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● No local, às 17h, os
secretários estaduais do
Ambiente e de Segurança
Pública do Rio, Carlos Minc e
José Mariano Beltrame,
debatem “Sustentabilidade e as
Comunidades Pacificadas do Rio”.

Acontece hoje
● A Coordenação da Rio+20
abre, às 11h, o Pavilhão do
Parque dos Atletas,
no Riocentro, com a presença
de secretários de Estado.

● O Grupo EBX, do empresário Eike Batista,
realiza o seminário “Sustentabilidade: Desafios
das Empresas do Século XXI — Um Olhar
sobre Gestão Integrada de Território”, das 15h
às 20h, na sede da empresa, no Centro do Rio.
Robson Braga de Andrade, presidente da
CNI, que apoia o evento, é um dos participantes.

Água será
incluída
em análises
do IBGE

Márcio Mercante/O Dia

DOCUMENTO SOBRE
SUSTENTABILIDADE

Florestas e energia devem
ser os próximos patrimônios
incorporados pelo país
Gabriela Murno, do Rio
gmurno@brasileconomico.com.br

pa
r

a

fin

s

ed

Principais temas abordado
pela indústria
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Afirmação foi feita pelos presidentes da Firjan e Fiesp, que divulgaram estudo com metas do setor
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Para empresários, indústria
não é a vilã do efeito estufa
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IGUALDADE DE DIREITOS
Respeito à diversidade humana
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Criar instrumentos de monitoramento,
incluindo esforços para
avanços ambientais e sociais

Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira: “O quilo de gás de efeito estufa por produto tem que ser menor”
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amplamente aproveitados em
usinas hidrelétricas, pelo baixo
nível de emissão de gases de
efeito estufa, desde que asseguradas as ações de compensação
ambiental e social.
Ao ser questionado sobre o fato de a Amazônia ser agora a bola da vez para projetos de hidroeletricidade, Paulo Skaf afirmou que não importa onde estejam os projetos já que todo o sistema é interligado e, sim o fato
de se defender a compra de
energia mais limpa, pelo setor
produtivo. Ele acrescentou que,
no caso da Amazônia, a região
tem características próprias
que não são lineares, negando
que haja alguma fragilidade ou
risco ambiental nesse aspecto.
“Defendemos a hidroeletricidade que é a forma limpa barata
e com menos emissão de CO2 e
manter acima de 80% nossa matriz energética de hidroeletricidade o que é benéfico para o planeta. Não faz diferença se o local está longe da área de consumo. O importante é a energia
mais limpa”, disse Paulo Skaf.
Gouvêa Vieira também defendeu
que a energia vinda das hidrelétricas é menos poluente e que,
no caso da região, mudanças
que vão levar a “um lago a mais,
um lago a menos”, não fazem
muita diferença. ■ Com ABr
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terno Bruto (PIB) industrial brasileiro, divulgaram ontem, no
Rio, um documento contendo o
posicionamento do setor diante
de temas relacionadas à sustentabilidade, geração de energia,
mudanças climáticas, igualdade de direitos, emprego, renda,
educação, uso da água e segurança alimentar (veja quadro ao
lado). O mesmo documento já
havia sido entregue na segundafeira ao vice-presidente da República, Michel Temer. “O documento é um pensamento que
os industriais de São Paulo e do
Rio vêm elaborando para dar
subsidio para a negociação a nível governamental. Todos os
itens estão na agenda da discussão”, disse Gouvêa Vieira. Um
dos pontos que fazem parte do
documento produzido pelas
duas entidades tem relação
com o melhor uso de recursos
hídricos. A Fiesp e a Firjan defendem que esses recursos disponíveis no mundo devem ser
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A indústria não é vilã das emissões de gases de efeito estufa
(GEE) no país, segundo os presidentes das federações das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) e de São Paulo (Fiesp),
Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira
e Paulo Skaff, respectivamente. De acordo com dados do Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovação encaminhados à Organização das Nações Unidas
(ONU), em 2005, a queima de
florestas e o desmatamento são
os principais emissores de GEE
no Brasil, com 60,64% do total,
enquanto a indústria responde
por 3,52% das emissões. O restante é dividido entre a agricultura (18,97%), energia (15%) e
resíduos (1,87%).
O presidente Firjan defendeu
que o Brasil dê continuidade ao
processo de industrialização, reduzindo as emissões de gases poluentes, proporcionalmente ao
produto a ser fabricado. “Nós
vamos emitir, sim. Mas menos,
proporcionalmente por produto produzido do que hoje. Ou seja, a razão tem que mudar. O
quilo de gás de efeito estufa por
produto tem que ser menor.”
Firjan e Fiesp, que juntas representam 75% do Produto In-

