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G. Ciências Humanas - 7. Educação - 3. Educação Ambiental
UM SITE (WWW.QUEIMADASURBANAS.BMD.BR) DE FOMENTO A AÇÕES
VOLUNTÁRIAS DE PREVENÇÃO E COMBATE ÀS QUEIMADAS URBANAS. TRÊS
ANOS DE EXPERIÊNCIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADES
BRASILEIRAS.
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INTRODUÇÃO:
Queimadas urbanas representam uma importante fonte antropogênica de poluição
atmosférica, na maioria das cidades brasileiras. Na avaliação majoritária dos municípios
brasileiros que sofrem com a poluição do ar, são as queimadas, e não a atividade industrial
ou a frota veicular, a causa mais comum desse problema (Relatório do IBGE, 13/5/2005).
Em Campinas, queimadas urbanas e periurbanas são executadas em grande número, por
integrantes de todos os extratos sócio-econômico-culturais, em todas as estações do ano,
embora sejam intensificadas no período da estiagem (abril a setembro). Não raro, são
efetuadas por variados órgãos públicos, muitos dos quais deveriam se empenhar no
enfrentamento dessa prática medieval, delituosa e de extrema nocividade. Em geral,
quando presentes, as providências oficiais no combate a esse crime ambiental (ou na sua
prevenção) são burocráticas, desarticuladas, insuficientes, descompromissadas e
desalentadoras. Muitas pessoas já foram vitimadas (doenças e mortes), em Campinas e
Londrina, pela fumaça da queima de biomassa ou lixos e rejeitos. Diante desse quadro
caótico, de absoluto menosprezo pela saúde e bem estar públicos, há onze anos vimos
atuando como voluntário (ING), no combate a essas queimadas, em Campinas (SP) (vide:
site, textos, congressos). Em caráter eventual, também atuamos na cidade de Londrina
(PR), nos últimos quatro anos. Objetivando aprofundar e estender essa atividade
voluntária, em 13 de maio de 2005 implantamos o site www.queimadasurbanas.bmd.br ,
que contém a síntese de nossas experiências. Pretendíamos que o site servisse de
instrumento eficiente, para informar, esclarecer e transformar comportamentos e se
tornasse um centro catalisador das ações de cidadãos preocupados com as queimadas
urbanas e suas conseqüências. Este pôster objetiva apresentar resultados preliminares do
uso do site, como ferramenta de trabalho no combate às queimadas urbanas e
periurbanas.
METODOLOGIA:
Apresentamos um levantamento qualitativo das atividades de educação, apoio, divulgação,
informação e esclarecimentos, que foram executadas, após a implantação do site.
RESULTADOS:
O site permitiu e/ou facilitou a execução das seguintes tarefas: 1) Incentivo e suporte a
novas ações voluntárias (Campinas, Espírito Santo do Pinhal e Mairinque - SP; Londrina e
Paranavaí - PR; Lambari - MG). 2) Abertura de um canal permanente de comunicação com
voluntários. 3) Incentivo e apoio em entrevistas de voluntários, a diferentes mídias
(Londrina, E.S. do Pinhal e Lambari). 4) Publicação e divulgação de artigos elaborados por
voluntários-colaboradores (Campinas - SP e Uruaçu - GO). 5) Exercício de consultoria
sobre questões ambientais (fumaças, animais domésticos, leis, ações operacionais de
enfrentamento das queimadas). 6) Envio de matérias eletrônicas, publicações científicas,
artigos, folhetos etc, para: (a) elaboração de TCCs (Sorocaba - SP; Londrina e Arapongas PR; Cacoal - RO); (b) preparação de seminários e palestras (Campinas e MT); (c)
elaboração de projetos ambientais (SP); (d) feira de ciências (Rio de Janeiro - RJ); (e)
ações voluntárias, citadas no item 1, acima, e (f) auxílio na resolução de problemas de
caráter ambiental (Caxias do Sul - RS; Pompéia - SP; Pernambuco). 7) Envio de materiais

caráter ambiental (Caxias do Sul - RS; Pompéia - SP; Pernambuco). 7) Envio de materiais
eletrônicos para Secretarias de Meio Ambiente de Prefeituras: Manaus (AM); Pontes e
Lacerda (MT). 8) Encaminhamento de matérias às mídias escritas, radiofônicas e
eletrônicas, sobre queimadas, fumaças, poluição atmosférica e uso racional da água. 9)
Comunicação com diversos jornais eletrônicos, Ongs, sites de prefeituras etc, divulgando a
ação voluntária e o site. 10) Elaboração e publicação de artigos sobre queimadas urbanas
(Jornal eletrônico Torpedo). 11) Divulgação do site em comentários eletrônicos de matérias
sobre queimadas e poluição do ar. 12) Criação, no site , do setor de fotos para E. S. Pinhal
e Lambari. 13) Inclusão de e-mail dirigido à região de E. S. Pinhal. 14) Apresentação de
palestras sobre Queimadas urbanas e periurbanas, nas Câmaras Municipais de Santa
Bárbara d’Oeste (SP) e E.S. Pinhal. 15) Concessão de entrevistas sobre queimadas
urbanas às diferentes mídias. 16) Obtenção de back-link do site
www.conscienciaeco.com.br, de Fortaleza (CE). 17) Fixação de link com:
www.paubrasil.org.br , de Ribeirão Preto (SP) ; www.jornaltorpedo.com.br , de Campinas e
www.cnt.org.br , de São Paulo (SP).
CONCLUSÕES:
Acreditamos que o amplo leque de atividades citadas, bem como a intensidade das tarefas
executadas nesses três anos, validam o uso do site, como poderosa ferramenta de ação
voluntária no combate às queimadas urbanas, em Campinas e em diversas cidades
brasileiras.
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