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De 29 mil km² em
meados de 1990,
o desmatamento
da floresta
amazônica caiu
para 6,5 mil km²
nos últimos 12 meses
até julho. É a taxa
mais baixa da série
mas a área ainda
é superior à de um
país pequeno.
Até 2020 o Brasil
quer reduzir
a meta de
desmatamento anual
para 3,5 mil km²

Greenpeace tem boa
previsão para o
crescimento do país
A matriz energética brasileira
pode chegar a 2050 com 93%
de fontes renováveis, produzindo
o triplo do que é ofertado hoje
e considerando a tendência
de crescimento econômico.
A expansão de fontes de energia
eólica, solar, de biomassa,
hidrelétrica e oceânica pode
garantir 1.197 terawatts-hora,
com menor custo de produção e
redução significativa das emissões
nacionais de gases de efeito estufa.
O cálculo é do Greenpeace
em seu relatório à COP16,
em Cancun, no México.
A organização projetou dois
cenários para a matriz energética
em 2050: no primeiro, o governo
mantém o ritmo atual de
investimentos em combustíveis
fósseis — que abastecem a
maioria das termelétricas — e no
segundo, o de “revolução”, os
recursos seriam canalizados para
a expansão das fontes renováveis
e ganhos em eficiência
energética. Agência Brasil

Pequenos e médios
terão acesso a
regras ambientais
O Ministério do Meio Ambiente
e o Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae) assinaram dia 3 um
acordo de cooperação técnica
para desenvolvimento de projetos
e programas na área da
sustentabilidade ambiental.
Segundo a ministra do Meio
Ambiente, Isabella Teixeira,
o convênio vai permitir que
pequenos e médios produtores
possam ter conhecimento sobre
as regras ambientais mais
recentes e forma de aplicá-las
nos seus processos produtivos.
“O acordo coloca no processo
da regulamentação dos resíduos
sólidos, em particular, os catadores,
permite acesso aos círculos da
biodiversidade às populações
tradicionais e da agricultura
familiar, e abre a possibilidade de
estabelecer negócios nas pequenas
e médias empresas considerando os
regulamentos da área ambiental”,
explicou a ministra, que participa
da COP16. Agência Brasil

Desmatamento da
floresta amazônica é
o menor já registrado
O desmatamento da floresta
amazônica atingiu o nível mais
baixo de que se tem registro,
anunciou o governo brasileiro
dia 1º deste mês, marcando o
que pode ser uma linha divisória
na conservação da floresta.
O desmatamento caiu para cerca de
6,5 mil km² nos 12 meses até julho
deste ano, diminuindo 14% em
relação ao ano passado e do auge de
29,1 mil km²de 1990. É a taxa mais
baixa desde o início da série,
em 1988. O Brasil quer demonstrar
que é uma das poucas economias
grandes a cortar drasticamente
suas emissões de gás-estufa,
provenientes na sua maior parte
da queima de árvores ou de seu
apodrecimento. “Não precisamos
de favor para cumprir o que é nossa
obrigação”, disse o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. Ele criticou
o mundo desenvolvido por não
promover cortes ambiciosos nos
gases-estufa e não ser transparente
sobre a ajuda financeira aos países
em desenvolvimento. Reuters

N O T A S A M B I E N T A I S

Text Box

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 dez. 2010, Caderno Especial, p. B9.
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