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Redd+ pode
trazer mais
desmate, alerta
Greenpeace

PLANETA

Um estudo internacional rea-
lizado pela ONG Greenpea-
ce aponta que os mecanis-
mos de Redução de Emis-
sões por Desmatamento e
Degradação (Redd+, na sigla
em inglês) podem não ser

tão eficientes para reduzir o
desmatamento quanto se pen-
sa. O Redd permite a compensa-

ção de emissões de gases-estu-
fa, em países em desenvolvi-
mento, por meio da negociação

de créditos de carbono de áreas
florestais de programas de ma-
nejo da floresta.

O estudo, intitulado Má In-
fluência, critica a consultoria
McKinsey, que tem elaborado a
maior parte dos planos de
Redd+ dos países. Segundo a
ONG, a consultoria distorceu o
papel do mecanismo e incenti-
va a ação da indústria madeirei-
ra. O relatório cita o exemplo
da Guiana, onde a ação de ma-
deireiros cresceu 20% em razão
do plano de manejo florestal su-
gerido pela consultoria.

DIDA SAMPAIO/AE

Floresta. Amazônia deve receber projetos de Redd

Os dados do Ibama mostram um
expressivo crescimento das mul-
tas associadas à biodiversidade e
patrimônio genético, que passa-
ram de apenas 1 autuação em
2005 para 106 em 2010 – o equiva-
lente a R$ 91 milhões, só no ano
passado. Essas infrações estão
associadas a uso indevido das es-
pécies da biodiversidade, como
a biopirataria.

De acordo com o Ibama, está
havendo um aumento da fiscali-
zação desse tipo de infração. “É
de competência do Ibama a agen-
da de ações de monitoramento e
controle do acesso ao patrimô-
nio genético e ao conhecimento
tradicional associado, especial-
mente a apuração de infrações”,
diz o órgão em nota ao Estado.

Segundo o Ibama, a primeira
etapa da Operação Novos Ru-
mos, idealizada especificamen-
te para combater a biopirataria,
alcançou centena de alvos que es-
tavam acessando o patrimônio
genético sem a devida autoriza-
ção. Neste momento, está em
curso a segunda etapa dessa ope-
ração que poderá resultar em
mais multas.

Cosméticos. Um dos casos no-
tórios foi o da companhia de cos-

méticos Natura, multada no ano
passado em R$ 21 milhões. Fo-
ram 64 autos de infração por
acessos supostamente irregula-
res à biodiversidade.

A empresa nega ter agido de
forma irregular. “Já recorremos
de todas as autuações, pois esta-
mos seguros de termos cumpri-
do os princípios fundamentais
da Convenção da Diversidade
Biológica, tratado internacional
firmado na Rio Eco-92 com o ob-
jetivo de promover a conserva-
ção e uso sustentável da biodiver-
sidade”, afirma Rodolfo Gutilla,
diretor de Assuntos Corporati-
vos da Natura.

Segundo Gutilla, a atual lei bra-
sileira sobre o tema, definida por
u m a M e d i d a P r o v i s ó r i a
(2.186/2001), é inconstitucional
e não define regras claras para
acesso e repartição de benefí-
cios, além de travar a inovação
com base na biodiversidade.
“Ela fere a livre iniciativa, não
protege os direitos de comunida-
des indígenas e tradicionais e
não promove um ambiente segu-
ro para pesquisa e desenvolvi-
mento.” A própria ministra do
Meio Ambiente, Izabella Teixei-
ra, reconheceu que a lei sobre o
tema precisa ser alterada. / A.V.

