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PLANETA

A construção de quatro novas
usinas nucleares no Brasil po-
de não sair do papel. “Essa é
uma hipótese que está sendo
avaliada”, admitiu ontem o
ministro de Minas e Ener-
gia, Edison Lobão (fo-
to). A ideia inicial
do governo era
construir duas cen-
trais no Nordeste e
outras duas no Su-
deste, mas os planos
passaram a ser reavalia-
dos depois do acidente na usi-
na de Fukushima, no Japão.

A implementação das cen-
trais nucleares faz parte do
Plano Nacional de Energia
(PNE), que define as estraté-
gias que devem ser adotadas

para o setor até 2035. O plano
passa neste momento por uma
nova avaliação.

Conforme o Estado anteci-
pou ontem, as quatro usinas nu-

cleares devem ser excluídas
do pacote. Segundo Lo-

bão, o processo de rea-
valiação do programa
nuclear brasileiro não
vai interferir na cons-

trução da usina de An-
gra 3. “Estamos fazen-

do uma avaliação da segu-
rança das usinas e as nossas

existentes estão entre as melho-
res do mundo”, disse. Esse pa-
drão de segurança deverá ser re-
petido em Angra 3, cujas obras
foram retomadas depois de mais
de 20 anos de interrupção. A ex-

pectativa é de que a usina come-
ce a operar a partir de 2015.

A decisão sobre o futuro das
quatro novas centrais nucleares
só deve ser conhecida oficial-
mente em 2012. As duas primei-
ras seriam construídas às mar-
gens do Rio São Francisco, no
Nordeste. As do Sudeste não ti-
nham local definido – a área téc-
nica do governo ainda analisava
pesquisas de sondagem. Se o ca-
minho escolhido for realmente
o de não construir as usinas, Lo-
bão disse que o governo terá de
acelerar a construção de novas
hidrelétricas para poder atender
a demanda por energia no País.

“Estamos em um processo de
construção de usinas eólicas, es-
tudando a energia solar e produ-
zindo energia de biomassa, mas
tudo isso será insuficiente para
as necessidades brasileiras. Nós
teremos de construir hidrelétri-
cas”, disse o ministro.

C40 LEI DO CLIMA

Banco Mundial facilita
acesso a tecnologia verde

SP define metas para
os próximos 20 anos

Ministro confirma que usinas
nucleares podem ficar no papel

Leia. Tigre macho adota
filhotes órfãos
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Mangue concentra mais CO2

que floresta na Amazônia

}

2,6 bilhões de árvores
derrubadas desde Cabral

O presidente do Banco Mundial,
Robert Zoellick, e o prefeito de
Nova York, Michael Bloomberg,
assinaram ontem um acordo pa-
ra facilitar o acesso das cidades
aos recursos do Banco Mundial.

O objetivo é que as cidades invis-
tam em tecnologias para reduzir
as emissões de gases-estufa. O
protocolo foi assinado ontem
em São Paulo, na presença do
prefeito Gilberto Kassab. A capi-
tal é sede da C40, reunião de pre-
feitos que discute urbanismo e
mudanças climáticas.

A Prefeitura de São Paulo di-
vulgou ontem as diretrizes pa-
ra ações de mitigação e adapta-
ção ao aquecimento global. O
compromisso lista uma série
de medidas e tendências que a
capital paulista promete ado-
tar nos próximos anos, confor-
me exige a Lei 14.933, sancio-
nada em junho de 2009. “Esse
plano organiza nossas ações e
projetos para o futuro”, disse
o prefeito Gilberto Kassab, du-
rante a Cúpula C40. A priori-
dade recai sobre o setor de
transportes. Também define
prioridades para outras qua-
tro áreas – energia, constru-
ção, uso do solo e manejo do
lixo. /RENATO ANDRADE, ANDREA

VIALLI e CIRCE BONATELLI

Dilma já admite anistia para desmate
Presidente acena com flexibilização no Código Florestal a senadores do PMDB; micro e pequenos produtores seriam beneficiados

Felipe Werneck / RIO

Estudo inédito divulgado ontem
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) reve-
la que as maiores concentrações
de carbono no solo da Amazônia
estão em áreas de mangue, hoje
ameaçadas pelas mudanças nas
regras do Código Florestal apro-
vadas na Câmara. Nesses locais,
a concentração de carbono em
até 1 metro de profundidade che-
ga a 250 toneladas por hectare. A
média para o solo é de 95 t/ha.

