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Forest fire in Brazil: is veterinary medicine prepared for intervention  

and rescue of wild fauna in loco? 
 

ABSTRACT The urgent need to qualify the veterinarian every day for anthropogenic or climatic diseases makes it clear 

that veterinary medicine needs to qualify not only for disasters involving flooding and/or dam disruption. Since there 

are many human-made risks to ecosystems such as burning. To this end, qualification from the point of view of Disaster 

or Disaster Veterinary Medicine with a focus on fires is of paramount importance and requires speed, as these events 

occur every year and in periods that are almost previously known. To this end, articulation linked to the public sector, 

from the point of view of the cooperation of the Military Fire Corporation and ICMBio via Prevfogo, must be carried out 

with the Federal Council of Veterinary Medicine in order to qualify rapid response teams at national level. This article 

aims to sensitize and alert the federal, state, municipal authorities and the Federal Council of Veterinary Medicine of 

the importance of qualifying the veterinarian in face of this problem.    
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Introdução 
 

Existem no Brasil 1.641 Unidades de Conservação (UCs) federais e estaduais, sendo 304 federais públicas, 532 

estaduais públicas, além de 494 Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPNs) vinculadas à esfera federal e 311 

vinculadas à esfera estadual. Isto corresponde a 16,8% do território continental e 1,5% da área marinha – 

aproximadamente 1,5 milhões de km2 (ICMBio 2009, WWF-Brasil 2009). 

RESUMO A necessidade premente em se qualificar o Médico Veterinário cada dia a mais para os agravos de origem 

antropogênico ou climático, deixa claro, que, a Medicina Veterinária necessita se qualificar não apenas no que tange 

aos desastres envolvendo enchentes e/ou rompimento de barragens.  Visto que muitos são os riscos infligidos pelo 

homem sobre os ecossistemas, tais como as queimadas. Para tanto uma qualificação do ponto de vista de Medicina 

Veterinária de Desastres ou Catástrofes com o foco em incêndios é de suma importância e exige celeridade, visto 

que estes eventos ocorrem todos os anos e em períodos quase que previamente conhecidos. Para tanto uma 

articulação ligada ao setor público, do ponto de vista da cooperação da Corporação de Bombeiros Militares e do 

ICMBio via Prevfogo, deve ser realizada com o Conselho Federal de Medicina Veterinária afim de qualificar equipes 

de respostas rápidas a nível nacional. Este artigo objetiva sensibilizar e alertar as autoridades federais, estaduais, 

municipais e o Conselho Federal de Medicina Veterinária da importância da qualificação do Médico Veterinário 

frente a este agravo. 
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Os incêndios se constituem, sem dúvida, na maior ameaça para os povoamentos florestais e as florestas naturais. 

No entanto, o fogo, sempre esteve presente na Terra, influindo de maneira significativa em vários aspectos da vida 

humana. Atualmente, porém, os incêndios florestais têm atingido níveis preocupantes, pois ameaçam a manutenção 

da biodiversidade, o rendimento sustentado das florestas, as benfeitorias e até mesmo vidas humanas (Parizotto et al 

2008). 

No período de 1994 a 1997, foram registrados e informados 1.957 incêndios e apesar deste número não 

representar a totalidade dos incêndios ocorridos no período estudado, constitui-se numa base confiável para se 

conhecer as principais características dos incêndios. Os resultados mostraram que a área média atingida por incêndio 

no período analisado foi de aproximadamente 135 ha, sendo Minas Gerais o estado líder, tanto em número de incêndios 

informados (62,7% do total) como em área queimada (25,2%). A principal estação de incêndios no país se estende de 

julho a novembro, quando ocorreram 79,2% dos incêndios, correspondendo a 98,6% da área atingida (Soares e Santos 

2002). Entre 1998 e 2002, foram registrados 19377 incêndios, que atingiram 85735,02 hectares. Os resultados 

mostraram que 68,87% dos incêndios e 90,76% das áreas afetadas ocorreram entre julho e outubro, a principal estação 

de incêndios (Santos et al 2006). Quando comparado aos anos de 2008 e 2009, o ano de 2010 apresentou um elevado 

índice de focos de calor no Brasil durante a época de estiagem, fato que repercutiu de forma bastante negativa na mídia. 

