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O Programa "Fogo: Emergência Crônica" foi iniciado em outubro de I 999 - em 
onze municípios da Amazônia brasileira - e sua implementação está prevista até junho de 
2000. Tem como objetivo principal integrar a ação emergencial à ação preventiva, a 
partir da constatação que os efeitos do uso descontrolado do fogo sobre meio ambiente, 
economia e saúde se constituem em emergência em muitas regiões da Amazônia, embora 
com características crônicas. Por esta razão, o programa está sendo desenvolvido antes 
da época das queimadas. 

Outros projetos sobre a questão do fogo foram desenvolvidos em escala nacional 
ou. em alguns casos, estadual, sendo que as ações com enfoque local são normalmente 
dirigidas apenas para públicos alvo específicos e setoriais. Portanto, o segundo objetivo 
do projeto é a realização de um teste de ação integrada em escala municipal, com o 
envolvimento de todos os atores relevantes: econômicos, sociais e institucionais. O 
programa tem um caráter fortemente experimental e espera-se que possa vir a constituir 
urna referência para intervenções mais abrangentes. As atividades são definidas em escala 
local e variam de acordo com as propostas de cada município: Acrelândia, Rio Branco. 
Senador Guiomard e Xapuri (AC), Alta Floresta, Carlinda, Guarantã do Norte, Matupá, 
Novo Mundo e Peixoto Azevedo (MT) e Marabá (P A). 

Protocolos 
Municipais 
sobre Fogo 

O Protocolo Municipal sobre Fogo de Xapuri (AC) - o 
primeiro em toda a Amazônia - foi realizado a partir de 

uma ampla consulta e reuniões preparatórias com todos 
os setores da sociedade local, e assinado no âmbito de 

uma reunião realizada no auditório da paróquia no dia 7 de 
abril de 2000. 

Maio 2000 



XAPURI - Protocolo Municipal sobre Fogo 

Introdução 

Representantes dos diversos segmentos da sociedade do Município de Xapuri, com a 
coordenação da Prefeitura Municipal e o apoio de organizações governamentais e não 
governamentais; reconhecendo a importância atual do uso do fogo para trabalho da terra, 
principalmente devido à falta de políticas públicas, tecnologias que incentivem a formas 
diferenciadas de ocupação do solo e dêem apoio aos produtores; reconhecendo também os 
graves e diversos prejuízos que as queimadas provocam a cada ano para toda a sociedade, 
especialmente aos produtores locais e 

considerando: 

1- A freqüência com que o fogo escapa do controle dos produtores rurais, 
propagando-se por florestas e áreas de produção agropecuária, causando graves 
prejuízos econômicos, sociais e ambientais para o município e para toda a região; 

2- Que o fogo representa um problema para os que não o utilizam, como os pequenos 
produtores que trabalham com agricultura permanente e agrofloresta, que acabam 
tendo grandes prejuízos; como também para as populações rurais e das cidades que 
sofrem com as doenças respiratórias, aeroportos fechados e aumento do número de 
acidentes; 

3- Que o uso correto do fogo, bem como de outras ferramentas, e o controle das 
queimadas intencionais estão entre os grandes desafios dos agricultores amazônicos, 
tanto dos pequenos produtores quanto dos grandes pecuaristas e proprietários; 

4- Que apesar dos esforços, os programas de controle das queimadas a nível federal até 
o momento não trouxeram os resultados esperados; tendo algumas vezes, devido à 
forma como são implementados, causando transtornos para grande número de 
proprietários locais; 

5- Que a abertura de novas áreas e a recorrente entrada do fogo na mata, tem tomado 
o ambiente mais vulnerável fazendo com que os cuidados devam ser redobrados a 
cada ano; 

6- Que devido à complexidade do problema, compreendemos ser necessário o 
envolvimento de toda a sociedade local articulada em tomo de ações a nível 
municipal para conseguirmos resultados positivos; bem como, a necessidade de 
soluções locais para a gestão pública e os problemas ambientais; 

7- A necessidade de que sejam encontradas alternativas que propiciem o crescimento e 
diversificação das atividades econômicas e, garantam a sustentabilidade ambiental 
(hoje e no futuro); bem como fortaleçam a agregação da sociedade; 

8- A responsabilidade e oportunidade do poder público e da sociedade civil municipal 
em desenvolver e integrar programas de controle de fogo, somando esforços com as 
iniciativas federais e estaduais; 