O resultado surpreendeu téc-
nicos do IBGE, que previam uma
concentração maior de carbono
em áreas cobertas por florestas
densas. “Foi uma surpresa”, rela-
tou a geógrafa Rosangela Garri-
do, do instituto. Para ela, o traba-
lho reforça a importância estra-
tégica da conservação de man-
guezais e o seu papel no equilí-
brio climático.

Os mangues, classificados co-
mo Áreas de Preservação Perma-
nentes (APPs) no atual Código,

ficarão completamente despro-
tegidos caso o texto aprovado pe-
los deputados passe sem altera-
ções no Senado. Durante a apre-
sentação da publicação Geoesta-
tísticas de Recursos Naturais da
Amazônia Legal, o presidente do
IBGE, Eduardo Nunes, disse que
a divulgação dos dados ocorria
em um “momento apropriado”.

Também foi verificada alta
concentração de carbono em
áreas de campinarana, vegeta-
ção típica da região do Alto Rio
Negro. Hoje, não há proteção le-
gal para campinaranas.

Carbono. Estima-se que em
2002, ano de referência do estu-
do, havia 48 bilhões de tonela-
das de carbono no solo e 45 bi-
lhões de toneladas na vegetação
remanescente da região. No ca-
so específico dos mangues – que
apresentam maior concentra-
ção de carbono, mas relativa-
mente ocupam parcela pequena

de área –, o estoque era de 280
milhões de toneladas no solo.
“Em média, o mundo emite 10
bilhões de toneladas de carbono
oriundo de CO2 por ano”, diz o
engenheiro florestal André Al-
meida, do IBGE.

Um dos principais méritos do
estudo, diz ele, é a reconstitui-
ção dos estoques originais de re-
cursos naturais da Amazônia.
“O estoque de carbono que a gen-
te teria originalmente na vegeta-
ção, de 51 bilhões de toneladas,
equivale a cinco anos de emis-
sões do mundo todo.” Até 2002,
6 bilhões de toneladas de carbo-
no foram eliminadas desse esto-
que por desmatamentos.

No País, estima-se que 75%
das emissões de CO2 sejam oriun-
das de mudanças no uso da terra.
Segundo Almeida, o modelo usa-
do no estudo é compatível com
os inventários de emissões de ga-
ses de efeito estufa do Brasil.

Água subterrânea. O IBGE
também indicou que 45% de to-
da a água subterrânea potável do
País está concentrada na Amazô-
nia Legal. As maiores áreas de
aquíferos porosos ficam no Ama-
zonas, em Mato Grosso e no Pa-
rá. Na região, 12% do território
está sujeito a inundações, até
mesmo áreas urbanas.

ANDRE DUSEK/AE

Relatório do IBGE aponta
urgência da preservação
das áreas alagadas
e realiza balanço de
500 anos de devastação

AYRTON VIGNOLA/AE

DIVULGAÇÃO

Andrea Jubé Vianna
BRASÍLIA

No almoço com senadores do
PMDB, a presidente Dilma
Rousseff teria admitido a pos-
sibilidade de o governo apoiar
uma anistia a desmatadores,
desde que o benefício fique li-
mitado a micro e pequenos
produtores rurais, segundo re-
lato dos presentes.

A anistia a todos os produto-
res que desmataram Áreas de
Preservação Permanentes
(APPS) às margens de rios e en-
costas de morros foi aprovada
na Câmara, por meio de emenda
apresentada pelo PMDB, com

apoio dos partidos de oposição e
parte da base governista.

Diante da derrota iminente,
Dilma ameaçou vetar o novo Có-
digo Florestal, caso os senado-
res não alterem a proposta apro-
vada pelos deputados. Durante a
campanha eleitoral, a então can-
didata se comprometeu a vetar
anistia a desmatadores, assim co-
mo a eventual redução das APPs
e de reserva legal (porcentual
das propriedades que deve man-
ter a vegetação nativa). Esse por-
centual varia de 20% a 80% do
imóvel, dependendo do bioma.

