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Ação é resposta ao dado do governo sobre poluentes
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Projetoproíbecanaem81%doPaís
AMBIENTE

Proposta de zoneamento agroecológico não permite plantio na Amazônia e no Pantanal; queima será limitada

●●●Osministros Carlos Minc
(Meio Ambiente) e Reinhold Ste-
phanes (Agricultura), que foram
alertados pelo presidente Luiz
Inácio Lula da Silva para não se
desentenderempublicamente,
trocaram farpas ontem após o
lançamento do projeto com re-
gras para o plantio da cana. No
início da entrevista, ao responder
a uma pergunta sobre a expectati-
va em relação à data de aprova-
ção do projeto, Stephanes – depu-
tado federal licenciado – cutucou
Minc, que é deputado estadual
pelo Rio. “Minc é estadual e não
pode responder sobre isso.” Pou-
co depois, Minc rebateu: “Não
sou deputado federal, mas tenho
estadomuito lá (no Congresso).”
Quando um repórter perguntou
aos dois como seriam aplicadas
as punições aos produtores, Ste-
phanes se esquivou: “Ah, isso é
comele. Punir não é comigo.”
Minc rebateu: “A não ser que ha-
ja infração fitossanitária.” ●

LEONARDOGOY e CÉLIA FROUFE
AMBIÇÃO–DilmaRousseff eLuladurantecerimônianaqualaministra falouemnomedopresidente
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A Associação Nacional dos
Fabricantes deVeículosAu-
tomotores (Anfavea) anun-
ciouontemquevaidisponibi-
lizar em seu site (www.anfa-
vea.com.br), a partir da pró-
ximasemana,dadosdeemis-
sões depoluentes referentes
ao uso regular dos carros.

Amedida, segundoaenti-
dade, tem como objetivo dar
transparência ao tema.Nes-
ta semana, o Ministério do
MeioAmbientecolocounain-
ternet informações sobre
emissõesdeveículos.AAnfa-
vea diz apoiar a divulgação,
porém não concorda com a
metodologia escolhida.

“A adoção, como critério,
dos níveis de emissão obti-
dos a partir do controle de
produção na fábrica leva a
distorções. O veículo ainda
não foi amaciado, o que gera
alta dispersão dos resulta-
dos; a média de emissão, em
consequência, é mais alta,
quandocomparadaaoveícu-
lo homologado e emcampo”,
diz a entidade emnota.

Os dados do ministério
mostramque carros a álcool
podem poluir tanto quanto

os movidos a gasolina.E um es-
tudo do Instituto de Energia e
MeioAmbiente (Iema)divulga-
do ontem pelo Estado indica
que, nos carros commotor flex,
quandoseusaoálcool, a contri-
buiçãoparaapoluiçãodoarnas
cidades geralmente émaior.

Ontem, o ministro do Meio
Ambiente,CarlosMinc, cobrou
das montadoras o aperfeiçoa-
mento dos motores flex. Ao co-
mentaroestudo,Mincexplicou
que do ponto de vista da emis-

sãodedióxidodecarbono(CO2)
–causadordoaquecimentoglo-
bal – o etanol tem impacto zero
naatmosfera. IstoporqueoCO2

queéemitidopelosmotoresaca-
ba sendo absorvido nas planta-
ções de cana-de-açúcar.

Por outro lado, disse Minc,
osmotores que rodamcometa-
nolemitemmonóxidodecarbo-
no,hidrocarbonetoseóxidosde

nitrogênio,quenãocontribuem
para a mudança do clima, mas
danificam os pulmões huma-
nos. “Vamos apertar asmonta-
doras para melhorar a eficiên-
cia dos motores”, disse Minc.
Emseguida,porém,eleafirmou
que quem fará a pressão sobre
os fabricantes de veículos são
os consumidores.

Segundo JoséEdisonParro,
presidentedaAssociaçãoBrasi-
leira de Engenharia Automoti-
va(AEA),pararodartantocom
álcool quanto com gasolina o
motor flex sacrifica um pouco
os dois combustíveis, ou seja,
háperdadeeficiência se a com-
paração for feita com motores
que usam apenas um dos com-
bustíveis. Ele conta que a asso-
ciação, emconjuntocomPetro-
brás, Agência Nacional do Pe-
tróleo (ANP) e Anfavea, criará
umprogramainspiradonosEs-
tados Unidos e no Japão para
estudar como reduzir as emis-
sões veiculares. No Japão, por
exemplo, o programa resultou
no uso do diesel com 10 partes
pormilhãodeenxofre.Partedo
Brasil ainda usa umdieselmui-
tomaispoluente,com1.800par-
tes pormilhão de enxofre. ●
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Vannildo Mendes
BRASÍLIA

O plano de zoneamento agroe-
cológicodacana-de-açúcar, lan-
çado ontem pelo governo após
mais de um ano de negociação,
proíbe o plantio da cultura em
81,5%doterritóriobrasileiro, in-
cluindoAmazônia,Pantanal ea
região doAltoRio Paraguai. Se
forcomputadaaáreaondeocul-
tivo não é recomendado, chega
a 92,5% do território.

