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Introdução 
A poluição ambiental decorrente de incêndios florestais tem sido amplamente discutida nos últimos anos. Estudos 

recentes mostram que o dano à poluição atmosférica tem efeito direto tanto ao meio ambiente, mas principalmente na 

qualidade do ar que inalamos (HENRRIQUES, 2011). Em decorrência do alto número de incêndios florestais e seu 

impacto direto no Sistema Respiratório (SR), este estudo se propôs a investigar quais os efeitos deletérios do ar inalado 

de incêndios florestais mimetizando esta queima com o uso de biomassas de carvalho vermelho, turfa, agulhas de 

pinheiro, pinho e eucalipto. 

Metodologia 
Revisão de literatura com abordagem qualitativa de artigos das bases de dados PubMed, LILACS e SciELO. Foram 
utilizados os seguintes descritores: Biomassa, Poluição, Meio Ambiente. Utilizou-se como critérios de inclusão estudos 
experimentais e completos disponíveis nos idiomas português, inglês e espanhol e do ano de 2015 a 2020. Quanto aos 
critérios de exclusão não foram coletados estudos fora da temática principal da pesquisa e trabalhos com apenas 
resumos disponíveis. 

Resultados e Discussão 
Estudos com o objetivo de mimetizar incêndios florestais, trabalharam com a queima de biomassas com combustão de 

forma flamejante e ardente de carvalho vermelho, turfa, agulhas de pinheiro, pinho e eucalipto mostraram altos níveis 

de metais pesados Cromo (Cr), Cobre (Cu), Ferro (Fe), Manganês (Mn), Níquel (Ni), Chumbo (Pb), Antimônio (Sb) e 

Zinco (Zn) (HOKIM ET AL., 2018; MARCHETTI., 2019). De acordo com (FANG ET AL., 2017) altas concentrações 

desses metais implicam em lesão pulmonar e inflamação através do aumento da ciclagem redox. As amostras de MP 

em chamas apresentaram maior toxicidade pulmonar (contagem de neutrófilos) do que as amostras em combustão 

lenta, com turfa e eucalipto sendo os mais potentes (HOKIM ET AL., 2018). Neste caso a lesão pulmonar e a inflamação 

podem ser desencadeadas por vários sinais diferentes de porções inorgânicas e orgânicas que causam estresse 

oxidativo de uma forma ou de outra (BOLLING ET AL., 2012). Além de danos ao tecido pulmonar, a mecânica pulmonar 

de animais expostos a queima dessas biomassas também mostra danos, como a diminuição de vários fatores como: o 

volume pulmonar, capacidade inspiratória, propriedades elásticas do pulmão e áreas de trocas gasosas. Estes danos 

culminam em uma sérias dificuldades respiratórias e problemas crônicos com longo prazo de exposição (JOSINO ET 

AL., 2017) 

Considerações Finais 
Os incêndios florestais trazem importantes danos ao meio ambiente, o SR de animais expostos aos gases dessas 

queimas sofre significantes problemas de saúde, incapacidades inspiratórias doenças agudas e crônicas com o passar 

do tempo também já foram registrados e ainda são esperados com a progressão de incêndios já registrados nos últimos 

anos. Espera-se que medidas de proteção ambiental somadas com políticas públicas sejam tomadas em prol  da 

conservação do meio ambiente e da qualidade de vida de animais e seres humanos. 
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