São possíveis algumas explicações para este episódio que trouxe grande preocupação à sociedade e ao governo 

brasileiro: 1. Mudanças das condições do clima, tal como mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global, ou 

mudanças naturais nos padrões das chuvas; 2. Atividades humanas associadas ao desmatamento e às atividades 

agrícolas; e 3. Fatores ligados ao contexto das eleições e da esfera política, vide o ano eleitoral e o debate sobre as 

mudanças no Código Florestal (Ramos et al 2011). E de 2008 a 2012 foram registradas 768 ocorrências de incêndios, 

que queimaram uma área total de 471.254,43 ha. O maior número de ocorrência foi observado nas unidades de 

conservação do estado do Ceará. Por outro lado, a maior área queimada localizou-se no estado do Tocantins (Torres et 

al 2016). O número de focos acumulados no cerrado brasileiro nos últimos 5 anos, tendo como parâmetro dados do 

ano de 2019 são os seguintes: Bahia 7.039, Distrito Federal 213, Goiás 7.072, Maranhão 16.128, Mato Grosso 30.318, 

Mato Grosso do Sul 11.438, Minas Gerais 9.862, Paraná 3.231, Piauí 10.184, Rondônia 11.096, São Paulo 3.031 e 

Tocantins 13.371 (INPE 2019). 

Um incêndio florestal superficial sempre começa através de um pequeno foco (fósforo aceso, toco de cigarro, 

fagulha, pequena fogueira, etc.) e inicialmente tende a se propagar para todos os lados, de forma aproximadamente 

circular, tendo em um segundo estágio sua forma alterada pela ação do vento e da topografia. Daí em diante o incêndio 

toma uma forma definida, compreendendo as seguintes partes: cabeça ou frente, flancos e cauda ou base. A cabeça ou 

frente é a parte que avança mais rapidamente e segue a direção do vento; a cauda ou base se propaga em direção 

oposta à cabeça, contra o vento, lentamente, e às vezes se extingue; os flancos se propagam perpendicularmente à 

cabeça do incêndio ligando esta à cauda (Motta 2008). 

Incêndio florestal pode ser definido como uma combustão sem controle que se propaga consumindo os 

combustíveis naturais de uma floresta, tendo como principal característica o fato de propagar-se livremente, 

respondendo apenas às variações do ambiente e às influências derivadas dos combustíveis vegetais, do clima e da 

topografia (Batista e Soares 2003). Velez (2000) define incêndio florestal como o fogo descontrolado que queima uma 

floresta, seja de origem natural, seja provocado. Já Fonseca & Ribeiro (2003) definem incêndio florestal como a 

ocorrência de fogo em qualquer forma vegetativa, cujas causas vão de naturais a criminosas, podendo também estar 

associadas à forma acidental e, portanto, inesperada pelo proprietário ou responsável pela área atingida. 

A detecção diária operacional de queimadas no Brasil baseia-se nas imagens do sensor AVHRR "Advanced Very 

High Resolution” a bordo dos satélites meteorológicos da família NOAA. Este senso r apresenta características 

adequadas ao monitoramento de queimadas, sendo que uma delas é o canal 3, com sensibilidade espectral entre 3,6 a 

3,9 um, faixa adequada para detecção de focos de calor. Outras características interessantes são a cobertura espacial 

ampla, com capacidade de imageamento de praticamente todo o território nacional numa única passagem e a elevada 

frequência temporal de imagens. A detecção dos focos de calor é realizada selecionando-se todos os elementos de 

resolução da imagem (píxeis) com as temperaturas detectadas acima dos 47°C, representada espacialmente por píxeis 

saturados na imagem (Setzer 1993, Justino et al 2002). 
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O registro de incêndios florestais é fundamental para se conhecer o problema que tal fenômeno causa em uma 

floresta nativa ou plantada, não raramente ignorado em sua plenitude. É fundamental saber onde ocorrem os incêndios, 

quando eles ocorrem e conhecer suas principais causas, porque, ao se conhecerem as causas, pode-se estabelecer um 

meio eficaz para prevenir ou minimizar suas consequências (Santos 2004). 

