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1. Diagnóstico

As queimadas urbanas tem se tornado um hábito cada vez mais

recorrente na sociedade, principalmente nas cidades do interior, visto que são

um meio fácil e rápido das pessoas se livrarem de alguns resíduos de terrenos

baldios, quintais e depósitos de lixo.

Apesar de parecer ser um método mais vantajoso, as queimadas podem

interferir negativamente no equilíbrio ambiental, tanto com a degradação do

solo, poluição do ar, como também na danificação de redes elétricas e outros

elementos do patrimônio público, além dos danos a saúde humana.

A prática das queimadas é considerada crime pela Lei Federal 9 605/98.

No município de Quatá, SP, a Lei nº 2 579/2010 proíbe a queimada na zona

urbana do município e sujeita à multa o responsável, no valor de 10 Unidades

Fiscais do Município (UFMs), atualmente em R$ 266,30 a unidade. Diante

disso, a conscientização da população é de suma importância para ajudar o

município com o cumprimento da lei.

Com a chegada do período de estiagem, a Secretaria de Agricultura e

Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Quatá realizou uma campanha de
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combate às queimadas urbanas (Imagem 01), conscientizando a população

sobre os impactos e prevenção das mesmas. Além de atuar no atendimento

imediato às denúncias de fogo em áreas urbanas do município, como também

na fiscalização no processo de autuação dos infratores.

Imagem 01 - Campanha da Prefeitura Municipal de Quatá.

Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (2022).

Contudo, para as campanhas contra as queimadas alcançarem

melhores resultados na cidade, o incentivo a mudança de hábitos dos

munícipes deve ser realizado com projetos de educação ambiental.

Em vista disso, a escola se mostra como um ambiente primordial nesse

processo, podendo, desde cedo, sensibilizar os alunos acerca dos problemas

ambientais, orientando-os para a adoção de valores e atitudes positivas na

busca do desenvolvimento sustentável.

Partindo dessa premissa, o Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho),

criado pela ONU, torna-se adequado para a promoção de ações de educação

ambiental, levando em consideração a importância da preservação do meio

ambiente para a evolução do cenário ambiental atual da qualidade do ar no

município.
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2. Proposta

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a Secretaria de

Agricultura e Meio Ambiente, planejou como proposta pedagógica, a realização

de uma palestra com a Polícia Ambiental para os alunos da “ETEC Dr. Luiz

Cesar Couto”, utilizando a “queimada urbana” como tema gerador da educação

ambiental.

O objetivo é de sensibilizar os alunos sobre as principais causas, riscos

e medidas para se evitar as queimadas urbanas no município, identificando os

riscos à saúde e ao meio ambiente e apontando as formas de prevenção.

3. Ferramenta de Comunicação

Imagem 02 - Publicação no Facebook.
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Disponível em:
https://www.facebook.com/1453537091605500/posts/pfbid02xa6Xbz8FXa3gcTLdrTX8dPH
W2ZtoA2J4Cbuq7PrWDxipZKDzbDSwL8WjbfMdVJoql/?sfnsn=wiwspwa.

Imagem 03 - Publicação no Facebook.

Disponível em:
https://www.facebook.com/prefquata/photos/pcb.2872684666357395/2872684576357404/.

4. Execução

No dia 6 de junho de 2022, no período matutino, a Polícia Ambiental

ministrou uma palestra com o tema “queimadas urbanas” com as turmas da

“ETEC Dr. Luiz Cesar Couto” (Imagem 04).
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Imagem 04 - Polícia Ambiental durante a palestra na ETEC.

Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (2022).

Durante cerca de uma hora, o Cabo PM Santos da Polícia Ambiental,

discorreu sobre a legislação ambiental federal, estadual e municipal, a

diferença entre queimadas e incêndios florestais e urbanos e quais as

responsabilidades do Município, dos órgãos de proteção e fiscalização e

também da população.

O policial ambiental alertou sobre os danos causados pelas queimadas,

entre eles, os impactos à fauna e flora, poluição do ar e risco de acidentes e

que no caso de não ocorrer o flagrante do infrator, o proprietário do imóvel

deve ser responsabilizado e multado.

Por fim, foram levantadas formas de se evitar as queimadas, as

principais medidas de prevenção que devem ser adotadas, reforçando a

importância de se denunciar os incêndios acionando os órgãos competentes.

A palestra mostrou aos alunos os riscos da prática de queimadas,

principalmente no período de estiagem, incentivando que os mesmos

colaborem neste trabalho educativo repassando informações aos familiares,

contribuindo assim com a preservação ambiental (Imagem 05).
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Imagem 05 - Alunos reunidos assistindo a palestra.

Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (2022).

Após a palestra, os alunos fizeram o plantio das mudas doadas pela

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (Imagem 06), como forma de

entenderem a importância e o papel das árvores para preservar a qualidade do

ar, conforme pode ser visto na Imagem 07 e 08.

Imagem 06 - Doação de mudas ao Colégio Agrícola.

Disponível em:
https://www.facebook.com/prefquata/photos/a.1752141675078372/2870808913211637/.
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Imagem 07 - Aluna realizando o plantio com o policial ambiental.

Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (2022).

Imagem 08 - Alunas fazendo o plantio em uma área da ETEC.

Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (2022).




