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INTRODUÇÃO 

Há séculos o fogo acompanha o homem e, através dele, registra-se a história da 

humanidade, sendo um marco no processo evolutivo, um elo entre o passado e o presente. Ao adquirirem o 

controle sobre o fogo, os ancestrais da espécie humana começaram a marcar profundamente a história da 

vida na terra, através de seu domínio, alcançaram novos espaços, alteraram ecossistemas, e sofreram suas 

conseqüências, decorrentes de suas próprias atividades (Jacobi, 2007).  

As queimadas, desde o início da chegada e ocupação portuguesa, foi uns dos principais 

instrumentos além do machado, para derrubar a vegetação original e abrir áreas para a lavoura. Nas últimas 

décadas, a crença popular de que as florestas tropicais úmidas são imunes ao fogo foi aos poucos 

desmistificada (Mauia et al., 2001). 

Os efeitos da poluição atmosférica sobre a saúde podem fazer-se sentir sobre a pele e 

mucosas, aparelho respiratório, cardiovascular, digestivo e sistema neuro circulatório (SNC), causando 

diversos tipos de afecções desde os mais variados quadros respiratórios até hipertensão arterial e cancro. O 

aparelho respiratório, pelas funções que desempenha, está particularmente exposto às agressões do 

ambiente e é freqüentemente sede de alterações de maior ou menor intensidade e de maior ou menor 

gravidade (Gomes, 2002).   

A poluição atmosférica por queima de biomassa domestica são associados às doenças 

respiratórias e cardiovasculares. Entretanto, já se pode associar o aparecimento de neoplasias e asma 

relacionadas aos efeitos crônicos da contaminação. Os mais vulneráveis nestes casos são as crianças, 

idosos e as mulheres grávidas, que podem sofrer alterações na função pulmonar (Brasil, 2003). 

Segundo (Pope, 2000 citado por Carmo et al., 2003), as crianças são as mais vulnerável 

aos efeitos adversos da poluição atmosférica que adulto, de maneira geral. O desenvolvimento do sistema 

respiratório das crianças não estar completo até, aproximadamente, os 18-20 anos de idade.  

A Amazônia legal está passando por um processo acelerado de ocupação, que nas 

últimas três décadas levou ao desmatamento de cerca de 10% de sua área. Esta região concentra mais de 

85% das queimadas que ocorrem no Brasil durante o período de estiagem das chuvas na região 

socioambiental. Várias instituições nacionais e internacionais têm desenvolvidos pesquisas sobre o impacto 

das queimadas no ecossistema amazônico, mas a magnitude de seus efeitos à saúde ainda é pouco 

estudado, embora este não seja um episódio novo em termos de degradação ambiental (Amazônia), Vale 

ressaltar que os maiores desafios residem não apenas nas áreas tecnológicas ou financeiras, mas, 

sobretudo, no gerenciamento responsável dos recursos naturais, sejam estes fornecedores de bens e 

serviços ou receptadores finais de resíduos (Soares, 2006).  

Atualmente, as discussões acerca da deterioração do meio ambiente enfocam as 

grandes cidades do país, onde o efeito da urbanização sobre os ecossistemas tem provocado uma intensa 
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degradação do dos recursos naturais. Porém, pode-se verificar que mesmo os municípios de pequeno e 

médio porte apresentam uma situação crítica no que diz respeito à falta de planejamento municipal (Soares 

et al.,2006).   

De acordo com Mello (2002), o crescimento dos municípios se estabelece paralelo a um 

processo crescente de degradação ambiental, onde são praticadas constantemente agressões contra a boa 

climatização, a correta drenagem, as áreas verdes, os cursos hídricos e a topografia original.  

Neste estudo sobre as queimadas dentro do perímetro urbano da cidade Boa Vista, 

buscou-se a importância de uma análise da anatomia das queimadas para diagnosticar todos os seus efeitos 

como as doenças causadas em decorrência desta, e as demais conseqüências para o bairro Olímpico. A 

degradação ambiental pode ter uma série de causas, no entanto, é comum colocar a responsabilidade no 

crescimento populacional e, na conseqüente pressão que esse crescimento proporciona sobre o meio físico.  