O efeito de queimadas sobre mamíferos tem sido objeto de estudos em várias partes do mundo (e.g. Lawrence 

1966, Schmidt e Mason 1973, Crowner e Barret 1979, Fox 1982, Borchet e Hansen 1983, Kaufman et al 1988, Stallings 

1989, Kiltie 1989, Stallings et al 1990, Fa e Sanchez-Cordeiro 1993, Gettinger e Ernest 1995, Rodrigues 1996, Vieira e 

Marinho-Filho 1998, Vieira 1999, Henriques et al 2000, Briani 2001, Briani et al no prelo).  Os resultados obtidos pelos 

diferentes autores variam conforme a estrutura e o tipo de vegetação estudada, o tamanho da área queimada, a 

periodicidade dos eventos de queima, além das características intrínsecas dos grupos taxonômicos estudados. 

Para proteger os biomas brasileiros da ação do fogo, o governo federal criou em 1989, por meio do Decreto no 

97635, o Sistema Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais – Prevfogo, que atribuía ao IBAMA 

(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) a competência de coordenar as ações 

necessárias à organização, implementação e operacionalização das atividades relacionadas à educação, pesquisa, 

prevenção e combate aos incêndios florestais e queimadas (Silva Júnior 2007, IBAMA 2009). 

Em 1998, tais atribuições foram ratificadas (Decreto nº 2.661, de 8 de julho de 1998) e em 2001 o Prevfogo 

tornou-se um centro especializado dentro da estrutura do IBAMA. Passou a ter autonomia técnica, administrativa e 

financeira, uma vez que lhe foi atribuída a responsabilidade pela política de prevenção e combate aos incêndios 

florestais em todo o território nacional. Sua atuação incluía atividades relacionadas a campanhas educativas, 

treinamento e capacitação de produtores rurais e brigadistas, além de monitoramento, pesquisa e manejo de fogo em 

unidades de conservação (Silva Júnior 2007, IBAMA 2009). 

Com a criação, em 2007, do ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (Lei nº 11.516/07 

de 28 de agosto de 2007), órgão responsável pela gestão das unidades de conservação federais e por programas de 

conservação da biodiversidade, as ações relacionadas aos incêndios florestais nas UCs passaram a ser coordenadas, a 

partir de 2009, pela Coordenação Geral de Proteção – CGPro, e o Prevfogo continuou a atuar junto aos municípios, 

ainda vinculado ao IBAMA. Atualmente, o Prevfogo apoia o ICMBio em cursos de formação de brigadistas e no suporte 

em situações de combate a incêndios de grandes extensões (ICMBio 2010). 

Segundo Ramos (1995) as áreas e a forma como o PREVFOGO desenvolvem 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. 

Este artigo objetiva sensibilizar e alertar as autoridades federais, estaduais, municipais e o Conselho Federal de 

Medicina Veterinária da importância da qualificação do Médico Veterinário frente a este agravo. Visto que tal área não 

é disponibilizada como cadeira regular na formação do estudante de Medicina Veterinária.  

 

Incêndios florestais em biomas de cerrado 
 

O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando uma área de 2.036.448 km2, cerca de 22% do 

território nacional. A sua área contínua incide sobre os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal, além dos encraves no Amapá, 

Roraima e Amazonas. Neste espaço territorial encontram-se as nascentes das três maiores bacias hidrográficas da 
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América do Sul (Amazônica/Tocantins, São Francisco e Prata), o que resulta em um elevado potencial aquífero e 

favorece a sua biodiversidade (MMA, 2019). 

