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Cutrale, Citrosuco, Citrovita e Dreyfus mapeiam emissões de toda cadeia produtiva  
 
Pressionados por seus clientes europeus, os maiores produtores de suco de laranja do país 
decidiram se juntar e, em uma decisão inédita no setor, se mobilizaram para produzir o 
primeiro mapeamento de emissões de gases-estufa da sua cadeia produtiva.  
 
A ideia é quantificar quanto a produção das gigantes Cutrale, Citrosuco, Citrovita e Louis 
Dreyfus - que respondem por cerca de 98% das exportações de suco de laranja do Brasil - 
gera por ano em gases nocivos ao ambiente, do pomar até a chegada à Europa. Em outras 
palavras, saber quanto de CO2 é emitido para a produção de um litro de suco. 
 
Para a tarefa, a CitrusBr, a Associação Brasileira dos Exportadores de Sucos Cítricos, contratou 
pesquisadores da Esalq/USP especializados nessas medições. Segundo Christian Lohbauer, 
presidente da entidade, o inventário conjunto foi motivado pela exigência de clientes 
estrangeiros (no caso, a rede varejista britânica Tesco) que aderiram à iniciativa do "carbon 
footprint", a chamada "pegada de carbono" dos produtos que vendem. Por essa iniciativa, as 
embalagens devem apresentar o volume de CO2 equivalente emitido para a produção do 
produto, junto com o comprometimento do fabricante de reduzir essas emissões.  
 
O trabalho foi dividido em três etapas da produção: agricultura, indústria e logística. Além de 
levar em consideração as emissões diretas, como os gases emitidos pela queima do diesel dos 
caminhões, o inventário olhou também para as emissões indiretas.  
 
Segundo Marcelo Valadares Galdos, diretor técnico da Delta CO2, empresa incubada na Esalq 
responsável pelo estudo, foram incluídas, por exemplo, as emissões da fabricação dos 
fertilizantes utilizados nos pomares. "Conseguimos um nível alto de detalhamento nos tipos de 
insumos utilizados", afirma Galdos. 
 
Após meses de pesquisas, ancoradas em metodologias internacionais (PAS 2050, ISO 14040 e 
GHG Protocol), chegou-se a um número para ser apresentado ao mundo: a indústria brasileira 
de laranja emite 190 gramas de CO2 equivalente para cada litro de suco concentrado 
produzido e 314 gramas de CO2 equivalente para cada litro de suco natural. 
 
"Com o inventário, acabamos descobrindo que as emissões do setor são menores do que se 
pensava", diz Lohbauer, atribuindo o bom desempenho à matriz energética renovável utilizada 
nas indústrias, entre outros fatores.  
 
Para os sucos naturais, a etapa que mais contribui para a emissão de gases-estufa é o de 
transportes - de 45% a 60%, dependendo das distâncias percorridas entre fazendas, indústrias 
e portos. Já nos concentrados, que ocupam menos espaço em caminhões e navios (otimizando 
o transporte), o percentual cai para 20%, fazendo com que a participação dos pomares cresça 
para (70%). "A agricultura contribuiu mais por causa dos adubos nitrogenados utilizados nos 
pomares, que emitem N2 O (óxido nitroso)", explica Galdos. E esse gás é 298 vezes mais 
nocivo que o CO2, tendo um efeito ainda devastador para o aquecimento global. 
 
De acordo com Antonio Carlos Gonçalves, coordenador do comitê técnico da CitrusBr, o 
inventário de emissões de gases será realizado durante três anos, dada a volatilidade de 
produtos agrícolas entre um ano e outro. No primeiro mapeamento, referente a 2009 e que é 
apresentado agora, não foram analisadas as fazendas terceirizadas, responsáveis por cerca de 
um terço da produção de laranja. "Começamos apenas com os pomares próprios, que estão 
sob o nosso controle" e facilitam o monitoramento, diz ele. A inclusão da produção terceirizada 
deverá ocorrer no inventário deste ano, que será apresentado em 2012.  
 