Portanto, este trabalho teve como finalidade requisitar medidas corretivas de controle 

ou de prevenir as queimadas do bairro Olímpico, de maneira que haja formas responsáveis, onde o poder 

público possa oferecer uma qualidade de vida para a população respeitando os recursos naturais. 
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OBJETIVOS 

a) Identificar os impactos ambientais decorrentes das queimadas;  

b) Conhecer as doenças decorrentes das queimadas;  

c) Conhecer o nível de poluição ambiental decorrente das queimadas 

 

 

METODOLOGIA 

A presente pesquisa é de caráter qualitativo e quantitativo (mista), que faz uso de 

levantamento bibliográfico e entrevistas que estimule a compreensão, em busca de esclarecer os problemas, 

pois segundo Motta (2002) esse tipo de pesquisa é utilizado para se obter respostas às questões 

particulares onde existe uma preocupação com um nível de realidade, que não pode ser quantificado.  

Já Sampiere et al (2007) define a pesquisa quantitativa como estudo baseado na coleta 

de dados com descrição numérica, onde o fenômeno é contextualizado através de questionário. 

O universo deste trabalho foi no bairro Olímpico, situado na zona oeste, periferia da 

cidade de Boa Vista-RR entre as coordenadas geográficas 02o 80/146N e 60o 73’261” W, a margem do 

igarapé Waizinho, próximo da Vila Olímpica constituindo uma área total de 216.385 m2 hectares, incluindo 

área de preservação ambiental. 

A pesquisa foi desenvolvida entre os dias 25.02 a 14.03.2009, sempre no horário das 14 

às 16 horas, devido ser horário que se configura em um maior índice de queimadas no bairro. O 

procedimento adotado foi à aplicação de questionários individuais para os moradores. O questionário foi 

baseado em Silva (2005) no qual fazem parte do mesmo14 (quatorze) perguntas, sendo as primeiras 

relacionadas ao perfil da população da área tais como: sexo, idade, grau de instrução, profissão e renda 

familiar e posteriormente questões relativas ao meio ambiente, em especial as queimadas, no que refere as 

causas, conseqüências e conhecimento dessa população sobre os aspectos legais das queimadas urbanas. 

Quanto às ferramentas utilizadas, fez-se uso do Sistema de Posicionamento Global – GPS e uma máquina 

fotográfica para registrar as informações da área estudada.  
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RESULTADOS E DUSCUSSÃO 

Em relação às entrevistas, quanto ao perfil dos moradores do bairro Olímpico, percebeu-

se que dos 150 (cento e cinqüenta) entrevistados, na variável sexo, 98% dos eram do sexo feminino e 

apenas 2% do sexo masculino o que sugere que a maioria desses entrevistados são donas de casa. 

Em relação à idade dos entrevistados, a pesquisa de campo mostrou que, 20% dos 

entrevistados tinham entre 15 a 25 anos, 22% tinham entre 26 a 35 anos, 19% tinham entre 36 a 45 anos de 

idade, 20% tinham entre 46 a 55 anos de idade e 19% entre 56 a 65 anos de idade.  

No que se refere ao grau de escolaridade, dos entrevistados, 6% responderam que são 

analfabetos, 25% possuem o ensino médio completo, 5% possuem o ensino médio incompleto, 35% 

responderam que possuem o ensino fundamental incompleto e 29% responderam possuir o ensino 

fundamental completo.   

Quando questionados sobre a questão da renda pessoal dos moradores do bairro (19%) 

responderam que recebem 01(um) salário mínimo por mês; (29%) responderam que recebem entre 01 a 02 

(um a dois) salários por mês; (17%) disseram que recebem entre 02 a 03 (dois a três) salários por mês; e 

(35%) declaram receber por mês mais de 03 (três) salários por mês.  

Conforme mencionado anteriormente os entrevistados foram escolhidos de forma 

aleatória, no total de 150 (cento e cinqüenta), dos quais 14% são profissional liberal, 39% são domestica, 

10% são pensionistas, 7% são militares, 19% são funcionários públicos, e apenas 11% dos moradores são de 

empresas privadas e estes mesmos entrevistados 23% responderam que recebem entorno de um salário 

mínimo, 53% destes recebem de 1(um) a (2) dois salários mínimos por mês, 23% responderam que recebem 

de 2 (dois) a 3 (três) salários mínimos e apenas 1% dos entrevistados declararam receberem mais de 3 

(três) salários mínimos por mês. 

