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Introdução:As queimadas que atualmente ocorrem em grande escala no Brasil 

vêmacarretando malefícios para a população, flora e fauna. Os animais do Pantanal, por 

exemplo, estão sendo bastante afetados em decorrência das queimadas, que acontecem não só 

nele, como também no Cerrado e na Amazônia. Objetivo: O presente trabalho tem como 

objetivo relatar através de uma revisão da literatura as consequências das queimadas à fauna 

brasileira. Métodos:No levantamento bibliográfico foram utilizadas as bases de dados do 

Greenpeace,Scielo , Google scholar e BBC NEWS, sendo dois artigos do Google Scholar dos 

anos de 2011 e 2020 que tiveram como descritores: Fauna, Pantanal e Amazônia. Resultados: 

De acordo com essas pesquisas, com os inúmeros focos de queimadas ao longo dos biomas do 

território brasileiro, os animais sofrem principalmente com queimaduras e intoxicação pela 

fumaça. As espécies de locomoção lenta padecem ainda mais por não conseguirem fugir do 

fogo e acabam sendo carbonizados, como é o caso de cobras e lagartos. Os incêndios afetam 

também a flora local, que servem de abrigo e alimentação para grande parte das espécies, e 

essa restrição alimentar resulta em um desequilíbrio na cadeia alimentar, como é o que vem 

ocorrendo com as araras azuis no Pantanal, que estão sendo atacadas por jaguatiricas, 

cachorro do mato e até por corujas. Animais que já estavam fora do risco de extinção podem 

voltar a serem ameaçados, como pode ocorrer com a onça pintada, que é um símbolo da fauna 

brasileira e sofrem grandes impactos nas queimadas que ocorrem na Amazônia e no Pantanal. 

Conclusão: Sendo assim, as queimadas ocasionam um grande risco a saúde e a preservação 

de inúmeras espécies dos biomas brasileiros, podendo ocasionar a extinção de espécies 

endêmicas e grandes impactos em toda a flora, com consequências que chegam até as 

metrópoles e prejudicam toda a sociedade.  
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