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A cidade de Xangai, capital
econômica da China, regis-
trou nos últimos dois dias os
piores níveis de poluição de
sua história. A poluição na me-
trópole, de mais de 20 mi-
lhões de habitantes, alcançou
mais de 500 pontos na escala
de medição da qualidade do
ar chinesa.

Os padrões chineses são
menos rigorosos do que a mé-
dia internacional. O sistema
de medição adotado pelo país
estabelece várias classifica-

ções: de 50 pontos ou menos
(qualidade do ar excelente); de
50 a 100 pontos (boa, mas com
riscos à saúde a longo prazo);
mais de 100 pontos, ar poluído e
mais de 200 pontos, ar muito po-
luído. Acima de 300 pontos, a
qualidade do ar é considerada
“perigosa” – mesmo pessoas sau-
dáveis podem ter queda na resis-
tência física e vir a sofrer forte
irritação nos olhos e nas vias res-
piratórias.

Nos últimos dias, uma densa
neblina cobre a cidade. Como
nas outras ocasiões em que os
níveis de poluição chegaram ao
nível perigoso, as autoridades lo-
cais culpam as condições climáti-
cas, como as tempestades de
areia que vêm do norte do país.
Especialistas em meio ambiente
apontam que o tráfego intenso é
a verdadeira causa da poluição.

MÁS CONDIÇÕES
Cetesb interdita seis
aterros em São Paulo

Iniciada remoção de
300 t de pneus velhos

PLANETA
RESÍDUOSXangai registra

os piores níveis
de poluição
da história

} Leia. Pesticida endosulfan será
retirado do mercado até 2012
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FRAGILIDADE

Vários pontos da reforma do
Código Florestal podem le-
var a aumento no desmata-
mento. As Áreas de Preserva-
ção Permanente (APPs), por
exemplo, serão descontadas
do cálculo da área de reserva
legal das propriedades, medi-
da que reduz a área protegida
nos imóveis rurais. A área de
reserva legal também poderá
ser usada para atividades de
“baixo impacto”.

Com a interdição do depósito de
lixo de Itararé, a 237 km da capi-
tal, na semana passada, subiu pa-
ra seis o número de aterros fecha-
dos pela Companhia de Tecnolo-
gia de Saneamento Ambiental
(Cetesb) em São Paulo, por falta
de condições de operação. Em
Itararé, a agência considerou o
aterro inadequado por falta de
impermeabilização do solo, sis-
tema para liberação de gases e
tratamento de chorume. O local
recebia 30 toneladas de lixo por
dia. Também foram interdita-
dos desde o início do ano os ater-
ros de Marília, Oriente, Juquiá,
Pirapozinho e Itaquaquecetuba
– este sofreu um deslizamento
de terra seguido de explosão.

Cerca de 300 toneladas de
pneus velhos amontoadas no
bairro Ribeirãozinho, em
Alambari, a 149 quilômetros
de São Paulo, começaram a
ser removidas ontem para um
aterro particular em Iperó, na
região de Sorocaba. Os pneus,
parcialmente cobertos pelo
mato, estão no local há mais
de dez anos. O material per-
tencia a uma fábrica de solas
de sapato que fechou após a
morte do proprietário. O Mi-
nistério Público Estadual exi-
giu que a prefeitura o remo-
vesse por causa do impacto
ambiental e do risco de doen-
ças. / ANDREA VIALLI e JOSÉ

MARIA TOMAZELA, com AGÊNCIAS

BRASÍLIA

A votação da reforma do Código
Florestal na Câmara foi adiada
mais uma vez, para a próxima ter-
ça-feira, para evitar uma derrota
à presidente Dilma Rousseff. O
adiamento foi definido ontem à
noite, depois de mais uma longa
reunião de líderes governistas
com três ministros de Estado, o
representante de Antonio Paloc-
ci (Casa Civil) e o relator da re-
forma, deputado Aldo Rebelo

(PC do B-SP).
A divisão da base de apoio de

DilmaRousseffficou evidente de-
pois da falta de consenso em tor-
no da proposta fechada pela pre-

sidente. Ganhou-se tempo para
uma nova tentativa de acordo.

“Creionum esforçopara alcan-
çar um entendimento que permi-
ta a unificação do governo com a

sua base”, disse o relator à noite.
A disputa entre ambientalistas e
ruralistas, que marcou o debate,
permanece, embora restrita a
um número menor de questões.

Divergências. São dois os maio-
resobstáculos aum acordo. O pri-
meiro deles diz respeito à dispen-
sa de recompor a área de vegeta-
ção nativa, num porcentual que
varia de 20% a 80% das proprie-
dades rurais, a título de reserva
legal. O relator insiste em dispen-
sar da recuperação os pequenos
proprietários, com imóveis de
até 4 módulos rurais (entre 20 e
400 hectares). O último texto
apresentadopor Aldo Rebelo pre-
via a extensão do benefício a to-
dos os proprietários rurais do
País, nas parcelas de seus imó-

veis até 4 módulos.
Depois de análises feitas pelo

governo, a presidente Dilma
Rousseff decidiu que o benefício
de não recuperar a reserva legal já
desmatada só poderá valer para
os produtores da agricultura fa-
miliar, que representariam 90%
dos proprietários rurais do País,
17% da área ocupada pela agricul-
tura e pecuária, mas apenas 8%
do território nacional, segundo
dadosdo Ministério doMeio Am-
biente. Uma nova negociação po-
derácontemplartambém agricul-
tores cooperativados.

