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O que está originando as 
queimadas nos biomas 
brasileiros e quais os 
malefícios que isto causa?

Pergunta de 
Partida



Relevância do projeto

Escolhemos essa pergunta de partida, pois está muito relacionada a um 
assunto em alta da nossa atualidade. Nele mostraremos as 
consequências e malefícios desse gravíssimo problema que não está 
sendo combatido efetivamente. A fauna e flora de nossas florestas 
brasileiras está cada vez mais em risco, principalmente neste ano. 
Investigaremos as origens do fogo e tentaremos mostrar formas de 
combatê-lo.



Conclusões

Nós nos inteiramos sobre os assuntos em alta que antes 
ignorávamos, assim pudemos descobrir melhor sobre o que o 
Brasil enfrenta com as queimadas nas maiores e importantes 
florestas, que não estão sendo devidamente cuidadas. Também 
vimos os problemas e as consequências dessa séria questão 
ambiental. 



Entrevistas

Duas entrevistas foram feitas para respondermos nossa pergunta e depois 
passamos elas em texto!

A primeira foi com a Cássia Miguel Baldauf, jornalista, escritora e Media trainer, que 
cursou jornalismo na PUC (Campinas). Caso queira conferir, basta entrar neste link: 
Entrevista

A segunda foi feita com o veterinário Felipe Coutinho Batista Esteves, que trabalhou no 
resgate de animais feridos no incêndio do Pantanal, junto com a ONG Ampara Silvestre. 
Entrevista (somente o principal)

https://docs.google.com/document/d/1EnQuBIL6QiZ-DIzx5oq60nqsSn_x4on05kpBIKhwtOs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AwdsTd8-CZYtUySgAPxt5jPCWE34QcHHg4kp94fJVPk/edit?usp=sharing


Conclusões da entrevista

Após as entrevistas descobrimos novos pontos de vistas sobre o assunto, com 
pesquisas e vivências que nos trouxeram mais relevância e ideias para 
responder nossa pergunta de partida. Conseguimos ver o lado de uma 
jornalista e de um veterinário que presenciou as queimadas, concluindo que a 
principal causa das queimadas é a ação humana e que política e queimadas 
estão relacionadas e também aprendemos um pouco sobre os malefícios das 
queimadas no celeiro do mundo, o Brasil.



Estudo de Caso

Objetivo

Escolhemos o método 
de estudo de caso 

porque achamos que 
tem mais ligação com 

nosso projeto, por 
trazer dados, números 

e acontecimento 
marcantes sobre as 

queimadas.

Caso

Escolhemos o caso 
do Pantanal, que 

merece uma 
atenção especial, 
pois só nesse ano 

apresentou um 
número muito 

superior de 
queimadas do que 

ano passado.

Fontes de informação

Artigos que 
mostram por que 

Pantanal vive 
'maior tragédia 
ambiental' em 

décadas.

Reportagens 
sobre o Pantanal 

em chamas. 
Observação de 

fotos e vídeos da 
situação do 

Pantanal.



Conclusões do estudo de caso

Aprendemos que neste ano, no Pantanal, as queimadas 
estão piores do que nunca, com uma velocidade de 
devastação muito grande, atingindo recordes históricos. 
Pudemos entender melhor sobre as queimadas em geral 
analisando o Pantanal. Também conseguimos ver os dados 
das consequência das queimadas do Pantanal.



Principais descobertas

A principal 
causa das 
queimadas 

são as ações 
humanas.

As queimadas 
trazem 

malefícios tanto 
para a fauna 
tanto para a 

flora.

Temos que 
agir agora 
para evitar 

futuros 
eventos 

catastróficos



Descobrimos que a junção do clima seco, a falta de chuvas e a 
ação do ser humano foi responsável pela grande escalas de 
queimadas neste ano. Essas queimadas estão praticamente 
destruído o pantanal, acabando com recursos hídricos, a 
biodiversidade e tudo que há possível nesta região. Isto chega a 
ser bem preocupante, por ser uma área de preservação e que 
tem animais únicos, e se não fizermos nada hoje, um futuro 
horrível nos espera. Além de ficar sem o Pantanal as queimadas 
só vão piorar.

Conclusões finais



Referências Bibliográficas
● FRANZÃO, Luana. Entenda os impactos do recorde de queimadas no Pantanal nos animais da região. 

Em: 29 de setembro de 2020. Disponível em: 
<https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/09/29/entenda-os-impactos-do-recorde-de-queima
das-no-pantanal-nos-animais-da-regiao>. Acesso em: 13 de nov 2020.

● Brasil em Chamas: do Pantanal à Amazônia, a destruição não respeita fronteiras. Em: 01/10/2020 às 
13h26. Disponível em: 
https://www.greenpeace.org/brasil/blog/brasil-em-chamas-negando-as-aparencias-e-disfarcando
-as-evidencias/. Acesso em: 16 de nov 2020.

● DANTAS, Carolina. Queimadas na Amazônia em 2020 passam número registrado em todo o ano de 
2019. Em 22/10/2020 18h21. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/natureza/amazonia/noticia/2020/10/22/queimadas-na-amazonia-em-2020
-passam-numero-de-todo-o-ano-de-2019.ghtml>. Acesso em: 16 de nov 2020.

● NICOLAV, Vanessa. Queimadas no Pantanal: "Vivemos uma situação inédita", diz biólogo que atua na 
região. Em: 11 de Agosto de 2020. Disponível em:
<https://www.brasildefato.com.br/2020/08/11/queimadas-no-pantanal-vivemos-uma-situacao-ine
dita-diz-biologo-que-atua-na-regiao>. Acesso em 15 de nov 2020.

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/09/29/entenda-os-impactos-do-recorde-de-queimadas-no-pantanal-nos-animais-da-regiao
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/09/29/entenda-os-impactos-do-recorde-de-queimadas-no-pantanal-nos-animais-da-regiao
https://www.greenpeace.org/brasil/blog/brasil-em-chamas-negando-as-aparencias-e-disfarcando-as-evidencias/
https://www.greenpeace.org/brasil/blog/brasil-em-chamas-negando-as-aparencias-e-disfarcando-as-evidencias/
https://g1.globo.com/natureza/amazonia/noticia/2020/10/22/queimadas-na-amazonia-em-2020-passam-numero-de-todo-o-ano-de-2019.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/amazonia/noticia/2020/10/22/queimadas-na-amazonia-em-2020-passam-numero-de-todo-o-ano-de-2019.ghtml
https://www.brasildefato.com.br/2020/08/11/queimadas-no-pantanal-vivemos-uma-situacao-inedita-diz-biologo-que-atua-na-regiao
https://www.brasildefato.com.br/2020/08/11/queimadas-no-pantanal-vivemos-uma-situacao-inedita-diz-biologo-que-atua-na-regiao


https://scratch.mit.edu/projects/451524557 

LINK DO NOSSO JOGO
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MUITO OBRIGADO POR VER NOSSO PROJETO

TRABALHAMOS DURO E ESPERAMOS QUE TENHAM GOSTADO

Ass: EQUIPE 1 DO PROJETO 2
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