
PLANETA
Leia. Japão compra votos
para manter caça à baleia

A ESPÉCIE AMEAÇADA

As emissões de gases-estufa das
35 empresas do País que revela-
ram inventários somam quase
89 milhões de toneladas de gás
carbônico equivalente (tCO2e,
medida utilizada para compa-
rar emissões de vários gases
com base no potencial de aque-
cimento global de cada um).

O número foi divulgado on-
tem e a metodologia adotada pa-
ra os inventários é do Programa
Brasileiro GHG Protocol, coor-
denado pelo Centro de Estudos
em Sustentabilidade da Funda-
ção Getúlio Vargas (GVces). O
volume emitido diretamente
equivale ao estoque de carbono

de cerca de 356 milhões de árvo-
res da Amazônia ou 200 mil hec-
tares da floresta, área equivalen-
te ao município de Piracicaba.

“Essas informações devem
ser vistas como uma iniciativa
de coragem dessas empresas”,
esclarece Roberto Strumpf,
coordenador do programa brasi-
leiro do GHG Protocol. Entre as
empresas que revelaram suas
emissões estão Souza Cruz, Bra-
desco, Cesp, Natura e Suzano.

Para a ministra do Meio Am-
biente, Izabella Teixeira, a ini-
ciativa é uma possibilidade de
diálogo entre setor público e se-
tor privado. “Aproximar a ges-
tão ambiental privada da gestão
pública é a maior contribuição
dessa iniciativa. Não se trata
apenas do controle das emis-
sões. É como se o setor privado
desse ao governo um sinal de
que é possível mudar”, afirmou
a ministra. / KARINA NINNI,

ESPECIAL PARA O ESTADO
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O selo de eficiência energé-
tica vem colado nos eletro-
domésticos e, além das
informações sobre consu-
mo de energia, traz tam-
bém dados sobre gasto de
água, no caso de lavado-
ras, e de gás, para fornos e
fogões. Para reconhecer o
produto mais eficiente,
basta ficar estar atento à
classificação A. Para rece-
ber o selo de eficiência
energética, os eletrodo-
mésticos são divididos em
categorias, de acordo com
tamanho e atributos. De-
pois, são testados em rela-
ção ao consumo de ener-
gia, de acordo com parâ-
metros estabelecidos pela
ISO, entidade global de
padronização. Após tes-
tes, as informações são
processadas em um mode-
lo matemático, que classifi-
ca os produtos de acordo
com a eficiência.

Empresas do
Brasil revelam
emissões de
gases-estufa Grau de

ameaça
A araponga
é considera-
da uma espé-
cie “vulnerável”
na lista vermelha
de animais em extin-
ção da União Interna-
cional para a Conserva-
ção da Natureza (IUCN).

Ameaças
O desmatamento gerou uma
grande redução da área de ocor-
rência original da ave. A espécie
também é caçada para abaste-
cer o tráfico de animais silves-
tres e muito procurada para o

mercado de aves de gaiola.
Em cativeiro, dificilmente se
reproduz.

Onde vive
Na mata primária e em ca-

poeiras onde há árvores fru-
tíferas, nas montanhas e

nas baixadas.

Características
Tem canto alto e es-
tridente, que se asse-
melha ao trabalho
de um ferreiro. Ali-

menta-se de fru-
tas e insetos.

Como salvar
Proteger as áreas onde a

ave aparece. Outra opção é
fazer criação em cativeiro,
para depois reintroduzir o
pássaro no ambiente.

ACIONISTA

estadão.com.br/planeta

● Pegada de carbono

A Peta, ONG internacional de proteção aos animais, já
comprou ações de 80 empresas de fast food nos EUA.
O objetivo é influenciar as práticas das empresas em
relação a temas como bem-estar dos animais.

