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Notas do Meio Ambiente. 

Sancionado

29.08.2007

O presidente Lula sancionou nesta terça-feira, sem vetos, a lei que cria o Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (Chibio). Depois de quase cinco meses 
anunciado e de uma greve de servidores em protesto contra a divisão do Ibama, ainda 
pairam sobre o governo dúvidas quanto a alocação de servidores no novo instituto, sua 

organização regionalizada, e atuação em parceria com o Ibama.

Pechincha

29.08.2007

A assessoria de imprensa do Chibio informou que o processo de transferência funcional do 
Ibama para o novo órgão está avançado e a autarquia não provocará aumento 
significativo de despesas aos cofres públicos. É uma pena. Se há alguma coisa onde o país 

deveria gastar mais dinheiro é com a conservaçnao de sua biodiversidade.

Aprovado

29.08.2007

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados acaba de aprovar, por 
unanimidade, o Projeto de Lei que implementa o Imposto de Renda Ecológico. Conhecida 
como a "Lei Rouanet Verde", a proposta agora segue para plenária e, depois, será enviada 
ao Senado. Se passar, a norma vai permitir que as empresas invistam parte de seu 

imposto de renda em projetos de cunho ambiental, e não apenas em cultura.

Patinho feio

29.08.2007

Os defensores do Cerrado têm razão de sobra para se preocuparem com bioma. A 
entidade que representa os maiores produtores de açúcar e álcool do país (Unica) está 
apresentando em diversos seminários um mapa de expansão de biocombustíveis em que o 
Cerrado é solenemente ignorado como área ambiental de importância. Nesta quarta-feira, 
a consultora da Unica Laura Tetti apresentou tal mapa na Subcomissão de Biocombustíveis 

do Senado. Amazônia e Pantanal são mostrados como áreas intocáveis.

Não é bem assim

29.08.2007
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Intocáveis para a cana, é bom deixar claro. Na medida em que os canaviais avançam 
sobre áreas de soja e pasto no cerrado, a tendência é empurrar o gado para o Pantanal e 

a soja para as bordas da Amazônia.

Lobby da savana

29.08.2007

A Frente Parlamentar Ambientalista, um saco de gatos maior que o PMDB, anunciou que 
vai lançar ofensiva nas próximas duas semanas para pressionar a mesa diretora da 
Câmara para aprovar a Proposta de Emenda Parlamentar (PEC) 115 que transforma os 
biomas Cerrado e Caatinga em Patrimônio Nacional, como são a Mata Atlântica e 
Amazônia. A matéria já passou por todas as comissões e espera votação em plenário. 

Por outro, apontou Tetti, está no Cerrado a maioria dos territórios que poderão ser 

ocupados pelas futuras usinas de etanol.

Está faltando fêmea

29.08.2007

Mais um estudo parece indicar que a situação está muito pior do que se imaginava para as 
aves ameaçadas de extinção. Segundo um paper publicado no periódico Ibis, os machos 
tendem a ser bem mais numerosos do que as fêmeas nas populações de aves ameaçadas 
de extinção. Os pesquisadores geralmente estimam que a população de divide meio a 

meio, superestimando assim a sua viabilidade.

Quanto pior, mais macho tem

29.08.2007

Quanto mais ameaçada a espécie, maior tende a ser o excesso de machos sobre fêmeas. 
O autor do paper comenta no site da BirdLife que uma possível razão para isso é que as 

fêmeas no ninho são vulneráveis a predadores exóticos.

Investimento

29.08.2007

Que fim teria levado a gripe aviária? O assunto sumiu da agenda dos meios de 
comunicação de massa, mas o risco continua presente. Talvez por isso mesmo, o 
laboratório que produz a única vacina conhecida contra o vírus está promovendo por aí um 
website que criou para ajudar as empresas a desenvolver planos de contingência para 
uma eventual pandemia. É evidente que um estoque de vacinas é parte fundamental do 

plano de contingência recomendado pelo site.

