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RELATÓRIO TÉCNICO 

 

Barueri, 16 de setembro de 2020. 

 

 

Ref.: BIO PROATIVIDADE – ENVIO DE MEDICAMENTOS E QUIPAMENTOS PARA TRATAR 

ANIMAIS ATINGIDOS POR QUEIMADAS NA AMAZÔNIA – CETAS1. 

 

  

1. DIAGNÓSTICO 

 

A queima de biomassa florestal popularmente conhecida como "queimada" é uma prática 

recorrente e antiga no país e se caracteriza como um dos principais contribuintes mundiais não 

só para a emissão de gases de efeito estufa, mas também para o desequilíbrio da fauna e da 

flora. Entretanto, a consciência global sobre seus possíveis impactos é relativamente recente.  

A ocorrência de grandes queimadas no cenário brasileiro e internacional despertou a atenção 

para o problema, mas as medidas tomadas para prevenir e/ou controlar os incêndios ainda são 

insuficientes. Na região amazônica, com circunstâncias geográficas e ambientais distintas do resto 

do país, aliadas a um processo histórico de ocupação do território, o uso do fogo expõe a cada 

ano, parcelas maiores da população tornando-as vulneráveis aos seus efeitos. 

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), os incêndios no ano de 2019 

representam números alarmantes, com um aumento de 80% em relação ao mesmo período no 

ano anterior. Para as milhares de espécies de mamíferos, répteis, anfíbios e aves que vivem na 

Amazônia o impacto dos incêndios tem proporções ainda não mensuradas.  

Além do combate aos focos de incêndio existe um trabalho de recolha dos animais atingidos 

pelo fogo, tanto aqueles feridos, como aqueles que precisam ser deslocados para áreas mais 

seguras.  Todo esse trabalho exige um suporte de materiais, tanto para captura, transporte, 

quanto para tratamento médico. 

 

 

2. PROPOSTA 

 

Arrecadação e envio de produtos, entre medicamentos, materiais de contenção e de 

transporte, para serem utilizados no atendimento e resgate de animais atingidos pelas queimadas 

na região amazônica. 

 

 

 

                                                 
1 Esta iniciativa foi apresentada no ciclo 2019 do PMVA, tendo sido avaliada positivamente e sendo solicitado, 

para este ciclo de 2020, o desenvolvimento de projetos envolvendo a fauna local. Todavia, em 2020, as 
medidas adotadas pela Prefeitura para enfrentamento da pandemia de Covid-19 inviabilizaram o 
desenvolvimento de novas ações neste sentido. 
 
O Decreto Municipal nº. 9.110, de 18 de março de 2020, declarou situação de emergência e suspendeu as 

atividades não-essenciais da administração municipal. Pouco tempo depois, o Decreto Municipal nº. 9.113, 
de 23 de março de 2020, declarou estado de quarentena e manteve a suspensão das atividades não-
essenciais. Este decreto foi sucessivamente prorrogado, até o presente momento. 
 
Neste cenário, o CETAS Barueri atuou com equipe reduzida praticamente o ano todo, e mantendo somente 
suas ações essenciais de manejo de animais silvestres. 
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3. EXECUÇÃO | 2019 

 

 Em pouco mais de dez dias, iniciaram-se as tratativas com o Prof José Luiz Catão Dias, 

do laboratório de Patologia Comparada de Animais Silvestres da Universidade de São 

Paulo (USP), sobre a possibilidade de arrecadar produtos para o atendimento e resgate 

de animais atingidos pelas queimadas na região amazônica e pantaneira; 

 O CETAS Barueri arrecadou diversos produtos, entre eles caixas com medicamentos, 

materiais de contenção, caixa de transporte, correlatos médicos (como gaze, algodão 

e etc). 

 Nesse período os técnicos do CETAS avaliaram o que poderiam ser doado e como seria 

o transporte; 

 Os produtos foram encaminhados, no dia 02 de setembro de 2019, à Cobio - 

Coordenação de Gestão, Destinação e Biodiversidade - setor pertencente ao Ibama de 

Brasília, de onde serão distribuídos aos locais de necessidade. 

 

4. FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO AMBIENTAL 

 

As ferramentas utilizadas para informar a população foram os meios de comunicação oficiais 

da Prefeitura, incluindo as redes sociais. Vale salientar que, por seu ineditismo, a ação ganhou 

repercussão nos meios de comunicação regionais: 

 

 
Matéria publicada no Portal da Prefeitura 

Disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/Noticia/05092019-cetas-envia-medicamentos-e-
equipamentos-para-tratar-animais-atingidos-por-queimadas-na-amazonia>. 
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Edição nº. 1.167 do Jornal Oficial de Barueri, com chamada na capa (esquerda) e reportagem 

na página 2 (direita). 

 

 

    

Divulgação em rede social, pela Prefeitura de Barueri (esq.) e no perfil do CETAS Barueri (dir.) 
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Divulgação em rede social, pelo Jornal da Cidade e Região (esq.) e pelo Jornal de Barueri (dir.) 

 

 
Divulgação no Jornal de Barueri. 
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5. RESULTADOS 

 

Esta ação de proatividade tem um forte resultado qualitativo, que é o fortalecimento do CETAS 

Barueri junto à comunidade técnico-científica e como instituição perante o poder público e a 

população. Reforça o papel de referência regional para ações de proteção e manejo de animais 

silvestres e incentiva outras ações junto a sociedade e governos locais. 

Os materiais foram entregues na Cobio no dia 03 de setembro de 2019 (Ver imagens 

seguintes), de onde seriam destinados para o CETAS da região da Amazônia, conforme 

necessidade definida pela equipe do IBAMA. 

Em 18 de novembro de 2019, recebemos Ofício de agradecimento do IBAMA, informando 

que os materiais foram distribuídos entre os CETAS do Acre, Amapá, Paraíba e Distrito Federal, 

conforme necessidade (documento eletrônico a seguir). 

 

 

  

 

Imagens do recebimento dos medicamentos, materiais de contenção e de transporte 

destinados para dar suporte às equipes de resgates de animais atingidos por 

queimadas na Amazônia. 
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