pontos a serem Quando for queimar uma roça, é 

discutidos com o grupo são: preciso ter no mínimo 4 pessoas e 

 • Quem vai colocar o fogo; aumentar o número, quanto maior a  

 • Como colocar o fogo; área a ser queimada.
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Antes do início da queimada, devem ser feitas tochas com materiais que não se apa-

guem facilmente como borracha ou restos de árvores secas. Tochas feitas com folha de 

palmeiras devem ser providenciadas em maior quantidade, pois apesar de serem boas 

propagadoras de fogo, 

queimam muito rápido.

As tochas devem ser 

distribuídas ao longo de 

todos os aceiros, em local 

onde quem estiver cercan-

do a roça com fogo possa 

pegar com facilidade. Elas 

devem pegar fogo com fa-

cilidade, e é importante 

usar materiais que pos-

sam ficar acesos por um 

longo período.

As tochas são materiais com o qual o quantidade suficiente, para evitar que no 

fogo é colocado na roça e devem ficar a- meio da queimada seja necessário parar 

cesas até que toda a área seja cercada de cercar a roça com fogo para providen-

com fogo. ciar ou improvisar tochas. 

Por isso, é preciso que estes materiais Isso também evitará que parte da ro-

sejam preparados antes da queima e em ça não queime.

As tochas garantem que o fogo 

inicie de forma mais uniforme, 

aumentando a frente de fogo e 

g a r a n t i n d o  u m a  m a i o r  

DESCRIÇÃO, VANTAGENS E IMPORTÂNCIA DA TÉCNICA 

Antes da queima é preciso identificar a 

direção do vento. 

A queimada deve ser iniciada no sentido 

contrário ao vento. Em seguida e juntamente 

com outras pessoas, é necessário ir cercando a 

área com fogo, até chegar a parte do terreno 

onde o vento sopra a favor. 

Desta forma a queimada será uniforme e 

todos os lados da roça terão fogo, o que garan-

tirá uma boa qualidade da queima e permitirá 

um melhor nível de controle. 

Entre o aceiro onde começou o fogo e os 

outros, muitas vezes é necessário esperar um 

pouco para que a frente do fogo ande o sufi-

ciente para garantir que o fogo principal se 

encontre no meio do roçado.

Fazer o contrafogo é iniciar a queima- do fogo principal.

da no sentido contrário ao vento. Se o O contrafogo também serve para pa-

vento sopra da esquerda para a direita, rar a ação do fogo que caminha na 

inicia-se a queimada na extremidade direção do vento, que é muito rápido. 

direita da roça. Isto acon-tece porque o fogo principal vai 

Essa técnica é usada para aumentar a encontrar uma área queimada, o que 

largura do aceiro que irá sofrer a pressão diminui a sua força. 

A tradição é colocar o fogo no 

sentido do vento, pois assim o fogo 

queima mais rápido a área. É 

importante mostrar para as pessoas 

:: COMO FAZER?
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aceiro

aceiro

aceiro
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Baixo

Alto

Nível de Aceitação

Baixo

Alto

Nível de Aceitação
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uniformidade, o que facilita a extinção do 

fogo mais no centro da roça. Assim, o 

costume de ir preparando a tocha durante o 

fogo é inadequado e não ajuda a garantir 

uma boa queima, como muitos produtores 

afirmam.  

que mesmo com o contrafogo, o fogo 

principal é o que queima a grande parte da 

roça. O que o contrafogo faz é alargar o 

aceiro, aumentando a segurança do 

manejo de fogo.

Além disso, circular toda a área com 

fogo ajuda na qualidade da queima.



A queimada tem que ser vigiada o queimada até que o fogo esteja bem 

tempo todo, pois pequenos focos de controlado. Assim, caso o fo-go escape 

incêndio poderão surgir na hora da ele pode ser apagado antes que se inicie 

queima ou logo após. Por isso, é um incêndio em uma área que não 

importante ter pessoas observando a deveria queimar.