CHARLIE NEIBERGALL/AP – 12/5/2010

Eletrodomésticos
terão de gastar
menos energia
Inmetro reavalia eficiência energética e promete puxar régua
‘para cima’; apenas 36% das geladeiras cumprem novas regras

PARA ENTENDER

Companhias emitiram em 2009:

89 milhões
de toneladas de carbono

35
empresas divulgaram dados

89%
são indústrias de transformação

Andrea Vialli

Os eletrodomésticos vendi-
dos no Brasil deverão seguir
normas mais rigorosas de eco-
nomia de energia a partir do
ano que vem. O Instituto Na-
cional de Metrologia, Norma-
lização e Qualidade Indus-
trial (Inmetro) informou ao
Estado que está revisando
os padrões de eficiência ener-
gética dos eletrodomésticos
brasileiros.

Para ostentar o selo A, que
indica um eletrodoméstico
mais eficiente, geladeiras, fo-
gões e máquinas de lavar rou-
pa deverão consumir menos
energia. Atualmente os produ-
tos são classificados em cinco
classes de consumo – do A
(mais eficiente) ao E (menos
eficiente). Do total de geladei-
ras fabricadas no País, 90,5%
são classificados dentro do pa-
drão A. Entre as lavadoras de
roupa, 98,7% são classificadas
entre as mais eficientes em
consumo de eletricidade e, no
caso dos fogões, 69,4% estão
entre os mais econômicos.

Com a nova proposta elabo-
rada pelo Inmetro, que deve
entrar em vigor em 2011, ape-
nas 5% dos fogões, 36,1% das
geladeiras e 37,3% das máqui-
nas de lavar roupa poderão os-
tentar o selo A. De acordo
com Marcos Borges, coorde-
nador do programa de etique-
tagem do Inmetro, a revisão é
necessária para fazer com que
o consumidor tenha acesso a
equipamentos cada vez mais
eficientes.

“Hoje há um acúmulo de
produtos classificados nas fai-
xas A e B de economia de ener-
gia. Isso é bom para o consu-
midor, mas é preciso fazer

com que a indústria desses equi-
pamentos não se acomode aos
padrões atuais”, explica Borges.

O Inmetro avalia também ou-
tros aspectos dos eletrodomésti-
cos, como gasto de água, no caso
das lavadoras, e eficiência dos
queimadores dos fogões, o que
impacta no consumo de gás. Ou-
tra proposta do Inmetro é unifi-
car as informações sobre eficiên-
cia energética nos fogões: hoje
há duas avaliações, uma para os
queimadores do fogão e outra pa-
ra o forno. “Para facilitar a vida
do consumidor, queremos con-
centrar a informação em um só
selo.”

Corrida tecnológica. De acor-
do com Borges, a mudança na
classificação, que será apresenta-
da às indústrias de eletrodomés-
ticos, deverá estimular uma cor-
rida tecnológica entre os fabri-
cantes para atender aos padrões
de menor consumo de energia.
Os fabricantes deverão avaliar a
viabilidade das mudanças. Se tu-
do correr conforme o cronogra-
ma planejado pelo Inmetro, os
novos eletrodomésticos, mais
eficientes, chegarão às lojas no
segundo semestre de 2011.

“Com a nova classificação, a
régua vai subir. Teremos crité-
rios mais rígidos de economia de
energia do que europeus e ameri-
canos”, diz o coordenador do In-
metro. Nos Estados Unidos, o go-
verno tem o selo Energy Star,
que abrange mais de 50 catego-
rias de produtos, de geladeiras a
computadores.

No Brasil, o selo de eficiência
energética foi lançado em 1994,
dentro do Programa Nacional de
Conservação de Energia Elétrica
(Procel), do governo federal.
Desde então, os fabricantes de
eletrodomésticos buscam apri-

morar sua tecnologia para classi-
ficar seus produtos na faixa mais
eficiente.

“Uma geladeira fabricada hoje
consome em média 60% menos
energia do que há dez anos”, diz
Vanderlei Niehues, diretor de
sustentabilidade e regulamenta-
ções da fabricante de eletrodo-
mésticos Whirlpool, dona das
marcas Consul e Brastemp.