A ocorrência de fogo em áreas de cerrado e outros tipos de vegetação propensos a este distúrbio é considerado 

natural em determinados regimes. Um regime de fogo “não natural” pode interferir negativamente sobre a biota, 

modificando os processos evolutivos mantidos sob diferentes condições de fogo (Whelan 1995). 

No Cerrado, bem como em outras regiões de savana, o fogo faz parte do processo dinâmico de crescimento, 

morte e sucessão, ou seja, faz parte da dinâmica do ecossistema como um componente integrado que contribui para a 

manutenção da comunidade (Markgraf & Anderson 1995, Huston 1994). Muitos dos componentes florísticos do cerrado 

apresentam características adaptativas que evidenciam este dinamismo, tais como isolante térmico, plantas coma alta 

capacidade de rebrota; dispersão de sementes de algumas espécies logo após o fogo, entre outras (Coutinho 1990, 

Filgueira et al 1996, Dias 1992). 

No Cerrado brasileiro a ocorrência de fogo é um fenômeno muito antigo, o que é evidenciado pela existência de 

carvão datado entre 27.100 a 41.700 anos antes do presente (AP) (Vicentini 1993). 

Nessas regiões as queimadas começam geralmente em maio (início da estação seca) e sua incidência aumenta 

durante os meses de junho a julho, chegando ao máximo em agosto e setembro.  Essas queimadas são, na maior parte, 

causadas pela atividade humana que tem se intensificado nas últimas décadas (Briani e Vieira 2006). 

Diferenças no tamanho corporal (Figuras 1A – 1B – 1C – 1D e Figura 2) levam a diferenças quanto à utilização do 

hábitat disponível e, consequentemente, ao tipo e intensidade das respostas às perturbações no ambiente (Figura 3D).  

Os animais de pequeno porte (Figuras 3A – 3B e 3C), que possuem menor capacidade de deslocamento, possivelmente 

são mais susceptíveis às perturbações repentinas em áreas muito maiores do que o tamanho das áreas de vida que 

usam normalmente.  Portanto em áreas de Cerrado o grupo dos chamados pequenos mamíferos, formado 

principalmente por roedores e marsupiais, seria aquele potencialmente mais afetado pela incidência de eventos de 

fogo.  Existem, nesse bioma, mais de 40 espécies de roedores (Alho 1982) e cerca de 18 espécies de marsupiais (Redford 

e Fonseca 1986; Marinho-Filho e Reis 1989).   Juntos esses dois grupos representam mais de 50% de todas as espécies 

de mamíferos não-voadores que ocorrem em Cerrado. Esses animais formam um importante componente da fauna do 

cerrado, pois a grande diversidade de micro-hábitats, existente nos vários tipos de fisionomias de Cerrado, possibilita a 

existência de uma ampla variedade de espécies que estão adaptadas a diferentes modos de vida.  Muitas são 

arborícolas, outras terrestres ou fossórias. 

  

 
Figura 1 A, B, C e D – Imagens fotográficas de tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) que foi atendido no Centro de Fauna 

(CEFAU) após ser resgatado de um incêndio florestal em agosto de 2019, Palmas, TO, Brasil. (Fonte: SOUZA, MV) 
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Figura 2 Imagem fotográfica de tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) morto após queimada de origem antrópica ou 

natural. (Fonte: Internet) 

 

 
Figura 3 A, B, C e D – Imagens fotográficas demonstrando a fauna que foi morta após queimada de origem antrópica ou natural. 

