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Incêndios começam a perder controle
em MT: mais de 100 focos em um dia
Hebert Almeida

Redação 24 Horas News

Os incêndios começaram a perder o controle em Mato Grosso.
Entre  o começo da noite de quarta-feira e o final da noite desta
quinta, 21, foram registrados nada mais nada menos que 106
focos de queimadas. O município com maior índice de queimadas é
Tangará da Serra, com 24 registros. Em seguida está Gaucha do
Norte e Alto Taquari, ambos com 10 casos cada.  Querência, um
dos municípios com maiores índices de problemas de ordem
ambiental, registrou sete queimadas.

De janeiro até agora, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE) contabiliza um número elevado de focos de queimadas. São
13.379 focos. A cidade de Nova Ubiratã, na região Norte, foi a que
mais registrou casos de queimadas: 906. Em seguida, apaparecem
Tangará da Serra, com 753; Nova Mutum, com 608; Feliz Natal,
com 575; e, Querência,. com 553 registros.

A princípio, os focos de calor registrados pelo Ibama não tem
natureza criminosa. Mas, boa parte dos casos está ligado ao
descuidodas pessoas. Os aspectos climáticos no momento são
amplamnente adversos. A vegetação está cada vez mais seca e a
incidência de calor – junto com a sensação térmica estão em
patamares elevados. A umidade do ar no estado gira em torno de
30%, já em situação de alerta.

Em Sorriso, por exemplo, só nesta quinta-feira ocorreram dois
incêndios durante o dia. Contando com os focos ocorridos  em
horas anteriores, o número dobra.  Um dos incêndios aconteceu em
m bairro, colocando em risco os moradores. Numa mata, o fogo se
alastrou rapidamente pelo alto nível de combustão.

Mato Grosso está atualmente sob regime de proibição de qualquer
tipo de queimada. A proibição, determinada através de decreto
governamental, é considerada a mais longa da história: começou
em  1º de julho e vai ate 15 de outubro.

Em 2010, no período proibitivo, foram registrados mais de 200 mil
focos no estado. Porém, já no primeiro semestre deste ano, de
acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe),
foram detectados mais de 10.700 focos de calor.

Quem for pego ateando fogo neste período pode receber multa que
varia de acordo com a área atingida – de R$ 1 mil por hectare nas
áreas abertas a R$ 1,5 mil por hectare nas áreas de floresta. Além
disso, o produtor pode ser detido e responder por crime ambiental.
Nesses casos, a detenção pode chegar a quatro anos de prisão,
conforme estabelecido na Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro
de 1998.
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Infelizmente, as queimadas no pantanal e na Chapada, os rios secando, tudo

isso acontece nos meses de junho e julho, meses da realização da Copa do
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