Desafio ao trânsito

29.08.2007

Nesta quinta-feira nove meios de transporte saem às 18hs da Estação Central do Brasil, 
no Centro do Rio de Janeiro, e vão até a Praça Antero de Quental, no Leblon apostando 
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para ver quem chega primeiro. Bicicleta, patins, skate, ônibus, metrô, táxi, moto, carro e 
pedestre competirão para demonstrar a eficiência dos transportes movidos a propulsão 
humana, que não emitem gases que contribuem para o efeito estufa. Na primeira edição 
do “Desafio Intermodal”, realizada no ano passado pelo mesmo percurso, quem venceu foi 
um veículo movido à gasolina, a moto. Mas a bicicleta, movida a pernas humanas, 

conseguiu um honrosíssimo segundo lugar.

Memória

29.08.2007

Em homenagem ao espetacular desempenho da bicicleta em 2006, não custa reler otexto 
de Pedro da Cunha e Menezes, publicado aqui em O Eco, sobre a rede de ciclovias do Rio 

de Janeiro.

Dúvidas

29.08.2007

Na primeira reunião pública promovida pelo Ibama em Altamira, no Pará, para discutir a 
construção da hidrelétrica de Belo Monte, o Ministério Público Federal se mostrou reticente 
em relação ao projeto, já que as populações indígenas afetadas não foram ouvidas. Os 
ânimos foram acalmados pelo diretor substituto de licenciamento ambiental do instituto, 
Valter Muchagata, que garantiu a concessão da licença prévia apenas se os benefícios 

forem maiores do que os prejuízos. A conferir.

Agenda

29.08.2007

José Eli da Veiga lança nesta quarta-feira em São Paulo o livro A Emergência 
Socioambiental, pela Editora SENAC-SP, com palestra e debate com Marcelo Leite, 
responsável pelo blog Ciência em Dia e colunista do caderno Mais! da Folha de S.Paulo. O 
evento acontece a partir das 19h30 no auditório da Livraria Cultura do Shopping Villa-

Lobos. Veiga é economista e professor da Universidade de São Paulo.

Anote

28.08.2007

Nesta quarta e quinta-feira, em Brasília, a Comissão de Gestão de Florestas Públicas, se 
reúne para discutir os critérios que serão levados em conta em licitações para concessões 
de exploração de recursos florestais. O debate será baseado em proposta elaborada pelo 
Serviço Florestal Brasileiro (SFB). Parece coisa complexa e é mesmo. Mas também é muito 
importante porque, ao contrário do que acontece em todas as licitações do governo 
federal, no caso de concessões em florestas públicas, o preço mais baixo não será o único 
critério a ser computado na hora de se definir uma proposta vencedora. A discussão, 
marcada para começar às 14 horas, é aberta ao distinto público desde que ele se inscreva 

em página do SFB na Internet.

Critérios
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28.08.2007

E antes que algum sábio saia dizendo que, num caso desses, o Estado pode estar abrindo 
inadvertidamente mão de receita, não custa lembrar que além de preço, em se tratando 
de floresta, quanto mais pública, é tão ou mais importante avaliar o impacto ambiental de 
sua exploração. A relativização do preço é uma das novidades que veio com a aprovação 
da Lei de Gestão de Florestas Públicas. Para definir os ganhadores de concessões, o SFB 

também terá que considerar critérios trabalhistas e sociais.

Chuva

28.08.2007

A frente fria que chegou nesta terça-feira ao Rio de Janeiro deu uma ajudinha no combate 
aos incêndios que têm atingido as florestas do estado. Nas unidades de conservação 
estaduais, quatro dos cinco focos identificados ontem foram extintos. Só no Parque 
Estadual do Desengano há incertezas quanto ao fim definitivo do fogo, que no entanto 
está sob controle. Uma forte neblina contribuiu para o controle da queima no Parque 
Nacional da Serra dos Órgãos, onde foram destruídos entre 50 e 60 hectares de mata. Já 
no Parque Nacional de Itatiaia, o tempo permanece ensolarado na parte alta, e ainda há 
rescaldos do fogo. Segundo imagens de satélite obtidas hoje, o incêndio destruiu 2,84% 

da área do parque (quase 800 hectares).

