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WWW.QUEIMADASURBANAS.BMD.BR - UMA EXPERIÊNCIA DE AÇÃO VOLUNTÁRIA NA
PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DAS QUEIMADAS URBANAS. Edson Delattre
Queimadas urbanas e periurbanas são crime ambiental e representam uma das
principais fontes de poluição do ar, em grande parte dos municípios brasileiros (Relatório do IBGE,
13/5/05).
Em Campinas (SP), queima-se de tudo, durante o ano todo, em todos os setores da
área urbana e periurbana, em solos públicos e privados. Executam-se freqüentes queimadas de
biomassa nas fazendas públicas urbanas, administradas pelo Exército (Fazenda Chapadão) e
pelo IAC (Fazenda Santa Elisa). Diante desse quadro caótico, totalmente fora do controle oficial,
iniciamos, há onze anos, uma ação voluntária contra as queimadas urbanas. Seus objetivos
imediatos são: (a) prevenir a ocorrência de queimadas; (b) demonstrar uma reação às
queimadas; (c) minimizar danos provocados por queimadas em curso; (d) esclarecer e sensibilizar
praticantes, vizinhos e demais atingidos. Os objetivos mediados são: (a) acionar as autoridades
competentes; (b) solicitar e incentivar a participação de educadores, clérigos, novos voluntários e
veículos de comunicação, no enfrentamento do problema. Nossas atividades consistem em: (a)
prevenir a ocorrência de queimadas; (b) detectar, documentar e apagar queimadas; (c) fornecer
informações aos queimadores, vizinhos e transeuntes; (d) denunciar queimadores inveterados; (e)
expor o assunto nas mídias e em congressos; (f) redigir e divulgar artigos pertinentes; (g) dar
suporte a novas ações voluntárias e (h) manter o site www.queimadasurbanas.bmd.br .
Como resultado, centenas de praticantes, aparentemente, deixaram de queimar.
Preveniram-se inúmeras queimadas. Escolas aboliram essa prática. Diversos lixões clandestinos
foram denunciados ao Ministério Público.
A implantação do site (13/5/05) permitiu estender a outras comunidades brasileiras
as experiências obtidas, ensejando: (1) Suporte a novas ações voluntárias (Campinas, Espírito
Santo do Pinhal, Mairinque e Vargem Grande Paulista - SP; Londrina e Paranavaí - PR; Lambari MG). (2) Abertura de um canal permanente de comunicação com voluntários, necessitados e
interessados. (3) Publicação e divulgação de artigos elaborados por voluntários-colaboradores
(Campinas - SP e Uruaçu - GO). (4) Encaminhamento de artigos às mídias escritas e eletrônicas,
versando sobre queimadas, fumaças e poluição atmosférica. (5) Apresentação de palestras sobre
o tema, nas Câmaras Municipais de Santa Bárbara d’Oeste, E.S. do Pinhal e Cosmópolis (SP). (6)
Concessão de múltiplas entrevistas. Concluímos que a ação voluntária antiqueimadas urbanas
representa uma forma de prestação de serviços comunitários a Campinas e a diversos municípios
brasileiros.

