
EXEMPLOS:

No dia 7 de fevereiro de 2009, as temperaturas 
atingiram níveis recordes em Melbourne, Aus-
trália, e a umidade caiu para a impressionante 
marca de 6%. Os incêndios resultantes desse 
cenário mataram 171 pessoas.3

Em Austin, Texas, no verão de 2011, o chefe do 
Serviço Florestal do Texas, enfrentando condições 
igualmente sem precedentes, disse: "Este com-
portamento do fogo não tem precedentes. 
Ninguém na face da Terra já combateu incêndios 
em condições tão extremas".4

1. http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a8pdA6Wy9FOA
2. http://www.agu.org/pubs/crossref/1994/94JD00019.shtml
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Saturday_bushfires
4. http://www.cbsnews.com/2100-500202_162-20101919.html
5. http://www.sciencedaily.com/releases/2011/07/110727131407.htm
 

Os incêndios estão chegando a ecossistemas 
onde eles nunca haviam sido observados antes. 
Nos últimos anos, incêndios gigantes atingiram a 
tundra do Ártico, geralmente muito fria e úmida 
para causar este tipo de evento. "O fogo esteve 
ausente da tundra nos últimos 11 mil anos, mas a 
frequência dos incêndios na tundra está 
aumentanda, provavelmente como uma resposta 
ao aquecimento global", explicou Syndonia 
Bret-Harte, ecologista especialista em ecossiste-
mas do Instituto de Biologia do Ártico na Universi-
dade Alaska Fairbanks.5
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À medida que aquecemos o planeta, aumentam os incêndios 
florestais no mundo todo. Nas Montanhas Rochosas dos Estados 

Unidos, a temporada de combate a incêndios costumava ocorrer de 
junho a setembro, mas agora é frequente que as equipes estejam 

em campo entre abril e novembro. Essas áreas secas são mais 
atingidas por raios - um estudo descobriu que para cada aumento 

de 1 ºC  na temperatura, a incidência de raios cresce em 6%.2  E 
depois que um incêndio começa, lutar contra ele pode ser quase 

impossível por causa das altas temperaturas e baixa umidade.

O incêndio florestal de Zaca, em 2007 (que aparece 
nesta foto) foi o segundo maior da história da Califórnia.

Ken Frederick, porta-voz do 
Escritório de Gestão de Terras 
(Bureau of Land Management) dos 
EUA e ex-bombero¹

“ESTAMOS 
NA ERA DOS 
MEGA
 INCÊNDIOS”


