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do PT que aluou naa e&f11111nhea de Lula e Dllma O Centro de Conrole 0p818danal da Via 040 Informa: SE EU CONSEGUISSE DORMIR, JURO QUE SONHARIA C 

o lÁBAllO lloTtlAS COWlllSTAS vfoms TUllMJ/CULTURA AllUNCIE ClllJSCO 

Precisamos agir 
Ili mal 06, 2016 & U ldlaala OllYlllra Rlgueta • Paraca1u e Regi lo Q o 

Estemcs Pldeenda o texto ebelxo pa19 mostrar o quento 6 lmpartsrte pl8nter e pnM11111Yer 1118 ~. Andendo 

pele cldllde podemcs observer a dlf--.ça do clima onde tem ervcres e os locels que nlo tem. 

Paracatu é 1.m11 cidade~ e o que mala vamos no dia a dia alo lllcoa, e nada de plantar na lugar, alfJlma 

coisa tem qLE aar falta e urgal'lllll 

Cid ... a o anc:antD daa linral'88 

As 1UB11 mais bonita! da minlo têm uma fllalra de drvcrae doa dois lados da rua 1J18. por cima, ravelmn im 

COIRldur verde. A arbarizaçla, q.19 normalmente é pi6-nlqui1tto para tomar-ee ima rua bela, é um doa npeclm 

positiva. ele Cunliba e ele DIMll quatro cidadel bnl9ileirae. Goillnia, CM'lpinu, Belo Horizonte, Perto AlesP e 

a capital pa!WWIMe estão, nesta ordem, entr. 1118 cldlldes - -*na de um mllhllo de hllbltmrtea - mal• 

erborlzadal do Bnisll, segundo a l rvJtttuto Brasileira de Geogrsfla e E818tfsb (1 BGE). a partir ele dedos da 

Censo Cemagnlllco 201 O: Cal'8lllelfatlcas lftanfsUcaa do antomo doa domicílios. GalAnla tem 89,5% de 

mtiortzação e Qintlba Iam 76,4%. 

A importância da arborização urbana 
No 81111111, 87% da população vive am centras wbanas. O cima urbana dlhn coneldaravelrnente da amblante 

nehnl. Ae c;idadea dilltançimn-i!e çada v12 mais da naturvza, utilizando malerillÍll çgrno f&nv, aço, amianto, 

vidra, piche, entr& outros. Eetee matenais lill'ralmente elo reflelole9 e contribuem pera a criaçio de ilhle ou 

bolsões de calor nu ckildl!llli. Em 1W1çiCI dlS&O. o clima 6 semelhante ao da deserto. ~ e seeo ~rante o 

dia e fl1o dursrte a notte. A lmpenneeblllzaçto dos llOIQIJ ~a g!Sldl!llli problemee tembem ne medldll em que 

evitem ou Impedem a lrlllttrapilo de égue, fcfçencbe pera e calha dos ~°'· multas vezes Citando enchentes, J6 
q.111 ._ ~as nla conseguem absorver um vak.lma taa gnnla de égua nun curto espaço de tempo. 

Os baneflclaa adlllndaa da arborização iabana promovam a m~a da qualidada da vide a o ambelazamanta 

da cidade. Eaaa arbor1zaçlo dependa da clima. tipo da sola, da espaço livra e do porta da érvcre p11111 se ooi.-

1ucBB110 nu cidades. Além da função palsagfstlca, a arbo!lzaçlo llRJPllnllana à populaçlo prataçlD contra 

ventm, clmlnulção da poluição 1onD111, abBDIÇla da pmte das ralos sola1VB, sambraamento, abaçlo a 
mnblantaçlo da pú!Nllm, absa!çlo da pol~çlo almoeféf1ca, nautrallzmida os S11US efaHOB na população, 

va1orizaç1o da propiiadada pala belaza cênica, higianizaçlo mental e niarianlaçlo do vento. A flornta, quando 

em equillbna, reduz: ao mínimo a Hfda de l'Mnentee da ecoeeietema. o eolo pode m...ier o meamo nlvel de 

http://Www.jornalolabero.c:cm.br..Weblplncatu-regia::Vpracisancs-egir/ 
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ieruuaaoe ou ate meinora-to ao 1orgo ao tempo. 

