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Brigadistas da Rede contra o Fogo combatem as queimadas no Parque Nacional da
Chapada dos Veadeiros, em Goiás. João Paulo Guimarães/CENARIUM

Apague o fogo e acenda a consciência. 
Saúde e Meio Ambiente, todos nós somos

responsáveis.



Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros / ICMBio/Divulgação

As queimadas no Brasil são uma prática cultural que objetiva
auxiliar na limpeza do terreno para agricultura e pecuária. 

Porém os incêndios florestais são provenientes do descontrole do
fogo, provocados por ação humana, acidental ou intencional.

A queimada em área agrícola sem autorização do órgão ambiental
é crime. A autorização é necessária para seguir medidas de
controle para evitar incêndio florestal em unidades de
conservação ou propriedades particulares.

Em setembro deste ano de 2021, o Parque Nacional da Chapada
dos Veadeiros foi acometido por um dos maiores incêndios de
cunho criminoso, a ponto de isolar um grupo de 100 turistas no
Vale da Lua, e atentar indiretamente contra a vida de 60
bombeiros, voluntários e brigadistas que atuaram em locais com
altas temperaturas, baixissima umidade do ar e chamas de fogo
proximas e constantes.



Área de queimada na Chapada dos Veadeiros FERNANDO TATAGIBA (EFE)

Foi montada rapidamente uma operação conjunta com o Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio),
Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais
(Prevfogo) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Corpo de Bombeiros e as
brigadas voluntárias da Chapada, que são a Rede contra o Fogo,
Brigada de São Jorge e a Brigada Voluntária Ambiental de
Cavalcante (Brivac). 

E apesar de todo o esforço conjunto, o incêndio no Vale da Lua
queimou cerca de 36 mil hectares do cerrado, afetando a flora e a
fauna da região.

As queimadas florestais em Goiás (entre 2019 e 2020) se
concentraram principalmente nas regiões norte, centro e sul do
estado. 



Figura 1. Densidade de focos de calor no estado de Goiás,
2019 e 2020.

Pesquisas realizadas por Radojevic & Hassan (1999) em Brunei
Darussalam, nas ilhas Bornéo, indicam alguns dos efeitos que as
queimadas de florestas desencadeiam na região: drástica redução da
visibilidade, fechamento de aeroportos e escolas, aumento de acidentes
de tráfego, destruição da biota pelo fogo, aumento na incidência de
doenças, diminuição da produtividade, restrição das atividades de lazer
e de trabalho, efeitos psicológicos e custos econômicos. 

Dentre os sintomas de doenças observadas relatam infecções do sistema
respiratório superior, asma, conjuntivite, bronquite, irritação dos olhos e
garganta, tosse, falta de ar, nariz entupido, vermelhidão e alergia na
pele, e desordens cardiovasculares (Radojevic, 1998 apud Ribeiro,
2002)

Em 2019 ocorreram queimadas principalmente nos municípios de
Niquelândia, Cavalcante, Formosa, Santa Helena e Rio Verde e já em
2020 os mais afetados foram Cavalcante, Mineiros, Itumbiara e Jataí,
conforme apresentado na figura 1.



A equipe da Vigilância em Saúde Ambiental de Goiás realizou
um levantamento no estado para identificar a distribuição das
taxas de internação por doenças respiratórias geral e grupos
vulneráveis em menores de 5 anos e maiores de 65 anos entre
os anos de 2019 e 2020, conforme apresentado nas imagens a
seguir.





Distribuição de taxa de internação por asma geral e maiores de
65 anos.



Mural pintado pelo artista Mundano, 
com tinta feita com cinza das queimadas. (Tiago Queiroz/ Estadão) 

O artivista Mundano conclui sua maior obra: um painel, na
empena de um edifício no centro de São Paulo, que batizou de
Brigadista da Floresta, “substituindo”, nesta releitura, o Lavrador

de Café, de Candido Portinari, pintado há 87 anos.
 

A tinta usada no grafite foi produzida com cinzas e carvão que
coletou, durante três semanas, em quatro biomas que têm sido

constantemente devastados pelo fogo – Amazônia, Mata
Atlântica, Cerrado e Pantanal, como parte do projeto Cinzas da

Floresta.
 

O brigadista que serviu de ‘modelo’ para a obra de Mundano foi
Vinícius Curva de Vento, de 36 anos, natural de São Paulo, que
há seis anos “vive na Chapada dos Veadeiros, onde trabalha em
contato com a terra e, quando tem fogo criminoso, ele se junta

aos voluntários da Brigada São Jorge e da Rede Contra Fogo pra
evitar que o Cerrado não vire pó”, conta o artista.

O Lavrador de Café - Candido Portinari 
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