(Fonte: Internet) 

 

Contudo, é de suma importância salientarmos alguns fatos históricos da ocupação humana nas áreas núcleo 

desse bioma, enfatizando a relação desses povos com o manejo do fogo para caça de subsistência. Alguns autores 

pontuam a chegada do homem no Cerrado há mais de 32.000 anos (e.g. Coutinho 1990, Guidon 1992).  No entanto, a 

evidência mais antiga da presença do homem no Cerrado é de cerca de 10.580 ± 150 AP (antes do presente) (Schmitz 

et al 1989, Prous 1992).  Nessa época provavelmente os humanos viviam em pequenos grupos e faziam uso do fogo 

(Schmitz et al 1989).  Mais para o final do Holoceno, entre 4.000 e 2.000 AP, advém a chegada dos índios 

horticulores/caçadores (atuais Xavante, Kayapó, Timbira, Karajá, Borôro, etc.), com populações mais densas e aldeias 

maiores.  Há, então a inclusão da prática do fogo em agricultura itinerante e caçadas nômades coletivas (Dias 1992) 

(Figuras 4A – 4B – 4C e 4D). 
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Figuras 4 A – Imagem de uma anta (Tapirus terrestris)  após ser emboscada e abatida pela fuga da queimada ocasionada por 

comunidades “tradicionais”; B – Dezenas de porcos-do-mato após serem emboscados e abatidos pela fuga da queimada ocasionada 

por comunidades “tradicionais”; C – Dezenas de pedaços de caças de animais que foram queimados durante a queima proposital de 

comunidades “tradicionais”; D – Imagem de uma anta (Tapirus terrestres) que foi queimada durante a queima proposital de 

comunidades “tradicionais”. (Fonte: Internet) 

 

Treinamento e segurança de médicos veterinários 
 

No Brasil, inicialmente os incêndios florestais eram combatidos principalmente por voluntários, bombeiros, 

militares e funcionários de Unidades de Conservação e empresas de reflorestamento. A partir da década de 1990 foram 

formados os primeiros brigadistas civis de combate aos incêndios florestais em Unidades de Conservação, com 

treinamento e equipamentos baseados em modelos dos EUA, do Canadá, do Chile e de outros países (Medeiros e Fiedler 

2004). 

A Equipe Médica Veterinária de Intervenção em Incêndios Florestais (EMVIIF) deve ser devidamente treinada 

tanto em relação às técnicas de combate aos incêndios, de movimentação no campo, sobre as formas como o fogo se 

comporta de acordo com cada condição ambiental e de rápida mobilização. O treinamento deve ser feito 

periodicamente, visando harmonizar os trabalhos dentro e entre equipes. Além disso, deve possuir equipamentos 

necessários, encontrar-se em boas condições físicas e ter a capacitação e experiência adequadas, além de possuir 

apenas um alto comando durante as ações. A equipe deve ser constituída conforme sugerido por Souza (2019) em 

termos de plano de ação para catástrofes e desastres e esta deve ser treinada para saber avaliar e/ou interpretar as 

variáveis do comportamento do fogo e se o incêndio em questão é de superfície, subterrâneos ou de copa.  

Segundo (Soares 1979), comportamento do fogo, é um termo geral usado para designar o que o fogo faz. A 

ignição, crescimento, propagação e declínio de qualquer incêndio em combustíveis florestais representa um complexo 

processo de reação em cadeia. A ação do fogo através de sua duração é governada por certas leis e princípios naturais 

da combustão. A compreensão desses princípios é um passo básico no julgamento do efeito dos vários fatores 

ambientais sobre o comportamento do fogo. A ocorrência do fogo depende de alguns fatores que permitirão o início 

da reação da combustão e a sua continuação dependerá, principalmente, da energia potencial armazenada no material 

combustível e do comportamento do fogo, comandado pelas características do material combustível (Ribeiro e Soares 

1998), pelo relevo e pelas condições meteorológicas. 

A utilização de equipamentos é sempre condicionada a cada tipo de intervenção levando-se em consideração a 

estratégia adotada em relação ao tipo de terreno, vegetação, fauna predominante da região e as questões 

meteorológicas.  

Um dos erros mais comuns nas intervenções médicas veterinárias em incêndios florestais é não possuir 

experiência necessária para tal ação, levando a tomada de decisões precipitadas e/ou perigosas. O tempo gasto no 
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diagnóstico preciso para as intervenções podem significar, muitas vezes, algumas vidas a mais salvas durante o período 

de incêndio.  

