


QUEIMADA URBANA 

QUEIMADAS URBANAS QUANDO OCORREM? 

 Queima De Lixo Doméstico; 
 Folhas; 
 Limpeza Inadequada De Lotes Baldios. 

  

CONSEQÜÊNCIAS DAS QUEIMADAS 

 Impacto na atmosfera; 
 impacto no solo; 
 desequilíbrio ecológico; 
 impacto na fauna;  
 impacto na saúde humana;  
 problemas com tráfego aéreo; 
 prejuízo financeiro. 

 

               POSSÍVEIS SINTOMAS 

 Os sintomas da queimada urbana são: 
- dor de cabeça. 
- náuseas (“fazer vômito”), tonturas, mal-estar geral (“baixar 
pressão”). 
- ardor e vermelhidão nos olhos (como se fosse uma 
conjuntivite). 
- tosse, espirros e pigarro na garganta (sensação de que a 
garganta está “seca” ou “arranhando”). 
- chiado, roncos no peito (“peito carregado”), asma 
(“bronquite”). 

QUEIMAR LIXO VALE A PENA? 
 

Muitos acreditam que queimando as folhas varridas das calçadas, os 
galhos caídos das árvores, a sujeira acumulada no meio fio, o mato 
crescido no fundo do quintal, o lixo produzido por seus familiares, 
estarão resolvendo o problema de acúmulo de detritos em sua 
residência. Na verdade este é um pensamento equivocado, pois a  

queima transformará resíduos sólidos em substâncias gasosas 
perigosas para a saúde. 

COMO EVITAR A QUEIMADA URBANA? 
 

1) Reduzir desperdício: buscar novas alternativas para o 
reaproveitamento e só comprar produtos manufaturados de forma 
ecologicamente correta. 
2) Reaproveitar quando possível: comprar produtos em refil para 
acondicionar em recipientes próprios para a recarga. 
3) Reciclar material: valorize o catador de papel, sucata e vidro. 
4) Compostar os orgânicos: é o método adequado para dar fim aos 
resíduos e materiais orgânicos. 
5) Dispensar os detritos: tudo aquilo que não for possível reduzir, 
reaproveitar, reciclar e compostar: dispensar na lixeira seletiva para que 
o caminhão da limpeza urbana colete e processe este material. 
6) Educação ambiental: preservar o planeta antes que a própria 
natureza resolva nos ensinar a lição. 

FISCALIZAÇÃO 

O Município de Avanhandava possui a Lei Nº 1.858, de setembro de 
2009, que proíbe a realização de queimadas nos lotes, logradouros 
públicos e áreas urbanas do Município. O Município manterá serviço 
próprio com a finalidade de receber denúncias sobre a transgressão, 
através do telefone nº 3651-9200, com o fiscal de posturas municipal. 
Realizar queimada urbana é crime que prevê multa de 100 UFM – 
Unidade Fiscal do Município. 

 “Não basta apenas o Município fazer a parte dele, a população 
tem que ter consciência que isso é um mal para ela mesma”. 

REALIZAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA 
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