
Desmatamento da Amazônia Legal aumenta quase 30% no
Acre, aponta Imazon
Segundo o estado, dados do Projeto de Monitoramento da Floresta Amazônica por Satélite (Prodes), que
são utilizados para monitoramento do desmatamento no estado, indicam uma redução de
aproximadamente 50% nos últimos 10 anos.
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Pesquisa aponta que entre agosto de 2016 e março de 2017, Acre desmatou 22 km² de área da Amazônia Legal (Foto:
Reprodução/Imazon)

Dados do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) do Instituto do Homem e Meio

Ambiente da Amazônia (Imazon) mostram que o desmatamento na área da Amazônia

Legal no Acre aumentou quase 30% entre os meses de agosto de 2016 e março de 2017

em comparação com agosto de 2015 a março de 2016. Foram derrubados 22 quilômetros

quadrados até março deste ano, enquanto que até março do passado foram 17 km²,

segundo a pesquisa.

Ao G1, o governo do estado aബrmou que não tem conhecimento sobre os dados

apresentados pelo Instituto. Segundo o estado, dados do Projeto de Monitoramento da

ACRE
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Floresta Amazônica por Satélite (Prodes), que são utilizados para monitoramento do

desmatamento no estado, indicam uma redução de aproximadamente 50% nos últimos

10 anos.

"Esse reconhecimento se dá pela diferente metodologia adotada pelo Imazon em relação

ao Instituto de Pesquisas Espaciais - Inpe/Prodes. Os dados do Prodes para o Acre indicam

uma redução de aproximadamente 50% nos últimos 10 anos. Em relação a 2016, em que

se observou uma elevação da taxa de desബorestamento no estado, o Inpe, a pedido do

Governo, está realizando uma nova análise para revisão dos mesmos", informou em nota.

Em relação à degradação das ബorestas na Amazônia Legal, de acordo com o estudo do

Imazon, no Acre somaram 63 quilômetros quadrados entre agosto de 2016 e março de

2017. O número de registros no mesmo período de 2015 e 2016 não foi divulgado.

Conforme os dados, os estados que mais desmataram foram Mato Grosso, com 405 km²

de desmatamento, em segundo lugar ബcou o Pará, que registrou 934 km² de mata

derrubada e em terceiro, o Amazonas, com 253 km². Em relação às ബorestas degradadas

na Amazônia Legal, a cidade de Mato Grosso também ബca em primeiro lugar, com mais de

três mil quilômetros quadrados de área degradada.

A pesquisa

Em fevereiro e março de 2017, o Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) detectou 97

quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia Legal. Isso representou uma

redução de 54% em relação a fevereiro e março de 2016, quando o desmatamento

somou 212 quilômetros quadrados.

As ബorestas degradadas na Amazônia Legal somaram 88 quilômetros quadrados em

fevereiro e março de 2017. Em relação a fevereiro e março de 2016 houve redução de

69%, quando a degradação ബorestal somou 281 quilômetros quadrados.

Conforme a pesquisa, em fevereiro e março de 2017 a maioria do desmatamento, 81%,

ocorreu em áreas privadas ou sob diversos estágios de posse. O estudo mostrou ainda

que 14% do desmatamento ocorreu em unidades de conservação e 5% em
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assentamentos de reforma agrária. Não houve ocorrência de desmatamento em terras

indígenas nesse período.

SAIBA MAIS

Acre reduz 10% no desmatamento e pequenas propriedades são desaബo

MAIS DO G1

RIO BRANCO

ACRE

A uma semana para �m do prazo, apenas 130 acreanos regularizam
situação com a Justiça Eleitoral
Eleitores que não votaram há três eleições, não pagaram multa ou não justiബcaram podem ter título
cancelado. Segundo TRE-AC, pouco mais de 100 eleitores justiബcaram ausência; prazo termina no dia 2 de
maio.
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POLÍTICA

Câmara aprova proposta de reforma trabalhista; texto segue para o
Senado
Projeto foi aprovado com 296 votos favoráveis e 177 contrários; deputados aceitaram apenas uma sugestão
de mudança ao texto e rejeitaram 16 destaques.

POLÍTICA

Saiba como votou cada deputado no texto-base da reforma trabalhista
Proposta principal foi aprovada por 296 votos a favor e 177 contrários. Para concluir votação e o texto seguir
para o Senado, deputados ainda precisam analisar destaques.

início menu busca perfil

http://g1.globo.com/politica/noticia/camara-aprova-texto-base-da-reforma-trabalhista.ghtml#G1-FEED-item-sel-5,rec-produto-24h,23524993228
http://g1.globo.com/politica/noticia/camara-aprova-texto-base-da-reforma-trabalhista.ghtml#G1-FEED-item-sel-5,rec-produto-24h,23524993228
http://g1.globo.com/politica/noticia/saiba-como-votou-cada-deputado-no-texto-base-da-reforma-trabalhista.ghtml#G1-FEED-item-sel-5,rec-produto-24h,23524993228
http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/morador-de-panorama-e-multado-em-r-10-mil-por-corte-irregular-de-20-arvores-nativas-em-area-urbana.ghtml#G1-FEED-item-sel-5,rec-produto-24h,23524993228


PRESIDENTE PRUDENTE E REGIÃO

Morador de Panorama é multado em R$ 10 mil por corte irregular de 20
árvores nativas em área urbana
Homem disse à Polícia Militar Ambiental que 'não tinha conhecimento de que precisava de uma autorização
para extraí-las'.

AGENDA DO DIA

Quinta-feira, 27 de abril
Bom dia! Aqui estão as principais notícias para você começar o dia bem-informado.

AMAPÁ

PF realiza operações no Amapá contra esquema que facilitava
exploração ilegal de madeira
100 agentes cumprem 37 mandados em quatro municípios do estado. Empresa aliciava comunidades para
extração ilegal e servidores facilitavam liberação da madeira.

ECONOMIA

Edital da 14ª Rodada de licitação de áreas de petróleo deve sair em
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Edital da 14ª Rodada de licitação de áreas de petróleo deve sair em
meados de maio, prevê ANP
Agência pretende atrair para a licitação investidores internacionais com diferentes perബs, como companhias
da Ásia e fundos de investimentos.

DISTRITO FEDERAL

Em 2 meses de cortes, prédios públicos no centro do DF elevam gasto
com água
Lista de 'esbanjadores' inclui Senado, Câmara e PGR; racionamento em áreas nobres começou em fevereiro.
Ministério do Meio Ambiente, STF e Caesb passaram a poupar.
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