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2.468 ÁRVORES para abastecer as fornalhas dos trens: revista do
Centro de Ciências Letras e Artes antecipou discussões atuais
sobre degradação do meio ambiente.
Correio Popular,
Campinas, 04 set. 2002.

o artigo seguinte
"da revista
do
CCLA , "Devasta..
ção das matas", o
engenheiro civil

João Pedro Cardo-"';:
90 é mais direto sobre as
conseqüênciasda expansão
cafeeira,semos devidoscuidadosambientais, em especial no caso da ampliação~i'
.
,,'c
operação

das

ferrOVIas.

';1

O autor assinala: '~produção de café tem excedido
a todas as expectativas"de
'modo que o trabalho das
estradas de ferro tem
aumentado muito e bem

.-

"
assim tem crescido extraordinariamente o consumode
lenha, por conseguinte a
devastaçãodas matas".
E Cardoso faz, usando
expressõesmuito irônicas,
um cálculo impressionante,
sobreosefeitos da expansão
f err o v i á r i a / c a f e e i r a:
"Durante o anoprôximo passadoas estradasde ferro do
Estado queimaram ao todo
444.274metros cúbicos de
lenha, ou 1.234metros cúbicos por dia! Em média uma
árvore pode fornecer dois
metros cúbicos de lenha,
assim temosque diariamente é abatido para ser destruí-

"

do pelas fornalhas daslocomotivas das estradasde fer.
ro o insignificante número
de 2.468árvores!".
O autor cita óutro
impacto da qtividade ferroviária, que antecipava em
quase um século a atual
preocupaçãocom a queima
das matas: "Já encontramos extensõesenormes de
terrenos
abandonados,
entregues ao sapé e à
samambaia, servindo de
veículo às fagulhas expelidas pelas locomotivas das
estradas de ferro e que tanto mal vão causar aoslavradores que têm suasproprie-

~

dadesao longo das linhas".
Em resumo, os artigos
da primeira ediçãoda Revista do Centro de Sciências,
LetraseArtesantecipamdis:;
,cussões muito
atualà,
incluindo até elemento.s
embrionáriosdeumaforma
contemporânea de encarar
atemáticasócio-ambiental,
que é a de considerar todo
ciclo de atividades relacionadasa um eventoeconôm~co. Esses artigos demonstram a importância Qa
Revista,assim comodetod~a
Imprensa local, para o deb~,
te cultural e político em
Campinas. .
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