Segundo o
Ministério de Minas
e Energia, a indústria
responde por 3,52%
das emissões de
gases poluentes

e

eribeiro@brasileconomico.com.br

st

Erica Ribeiro, do Rio

GOVERNO MUNDIAL
Estruturar instituição no âmbito da
ONU que garanta a mensuração
e monitoramento do desenvolvimento
sustentável
COMPETITIVIDADE E MUDANÇA DE CLIMA
Ratificar o princípio das responsabilidades
comuns, porém diferenciadas, estabelecidos
na Convenção da ONU sobre clima
GERAÇÃO DE ENERGIA E MUDANÇA DE CLIMA
Aproveitar os recursos hídricos disponíveis
no mundo, asseguradas as ações de
compensação ambiental e social para
reduzir emissões de gases de efeito estufa
COMBUSTÍVEL E MUDANÇA DE CLIMA
Investir em inovação tecnológica para
viabilizar o uso de biocombustíveis em larga
escala, especialmente transporte de
passageiros e carga
SEGURANÇA ALIMENTAR
ampliar instrumentos de cooperação
e priorizar transferência
de tecnologia de produção
FLORESTAS
Combater o desmatamento ilegal e recuperar
áreas degradadas
ÁGUA
Incrementar o acesso à água potável
e ao saneamento da população
com investimentos em inovação tecnológica
RESÍDUOS
Adotar políticas de gestão para combater
impactos ambientais e sociais para o manejo
dos recursos naturais e redução dos gases de
efeito estufa
EMPREGO E RENDA
Combater práticas de trabalho informal,
forçado, escravo e infantil

Fontes: Firjan e Fiesp

A água será o primeiro patrimônio natural a ser integrado pelo
Brasil às suas contas nacionais.
Wasmália Bivar, presidente do
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), disse que a
água foi escolhida, pois já há estrutura e informações completas sobre este recurso natural.
“A água é algo mais homogêneo e mais simples do que floresta”, explicou. Segundo ela,
ainda não há, porém, prazo para que a incorporação ocorra.
“Fatores, como a dimensão do
território, têm que ser levados
em consideração. Além disso,
há a necessidade da mudança
de cultura para que se tenha alguns dados”, explicou.
Florestas e depois energia devem ser os próximos patrimônios incorporados pelo país. Logo após a Rio+20. Representantes do instituto vão se reunir
com o Ministério do Meio Ambiente e Agência Nacional de
Águas (ANA) para definir os próximos passos do processo.
Outros indicadores

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), junto com outros órgãos ligados ao
Comitê das Nações Unidas, vai
elaborar indicadores que sirvam de referência para as contas econômico-ambientais de
diversos países.
De acordo com Wasmália Bivar, parte do padrão internacional foi publicada pela ONU em
fevereiro deste ano. “O padrão
trata o meio ambiente como patrimônio. É importante sabermos a sua relação com a quantidade dele que é utilizada para
gerar o que cada país produz”,
explicou. Ela completou dizendo que o papel das instituições
formadoras do Comitê é acelerar a adoção do parâmetro internacional pelos países.
Segundo Ivo Havinga, chefe
da Seção de Estatística Econômica da ONU, esta inclusão é extremamente importante, pois
não há como prosseguir qualquer desenvolvimento econômico sem considerar o meio ambiente. “A questão ambiental
deve ser incluída no PIB (Produto Interno Bruto)”, disse. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 5.