9- O apoio do Projeto Fogo! Emergência Crônica, que visa incentivar iniciativas de 
prevenção e combate ao fogo no âmbito municipal, com o envolvimento dos 
diversos setores da sociedade. 
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1 Objetivos e Atores Envolvidos 1 
Os vários segmentos da sociedade civil aqui presentes tomam a iniciativa, com base nos 
pontos acima, de firmar o "Protocolo de Xapuri sobre Fogo: prevenção, combate e 
alternativas", com o objetivo de: 

~ reduzir a incidência de fogo no murucrpro, através de compromissos e 
ações a serem coordenados e desenvolvidos pelos diferentes setores 
interessados em participar e cooperar no trabalho de combate ao fogo; 

~ incentivar a substituição do uso do fogo, quando for possível; 
~ buscar alternativas para as atividades econômicas da região, que não utilizem o fogo 

e propiciem a diversificação e rendimento ao produtor, garantindo a sustentabilidade 
ambiental; 

~ contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população do município e região, 
em particular as condições de saúde; bem como, com o fortalecimento e a agregação 
da sociedade. 

Este PROTOCOLO, firmado de maneira espontânea por todos os participantes, se constitui 
num compromisso voluntário da sociedade local e é produto de oito reuniões e um 
seminário que tiveram como objetivo debater os problemas relativos ao fogo, ao meio 
ambiente e ao desenvolvimento do município; onde todos os segmentos tiveram ampla 
possibilidade de participação e contribuição. 

Cabe destacar que este PROTOCOLO não substituirá as leis federais ou estaduais, e todos 
os participantes devem seguir as determinações previstas por lei, como o licenciamento para 
derruba e queima, ou em termos de compromisso, como o Plano de Utilização da Reserva 
Extrativista Chico Mendes. 

2 Ações e Compromissos Firmados 1 
As ações e compromissos firmados neste protocolo estão subdivididos em: 

;;;,, medidas a serem tomadas para garantir o uso controlado do fogo; 
~ medidas para substituir ou reduzir o uso do fogo; 
~ medidas de prevenção e combate ao fogo acidental. 

2.1 Medidas a serem tomadas para garantir o uso controlado do fogo 

2.1.1 Acordo entre vizinhos e queimada comunitária 

Os participantes: pecuaristas, agricultores e extrativistas, comprometem-se a realizar acordo 
entre vizinhos e queimada comunitária dentro das orientações abaixo descritas: 
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> os vizinhos devem ser avisados no mínimo 1 mês antes da intenção de desmatar e 
queimar, para que seja possível planejar juntos as medidas de controle, como a 
realização dos aceiros, protegendo os cultivos perenes e os animais. 

> o aviso deve ser refeito l semana e depois 2 dias antes da queimada. 
> os vizinhos devem estar presentes mesmo que não queiram queimar. 
> por este PROTOCOLO torna-se obrigatório vigiar durante a queimada em sistema 

de mutirão. 
> no caso de queimada de derrubada, de pastos sujos e de capoeiras os participantes 

buscarão realizar a queimada comunitária, para que o controle em caso de acidente 
seja mais fácil. As pessoas que participam da queimada comunitária devem contar 
com equipamentos para o combate do fogo, como bombas de água, abafadores, etc, 
a serem fornecidos pela prefeitura e órgãos ambientais. 

> a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, Associações, o governo do Estado, através da SEATER e do 
IMAC e o governo federal, através do IBAMA comprometem-se a incentivar 
acordos nas comunidades como queimada comunitária, sobretudo nas áreas mais 
vulneráveis, bem corno facilitar o acesso ao licenciamento. 

2.1.2 Aceiros 

Os participantes - pecuaristas, agricultores e extrativistas - comprometem-se a tornar as 
seguintes medidas em relação aos aceiros: 

> por este PROTOCOLO toma-se obrigatório para os vizinhos envolvidos realizar 
aceiro no entorno de todo área a ser queimada, inclusive nas divisas das 
propriedades. Nos casos em que apenas um dos vizinhos vá realizar a queimada as 
partes devem buscar um acordo sobre a divisão do trabalho e dos custos. 

> no pasto, o aceiro deverá ter, no mínimo, 2 metros de largura para proteger as 
cercas. 

> na derrubada o aceiro deve ser feito varrendo, na largura mínima de 1 metro (largura 
maior dependendo da altura do basculho) e retirando cipós, começando de 2 a 4 
metros após a área brocada. Se houver pau/madeiras caídas, buscar rolar ( cortar) 
com moto-serra, se não houver moto-serra deve-se aceirar até o final da tora . 

.> a queima deve ser sempre do aceiro para dentro. 
> fazer aceiro na castanheira, seringueira, mogno e outras espécies previstas em lei . 
.> as associações comprometem-se a promover e incentivar mutirões para realização 

dos aceiros. 

