Estiagem aumenta número de queimadas em Rondônia
19/6/2011 - 08:16 - ( Rondônia )

Estiagem aumenta número de queimadas em
Rondônia
Uma equipe de fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente chega no exato
momento em que a vegetação da comunidade agrícola Terra Santa é devastada pelas
chamas. A zona chacareira fica muito próxima de uma área de proteção permanente.
O fogo destrói árvores e produções agrícolas, como uma horta de abacaxis, e coloca
em risco as casas e a vida dos moradores.
Desde o começo do mês, já foram registradas mais de 100 denúncias de queimadas
em Porto Velho, quase o total do ano passado.
Em Rondônia, os satélites já registraram mais de 300 focos de incêndio em todo o
estado, crescimento de 10% em comparação com o mesmo período do ano anterior.
A preocupação das autoridades é que a seca amazônica ainda está no começo e as
ocorrências são tantas que quando os bombeiros chegam, há pouco o que fazer. Para
a fiscalização ambiental, resta aplicar a lei, multas que variam entre R$ 2 mil e R$ 4
milhões.
(Fonte: De olho no tempo - Meteorologia, com informações Globo Rural)
LEIA TAMBÉM:
Aeronáutica diz que queimadas podem interferir no tráfego aéreo
As queimadas podem prejudicar o tráfego aéreo, alertou hoje a Aeronáutica. Nessa
época do ano, com a seca aumenta a incidência de incêndios, em particular na região
C entro-Oeste do País. Os problemas criados pela fumaça produzida pelas queimadas
são semelhantes àqueles produzidos por nevoeiros, diz o coronel Fábio Almeida
Esteves, do C entro de Gerenciamento da Navegação Aérea (C GNA). O acúmulo de
fumaça na atmosfera pode reduzir a visibilidade de forma crítica. Quando isso
acontece, as aeronaves são impedidas de operar para destinos que sofrem com
queimadas pelas companhias aéreas, que recebem informações por meio de boletins
meteorológicos, acrescenta o coronel.
(Fonte: De olho no tempo - Meteorologia, com informações Agência Estado)
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