Depois de cercar a roça com fogo, a Por isso, é necessário ficar observando a 

tendência é que o fogo fique cada vez área por pelo menos uma hora após o 

mais alto. Mesmo depois que o fogo de fogo alto ou até que o fogo fique apagado. 

todos os lados se encontre, muitos Circule pelos aceiros olhando e apagando 

troncos e galhos continuam queimando. os pequenos focos que possam surgir.

queima é enorme. Assim, é importante 

argumentar com as pessoas que uma ou 

duas horas a mais que se fique no roçado, 

mesmo cansado, é melhor do que ter que 

ir apagar enormes incêndios quando o Algumas pessoas colocam fogo 
fogo entra na mata ou capoeira. Existem no roçado e vão para casa 
situações em que produtores gastam descansar. Esta prática inviabiliza 
semanas na mata tentando controlar pensar em manejo de fogo, pois 
incêndios que poderiam ter sido evitados mesmo com o máximo de sucesso 
com um pouco mais de trabalho.das outras técnicas, a chance de 

pequenos focos surgirem durante a 
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Pouco antes da queimada é preciso retirar As árvores ou paus que estiverem caídos 

todas as folhas e galhos que caem das árvores sobre os aceiros devem ser cortados. Toda a 

entre a abertura dos aceiros e o dia da quei- vegetação retirada dos aceiros deve ser dire-

ma. Esta etapa é cumprida através de uma cionada para dentro da área que será 

varrida ou capina. queimada. 

Nas horas que antecedem a queima, é re- condição ideal para fogo acidental, porque 

comendado que todos os aceiros sejam lim- pode servir de ponte para o fogo atravessar o 

pos, pois restos de vegetação cortada caem aceiro. 

sobre os mesmos, da mesma forma que Este cuidado não requer muita mão-de-
folhas secas. Esta situação propicia uma obra e é de fácil execução.

Esta técnica pode ser realizada 

juntamente com as pessoas que irão 

acompanhar a queima, servindo para as 

pessoas identificarem os locais mais 

críticos da queimada onde possíveis 

acidentes podem acontecer. 
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te prévio, é comum as pessoas irem para a 

queima sem calçados, pois costumam achar 

sem importância esta técnica. Caso aconteça 

isto na comunidade, é importante fazer uma 

reflexão após a queima e identificar os 

O chinelo de dedos é um dos exemplos de situações onde não ter uma 

calçados mais utilizados pelos pro- vestimenta adequada tenha causado riscos 

dutores. Caso não haja um lembre- para a pessoa.

Para participar de uma queimada com segurança, é preciso sempre usar roupas 

grossas, calças, camisas de manga longa, sapatos e chapéus.

Durante a queimada, as pessoas Poucas pessoas se preocupam 

envolvidas ficam expostas a uma com este cuidado, no entanto, na 

temperatura de aproximadamente Amazônia existem muitos relatos 

60°C. Portanto, é preciso proteção sobre acidentes graves ocorridos 

contra possíveis queimaduras. durante a queima.
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Os utensílios são usados para deles para executar suas atividades 

controlar pequenos focos de incêndios e diárias. A utilização desta recomendação 

e s s e s  e q u i p a m e n t o s  e s t ã o  não depende de investimento financeiro 

d i spon ib i l i zados  nas  un idades  e é eficiente no controle de pequenos 

produtivas, pois as famílias dependem focos de incêndio.

Antes do início da queimada, providencie abafadores. Eles podem ser de borracha ou 

feitos com galhos verdes.

Tenha sempre carotes, pulverizadores, foices, facões, terçados, enxadas e 

machados à disposição das pessoas que vão ajudar na queimada.