2.1.3 Contra-fogo e contra-vento 

Os participantes - pecuaristas, agricultores e extrativistas - comprometem-se a fazer contra 
fogo e contra-vento segundo as seguintes orientações: 
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~ fazer contra-fogo na limpeza de pasto e na queimada da derrubada. O contra-fogo 
deve ser feito esperando o fogo secundário chegar até a metade da área para atear o 
fogo principal. 

» atear fogo contra o vento. 

2.1.4 Dia e horário da queimada 

Os participantes - pecuaristas, agricultores e extrativistas - comprometem-se a buscar os 
horários com condições climáticas mais favoráveis, como: 

» não queimar em dias de vento; 
» queimar somente após alguns dias de chuva suficiente para deixar a vegetação 

úmida; 
~ queimar nos horários abaixo especificados: 

• queimada do pasto: iniciar entre 15:00 - 16:00 
• queimada para o roçado: iniciar entre 12:00 - 13:00 

! 

2.1.5 Uso controlado do fogo no pasto 

Os participantes - pecuaristas, agricultores e extrativistas - comprometem-se a abandonar 
gradativamente o fogo na limpeza das pastagens substituindo-o pelo Manejo Integrado de 
Pastagens. No período em que o Manejo Integrado não for implementado os participantes: 
pecuaristas, agricultores e extrativistas, comprometem-se a: 

:;;;. redobrar os cuidados na limpeza de pastos mais "sujos" onde o fogo "pula " com 
mais facilidade. 

» queimar o pasto no final do verão após as primeiras chuvas. 
};;> derrubar as árvores secas, com exceção da castanheira, seringueira e outras espécies 

definidas por lei, antes de queimar o pasto. 
» as associações, a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Agricultura e o 

governo do estado, através da SEAP e SEATER comprometem-se a promover 
campanha propondo que o pasto velho deva ser roçado e não queimado. 

2.2 Medidas para substituir ou reduzir o uso do fogo 

2.2.1 Fogo no pasto 

Os participantes - pecuaristas, agricultores e extrativistas - comprometem-se a abandonar 
gradativamente o fogo na limpeza das pastagens substituindo-o pelo Manejo Integrado de 
Pastagens. Para tanto os seguintes compromissos e ações são firmados: 

~ a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Agricultura e o governo do estado, 
através da SEAP e SEATER, em parceria com organizações governamentais e não 
governamentais, promoverão um programa de melhoria da pecuária no município 
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incluindo linhas de crédito acessíveis, assistência técnica e programa de mecanização 
nos locais onde há acesso. 

~ a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Agricultura e o governo do estado, 
através da SEATER, buscarão capacitar seus técnicos, que promoverão capacitação 
anual de produtores em técnicas de manejo e formação de pastagens que dispensam 
o uso do fogo. 

~ os participantes - pecuaristas, agricultores e extrativistas - buscarão utilizar o fogo 
no pasto somente na formação do pasto. 

2.2.2 Redução do uso do fogo para abertura de áreas 

Na derrubada os participantes - pecuaristas, agricultores e extrativistas - comprometem-se a 
abrir somente a área que vai ser plantada, ou aquela estritamente necessária para a 
quantidade de gado que possui, de forma a reduzir a abertura e queima de áreas que não 
serão usadas. No trabalho de derrubada evitar que caiam paus dentro da mata. 

~ a prefeitura compromete-se a discutir junto ao governo do estado um subsídio para 
preparo da terra sem uso do fogo, tendo em vista o serviço ambiental prestado a 
toda população e o aumento dos custos para adoção de técnicas que dispensam o 
uso do fogo; 

~ o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Sindicato Rural e as associações 
comprometem-se a incluir na sua pauta de reivindicação o subsídio para preparo da 
terra sem uso do fogo; 

~ a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Agricultura e o governo do estado, 
através da SEATER, em parceria com organizações governamentais e não 
governamentais, promoverão a difusão de técnicas que substituam o uso do fogo 
para preparo da terra, como o uso adubação verde e manejo de capoeiras (a 
exemplo do método adotado na comunidade do Vai-Quem-Querzinho). Os 
produtores, por sua vez, buscarão dar preferência às áreas de capoeira, se 
possuíerm, para plantio dos roçados; 

~ a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Agricultura e o governo do estado, 
através da SEATER buscarão capacitar seus técnicos que promoverão a difusão de 
culturas perenes que dispensam o uso do fogo e dão maior rendimento econômico; 

~ a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Agricultura e o governo do estado, 
através da SEAP promoverão a mecanização das terras para renovar o pasto e 
plantar a lavoura branca, nas áreas onde há acesso. 