Os consumidores também já
se acostumaram a observar o se-
lo nos equipamentos, especial-
mente após a isenção de Impos-
to sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI) que os equipamentos
receberam no ano passado, du-
rante a crise econômica.

Segundo pesquisa encomen-
dada pelo Inmetro à Associação
Cândido Mendes de Ensino e
Pesquisa, 78% dos consumido-
res levam o selo de economia de
energia em conta na tomada de
decisão de compra, e 40% acham
a certificação importante a pon-
to de optarem por comprar um
produto com selo Procel, ainda
que de marca desconhecida, e
aceitariam pagar 10% mais caro
pelo produto com selo. Foram
ouvidos 2.015 consumidores, em
dez Estados brasileiros.

Imposto ‘verde’. A proposta de
reclassificação dos eletrodomés-
ticos de acordo com a eficiência
energética deverá ainda dar sub-
sídios ao governo para uma futu-
ra redução do IPI dos eletrodo-
mésticos, no segundo semestre.

Segundo Borges, do Inmetro,
a proposta será apresentada em
uma reunião entre Inmetro, a in-
dústria de eletrodomésticos e o
Ministério da Fazenda em agos-
to. Deverá servir para embasar
novas alíquotas de “IPI verde”,
com base na economia de ener-
gia dos equipamentos.

VALÉRIA GONÇALVEZ/AE

estadão.com.br

Produto mais
eficiente
ganha selo A

Brasileiro sente
‘pressão social’
para economizar

● Desde o “apagão” de ener-
gia elétrica de 2001, os brasi-
leiros sentem pressão social
para poupar energia em seu
dia a dia. Hoje, 82% dos brasi-
leiros se sentem pressionados
por familiares, amigos e cole-
gas de trabalho para reduzir

os gastos de energia. Essa é uma
das conclusões de um estudo
realizado pela empresa de con-
sultoria Accenture, com 9.108
pessoas em 17 países.

No entanto, os consumidores
ainda não sabem o que fazer pa-
ra reduzir ainda mais o seu con-
sumo de energia. “As pessoas
sabem que devem trocar lâmpa-
das incandescentes por fluores-
centes e também estão atentas a
eletrodomésticos com selo de
eficiência”, diz Ricardo Lima, lí-

der da Accenture para empre-
sas de energia.

Lima estima que o brasileiro
terá outros meios de economi-
zar energia quando novas tecno-
logias para medir o consumo se
tornarem disponíveis no Brasil.
“Os chamados medidores inteli-
gentes, que já começam a ser
usados em países da Europa,
deverão fazer parte da vida dos
consumidores brasileiros so-
mente daqui a cinco ou sete
anos”, prevê o executivo . / A.V.
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Araponga
(Procnias nudicollis)

CRIME AMBIENTAL
Usina de etanol é
multada em R$ 1,4 mi
A empresa Umoe Bioenergy,
produtora de etanol com ma-
triz na Noruega, foi multada
em R$ 1,4 milhão pela Polícia
Ambiental por ter destruído
3,5 mil árvores durante quei-

ma de canaviais nos municí-
pios de Sandovalina e Mirante
do Paranapanema, no extre-
mo oeste de São Paulo. O auto
de infração lavrado ontem pre-
vê a obrigação de plantar 25
mudas para cada árvore des-
truída, o que totaliza 87,5 mil.
A empresa vai entrar com re-
curso. De acordo com a Polí-
cia Ambiental, os canaviais
foram queimados há cerca de
20 dias para a colheita da cana
que abastece a usina, localiza-
da em Sandovalina. A empresa
também será investigada pelo
Ministério Público Estadual
pelo possível uso de produtos
químicos em áreas de mata.
De acordo com o promotor
Marcos Akira, de Mirante do
Paranapanema, que acompa-
nhou a ação, havia indícios de
que algumas árvores estavam
mortas em decorrência da apli-
cação de herbicidas. /JOSÉ

MARIA TOMAZELA

Escolha.
Antes de
comprar, o
consumidor
precisa
prestar
atenção ao
selo de
economia
de energia.
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