O produtor geralmente não tem o número 

suficiente de ferramentas para todos que vão 

ajudar na queima. Assim, deve ser 

comunicado anteriormente para que todos 

tragam suas ferramentas.
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PORTARIA IBAMA Nº 94-N, DE 9 DE JULHO DE 1998

(D.O.U. DE 31/97/98)

 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA, no uso das atribuições previstas no art. 24 da Estrutura 

Regimental anexa ao Decreto nº 78, de 5 de abril de 1991, no art. 83, inciso XIV, do Regimento Interno 

aprovado pela Portaria Ministerial nº 445/GM/89, de 16 de agosto de 1989 e, 

Considerando as disposições da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 e do Decreto nº 2.661, de 

08 de julho de 1998; 

Considerando a necessidade de regulamentar a sistemática de queima controlada; 

 

resolve;  

Art. 1º - Fica instituída a queima controlada, como fator de produção e manejo em áreas de 

atividades agrícolas, pastoris ou florestais, assim como com finalidade de pesquisa científica e 

tecnológica, a ser executada em áreas com limites físicos preestabelecidos. 

Art. 2º - A Autorização para Queima Controlada será obtida junto ao Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recurso Naturais Renováveis – IBAMA, ou em órgão por ele autorizado, pelo 

interessado, ou através de Entidade de Classe, Sindicato, Associação, Cooperativa, entre outros, ao 

qual seja filiado.  

Art. 3º - O requerimento para Autorização para Queima Controlada deverá ser encaminhado ao 

IBAMA ou órgão por ele autorizado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, mediante o 

preenchimento e entrega da Comunicação de Queima Controlada e recebimento do respectivo 

comprovante, conforme Anexo desta Portaria. 

§ 1º - O requerimento mencionado neste artigo será acompanhado dos seguintes documentos: 

I – comprovante de propriedade ou de justa posse do imóvel onde se realizará a queima; 

II – cópia da autorização de desmatamento, quando legalmente exigida; 

§ 2º - A validade da Autorização para Queima Controlada é de no máximo 90 (noventa) dias, 

contados a partir da data de sua emissão.  

Art. 4º - Para a autorização de queima controlada em áreas acima de 500 há, deverá ser 

apresentado um parecer técnico elaborado por Engenheiro Florestal ou Agrônomo, acompanhado de 

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 

– CREA. 

Art. 5º - Fica instituída a queima solidária, realizada como fator de produção, em regime de 

agricultura familiar, em atividades agrícolas, pastoris ou florestais.  

Parágrafo único – Para os efeitos desta Portaria, entende-se por queima solidária aquela realizada 

pelos produtores sob a forma de mutirão, ou de outra modalidade de interação, em áreas de diversas 

propriedades. 

Art. 6º - Na modalidade de queima controlada solidária, o somatório das áreas a serem queimadas 

na queima solidária não poderá exceder 500 (quinhentos) hectares. 

 Art. 7º - O IBAMA poderá suspender a Autorização para Queima Controlada nos seguintes casos: 

I – condições de segurança de vida, ambientais ou meteorológicas desfavoráveis; 

II – interesse de segurança pública e social; 

III – descumprimento desta Portaria; 

IV – descumprimento ao Código Florestal e demais normas e leis ambientais; 

V – ilegalidade ou ilegitimidade do ato; 

VI – determinação judicial constante de sentença, alvará ou mandado. 

Art. 8º - É vedado o uso do fogo em vegetação contida numa faixa de: 

I – quinze metros de cada lado, na projeção em ângulo reto sobre o solo, do eixo das linhas de 

transmissão e distribuição de energia elétrica e quinze metros das linhas de distribuição; 

II – cem metros ao redor da área de domínio de subestação de energia elétrica; 

III – vinte e cinco metros ao redor da área de domínio de estações de telecomunicações; 

IV – dois mil metros ao redor da área de domínio de aeródromos e 11 (onze) mil metros do centro 

geométrico da pista de pouso e decolagem do aeródromo; 

V – cinqüenta metros a partir de aceiro, de dez metros de largura ao redor das Unidades de 

Conservação, que deve ser preparado, mantido limpo e não cultivado; 

VI – quinze metros de cada lado de rodovias, estaduais e federais e de ferrovias, medidos a partir da 

faixa de domínio. 