2.2.3 Queimada Urbana 

~ Por este protocolo, fica proibido usar fogo na área urbana para queima de lixo ou 
limpeza de áreas. 

~ A prefeitura, através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, e as associações 
de moradores comprometem-se a definir um calendário e horário para a coleta diária 
de lixo e dos entulhos para evitar que o lixo seja queimado. 
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}.- A prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde e de Serviços Urbanos, 
juntamente com as Associações de Bairro comprometem-se a divulgar o calendário 
de coleta 

>-- A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, aumentará o 
número de caixotes de coleta 

}.- As diretoras de escolas, com apoio da Prefeitura através da Secretária Municipal de 
Educação, vão traçar medidas que impeçam o uso do fogo em cada escola, 
envolvendo todos os funcionários e servidores. 

~ A prefeitura, através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e da Secretaria de 
Educação, o governo do Estado, através do IMAC, governo federal através 
IBAMA, as associações de bairro e a associação comercial promoverão uma 
campanha nos bairros e escolas, através da produção de panfletos e programa no 
rádio e com envolvimento dos agentes jovens, agentes de saúde, lideranças 
comunitárias e escolas. 

2.3 Medidas de prevenção e combate ao fogo acidental 

2.3.1 Formação de Mutirão e grupos Comunitários 

A prefeitura, através da Secretaria Municipal de Agricultura, o Sindicato de Trabalhadores 
Rurais, o Sindicato Rural, as Associações de Produtores e o governo do estado, através do 
IMAC e da SEATER, e IBAMA incentivarão a formação de brigadas comunitárias 
equipadas nas áreas mais vulneráveis. 

Nas comunidades onde não houver a formação de brigadas a comunidade deve responder 
ao pedido de auxílio de qualquer morador para apoiar o combate ao fogo 

2.3.2 Prevenção do fogo acidental de beira de estrada 

Os participantes que possuem divisas em ramais ou estradas onde há grande circulação de 
pessoas e veículos comprometem-se a limpar a beira da estrada na margem de sua 
propriedade e o governo do estado, através do DERACRE compromete-se com a limpeza 
da margem da BR3 l 7. Esta limpeza deve ser realizada no período de maio a junho, roçando 
o mato e fazendo a queima controlada da palha, com prévia autorização dos órgãos 
ambientais solicitada pela associação através de pedido coletivo. Deve-se, ainda, 
providenciar a sinalização da operação de queima nas estradas com uma distância mínima 
de l quilômetro. 

A prefeitura municipal, com apoio do projeto Emergência Crônica, compromete-se a 
colocar placas nos varadouros e estradas das áreas de risco (onde passam muitas pessoas e 
veículos e onde há muito pasto). 

2.3.3 Comunicação e Campanhas 

~ As comunidades comprometem-se a comunicar ao IBAMA, IMAC ou Pelotão 
Florestal, através das Associações, do Sindicato de Trabalhadores Rurais e 
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Sindicato Rural, as ocorrências de incêndios acidentais ou intencionais irregulares, 
em áreas florestais, atividades agropecuárias ou Reserva Extrativista. 

> O Projeto Emergência Crônica e Amigos da Terra - Programa Amazônia 
compromete-se instalar, de acordo com a demanda dos órgãos ambientais, as 
estações completas de rádio comunicação SSB, que possam a apoiar o serviço de 
monitoramento e fiscalização. 

> A prefeitura e o governo do estado, em parceria com organizações governamentais 
e não governamentais, compromete-se a realizar campanha anual, utilizando os 
meios de comunicação de massa (rádio, televisão e jornal), produção de cartilhas e 
folders com informações sobre uso do fogo, o fogo acidental, queimadas urbanas, 
seus problemas e alternativas. 

> A prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde compromete-se a incluir o 
tema de prevenção de queimadas na pauta de trabalho dos agentes de saúde urbanos 
e rurais. 

> A prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação compromete-se a inserir 
o tema de queimadas nas Campanhas de Semana de Meio Ambiente e nos 
currículos, bem como apoiar as iniciativas já existentes nas escolas. 

> Os fiscais colaboradores da Reserva serão incluídos nas campanhas educativas. 
> As associações e Sindicato de Trabalhadores Rurais comprometem-se a inserir a 

discussão de queimadas em grupos femininos. 
> O IBAMA compromete-se a informar índice e localização dos focos de queimadas 

para orientar as ações previstas no protocolo. 
?- O IMAC e IBAMA comprometem-se a repassar para a Prefeitura o número 

de licenças de desmate e queima, com a localização das áreas, a fim de 
que a Prefeitura possa identificar as áreas que necessitam de ações mais 
intensas. 