Apresentada pelo PMDB à re-
velia do Planalto, a Emenda 164
concede anistia aos produtores

rurais que desmataram APPs até
junho de 2008. Nessa data, o en-
tão presidente Luiz Inácio Lula
da Silva baixou decreto preven-
do punição aos produtores que
não registrarem a área de reser-
va legal de suas propriedades.

O senador Waldemir Moka

(PMDB-MS) defende que a pro-
posta de anistia ampla aos des-
matadores de APPs seja aprova-
da pelos senadores. Ele alega
que, caso não sejam anistiados, a
maioria dos produtores rurais fi-
cará na ilegalidade. Moka partici-
pou da reunião com Dilma.

Moka alegou que o texto alvo
de polêmica não representa pro-
priamente uma anistia aos des-
matadores, mas a regularização
das ocupações. No entanto, Dil-
ma teria ponderado que se preo-
cupa com a repercussão interna-
cional da aprovação do Código
nos termos em que foi avalizado
pelos deputados. A proposta po-
de comprometer os compromis-
sos de redução de gases de efeito
estufa assumidos pelo Brasil. O
desmatamento ainda é responsá-
vel pela maior parcela das emis-
sões de carbono na atmosfera.

No almoço, o senador Luiz
Henrique (PMDB-SC) – que de-
ve acumular a relatoria do Códi-

go nas comissões de Constitui-
ção e Justiça e de Agricultura –
disse a Dilma que não fará nada
que contrarie a lógica do entendi-
mento ou crie problemas ao
meio ambiente. Quando gover-
nador de Santa Catarina, ele re-
duziu as APPs às margens dos
rios, e o assunto foi parar no Su-
premo Tribunal Federal.

Os senadores Jorge Viana (PT-
AC), relator do Código na Comis-
são de Meio Ambiente, Eunício
Oliveira (PMDB-CE), Eduardo
Braga (PMDB-AM) e Rodrigo
Rollemberg (PSB-DF) recebe-
ram do governo a incumbência
de buscar o entendimento no Se-
nado para aprimorar o texto.

O Leaf, carro elétrico da Nissan, é o
veículo utilizado para transportar as
autoridades durante a C40. São Paulo
estuda a viabilidade do carro elétrico.
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● Retrato

● Encontro de relatores
O deputado Aldo Rebelo (PC
do B-SP), que foi relator do
Código Florestal na Câmara
dos Deputados, recebeu ontem
o senador Jorge Viana (PT-AC),
relator do texto na Comissão de
Meio Ambiente do Senado.

Acordo. Bloomberg, Clinton (de costas), Kassab e Zoellick

NA TOMADA

Pelo menos 2,6 bilhões de árvo-
res foram eliminadas do início
do processo de ocupação da
Amazônia por povos não indíge-
nas até 2002, segundo o IBGE.
Em volume de madeira foram
4,7 bilhões de metros cúbicos.
Quase metade dessa perda (1,2
bilhão de árvores) ocorreu no Pa-

rá. A área desmatada por ação do
homem representa 15,3% da ve-
getação original do bioma. As
perdas de árvores estão concen-
tradas no leste (Pará, Maranhão
e Tocantins) e no sul (Mato
Grosso e Rondônia).

A pecuária é a principal respon-
sável pela devastação, represen-

tando 51,7% da área desmatada.
A vegetação secundária (que sur-
ge após o abandono de áreas des-
matadas) correspondia a 32,1%,
e a agricultura, a 15,2%.

Os dados do estudo foram co-
letados em 2,6 mil pontos de
amostragem do IBGE espalha-
dos pela Amazônia Legal. O últi-
mo trabalho de campo na região
para o inventário de recursos na-
turais foi realizado em 2002, por
isso a defasagem em relação a da-
dos do Prodes (monitoramento
por satélite, do Inpe). / F.W

59%
do território brasileiro é
ocupado pela Amazônia Legal.
Lá vivem cerca de 24 milhões
de pessoas em 775 municípios
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 2 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A18.