Art. 9º - Obriga-se o responsável à reparação ou indenização dos danos causados ao meio 

ambiente, ao patrimônio e ao ser humano, pelo uso indevido do fogo, devendo apresentar ao órgão 

florestal, para aprovação, em até 30 (trinta) dias, a partir da data da autuação, projeto de reparação 

ambiental para a área afetada, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 

Art. 10 – Se peculiaridades regionais exigirem, as Superintendências Estaduais do IBAMA poderão 

adotar medidas complementares, após ouvida a Administração Central.  

Art. 11 – A inobservância das disposições desta Portaria sujeita os infratores às penalidades 

previstas na legislação vigente. 

Art. 12 – As penalidades incidirão sobre os autores, ou quem, de qualquer modo concorra para sua 

prática, de acordo com a legislação em vigor. 

Parágrafo único – Para fins legais, tanto o responsável da queima controlada quanto os 

proprietários das áreas queimadas, serão igualmente responsabilizados. 

Art. 13 – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. 

 

EDUARDO DE SOUZA MARTINS 



    

    

INSTITUTO NACIONAL DO MEIO 
AMBIENTE E DOS RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁVEIS
IBAMA

COMUNICAÇÃO DE QUEIMA CONTROLADA
E AUTORIZAÇÃO PARA QUEIMA CONTROLADA

NÚMERO 

ORIGEM

Identificação do proprietário e da propriedade

Nome do Proprietário ou substituto legal:

Endereço do Proprietário ou substituto legal:

Nome e endereço da propriedade:

Solicita autorização ao IBAMA para uso de fogo em forma de Queima de acordo com as
informações abaixo especificadas.

CPF/CGC

Município/Estado

INCRA nº:

Queima agrícola Queima florestal Queima não
classificada

EspecifiqueMarque com um X o tipo

1     2      3      4

Marque com um X o tipo

1     2      3

Indique a superfície (ha)

1 . Restos de cultura                    ha

2 . Queima de cana                      ha

3 . Pastos                        ha

4 . Outros (especifique)

                           ha

Indique a superfície (há)

1 . Restos de exploração                 ha

2 . Espécies prejudiciais                 ha

3 . Manutenção de corta fogo (aceiro)

                                                        ha

Área total de queima controlada

                                           ha

Para uso do IBAMA

Queima controlada permitida para
Assinatura e carimbo da autoridade

Data Data

Assinatura do requerente Município e data

Itens que deverão ser observados

Legislação básica sobre o uso do fogo

1 - Lei Federal nº 4.771, 15.09.1965:
Artigo 27 - É proibido o uso de fogo nas florestas e demais formas de vegetação.
Parágrafo único: se as peculiaridades locais ou regionais justificarem o emprego do fogo em prática agropastoris ou florestais a 
permissão será estabelecida em ato do poder público, circunscrevendo as áreas e estabelecendo as normas de precaução.

2 - Lei Federal nº 6.983, de 31.08.1981
Artigo 2º - a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 
ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos intereses da 
segurança nacional e a proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios;

- Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a 
ser necessariamente assegurando e protegido, tendo em vista o uso coletivo.

Artigo 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela Legislação Federal, Estadual e Municipal o não cumprimento das 
medidas necessárias a prevenção ou correção dos incovenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental 
sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo a 10 (dez) e, no máximo a 1.000 (mil) Obrigações do 
Tesouro Nacional  - OTN, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua 
cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelos Estados, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios;

II - à falta ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

II - à falta ou restrição de incentivos e benefícios físcais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

3 - Código Penal Brasileiro dos Crimes Contra a Incolumidade Pública:
Capítulo I - dos Crimes de Perigo Comum
Incêndio

Artigo 250 - Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem.
Pena - reclusão de três a seis anos, e multa.
Aumento da pena§ 1º - As penas aumentam de um terço:

a) em lavoura, pastagem, mata ou floresta.
Incêndio culposo § 2º - Se culposo o incêndio, a pena é de detenção, de seis meses a dois anos.

