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A votação do novo Código
Florestal foi adiada três ve-
zes por divergências entre o
relator Aldo Rebelo (PC do
B-SP), o Executivo e parla-
mentares. O Código deve ser
votado nesta terça-feira, mas
com emenda que desagrada
o governo, proposta pelo
PMDB. Ela valida as planta-
ções feitas até 22 de julho de
2008 em Áreas de Preserva-
ção Permanente (APPs), co-
mo várzeas, encostas, topos
de morro e matas ciliares.

O líder do governo na Câ-
mara, Cândido Vaccarezza
(PT-SP), afirmou que a presi-
dente Dilma Rousseff poderá
vetar parte ou até integral-
mente o novo Código.

Leia. Papa fala com tripulantes
da ISS por videoconferência

estadão.com.br/ciência

PARA ENTENDER

Ação. Izabella (de azul), entre os ministros Cardozo e Jobim: gabinete de crise contra desmate

WILSON PEDROSA/AE

Documento liga Código Florestal a
aumento de desmate na Amazônia
Marta Salomon / BRASÍLIA.

O aumento do ritmo das mo-
tosserras na Amazônia está re-
lacionado à reforma do Códi-
go Florestal em discussão no
Congresso Nacional. É o que
afirma documento oficial sub-
metido ao gabinete de crise
criado nesta semana pelo go-
verno federal para combater o
desmatamento na Amazônia.

Ofício assinado pelo secretá-
rio do Meio Ambiente de Mato
Grosso, Alexander Torres Maia,
relata que o Código Florestal
criou a expectativa entre proprie-
tários de terra de que não seriam
concedidas novas autorizações
para desmatamento. Outra ex-
pectativa criada foi de que os res-
ponsáveis seriam anistiados. O
Estado lidera o ranking dos que
mais derrubam árvores.

“Não há como negar a forte
vinculação entre o desmatamen-
to e os processos de discussão da
legislação ambiental”, diz o ofí-
cio ao qual o Estado teve acesso.
O documento faz referência ao
Código Florestal e ao Zoneamen-
to Econômico Ecológico de Ma-
to Grosso. À reportagem, o secre-
tário confirmou o vínculo.

Procurada pelo Estado, a mi-
nistra do Meio Ambiente, Izabel-
la Teixeira, confirmou o recebi-

mento do ofício. Ao anunciar
que as áreas de alerta de desmate
produzidas por imagens de saté-
lite haviam mais do que quintu-
plicado em março e abril, em rela-
ção ao mesmo período de 2010,
Izabella preferiu não apontar
eventuais responsáveis. Caberia
ao gabinete de crise, segundo
ela, identificar as causas.

Nos nove primeiros meses (de
agosto a abril)de coleta da taxa
anual de desmatamento de 2011,
o ritmo de abate das árvores cres-
ceu 27%, segundo o Instituto Na-
cionalde Pesquisas Espaciais (In-
pe). O governotem menos de três
meses para evitar uma taxa anual
maior que a de 2010. Na quinta-
feira,orelatordareformadoCódi-
go, deputado Aldo Rebelo (PC do
B-SP),atribuiuo aumentododes-
matamentoà“ineficácia”dafisca-
lização. A Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil
(CNA) chegou a negar que o des-
matamento tivesse aumentado.

Mato Grosso concentrou 81%
dos 593 km2 do desmate registra-
do pelos satélites em toda a Ama-
zônia em março e abril. As motos-
serras funcionaram num ritmo
que não era visto lá desde agosto
de 2008, segundo levantamento
do Ibama, e se concentraram nu-
ma área correspondente a 15%
dos municípios do Estado.

Além de rápido, o desmata-
mento mudou de perfil. “Os últi-
mos dados mostram uma reto-
mada dos grandes desmatamen-
tos, com até 17 quilômetros de
extensão”, diz o documento assi-
nado pelo secretário do Meio
Ambiente de Mato Grosso.

Segundo ele, o Estado já apli-
cou R$ 42 milhões em multas

neste ano e vai suspender o Ca-
dastro Ambiental Rural dos pro-
prietários rurais responsáveis
por desmatamento irregular.

Proprietários. Na lista de pro-
prietários encaminhada ao gabi-
nete de crise há três representan-
tes da família Predeschi, morado-
ra de Ribeirão Preto (SP). Procu-

rada, a família afirmou ter vendi-
do as terras para Áureo Carvalho
Freitas, de Rio Verde (GO).
“Nunca houve desmatamento
lá, não sei por que o satélite apon-
tou isso. É uma inverdade”, rea-
giu Freitas. “O último desmata-
mento nas terras aconteceu em
2005 e foi feito com autoriza-
ção”, alegou. O gabinete de crise

dispõe de imagens de satélites
desde o início dos anos 80 e tem
como identificar a época em que
houve o abate das árvores.
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Realização e Construção:

Você ainda pode dar um novo 
ponto de vista para a sua vida.

Cobertura duplex e andares
com vista para o Parque.

Parque da Aclimação

Av. Armando Ferrentini, 285 
(a 300 metros do Parque)

Tel. 3277-1112  • www.topazaclimacao.com.br

Realização: Vendas:

Sete cidades em quatro
Estados entram em lista negra

estadão.com.br

Ambiente. Ofício enviado pelo secretário do Meio Ambiente de MT ao gabinete de crise afirma que reforma do Código alimentou
expectativa entre proprietários de terra de que não seriam concedidas novas autorizações para desmate e responsáveis seriam anistiados
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