}

Contrária ao projeto do Códi-
go Florestal que tramita na
Câmara, a ministra Izabella
Teixeira admitiu a prorroga-
ção de um decreto que deter-
mina o início das autuações
dos fazendeiros que não esti-
verem em conformidade com
a lei. A norma deve entrar em
vigor no dia 11 de junho, mas
o governo quer ganhar tempo
para negociar mudanças no
texto do projeto que altera o
Código Florestal.
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Crescem as autuações
por crime de biopirataria
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Leia. Negociadores do clima
aprovam agenda para 2011
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NOVA ZELÂNDIA

PARA LEMBRAR

Ativistas suspendem
prospecção da Petrobrás

Impunidade. Apreensão de madeira ilegal no Pará: Ibama
lavrou mais de R$ 1 bilhão em multas no Estado em 2010

A Petrobrás suspendeu ontem
uma prospecção de petróleo no
litoral norte da Nova Zelândia
após ativistas terem se atirado
ao mar para impedir os traba-
lhos da empresa.

A Petrobrás iniciou, na sema-
na passada, uma exploração pa-
ra localizar reservas de petróleo
e gás em uma área de cerca de
12 mil quilômetros quadrados
na Bacia de Raukumara.

Desde então, uma frota de
cinco embarcações com 50
ativistas a bordo – formada
por ambientalistas e indíge-
nas da etnia maori – tem pro-
testado contra a Petrobrás.
Eles alegam que a exploração
de petróleo trará danos am-
bientais à região.

“É um ato de defesa de nos-
sas terras e águas, que têm
nos dado o sustento há vá-
rios gerações”, disse Rikiran-
gi Gage, representante dos
maori. /ANDREA VIALLI, com EFE

Ministra pode
adiar punição
a infrator

Andrea Vialli

Menos de 1% do valor das mul-
tas aplicadas pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renová-
veis (Ibama) por infrações am-
bientais chegam efetivamente
aos cofres públicos, aponta re-
latório do próprio órgão obti-
do pelo Estado. O documento
traz um panorama das autua-
ções feitas entre 2005 e 2010.
O porcentual médio de multas
pagas no período foi de 0,75%.
No ano passado, o índice foi
ainda menor – apenas 0,2%.

Os dados mostram ainda que
o número de multas aplicadas
caiu 42% no período – de 32.577
multas em 2005 para 18.686 em
2010, bem como os valores rela-
cionados a essas multas. A maior
parte das autuações está associa-
da a crimes contra a flora, o que
inclui desmatamentos, queima-
das e venda de madeira ilegal.

Há ainda Estados com autua-
ções bilionárias. É o caso do Pará,
que desde 2005 encabeça a lista
de recordistas em multas por in-
frações ambientais. Só em 2010,
o valor das autuações soma R$
1,02 bilhão. Mato Grosso vem
em segundo lugar, com R$ 376,5
milhões em 2010.

O baixo porcentual de multas
efetivamente pagas reflete, se-
gundo o próprio Ibama e especia-
listas, a complexa tramitação
dos processos de apuração de in-
frações ambientais. “O processo
administrativo de apuração de
infração ambiental não tem o po-
der de, per si, garantir o paga-
mento de multa”, explicou o Iba-
ma em nota ao Estado.

A legislação atual prevê a ins-
crição de devedores no Cadastro
Informativo de Créditos não
Quitados do Setor Público Fede-
ral (Cadin) e a inscrição de débi-
tos na Dívida Ativa da União, em

procedimento de execução fis-
cal exercido pela Advocacia-Ge-
ral da União. Para chegar a tanto,
o processo passa por duas instân-
cias de julgamento. Antes de
2009 – quando deixou de existir
a possibilidade de recurso final
ao Conselho Nacional do Meio
Ambiente (Conama) – os proces-
sos chegavam a voltar até oito
vezes ao órgão ambiental.

Por outro lado, segundo o Iba-
ma, os processos de autos de in-
fração referentes aos crimes de
desmatamento são de tramita-
ção mais complexa, pois envol-
vem altos valores de multas e fre-
quentemente são contestados
na Justiça. “Esses processos re-
fletem também a ordenação fun-
diária da Amazônia Legal, com
implicações na confirmação de
autoria da infração ambiental”,
afirma a autarquia.