Suspensos

28.08.2007

A Justiça suspendeu os 99 projetos de assentamento rural do Incra, criados sem 
licenciamento ambiental entre 2005 e 2007 no oeste do Pará. Essa liminar foi solicitada há 
duas semanas pelo Ministério Público Federal (MPF) depois de verificadas irregularidades 
como falta de licença ambiental, mapas, pareceres técnicos, escritura das áreas, estudos 

sócio-econômicos e sobreposição com unidades de conservação.

Madeireiras de fora

28.08.2007

Os planos de manejo autorizados pela secretaria de meio ambiente do Pará (Sectam) a 
esses assentamentos também foram cancelados. O governo do estado está agora proibido 
de liberar novos planos para essas áreas, enquanto o Incra não consertar as 
irregularidades. De acordo com o MPF, o manejo em áreas de assentamento deve caber às 

comunidades, não a empresas madeireiras de fora.

Censo das aves

28.08.2007

Foram encerrados em agosto os levantamentos para a elaboração do Censo Neotropical de 
Aves Aquáticas do Pantanal. Entre os dias 15 de 18 deste mês, analistas ambientais do 
Ibama contabilizaram e identificaram as espécies que freqüentam na época de seca a 
região do rio Paraguai entre Cáceres e a Estação Ecológica Taiamã (MT), onde foram 
vistos 4.593 indivíduos. Os pesquisadores também estudaram o entorno da unidade de 

conservação e contaram mais 1269 aves, além da Baía Cai Cai com 288 animais.
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Números totais

28.08.2007

Ao final das investidas na época de seca foram totalizadas 39 espécies de aves aquáticas 
no mosaico de unidades de conservação do Pantanal, além da Estação Ecológica Taiamã e 
rodovia transpantaneira, que concentrou o maior número de animais e de espécies vistos. 

Nas chuvas foram registrados 3472 indivíduos e na seca 10.965.

Proteção urgente

28.08.2007

De acordo com analistas que participaram da pesquisa, é urgente criar uma ou mais 
unidades de conservação ao longo do rio Paraguai, entre Cáceres e a Estação Ecológica 
Taiamã. Trata-se da única região estudada no censo onde são formadas praias arenosas 
na seca, imprescindíveis para o descanso, alimentação e reprodução das espécies trinta-
réis-anão (Sterna superciliaris), trinta-réis-grande (Phaetusa simplex) e talha-mar 
(Rynchops niger). Hoje esse é um trecho ameaçado e degradado por queimadas, pesca, 

pecuária e turismo predatório.

Placar do fogo

28.08.2007

As queimadas não têm dado trégua nesta semana. De ontem para hoje, o Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) identificou mais de 10 mil focos no Brasil, sendo 
2081 em Mato Grosso e 2036 no Pará, que lideram o ranking nacional. Em seguida vem 

Tocantins, com 1779 incêndios, e Bahia com 1380.

Unidades queimadas

28.08.2007

Entre as unidades de conservação mais afetadas pelo fogo destacam-se o Parque Nacional 
Nascentes do Rio Parnaíba (MA), com 38 focos registrados, a Área de Proteção Ambiental 
(APA) Triunfo do Xingu (PA), com 26, além da Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins 

(TO), com oito e o Parque Nacional das Emas (GO), com sete.

Reaberto

28.08.2007

O Parque Nacional de Brasília reabriu nesta terça-feira, depois de passar o fim de semana 
fechado por causa do incêndio que consumiu quase metade da unidade de conservação. 
Mas o público só poderá transitar pela área das piscinas e pela trilha da Capivara, por 

medida de segurança.