2.3.4 Fiscalização e punição 

?- Por este PROTOCOLO, fica definido que, em caso de acidente, o causador, 
tomando ou não as medidas preventivas, deve procurar um acordo com o vizinho 
para repor os prejuízos causados. Em caso de desavença o Sindicato Rural, o 
Sindicato de Trabalhadores Rurais ou a Associação local deve resolver a questão. 

>- Por este PROTOCOLO, fica definido que quem não tomar as medidas preventivas, 
apesar do conhecimento das regras, e causar acidente será o responsável pelas 
conseqüências e assumirá as penalidades. Caberá ao Sindicato Rural e ao Sindicato 
de Trabalhadores Rurais encaminhar a denúncia aos órgãos competentes para sofrer 
as penalidades previstas em lei. 

>- Na fiscalização, os fiscais do IMAC ou IBAMA verificarão o cumprimento das 
regras estabelecidas no protocolo, utilizando-o como instrumento de orientação. 

> O IMAC e IBAMA comprometem-se a capacitar os fiscais em relações humanas e 
fiscalização educativa. 

> Os participantes - pecuaristas, agricultores e extrativistas - através do Sindicato 
Rural, Sindicato de Trabalhadores Rurais, Associações e Prefeitura comprometem 
se a informar aos órgãos ambientais, posturas equivocados dos fiscais. 
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2.4 Mecanismos de Implementação e Avaliação 

As Ações Compromissos desse PROTOCOLO serão implementadas por um ou mais dos 
seus participantes, sempre de forma transparente e articulada com os outros segmentos da 
sociedade. Serão realizadas reuniões periódicas para que cada setor discuta, acompanhe e 
avalie o estágio de implantação dos seus compromissos e de todas as atividades. 

Estão previstas reuniões a cada dois meses e a cada mês entre os meses de agosto e 
outubro. Nos meses de novembro e dezembro, deverá ser feita uma avaliação final. 

A organização Amigos da Terra - Programa Amazônia fará monitoramento e avaliação da 
implementação das ações e compromissos previstos neste PROTOCOLO. 

A prefeitura, o governo do Estado, o projeto "Fogo: Emergência Crônica", a associação 
Amigos da Terra - Programa Amazônia e demais parceiros comprometem-se a utilizar este 
PROTOCOLO para providenciar acesso a fontes de financiamento para as atividades aqui 
previstas, por exemplo através de fundos federais que já manifestaram a intenção de 
priorizar os municípios que adotarem esse tipo de instrumento. 

Com base na avaliação da implementação deste intrumento, a Prefeitura e a Câmara 
Municipal poderão adotar algumas medidas aqui previstas na forma de normativas legais, de 
acordo com as possibilidades oferecidas pela legislação em vigor. 

2.5 Prazo de Duração 

Este PROTOCOLO tem prazo de duração previsto até dia 31 de dezembro de 2000, 
podendo ser renovado e alterado por seus participantes, na medida em que haja o interesse 
comum 

Assinaturas ao Protocolo de Xapuri sobre Fogo 

> Prefeitura Municipal 
> Câmara Municipal 
> Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
> Sindicato Rural 
> Amigos da Terra - Programa Amazônia 
> Secretaria Municipal de Agricultura 
> Secretaria Municipal de Educação 
> Secretaria Municipal de Saúde 
> Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 
> IBAMA - Escritório de Xapuri 
> IMAC 
> Secretaria Executiva de Agricultura e Pecuária - Escritório Xapuri 
> Secretaria Executiva de Assistência Técnica e Garantia da Produção - Escritório 

Xapuri 

.. 
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> Associação dos Moradores da Reserva Extrativista Chico Mendes 
> Associação da Maloca 
> Associação da Estrada de Petrópolis 
> Associação dos Pecuaristas - ASP AX 
> Associação do V ai-Quem-Quer - ASP AEX 
> Associação da Pimenteira- APCOPIB 
> Associação do Rio Acre e Rio Xapuri - APCRAX 
> Associação Nova União (km 26) 
> Associação Novo Oriente (km 20) 
> Associação Riberacre 
> Associação Campinas 
> Associação Comercial 

Além desses participantes que assumem compromissos diretos, participam e apoiam as 
decisões desse PROTOCOLO as seguintes instituições e personalidades do Município: 

Testemunhas: 
Padres, professores, profissionais com ação destacada, empresários. 
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Anote os novos dados de contato! 

Coordenação Geral 
Rua Bento de Andrade, 85 
04503-0 l O São Paulo - SP 
Tel.: (55 11) 3887-9369 
Fax: (55 11) 3884-2795 

E-mail: incedio@amazonia.org.br 
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