“A quantidade e os valores das
multas são proporcionais às re-
giões onde ocorrem mais desma-
tamentos e onde as fiscalizações
têm sido mais intensas”, avalia
Brenda Brito, pesquisadora do
Instituto do Homem e Meio Am-
biente da Amazônia (Imazon). A
entidade realiza estudos desde
2004 na Amazônia que confir-
mam o baixo pagamento das
multas ambientais. “Na melhor
das hipóteses, a arrecadação das
multas chega a 3%”, diz.

Laranjas. Além dos aspectos
burocráticos, o alto índice de
multas não pagas é fruto tam-
bém da informalidade em que
operam muitas empresas, espe-
cialmente na Amazônia Legal.
“Em Estados como o Pará, é co-
mum empresas serem abertas
por ‘laranjas’. Uma vez multa-
das, essas pessoas jurídicas não
possuem bens nem recursos, en-
tão a multa nunca chega a ser pa-
ga”, explica Ubiratan Cazetta,
procurador do Ministério Públi-
co Federal (MPF) no Pará. “Es-
sas empresas de fachada são pro-
positalmente criadas para se-
rem carregadas de multas.”

A queda no número de multas
ambientais de 42% entre 2005 e
2010não aponta, necessariamen-
te, para a diminuição real das in-
frações ambientais no País. Se-
gundo o Ibama, “houve uma mu-
dança de estratégia, que trouxe
redução do número de autos de
infração, porém resultou em
multas mais elevadas”, afirma a
nota. “O Ibama deixou a rotina
de fiscalizar cada localidade pa-
ra concentrar energia no comba-
te a grandes desmatadores e a ilí-
citos ambientais de maior abran-
gência identificados por meio do
cruzamento de imagens de satéli-
te com informações sobre as
frentes de desmatamento na
Amazônia e demais biomas.”

Para Brenda Brito, do Imazon,
a diminuição da quantidade de

multas não é ruim. “O foco nos
grandes infratores dá resultado,
assim como a apreensão de mate-
riais, como madeira ilegal”, diz.
No entanto, ela avalia que não
basta multar. “Emitir multa é im-
portante,mas não deve ser a prin-
cipal estratégia de combate aos
crimes ambientais”, avalia a pes-
quisadora. “É preciso investir
mais em prevenção do desmata-
mento e em medidas como em-
bargo das áreas onde ocorreram
as infrações e sanções de crédito
aos desmatadores”, aponta.

Vigilância. Outra saída para a re-
duçãodoscrimesambientaiséavi-
gilância do mercado, na avaliação
doprocuradordoMPFnoPará.Foi
o que aconteceu com a cadeia da
pecuária no Pará, em 2009. Após a
atividadeserapontadacomooprin-
cipal vetor de desmatamento na
Amazônia,supermercados,frigorí-

ficos e pecuaristas firmaram um
Termo de Ajuste de Conduta
(TAC). Os frigoríficos se compro-
meteram a só comprar gado de pe-
cuaristas com a situação fundiária
regularizada, inscritos no Cadas-
tro Ambiental Rural (CAR).

O resultado foi uma explosão
no número de propriedades ru-
rais cadastradas, que é o primei-
ro passo para a regularização am-
biental das terras. Em 2007, ape-
nas dez propriedades do Pará es-
tavam inscritas no CAR. Hoje,
são 52 mil. “A combinação de
ações mais efetivas de fiscaliza-
ção com um esforço para regula-
rizar o setor produtivo é o cami-
nho mais eficiente para a redu-
ção de crimes como o desmata-
mento”, resume
Cazetta.

A águia-das-filipinas (Pithecophaga jefferyi)é
natural das florestas tropicais asiáticas. Só restam
500 casais vivendo na natureza. Elas continuam
sendo muito caçadas, apesar de protegidas por lei.
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Relatório mostra que menos de 1% das
multas aplicadas pelo Ibama são pagas
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JASON GUTIERREZ/AFP - 9/4/2011
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Ambiente. Documento do próprio órgão indica que apenas 0,75% das autuações foram pagas entre 2005 e 2010; nº de multas e valor
em reais vêm caindo ano a ano; Ibama culpa demora de processo administrativo de apuração e uso de ‘laranjas’, que inviabiliza cobrança
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 11 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A14.
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