Rio e o aquecimento

27.08.2007
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A última edição da revista das Nações Unidas, a UN Chronicle, foi totalmente dedicada às 
mudanças climáticas. São cerca de 30 artigos abordando o tema por diferentes 
perspectivas, como impactos sobre a saúde, a economia e a política internacional. Para 
falar sobre as relações entre as mudanças climáticas e o ambiente urbano, a ONU 
convidou o prefeito do Rio de Janeiro, César Maia. Seu artigo, "Nós não podemos perder o 
nosso verde e o nosso azul", fala que embora "as florestas estejam sendo pressionadas 
graças a ocupação urbana, por incêndios e plantações de banana", elas ainda cobrem 23% 

dos morros cariocas e estão cumprindo seu papel contra o aquecimento global.

Gasto certo

27.08.2007

Paralelamente ao encontro preparatório da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas, que começou nesta segunda-feira em Viena, a ONU lançou um amplo relatório 
sobre os investimentos necessários no setor de energia para se mitigar os efeitos do 
aquecimento global. De acordo com estudo, a soma de investimentos em energias 
renováveis deverá ser de 79 bilhões de dólares nos próximos 22 anos. Nesta conta não 
entram as grandes usinas hidrelétricas, que segundo o relatório devem receber menos 

dinheiro (59 bilhões de dólares).

Empreitera não vai gostar

27.08.2007

Para o Brasil, a ONU previu gastos menores 22% do que estão sendo projetados nos 
cenários do governo. Isso se conseguiria com investimentos de qualidade em transmissão 
e distribuição, evitando perdas. O montante previsto em transmissão, 4,4 bilhões de 

dólares é o mesmo recomendado para ser gastos em novas plantas de geração.

Se nada for feito...

27.08.2007

Nas contas da ONU, se os investimentos para mitigação forem feitos seria possível em 
2030 ter os mesmos níveis de emissões do ano de 2004. Do contrário, chegaremos lá com 

um aumento de 55% nas emissões mundiais, algo como 40 milhões de toneladas ano.

Trancoso ilegal

27.08.2007

Irregularidades no licenciamento ambiental do resort Txai Trancoso motivaram uma ação 
do Ministério Público Federal contra o Ibama, o governo da Bahia, o município de Porto 
Seguro e as empresas Retângulo Hotel Ltda e Spe Trancoso Porto Livre Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. A medida pretende paralisar as obras, que acontecem em área de 
preservação permanente, na foz do rio Trancoso, rica em manguezais, brejos e restingas. 

O empreendimento não tem estudo de impacto ambiental.

Mineração em terra indígena
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27.08.2007

A Justiça do Ceará determinou a paralisação das atividades de exploração mineral da 
empresa Cerâmica Marbosa Ltda em terras indígenas da etnia tapeba. O juiz decidiu que 
os trabalhos poderão até ser retomados, mas depois de feito o licenciamento ambiental 

pelo Ibama e de uma manifestação do Congresso Nacional.

Proteção na Caatinga

27.08.2007

Saiu o primeiro edital de incentivo à conservação em áreas privadas na Caatinga. A 
intenção é fomentar a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) 
para proteger o bioma, que não tem nem 5% de sua área dentro de unidades de 
conservação. O financiamento do programa vai ser dado pela The Nature Conservancy 

(TNC).

Dossiê

24.08.2007

Está no site da revista American Prospect um volumoso dossiê sobre a Amazônia. A 
publicação reúne artigos de renomados especialistas na região e a diversidade de visões é 
grande. Vai de Phillip Fearnside, passando por Thomas Lovejoy, Daniel Nepstead e Paulo 
Moutinho, até Stephen Schwartzman. Questões ambientais são analisadas por diversos 
ângulos, como governança, mudanças climáticas, economia e fragmentação de 

paisagens.