Criada há alguns anos, a "pegada de carbono" é uma tendência forte no continente europeu 
que começa a empurrar fornecedores de diversos segmentos industriais a prestar contas do 
impacto de suas atividades no clima.  



 
No setor de laranja, a americana Pepsico - dona da marca de sucos Tropicana - realizou algo 
semelhante, revelando que para cada litro de suco produzido nos EUA, 926 gramas de CO2 
equivalente é jogado na atmosfera, segundo dados da consultoria Florida Trend. A empresa, 
no entanto, não divulgou detalhes sobre a metodologia adotada para efeito de comparação 
com as emissões do setor brasileiro. Além disso, o cálculo da Tropicana inclui o processo de 
envasamento do suco - o que não ocorre no Brasil, que exporta o produto para ser envasado 
na Europa. 
 
Na cafeicultura, emissão chega a 182 quilos por saca 
 
Estudo realizado pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo 
(Cena/USP) indica que os cafezais do Brasil têm um baixo grau de emissão de gases de efeito 
estufa (GEE). Segundo o levantamento, que considerou apenas a variedade arábica - 
responsável por 75% da produção nacional -, as emissões de gás carbônico equivalente podem 
variar entre 2,03 toneladas por hectare e 4,95 toneladas por hectare, dependendo da região. 
 
De acordo com Carlos Clemente Cerri, pesquisador do Cena responsável pelo estudo, o 
levantamento foi feito nas três principais regiões produtoras de Minas Gerais, Estado que 
responde por 70% da produção de café arábica do país. "Esse é um primeiro levantamento do 
setor e leva em consideração apenas a produção do café, dentro da porteira", afirmou. Não 
entram na conta, por exemplo, as emissões dos caminhões que transportam o café até as 
indústrias, nem dos veículos que trazem os fertilizantes para as fazendas. 
 
O sul de Minas foi a região que apresentou a menor taxa de emissões, seguido pela região 
conhecida como Matas de Minas e pelo cerrado mineiro. Cada hectare cultivado com café 
emitiu 2,03 toneladas, 2,83 toneladas e 4,95 toneladas, respectivamente. "Não é possível 
comparar esses volumes às emissões de países como Colômbia ou Vietnã, pois eles não têm 
esse tipo de levantamento. O que podemos dizer é que as emissões da cafeicultura são de 
duas a quatro vezes menores que outros grãos que se tem informação", disse. 
 
Considerando a emissão por saca de café, o sul de Minas produz 50 quilos de GEE, enquanto a 
região das Matas emite 126 quilos para cada saca e o cerrado, 182. 
 
O estudo apontou que os "vilões" das emissões da cafeicultura são os fertilizantes 
nitrogenados. Nas Matas de Minas, eles são responsáveis por 78% do total de emissões, tendo 
uma fatia de 75% no cerrado e de 50% no sul de Minas. Segundo Cerri, o uso de fertilizantes 
orgânicos misturados aos de origem mineral no sul do Estado é o que justifica um peso menor 
do insumo no total das emissões de GEE na região. 
 
Apesar de o professor do Cena considerar o nível de emissões da cafeicultura baixo, ele disse 
ser possível reduzir os volumes para patamares ainda menores e até mesmo neutralizar as 
emissões. Conforme Cerri, o desafio do setor é adequar as doses de fertilizantes utilizadas, 
além de buscar outras fontes e também novas maneiras de aplicação. A utilização de algumas 
tecnologias já disponíveis, como fertilizantes com inibidores de emissão, também pode 
contribuir para melhorar a eficiência do setor. 
 
O inventário de carbono da cafeicultura foi financiado pela torrefadora italiana illycaffè. O 
estudo servirá de base para que a empresa possa informar nos rótulos de seus produtos a 
quantidade de gases de efeito estufa que emite. "A empresa percebeu que o mercado exigirá 
esse tipo de informação em breve. O que ela fez foi se antecipar a essa demanda", afirmou 
Cerri. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 mar. 2011, Empresas, p. B4. 


