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O QUE É QUEIMADA URBANA?

 É a queimada feita na área urbana,

uma prática comum dos moradores das

cidades, ela se resume em atear fogo

no lixo, restos de podas e roçagem, em

terrenos e espaços vazio com muito

mato.

Fogo em Área Urbana

 Mesmo sendo nociva ao meio ambiente e à

saúde e proibida por lei, essa prática

continua ano a ano aumentando em

algumas cidades do país. No período de

estiagem os focos de queimadas acabam

aumentando demasiadamente.



O QUE É ESTIAGEM?

 Estiagem é o resultado da redução, atraso ou ausência
de chuvas previstas para uma determinada temporada.

 Nessa época o ar fica mais seco, propiciando problemas
respiratórios, gripes e alergias. Pode ocorrer
racionamento de água em virtude da sua diminuição
nos reservatórios e rios. Pode acontecer também, falta
de energia elétrica, pois grande parte da eletricidade no
Brasil é produzida por usinas hidroelétricas. Além disso,
há aumento no perigo de incêndios em matas e
florestas.



CONSEQUÊNCIAS DA ESTIAGEM

 Os problemas mais comuns são os
respiratórios e irritação nos olhos. Porém,
muitos outros problemas de saúde, inclusive o
estresse, ocorrem por conta do excesso de
fumaça no ar.



CONSEQUÊNCIAS DA ESTIAGEM

Racionamento de água em virtude da sua diminuição nos 

reservatórios e rios. 



CONSEQUÊNCIAS DA ESTIAGEM

Usina Hidrelétrica com falta de água – baixa 

produção de energia elétrica.



Incêndio em mata/floresta Animais mortos pelo incêndio

CONSEQUÊNCIAS DA ESTIAGEM



AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO – QUEIMADA URBANA 2019

Fogo em baixo do Linhão de 

Transmissão

Alto São Pedro 30-07-2019

Fogo Estrada do Barreiro 

03-07-2019



AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO – QUEIMADA URBANA 2020

Fogo em Terreno Baldio –

Cidade Jardim 24-04-2020

Fogo em Terreno Baldio –

Quinta das Frutas 16-04-2020



Fogo em galhos – residência localizada no Bairro São Judas Tadeu

13-05-2020

AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO – QUEIMADA URBANA 2020



ATITUDES QUE DEVEM SER SEGUIDAS

 Evite jogar cigarros ou fósforos acesos às margens das

rodovias, especialmente de carros em movimentos;

 Balões podem provocar acidentes aeronáuticos, incêndios

florestais – Soltar balão é CRIME Lei 9.605/98;

 É proibido qualquer tipo de queimada em área urbana

(queimar lixo, restos de poda ou outros em quintais e terrenos

baldios)

 Se avistar fumaça suspeita avise imediatamente os Bombeiros

ou a Defesa Civil.



COMO PROCEDER

 Caso 1 – Vizinho colocando fogo no
quintal/terreno baldio (flagrante)

 Ligue para Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

 Crime Ambiental Municipal – Lei Complementar 07/91
Art 433, VI – queimar, mesmo nos quintais, lixo ou
quaisquer detritos ou objetos em quantidade capaz de
molestar a vizinhança.

 Caso 2 – Queimada de médio à grande porte

 Ligue para os Bombeiros e Defesa Civil para conter a
queimada.



CONTATOS – DENUNCIE 

BOMBEIROS – 193

DEFESA CIVIL – 199

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE TAUBATÉ – 3624-4195



EXERCÍCIOS (RESPONDA NO CADERNO DE GEOGRAFIA OU DE CIÊNCIAS / BIOLOGIA).

 O que é queimada urbana?

 O que é estiagem?

 Quais as principais consequências da

estiagem?

 Queimada Urbana é crime municipal?

Elaboração: Equipe 

técnica da SEMA.

Revisão: EPP/SEED