Uma floresta não pertulbada apr1111enta grande 

establlldade. lato 6, OI nutrientes Introduzidos no 

ecossistema pela clluva e o lnlemper1smo 

geolõglco estão em equlllbrlo com os nutrientes 

perdidos por lbdvlaçlo pa111 OI rios ou lençol 

fleMlco. 08 nutrientes, uma vez Introduzidos no 

ecossistema, podem se reclcl• por um longo 

tempo, função da eficii!ncia biogeoquimica e 

bioquímica das espdçies florestais cio sistema. 

O entendimento da ralação das flor1111tes 

Implantadas com a égua 6 uma quaetão multo 

complexa e dava levar em consideração as 
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mlllllplas atividades antrõplces, tendo como unidada a mlcrobacla. Deste modo, a flOAISla deve ser apreciada 

como uma atividade agrfcola qualquer, que visa à produção de biomassa com Intenção de obter algum lucro. 

Assim, aJ6m cio consumo de égua, devemos contabilizar a sua qualidada, o regime de vazão e a saOde do 

ecossistema aquático. P01slblllta também uma visão mais abrangente sobre a ralação cio uso da terra, seja na 

produção llorastsl, agrfcola, pecuária, abertura de estradas, urbanização, enfim, Ioda e qualquer alteração 

antrõplca na pelaagem e a conservação doa recursos hídricos. Quem sabe assim, a aoclaclacle perceba que 

uma possível diminuição na quantidade de água, detel1oração da sua qualidade ou a degradação hidrológica 

não estão somente nas florestas implantadas, mas numa infinidade de outras atividades antrópicas de práticas 

de manejo. 

All florestas persa não melhoram a qualidade de égua, porém alguns de aaua etrtbutoa, como a cor aparante, 

eatão ralaclonacloa com a quantidade ele matér1a orgAnlca a aedlmantoa na Agua. Estucloe compararam a cor 

aparenta da água da mlcrobaclas com florastea nallvaa, raflonlstadaa com aucallptoa a com pastagem. Naa 

llorastaa nativas, a vartabllldade natural só é alterada com aa chuvas am "8flde8 quantlcladaa. Oa aucallplaJs, 

mesmo com operações drútlcas como construção de astradas ou exploração f lorestal, tendam a voltar ao 

equlUbrlo dinâmico rapidamente. Para a pastagem, antratanto, a concantraçlo da sadlmantos suapansOI na 

água é exegeradamente elevada o tempo lodo. 

O custo específico com produtos qulmicos nas Estações da Tratamento ele Agua (ET As) eleva-ea com e 

redução do percentual da cobertura flonlstel da bacia da Bbaataclmanlo. Nos Estados Unidos, o Estado ele 

Nova York Investiu em éraea ele pr1111ervação permanenta (APPa), e os raaponsévala garantem que pera cada 

dólar lnveaUclo, economizam aete dólarue no tratamento de égua. Pelos 1'811Ultadoe dea pesquisas, percabEHle 

que as flOl881a8 alo Importantes por vários fatores, mas prfnclpalmente em ralação aos racunsoe hídricos, pois 

Interceptam a água das chwes, reduzindo o risco de 81t18Ao, aumentam e cepecldada da lnHltração da água no 

solo tomencb<> mais poroso a a estabilidade do sistema ou mlcrosslstema funcionando com tampão, Isto 6, 

liberando ou ratando Agua. 

• L.-*t Scana.-- J(mlor 6 oogenhairo flotBstaJ, mestte em Cilncies Rol9stsis, pesquísador da Embrspa 

Meio Ambienta. 

- Publicado origina/menta no site da f9Vista Eco21. 
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« Votação da MP sobre novas regras do segul'IHlesemprego fica para esta quarta.feira 
Produção total de ~leo e ós tem terceira 1J1eda censecutlva no pais, diz AMP > 

Uldiceia Oliveira Rigaietti 
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