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Cerrado pode ser monitorado por satélite mensalmente a partir de 2012
Inpe pode 'vigiar' bioma por sistema que mede desmatamento da Amazônia.
Governo afirma que ação está nos planos do Ministério do Meio Ambiente.
Eduardo Carvalho Do Globo Natureza, em São Paulo
imprimir
O combate ao desmatamento do cerrado pode ser intensificado no próximo ano com a implantação de monitoramento por satélite nos moldes do
Sistema de Detecção de Desmatamento em T empo Real (Deter), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que verifica a devastação na
Amazônia.
A informação foi divulgada ao Globo Nature z a pelo diretor da instituição, Gilberto Câmara. Segundo ele, o Inpe está pronto para começar a
monitorar o bioma, o que facilitaria a detecção de crimes ambientais numa área que abrange grande parte da Região Centro-Oeste e parte do
Nordeste do Brasil.
“ Queremos começar no ano que vem, mas dependemos do orçamento do governo para isso. A estimativa é que o custo para a manutenção deste
sistema seja de R$ 4 milhões anuais, a mesma quantidade aplicada atualmente na vigilância do desmatamento na Amazônia”, disse Câmara.
Atualmente, o desmatamento no cerrado é medido anualmente pelo Centro de Sensoriamento Remoto do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais (Ibama) por meio do sistema Prodes. Esta medição é realizada há dois anos, segundo o Ministério do Meio Ambiente.

Plantação no ce rrado, e m Goiás (Foto: Marce lo
Nune s)
De te r do ce rrado
Se o “ Deter do cerrado” for implantado, os dados serão medidos a cada mês, o que proporcionaria o aumento na fiscalização. Hoje, apenas as
queimadas e focos de calor que atingem o bioma são medidos em tempo real pelo Inpe.
“ O sistema seria um benefício para o Brasil e o valor (orçamento para o sistema) não é nada, se comparado ao retorno”, afirmou o diretor do Inpe.
Com uma área total de 2.039.286 km², em abril o Ministério do Meio Ambiente divulgou que o bioma perdeu 7.637 km² de sua vegetação original
entre 2008 e 2009, dados mais recentes disponíveis. A perda equivale a cinco vezes o tamanho do município de São Paulo.
O cerrado sofre regularmente com incêndios criminosos, provocados em grande parte em benefício da atividade agropecuária, e com atividades
carvoeiras. No último levantamento, o estado que mais desmatou foi Maranhão (2.338 km²), seguido de T ocantins (1.311 km²) e Bahia (1.000
km²).
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a proposta de monitorar mensalmente o desmatamento no cerrado está dentro do Plano Plurianual,
que rege as políticas públicas do governo federal entre 2012 e 2015.
Existem ainda outros dez planos setoriais de combate ao desmatamento e ações em favor das florestas que ainda não têm orçamento definido. O
PPA precisa ser enviado ao Congresso até 31 de agosto para ser aprovado pelo Ministério do Planejamento, que dá o aval para a liberação de verbas.
África
A tecnologia de monitoramento desenvolvida pelo Inpe para detectar a devastação da Amazônia foi adotada pela República Democrática do Congo,
país africano que é o segundo no mundo com maior cobertura de florestas tropicais (atrás apenas do Brasil).
O sistema operacional do Congo será lançado durante a COP 17, encontro da Organização das Nações Unidas que debate ações para conter as
mudanças do clima e que ocorrerá em novembro, na África do Sul.
De acordo com Cláudio Almeida, chefe do Centro Regional da Amazônia, unidade do Inpe localizada no Pará, o país africano foi o primeiro a adotar
o sistema operacional. “ Estamos capacitando técnicos de várias partes do mundo e estão previstos mais cursos para a Bacia do Congo, além da

América Latina e Ásia”, disse o pesquisador.
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