A questão do uso do fogo para a queima do lixo doméstico, como galhadas queima de 

pneus e outros produtos, por um lado gera conflitos quanto à ilegalidade de sua  ação frente ao órgão que 

exercem as funções de comando e controle; por outro, recebe criticas dos ambientalistas e da população 

por falta atuação, que se vêem prejudicados pelos efeitos deletérios à saúde, provocados pelo excesso de 

fumaça e pela degradação do ambiente em termos de solo, água, clima e corpos hídricos. Estes órgãos são 

responsáveis pela fiscalização desta pratica de acordo com a lei municipal nº 947 de 2007 que proíbe esta 

ação de conformidade com a figura 1. 
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Figura 1: a) Mostra o processo de queima de lixo doméstico; b) Queima de pneus. 

Fonte: Autor (2009). 
 

No trabalho de campo, verificou-se a queima de vegetação em: terrenos baldios, queima 

de lixo doméstico na área de APP, queima resíduos vegetais resultante da poda de árvores e lixos. Estes, por 

sua vez, ao entrarem em combustão, geralmente são tóxicos e conseqüentemente, prejudiciais ao seres 

humanos e resto de construção civil sendo utilizados para aterrar e ampliar seus terrenos dentro da área de 

APP.       

Neste sentido as figuras 2 a e b ilustram claramente a prática de queimadas no setor 

urbano em terreno baldios queima de lixo e em áreas de loteamento onde não foi realizado a capina. As 

condições meteorológicas (ventos e temperatura), a declividade do terreno e horário da queimada, são 

condicionantes do tempo necessário para a queima total do material vegetal disponível, assim como a 

temperatura global. Quanto as fumaça produzida pelas queimadas conforme figura 2b, Alves (2001) afirma 

que as nuvens, são as principais responsáveis pelo albedo planetário e os problemas respiratórios. 

 

       
Figura 2: a) Queima de lixo juntamente com pneu de veiculo; b) Queimada no lavrado próximo ao 

bairro Olímpico. Fonte: Autor (2009). 
 

No que se refere às conseqüências das queimadas urbanas para as questões 

socioambientais, os moradores relataram que os problemas que mais os preocupam são 82% a poluição dos 

rios e igarapés e 18% dos entrevistados responderam que era o desmatamento, conforme mostra a figura 3. 
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Figura 3: Interesse quanto às questões ambientais. Fonte: Autor (2009). 

 

Foi perguntado aos moradores quais as pessoas que mais sofrem de doenças 

respiratórias no período de Setembro a Abril período de seca e queimadas, 57% dos entrevistados 

confirmaram que as crianças, 19% respondera que eram os adultos e 24% responderam que eram os idosos, 

conforme mostra a figura 4. 
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Figura 4: Perfil dos entrevistados com relação às doenças respiratórias. Fonte: Autor (2009). 

 

A matriz de avaliação modificada de Silva (2005) através dos parâmetros físicos 

biológicos e antrópicos comprovou a existência de alguns impactos de maior importância (Grau 2), 

destacam-se como: exposição do solo, aumento de partículas (poeira), diminuição a oferta de abrigo e 

alimento a fauna, e outros. (Figura 5 a e b). 

 

 
Figura 5: Impactos de maior importância a) O aumento de partículas e b) exposição do solo 

Fonte: Autor (2009). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os indicadores da qualidade ambiental urbana se devem em grande parte, à 

complexidade dos fatores que interferem na qualidade ambiental urbana, bem como das várias dimensões 

que envolvem o tema. Do ponto de vista da metodologia proposta por Silva (2005), foi promovido um 

resultado satisfatório para avaliar os impactos causados à saúde e ao meio ambiente na área estudada. 

Portanto, quanto às queimadas praticadas pela população, estas ocasionam impactos 

negativos ao meio ambiente físico, químico, biológico e antrópico, demonstrando que se usa 

inadequadamente o fogo, desconsiderando a legislação para tal, comprometendo desta  forma, a qualidade 

ambiental e por conseqüente a qualidade de vida da população.  

Diante dos fatos, este trabalho buscou fornece subsídios ao poder público no tocante à 

tomada de decisões em buscar uma forma de desenvolvimento sustentável no bairro Olímpico em Boa Vista. 

E para uma melhor forma de entendimento da fiscalização quanto ao uso do fogo pelas pessoas, o fogo não 

é um inimigo mais sim o homem.  

Contudo, o uso do fogo como forma de limpar terrenos, queima de lixo, não constitui 

apenas em simples ato de desrespeito à legislação urbanística e ambiental, mas também uma falta de 

respeito a sua saúde e a de seu próximo, adivinda de uma falha nas políticas públicas voltadas a essa 

questão.   
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