Outro ponto de conflito era o
tratamento a ser concedido às
áreas de preservação permanen-
te às margens dos rios mais lar-
gos já ocupadas por atividades
agrícolas. Nos rios mais largos, a

área de preservação permanente
pode chegar a 500 metros às mar-
gens de cada lado do rio.

O relator defende que esses ca-
sos sejam considerados áreas de
uso consolidado, em que a atual
ocupação poderia ser mantida
sem punições.

O governo reconheceu que há
casos que não são resolvidos
com as novas regras de uso de
áreas de preservação permanen-
tes, em situações enquadradas
como interesse social, utilidade
pública ou baixo impacto.

A proposta discutida com Dil-
ma Rousseff foi a edição de um
decreto presidencial tratando
dessas questões, proposta que
não obteve o apoio dos líderes
governistas ontem. / EUGÊNIA

LOPES e M.S.

Votação chega a impasse e é adiada para 3ª-feira

PARA ENTENDER

Reforma do
Código Florestal
já causa desmate
Maior derrubada de árvores na Amazônia, em especial no Pará
e em Mato Grosso, é atribuída à expectativa de mudança na lei

ED FERREIRA/AE

Uma filhote de
urso polar foi
encontrada va-
gando pelos
arredores de
um poco de
perfuração de
petróleo no
Alasca, EUA.
Veterinários do
zoológico local
resgataram o
animal, que fica
no zoo até que
um novo lar
seja definido.

Filhote
de urso
achada
em poço

6.451
km2, equivalente a mais de quatro
vezes a cidade de São Paulo, foi
o índice de desmatamento na
Amazônia em 2010, o menor
desde o fim dos anos 1980

Vinur, filhote de rena (Rangifer tarandus),
nasceu há dois dias no zoológico de
Dortmund, na Alemanha. As renas ficaram
conhecidas por causa dos contos de Natal.

estadão.com.br
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Impasse. Reunião ampliou divergências dentro do governo

Texto chancelado por
Dilma, mais rigoroso
que o do relator Aldo
Rebelo, não obteve
consenso de governistas

Marta Salomon / BRASÍLIA

A expectativa de reforma no
Código Florestal foi acompa-
nhada pelo aumento do des-
matamento na Amazônia, so-
bretudo no Mato Grosso e no
Pará, Estados que registram
os maiores índices de abate de
árvores na região. A votação
das mudanças no Código foi
adiada para a próxima terça-
feira, dia 10 (leia abaixo).

Os primeiros sinais do desma-
te foram colhidos no final do ano
passado e no início de 2011, por
meio do satélite japonês Alos,
que permite detectar a degrada-
ção da vegetação, apesar da pre-
sença de nuvens na região.

Em março, os satélites do Ins-
tituto Nacional de Pesquisas Es-
paciais (Inpe) também capta-
ram um desmatamento maior,
por meio do Deter, sistema de

detecção em tempo real.
As imagens de satélites vêm

sendo confirmadas por fiscais
do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama).

A operação de campo, ainda
em curso, recebeu o nome de
“Disparada”. Por ora, já foram
aplicadas multas por crimes am-
bientais estimadas em R$ 83 mi-
lhões. Também houve apreen-
são de gado e equipamentos.

A pecuária é a principal ativida-
de do município de Vila Rica, no
norte do Mato Grosso, um dos
focos da Operação Disparada.
Outro município que chamou a
atenção dos fiscais foi Nova Ubi-
ratã, mais ao centro do Estado,
área ocupada pela produção de
grãos, como a soja.

Padrão diferente. Segundo a
área ambiental do governo, hou-
ve uma mudança no padrão do
desmatamento desde o segundo
semestre do ano passado.

Parte do aumento do desmate
pode ser atribuído ao aumento
do preço de commodities, como
carne e soja. Mas as autoridades
atribuem uma boa parte à pers-
pectiva de mudanças nas regras
de preservação do ambiente e a
uma tentativa de criar novas
áreas de ocupação consolidada
na Amazônia.

A proposta de reforma do Có-
digo Florestal em debate na Câ-
mara permite a regularização
das áreas desmatadas até julho
de 2008, data da primeira edição
de decreto, pelo então presiden-

te Luiz Inácio Lula da Silva, com
punições para crimes ambien-
tais. Os proprietários que desma-
taram ilegalmente terão prazo
de um ano para aderir a progra-
mas de regularização ambiental.
Parte da vegetação nativa em
áreas de preservação permanen-
te ou de reserva legal não terá de
ser recomposta, segundo pro-
posta acordada com o governo.
A expectativa de tolerância a no-
vos desmatamentos não se con-
firma.

Os dados oficiais sobre o au-
mento do ritmo das motosser-
ras, sobretudo em março, só se-
rão divulgados pelo Inpe no final
de maio. O Ministério do Meio
Ambiente avalia que será mais di-
fícil manter neste ano a redução
nas taxas de desmatamento.

A taxa oficial é medida entre
agosto de um ano e julho do ano
seguinte. Em 2010, foi anuncia-
da a menor taxa desde o final dos
anos 80, quando o governo co-
meçou a medir o desmatamento
na Amazônia. O corte de árvores
alcançou 6.451 quilômetros qua-
drados, o equivalente a mais de
quatro vezes o tamanho da cida-
de de São Paulo.

● Redução ameaçada
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VICTORIA BONN-MEUSER/AFP

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 5 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A30.




