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PLANETA

Renata Veríssimo / BRASÍLIA

O setor produtivo brasileiro se
comprometeu ontem a partici-
par do esforço brasileiro de redu-
ção de emissões de CO2 até
2020. A Confederação Nacional
da Indústria (CNI) fechou um
acordo de cooperação técnica –

batizado de Plano Indústria –
com os Ministérios do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio
Exterior e do Meio Ambiente
que prevê a conclusão, até 2015,
de um plano com as propostas
que permitirão a redução em 5%
das emissões do setor até 2020.

“A indústria está engajada no

desafio da mudança climática, e
esse cenário deve ter como pano
de fundo a manutenção da com-
petitividade do setor e atendi-
mento das necessidades básicas
da população”, destacou o presi-
dente da CNI, Robson Andrade.

“Nós estamos vivendo uma
profunda mudança. É a primeira

vez que governo e setor produti-
vo acordam entre si uma meta
voluntária”, afirmou o ministro
do Desenvolvimento, Fernando
Pimentel. “É uma mudança de
padrão, de paradigma.”

Pimentel lembrou que esse
processo já está em marcha e des-
tacou que o novo regime automo-

tivo, cuja regulamentação está
sendo finalizada, tem metas de
eficiência energética e de emis-
são de gases de efeito estufa.

O plano prevê inicialmente a
redução das emissões para sete
setores da indústria: alumínio, ci-
mento, papel e celulose, quími-
co, cal, vidro e ferro-gusa (aço).

Segundo a diretora de Relações
Institucionais da CNI, Mônica
Messenberg, esses setores são
os que mais emitem gases.

A ministra de Meio Ambiente,
Izabella Teixeira, ressaltou ser
fundamental que questões am-
bientais não sejam um entrave
ao crescimento do País. “Quere-
mos criar condições para um
bom resultado em termos climá-
ticos e para geração de emprego
e competitividade”, disse.

Indústria aceita fazer plano para reduzir emissões de CO2
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Serra Pelada
busca ‘garimpo
sustentável’
Convênio entre garimpeiros e a Universidade de São Paulo quer
acabar com uso do mercúrio na reabertura da famosa jazida no Pará

● Retomada da extração

Ação. Secretaria de Meio Ambiente do Amazonas também estuda proposta para banir mercúrioBruno Deiro

Um convênio entre a USP e a
Cooperativa dos Garimpeiros
dos Minérios de Serra Pelada
(Coomispe) quer promover o
fim do uso do mercúrio na rea-
bertura de uma das mais famo-
sas jazidas minerais do mun-
do. À espera de propostas de
grandes empresas minerado-
ras, a associação paraense bus-
cou apoio técnico para criar
um modelo de negócio que evi-
te a contaminação ocorrida há
três décadas, no auge da corri-
da do ouro na região.

A Coomispe, uma das oito coo-
perativas que obtiveram Permis-
são de Lavra Garimpeira (PLG)

outorgada pelo Departamento
Nacional de Produção Mineral
(DNMP), será assessorada pelo
recém-criado Núcleo de Apoio à
Pequena Mineração Responsá-
vel. “Vamos definir um plano de
negócio com base na mineração
sustentável para ser apresenta-
dos aos investidores”, afirma o
professor Giorgio de Tomi, res-
ponsável pelo núcleo da USP.

Com pouco mais de 4 mil asso-
ciados, a Coomispe dispõe de
uma área de 628 hectares próxi-

ma a Curionópolis para a explo-
ração de ouro, prata, platina, pa-
ládio e silício. Segundo Tomi, a
ideia é evitar os problemas en-
frentados pela Cooperativa de
Mineração dos Garimpeiros de
Serra Pelada (Coomigasp), úni-
ca até agora a ter fechado um con-
trato para extração. “Essa pri-
meira cooperativa estava muito
despreparada ao fechar acordo
com a empresa canadense (Colos-
sus). Dificilmente conseguirá
colocar em prática uma solução
sem mercúrio”, diz o professor.

Ainda em fase inicial de nego-
ciação, o acordo entre a USP e a
Coomispe será votado em assem-
bleia pelos garimpeiros. Caso se-
ja aprovado, o projeto depende-
rá de estudos de campo para de-
terminar a quantidade de recur-
sos necessários. “A única certe-
za que temos é de que usaremos
o ‘estado da arte’ da mineração,
que é a técnica com o uso de cia-

neto. Caso contrário, a USP não
entraria no projeto, pois não fa-
ria sentido promovermos tecno-
logias com mercúrio”, afirma
Giorgio de Tomi.

Para Luiz Carlos Martins, dire-
tor comercial da Coomispe, um
projeto mais moderno será deci-
sivo para atrair investidores. “Es-
tamos na maior região de miné-
rio do País e a USP tem a melhor
tecnologia. Queremos um mode-
lo que sirva de exemplo para as
outras cooperativas, pois assim
nos tornaremos mais competiti-
vos.” Segundo ele, o reinício da
mineração em Serra Pelada deve-
rá levar de dois a três anos.

Região amazônica. Um grupo
técnico da Secretaria Estadual
de Meio Ambiente do Amazo-
nas se reuniu ontem para definir
mudanças na Resolução
011/2012, que regulamenta o uso
de mercúrio nos garimpos do Es-
tado. No dia 30, a minuta com as
alterações será apresentada ao
conselho da secretaria – a pro-
posta deve incluir prazos para o
banimento do mercúrio e even-
tuais punições.

A resolução causou polêmica
entre ambientalistas locais, que
acusam o governo de legitimar o
uso do mercúrio na extração de
ouro em rios amazônicos, que

por suas caraterísticas naturais
já possuem uma alta concentra-
ção da substância.

Além disso, alguns pesquisa-
dores da área ambiental alega-
ram não terem sido consultados
durante a elaboração do docu-
mento. Por isso, foram realiza-
das na última semana dois en-
contros técnicos para debater a
questão. Entre as mudanças cogi-
tadas está o zoneamento da regu-
lamentação: em locais como a re-
gião do Alto Rio Negro, que pos-
suem níveis mais altos de mercú-
rio, poderia haver uma meta
mais urgente para a proibição do
elemento químico.

628
hectares é a área de que dispõe a
Coomispe para extrair minérios

4 mil
associados possui a cooperativa

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A19.




