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Estiagem e festas juninas aumentam queimadas no inverno

Éverton Oliveira - Redação Uai Meio Ambiente

Nesta época de inverno é cada vez mais comum o surgimento de queimadas. Todos os anos, a Defesa Civil alerta a população, durante esse período,
sobre os perigos eminentes do período de estiagem que faz aumentar consideravelmente o incêndio em matas e florestas. Aliado ao período seco tem as
festas juninas, com balões e fogos de artifício.
Especialistas fazem duras críticas à falta de ações preventivas e emergenciais dos governantes. Eles alegam que não há clareza dos governos para
alternativas que substituam o uso do fogo, sobretudo nesses períodos de renovação das pastagens. Em caráter emergencial, a criação ou ampliação de
rodízios de automóveis nas grandes cidades poderia ajudar a aliviar a péssima qualidade do ar, mas as queimadas representam um dos maiores
problemas do país em relação à emissão de CO2 na atmosfera e a consequente diminuição da qualidade do ar respirado nas cidades.
Estudiosos do assunto defendem uma ação firme do governo para suspender a prática das queimadas nessa época do ano, incluindo ações de vigilância
e combate ao fogo nos lugares mais críticos, como Rondônia, onde todos os anos mais de mil crianças são internadas por conta de transtornos
respiratórios.
Rondônia: só nos dias já corridos do mês de junho, 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 Defesa Civil sugere os seguintes cuidados para evitar os transtornos de um incêndio incontrolável em vegetações:

Nunca jogue restos de cigarros pela janela de seu veículo, pois polui o ambiente e pode dar início a um incêndio florestal.
Mantenha a divisa de sua propriedade rural aceirada, isso pode evitar que possíveis incêndios nas propriedades vizinhas passem para a sua.
Evite soltar fogos de artifícios próximos de áreas florestais.
Em acampamentos em geral se tiver sido feita uma fogueira, após apagá-la, remova as cinzas de maneira a ter certeza de que foi extinta
Incêndios florestais poluem o meio ambiente, alteram o ecossistema e podem provocar acidentes rodoviários.
A qualquer sinal de fumaça suspeita, ligue 153 ou disque 199.

