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MT antecipará proibição de

queimadas
Estado, que registrou mais focos de calor, quer diminuir ocorrências

A exemplo do que aconteceu ano passado, o

Mato Grosso deve antecipar o período de

proibição das queimadas em 2011. Dados dos

satélites do Instituto Nacional de Pesquisas

Espaciais (INPE) já apontam o Estado do Centro-

Oeste como o que mais queimou nos primeiros

seis meses deste ano (só para ilustrar, já foram

registrados 5.949 focos de calor).  

Em função disso, o secretário estadual de Meio

Ambiente, Alexander Maia, disse que vai propor

na próxima reunião do Comitê de Gestão do Fogo

a antencipação do período proibitivo, que

tradicionamente vai de 15 julho e a 15 de setembro. O objetivo da medida é coibir futuros incêndios nos

próximos meses, que serão marcados por seca.  

No ano passado, mesmo com a antecipação da

proibição, foram registrados 254.863 focos de

calor, o que fez do Mato Grosso o Estado

brasileiro que mais ateou fogo em 2010.

A lei estabelece que quem for pego ateando fogo

neste período pode receber multa que varia de

acordo com a área atingida - de R$ 1 mil por

hectare nas áreas abertas a R$ 1,5 mil por

hectare nas áreas de floresta.

Além disso, o produtor pode ser detido e

responder por crime ambiental. Nesses casos, a

detenção pode chegar a quatro anos de prisão,

conforme estabelecido na Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 
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