
21 DE SETEMBRO, DIA DA ÁRVORE 
  

'Quando a última árvore... 

...tiver caído, 

quando o último rio tiver secado, 

quando o último peixe for pescado, 

vocês vão entender que dinheiro não se come. 

                                    "Martin Luther king" 

 

 

 

 

A Natureza aclama sua ajuda. 

Neste último século, o meio ambiente vem sofrendo uma grande e acelerada transformação. E 
muitas destas alterações na natureza são praticamente irreversíveis a curto ou médio prazo.  

A NATUREZA CLAMA SUA AJUDA 



Se continuarmos com o mesmo ritmo de desenvolvimento, sem procurarmos estabelecer limites ao 
manejo e preservação dos recursos ambientais, a qualidade de vida no planeta diminuirá 
drasticamente. 

 

Alguns dados alarmantes sobre o meio ambiente: 

Entre dois e sete milhões de pessoas sofrerão anualmente com inundações, principalmente nas áreas 
costeiras onde a pressão demográfica aumenta e nos grandes deltas da África ocidental, da Ásia e 
do Mississippi. As populações pobres, incluindo as dos países desenvolvidos, serão as mais 
vulneráveis à mudança climática. 

 Antes do ano 2080, estimam os especialistas no documento de 1400 páginas, até 3,2 mil milhões de 
pessoas estarão expostos a uma severa escassez de água e 600 milhões à fome por causa das secas e 
da degradação e salinização do solo. 

Os cientistas advertiram que o aquecimento afetará todas as formas de vida na Terra. 

Entre 20 e 30 por cento das espécies vegetais e animais terão um risco crescente de extinção se o 
aumento da temperatura mundial se situar entre 1,5 e 2,5 graus centígrados por comparação a 
1990”, advertiu o IPCC. 

A incidência de furacões nível 5 está aumentando consideravelmente. Em 2005, somente em torno 
do Oceano Atlântico, foram registrados 15 do tipo;  

Nas últimas décadas, a média da temperatura mundial foi elevada em 0,7°C. No sul do Brasil, o 
aumento foi de 1,4°C;  

Em 2005, aconteceram 360 desastres naturais, um aumento de 18% em relação a 2004; Em 25 anos, 
620 mil mortes foram registradas em virtudes de desastres naturais; Desmatamentos e queimadas 
lançam, anualmente, mais de 200 milhões de toneladas de carbono na atmosfera;  

Entre 2002 e 2005, a Amazônia perdeu 70.000 km² de seu território em virtude de desmatamentos e 
queimadas indiscriminadas;  

Até o final do século, prevê-se um aumento de até 7°C na temperatura da região semi-árida do 
nordeste brasileiro;  

Atualmente, cerca de 1,2 bilhões de pessoas se encontram no estado de alta pobreza devido às 
condições climáticas de suas regiões;  

Nos próximos 50 anos, o nível do mar deve subir entre 30 e 80 cm, devido ao derretimento das 
calotas polares;  

O aumento de temperatura registrados nos últimos 50 anos foi de 3°C;  

O Brasil é quarto maior poluidor do planeta;  

Nos últimos 12 anos, na Antártica já foram perdidos 14 km² de gelo;  

O prejuízo estimado com os desastres ambientais dos últimos 10 anos é de 570 bilhões de dólares;  

Denuncie: 

Denúncias relacionadas a agressões ambientais podem ser tratadas diretamente com o IBAMA, 
através da Linha Verde. A Linha Verde é um canal do Ministério do Meio Ambiente que, por meio 
da Ouvidoria do IBAMA, acolhe denúncias, sugestões e reclamações ligadas a temas ambientais. 

Sua denúncia pode ser feita gratuitamente pelo 

telefone 0800-61-8080 ou pelo  

e-mail linhaverde.sede@ibama.gov.br 



 

 

É necessário informar os dados mais precisos, para que a apuração da denúncia seja acelerada. 

Seja voluntário da natureza. 

Faça desse dia 21, um dia Especial para você, PLANTE UMA ARVORE. 

 Salvar a natureza é salvar a própria vida. 

 

Por Marcio Demari 

 PLANETA VOLUNTÁRIOS 

 Porque ajudar faz bem ! 

 

http://www.planetavoluntarios.com.br 

 

A maior Rede Social de Voluntários e ONGs do Brasil ! 

 


