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Estado fará aceiros em 2,3 mil Km
Da Reportagem

O Estado pretende amenizar os efeitos do período seco em Mato Grosso em
pelo menos 2,3 mil quilômetros de rodovias até dezembro. Segundo a
Secretaria de Estado de Cidades (Secid), esta é a extensão de estradas que,
desde maio, estão passando por intervenções de conservação, incluindo a
roçagem nas beiradas – para que não se tornem propícias às queimadas que
começam a ficar tão comuns nesta época do ano.
O provável “combustível” das queimadas já começou a ficar visível em
diversos pontos de estradas Estado afora. Um exemplo próximo é na estrada
que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães, a rodovia MT-251. No trecho do
Portão do Inferno (onde no último fim de semana um acidente matou duas
pessoas e deixou uma gravemente ferida), o mato na beira da pista está alto e
seco.
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De acordo com a programação do Estado, os trabalhos de conservação das
estradas incluem aceiros nas beiras das pistas. Aceiros consistem em nada
mais que a retirada da vegetação numa determinada faixa de terra, geralmente
ao longo das pistas e de cercas separando propriedades rurais, de modo a
evitar as queimadas.
Pesquisa

Busca Google

Segundo a Secid, o motorista da Grande Cuiabá deve notar em breve os
cuidados tomados nos caminhos entre Cuiabá e Chapada dos Guimarães,
Cuiabá e região do Manso e de Chapada a Campo Verde.
FOCOS – As queimadas e o desmatamento são os principais problemas
ambientais vividos por Mato Grosso na época seca do ano, mas os focos de
calor já têm chamado a atenção das autoridades – embora tenham caído pela
metade (49,88%) em relação ao mesmo período analisado do ano passado.
Satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) já detectaram
6.707 focos em todo o território mato-grosssense somente do início deste
ano até o dia de ontem. O município de Nova Ubiratã (506 Km de Cuiabá) se
responsabiliza com 401 focos em seu território. No mesmo período do ano
passado, Nova Ubiratã só perdeu em número de focos de calor para o
município de Santa Carmen. (RD)
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Comentários Deixe aqui sua opinião sobre esse assunto
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