Croquis da área
(indicar também áreas vizinhas)

,            de            de
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QUANTO CUSTA NÃO RESPEITAR A LEI

Crimes contra florestas de preservação permanente:
Lei de Crimes Ambientais nº 9.605 de 12.2.98 e Decreto nº 3.179 de 21.9.99.

Destuir ou danificar florestas de preservação 
permanente ou utilizá-la com desrespeito às 

normas de utilização.

Dentenção de um a três anos e/ ou multa de 
R$ 1.500,00(um mil e quinhentos reais) a R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais) por hectare ou 

fração.

Cortar árvores em florestas de preservação 
permanente sem licença da autoridade 

competente.

Dentenção de um a três anos e/ ou multa de R$ 
1.500,00(um mil e quinhentos reais) a R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) por hectare ou 
fração ou R$ 500,00 (quinhentos reais), por 

metro cúbico

Extrair, sem permissão da autoridade 
competente, pedra, areia, cal, ou qualquer 

espécie de minerais, em floresta de 
preservação permanente.

Multa de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 
reais), por hectare ou fração.

PENALIDADESINFRAÇÕES

• São áreas de preservação permanente, não podendo ser desmatadas, as florestas

 e demais formas de vegetação natural situadas:

 - Ao longo dos rios ou qualquer curso d’água;

 - Ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou artificiais;

 - Nas nascentes e nos chamados olhos d’água;

 - No topo de morros, montes, montanhas e serras;

 - Nas restingas;

 - Nas bordas dos tabuleiros ou chapadas.

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

O QUE VOCÊ DEVE SABER

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por 
hectare ou fração.

Provocar incêndio em mata ou floresta:
Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 
reais), por hectare ou fração queimada.

Fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem 
autorização do órgão competente ou em 

desacordo com a obtida:

Fonte: Http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto/D3179.htm

RESERVA LEGAL

As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em área 
de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de utilização 
limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão, desde que 
sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:

I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada na 
Amazônia Legal;

o§ 2   A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser 
utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e 
critérios técnicos e científicos estabelecidos no regulamento.

o§ 3   Para cumprimento da manutenção ou compensação da área de reserva legal 
em pequena propriedade ou posse rural familiar, podem ser computados os plantios de 
árvores frutíferas ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas, 
cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas.

 Desmatar, a corte raso, área de 
reserva legal:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), por hectare ou fração. 

PENALIDADEINFRAÇÕES

http://www.planalto.gov.br/ccivil/MPV/2166-67.htm#art1.44

Http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto/D3179.htm

REFERÊNCIA DE CUSTO DE APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE
BOM MANEJO DE FOGO PARA ÁREAS DE AGRICULTURA FAMILIAR

¹ Menor valor observado durante o estudo com a aplicação de BMF
² Maior valor observado durante o estudo com a aplicação de BMF
³ Média observada durante o estudo para o sistema Tradicional

Direcionar e rebaixar broca e derrubada

Fazer Aceiros

Dia da Queima

Planejamento da Queima

Técnica Unidade 
de

Medida

Hectare

100 metros

Queima

Queima

Número de Diárias Gastas em cada vegetação

MataPasto Capoeira

Mínimo¹ Máximo² Tradicional³ Mínimo Máximo Tradicional Mínimo Máximo Tradicional

0,5 4 0 8 13 6 8 14 9

1 3 0 2 3,5 1,5 1,5 2,5 1

2 4 1 2 4,5 1,5 3 5 2,5

1 2 0 1 2 0 1 2 0
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