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Câmara debate queimadas

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da Câmara dos Deputados, discute amanhã,

quinta-feira (14/7), a partir das 10 horas, o problema das queimadas no Tocantins, Estado que registrou quase 1/3

dos 182 focos de incêndios contabilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) no último dia 24

de junho. O pedido de audiência pública, que será realizada no Plenário 8, foi apresentado pelo deputado Irajá

Abreu (TO) e aprovado pelos parlamentares da Comissão no último dia 29/6. Entre os convidados, participam da

audiência o presidente do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

(Ibama), Curt Trennepohl, e a presidente da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), senadora

Kátia Abreu.

De acordo com o deputado Irajá Abreu, “do total de 182 focos, 52 foram registrados no Tocantins, Estado que tem

uma das mais importantes reservas ambientais do País”. O levantamento do INPE mostra, ainda, que pelo menos

28 focos de queimadas ocorreram no interior ou no entorno de unidades de conservação. Um dos focos de

queimada foi registrado em área próxima ao Parque Nacional do Araguaia, que fica no Tocantins. Em 2010, mais

de 200 mil hectares do parque foram destruídos pelo fogo.

A situação deverá piorar nos próximos dias, quando a estiagem e a baixa umidade relativa do ar aumentarão o

risco de incêndios. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), a umidade

relativa do ar deve chegar a níveis abaixo de 40% na região Centro-Oeste e em parte do Norte e do Sudeste do

País. “A situação já crítica irá se agravar”, afirmou o deputado Irajá Abreu, que defende a necessidade de discutir o

tema e as possíveis soluções para o problema na Câmara dos Deputados.

Também confirmaram presença na audiência pública o coordenador do Centro Nacional de Gerenciamento de

Riscos e Desastres (Cenad), da Secretaria Nacional de Defesa Civil, Armin Augusto Braun; o major Peterson

Queiroz de Ornelas, Comandante do 1º Batalhão de Bombeiros Militar; o diretor do Instituto Chico Mendes de

Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Ricardo Soavinski; e o coronel Carlos Eduardo Casa Nova, Comandante

Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Pernambuco (CBMPE) e presidente da Liga Nacional de

Bombeiros; e o presidente do Conselho de Administração do Centro Brasileiro para a Conservação da Natureza e

Desenvolvimento Sustentável (CBCN), Laercio Couto.

Números Parciais – De acordo com o INPE, o número de focos de queimadas pode ser ainda maior, já que um

dos satélites utilizados na identificação está operando com limitações na cobertura dos Estados do Acre,

Amazonas, Amapá, Pará, Mato Grosso e Rondônia.
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