Tchau, pigmeus

24.08.2007

O Worldwatch Institute lançou um alerta nesta semana que enormes plantações de palma 
(dendê) estão destruindo os habitats dos raros elefantes pigmeus na Malásia. Graças aos 
incentivos do governo malasiano para formar suprimento para a futura demanda de 
biodiesel, uma área continua de 700 mil hectares onde vive a maior população desta 
espécies de elefante está sendo continuamente desmatada nos últimos quatro anos. 
Restam na região apenas 1500 elefantes pigmeus e com a redução das áreas nativas eles 

estão perdendo fontes de alimentação.

Fim de semana chato

24.08.2007

O incêndio descontrolado que consome o Parque Nacional de Brasília vai melar o fim de 
semana de muita gente na capital federal. Conhecida como Água Mineral por conta de 
suas piscinas de água corrente, a unidade de conservação recebe cerca de 5 mil visitantes 
nos fins de semana de sol. Mas nesta sexta, o Ibama informou que o parque ficará 

fechado enquanto o fogo durar.

Fim de semana chato II

24.08.2007
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As queimadas também vão fechar os portões da mais antiga unidade de conservação do 
Brasil, o Parque Nacional de Itatiaia (divisa RJ e MG). Embora o incêndio, que começou na 
terça e já consumiu 500 hectares, esteja praticamente controlado, o parque fica fechado 
até que os brigadistas tenham terminado o trabalho de rescaldo, onde se elimina brasas 

para garantir que o fogo não vai voltar.

Visão do ar

24.08.2007

O Inpe botou nova página do Prodes, seu sistema de monitoramento do desmatamento na 
Amazônia, na Internet. Nela estão as 213 cenas do satélite Landsat usadas para 
contabilizar a taxa de desmatamento de cerca de 14 mil quilômetros quadrados registra 
em 2005-2006. O banco de dados por detreas desta peagina tem dados recolhidos desde 

2000.

Bioenergia

24.08.2007

A Universidade de São Paulo (USP) abriu inscrições para sua primeira conferência nacional 
de bioenergia, que pretende tocar num ponto que o governo mal quer saber: os impactos 
da produção em larga escala do biodiesel. Convidados, os representantes dos diversos 
setores da cadeia produtiva também vão discutir regulamentações para criação de um 
mercado mundial de etanol, expor diferentes possibilidade de uso dos biocombustíveis e 
necessidades de infra-estrutura. O evento acontece entre os dias 26 e 28 de setembro no 

Maksoud Plaza, em São Paulo.

Cinto high-tech

24.08.2007

Desde o dia 18 de agosto acontece no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) 
um experimento pioneiro para monitorar o comportamento de 12 peixes-bois. Através do 
aparelho bio-logging, acoplado à cintura dos mamíferos, dados sobre a velocidade de 
deslocamento, profundidade e o ângulo do corpo no momento do mergulho serão colhidos 
e analisados por pesquisadores. É a primeira vez que o aparelho é usado em um mamífero 
de água doce. O Inpa, em parceria com o Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ), 

pretende reintroduzir em fevereiro do ano que vem dois dos animais na natureza.

Último boletim

23.08.2007

Segundo o coordenador do Prevfogo, Elmo Monteiro, a situação do incêndio no Parque 
Nacional de Brasília está longe de ser controlada. "Estamos caminhando para ter metade 
da área do parque queimada", lamenta. O vento e a baixa umidade do ar tornam quase 

impossível o combate feito por cerca de 500 brigadistas.

Agulhas mais negras
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No Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro, a situação está um pouco melhor. O 
fogo que começou na terça-feira está sendo combatido com uma brigada de 150 homens, 
muitos deslocados de outras unidades de conservação, como o Parna da Bocaína. Nesta 
quinta, a Polícia Civil do Rio de Janeiro e a Marinha emprestaram duas aeronaves tanque 
que foram utilizadas nas principais linhas de fogo. Foram feitos 6 lançamentos de água e 
acredita-se que o trabalho dos brigadistas será facilitado. Não se sabe ainda a área exata 
já consumida pelo incêndio, mas em sobrevôo nesta quarta, o chefe do parque Walter 

Behr, diz que "constatou a magnitude e a gravidade da situação"

volta ao topo da página
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