A avaliação a ser feita pela EMVIIF compreende o dimensionamento do fogo (tamanho, extensão da frente, 

velocidade de propagação, direção e intensidade), ou seja, ter a capacidade de classificar os incêndios conforme as 

normas adotadas pelo Canadian Forest Service (Classe I – 0 – 0,09 ha; Classe II – 0,1 – 4 ha; Classe III – 4,1 – 40 ha; Classe 

IV – 40,1 – 200 ha e Classe V - > 200 ha) (Lima e Soares 1992) e avaliar as condições climáticas, tipo de vegetação, tipo 

de terreno, estradas e acessos e locais de captação de água. 

Os incêndios são classificados em razão do estrato do combustível afetado. Há três tipos de incêndios: de 

superfície ou superficial, subterrâneo e de copas. Grosso modo, os superficiais propagam-se na superfície do solo, 

queimando restos vegetais não decompostos até cerca de 2,0 m de altura. Estes incêndios apresentam propagação 

rápida, abundância de chamas e liberação intensa de calor. Os subterrâneos propagam-se lentamente através das 

camadas de húmus ou turfas existentes sobre o solo mineral; apresentam pouca fumaça, sendo, portanto difícil sua 

detecção e combate. Os incêndios de copas caracterizam-se pela propagação do fogo através das copas das árvores. 

Geralmente ocorrem a partir dos incêndios superficiais. Propagam-se rapidamente e têm grande poder de destruição 

(Macedo e Sardinha 1985). 

A importância de se elaborar mapas de risco de incêndios florestais tem sido evidenciada há muito tempo (Show 

e Clarke 1953). Esses mapas, bastante simples, eram resultado da plotagem das áreas atingidas pelos incêndios em um 

mapa base, através de informações obtidas de relatórios de incêndios de anos anteriores. Desse modo, com os registros 

de vários anos, era definido um padrão para as áreas de maior ocorrência e eram traçados limites que as caracterizavam 

com áreas especiais de risco (Brown e Davis, 1973, Chandler et al 1983, Soares 1996). 

Atualmente, com a maior disponibilidade dos recursos, vários pesquisadores têm desenvolvido zoneamento de 

risco de incêndios florestais utilizando metodologias que permitem associar os fatores ambientais de uma região com 

os incêndios florestais, possibilitando dessa forma mapear o risco potencial de incêndios dessa região em função da 

sensibilidade dos fatores analisados em relação ao fogo (Salas e Chuvieco 1994, Souza et al 1996, Smith 1999). 

Os registros estatísticos são essenciais por aumentar tanto a eficiência técnica quanto a logística das ações. Vale 

ressaltar que os incêndios florestais têm características sazonais, o que leva a um planejamento diferenciado ao longo 

dos meses e do ano, principalmente com relação às atividades de prevenção, como por exemplo o afugentamento de 

fauna ou relocação, permitindo assim um menor número de animais vítimas dos incêndios.  
 

Considerações Finais 
 

A qualificação da equipe e as análises realizadas por estas ajudam nas avaliações dos fatores que influenciam no 

comportamento do fogo e dos animais em incêndios florestais, possibilitando assim um melhor manejo deste fogo e da 

fauna selvagem, sendo de extrema importância para diminuir ou minimizar os danos causados pelos incêndios florestais. 

É evidente que o comportamento do fogo está diretamente relacionado ao tipo de terreno ou ambiente em que este 

se desenvolve, além das condições de altitude, temperatura do ar, umidade do ar, presença ou ausência de vento e por 

fim material combustível. Torna-se premente e importante a criação de Centros Veterinários para intervenção em 

incêndios florestais. A União e o Conselho Federal de Medicina Veterinária têm um papel central na formação e na 

gestão destes núcleos na formação e manutenção dos times de respostas rápidas em todo o território nacional.    
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