Em relação à queima da ca-
na, o projeto não permite ame-
didaemáreasacimade150hec-
tares, onde a colheita pode ser
mecânica. Haverá um crono-
grama de transição, até 2017,
para adotar o sistema. Com is-
so, segundo oministro doMeio
Ambiente, Carlos Minc, o Bra-
sildeixarádeemitirumaquanti-
dade de CO2 equivalente a 2,2
milhões de veículos leves.

Mesmo com a limitação de
plantio, o governo anunciou
que o plano eleva de 8 milhões
para 64 milhões de hectares o
estoquedeterrasaptasaoplan-
tiodecana.Lançadonasemana
em que o Ministério do Meio
Ambiente (MMA) divulgou da-
dos sobre emissão de gases po-
luentes de veículos, o projeto é
uma resposta a críticas feitas
por ambientalistas de que o au-
mentodaproduçãodeetanolno
Brasil estaria ameaçandooam-
biente e a floresta amazônica.
Osrecentesanúnciosfazempar-
te da agenda ambiental criada
pelo governo federal após a en-
tradadaex-ministraMarinaSil-
va na disputa presidencial.

DEFESA
Maior produtor e exportador
de etanol produzido à base de
cana, o País defende aumento
doconsumodoálcoolcombustí-
vel porque suas emissões de
CO2, umdosprincipais gasesdo
efeito estufa, sãoneutralizadas.
ComosdadosdoMMA,adiscus-
são agora é sobre outros gases
poluentes, que causam proble-
masde saúde, e cujaemissãodo
motor a álcool é igual ou maior
doque a gasolina.

O plano prevê que o plantio
poderá ser feito em terras de-
gradadas, pastagens ociosas e
nasnovasáreasdefinidasnozo-
neamento. O principal instru-
mento para forçar o cumpri-
mentodamedida é apolíticade
crédito, que será orientada pa-
ra financiar só as áreasmapea-

das no plano. No entanto, o mi-
nistro daAgricultura, Reinhold
Stephanes, admitiu que, embo-
ra tenha tomado a decisão de
orientarosfinanciamentos,ogo-
verno não tem força para inibir
o produtor de investir em cana
com recurso próprio em área
considerada não recomendada.

Conforme dados da última
safra, a área de cultivo da cana
ocupa 8,8 milhões de hectares,
ou menos de 1% do território.
Com o zoneamento, será possí-
vel expandir a área plantada
até 7,5%. A ideia do governo é
triplicaraáreaplantadaemcin-
co anos. “Mas sem comprome-
ter a produção de alimentos
nem destruir um hectare se-
querdematanativa”,disseami-
nistraDilmaRousseff (CasaCi-
vil),quefalounoeventodeanún-
cio do plano em nome do presi-
dente Luiz Inácio Lula daSilva,
que estava na cerimônia.

O projeto amplia as áreas ou
cria novas fronteiras de produ-
ção de cana em 20 Estados e no
DistritoFederal,queentranaro-
ta do etanol. Fora dessas áreas
ficatambémproibidaaconstru-
ção de novas usinas de açúcar
ou álcool. ●

A União da Indústria de Cana-
de-Açúcar (Unica) e a Federa-
çãodosPlantadoresdeCanado
Brasil (Feplana) acreditamque
o projeto do governo federal
passará por ajustes durante o
processo de aprovação noCon-
gressoNacional.

Em nota divulgada ontem, a
Unica cita, entre os aspectos
que considera preocupantes, a
dificuldadededefiniçãodocon-
ceito segurança alimentar. O
termo restringiria o plantio da
canapoisaplantaéutilizadapa-
ra produzir não apenas ener-
gia, como etanol, mas também
alimentos, como açúcar.

OpresidentedaFeplana,An-
tonioCelsoCavalcanti, achadi-
fíciloprojetoprosperarnoCon-
gressodojeitoqueestá,poisvá-
rios Estados terão problemas
comprodutores.“Proibiraquei-
ma da cana no Nordeste é im-
possível. Se eu não queimar, o
trabalhador vai lá e queima.”

Para Cavalcanti, outro pon-
to polêmico são as áreas de ex-
pansão da cultura, principal-
mente em Pernambuco. “A ex-
pansãosópoderáacontecerem
áreas devolutas de usinas que
se transferiram para o Centro-
Sul. Esses locais, porém, já fo-
ram para a reforma agrária e
não produzemnada.”

Cavalcanti, porém, concor-
dacomanecessidadedecontro-
laraexpansãodacana,especial-
mente para evitar o excesso de
ofertadematéria-primaoupro-
dutos,comooetanol.“Éhorade
parar com essa história de ex-
portarálcoolsemtermercadoe
aindade incentivar oplantio de
cana sem que tenha usina para
industrializá-la”, afirmou.

O presidente da Organiza-
çãodosPlantadoresdeCanada
Região Centro-Sul do Brasil
(Orplana), Ismael Perina, afir-
mou que o projeto do governo
não apresenta novidades, mas
aprovou a iniciativa. “Houve
grandepreocupaçãoempreser-
var a Amazônia e o Pantanal.
Era o que todos queríamos.” ●

EDUARDOMAGOSSI e GUSTAVO PORTO

Ministério mostrou
que álcool pode
poluir tanto
quanto gasolina
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