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Aposta equivocada

Necessidade de mudança

Alemanha tem prejuízo
com energia solar

Ignacy Sachs pede urgência para
o desenvolvimento sustentável
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O desafio de criar uma
economia verde
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Eleito pela ONU como tema central da Rio+20, conceito propõe adoção de um novo
sistema produtivo com base na baixa queima de carbono, eficiência no uso dos recursos e
inclusão social para consolidar modelo de desenvolvimento sustentável
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Entrevista: Ignacy Sachs

‘CRISE É OPORTUNIDADE
PARA PROPOSTAS’
Para o economista e sociólogo polonês, investir na economia verde
significa apostar numa dimensão socioambiental do desenvolvimento

● A questão energética é especialmente delicada tanto para
emergentes como o Brasil, tido
como um exemplo de uso de fontes limpas e renováveis, quanto
para países desenvolvidos que
têm matrizes mais intensivas em
emissões. Qual é sua opinião
acerca da transformação da Amazônia na nova fronteira energética do Brasil?
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● Economia verde parece ser
um dos muitos filhotes do seu
conceito pioneiro de ecodesenvolvimento. O que separa ambos os conceitos?
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O ecodesenvolvimento se refere a um desenvolvimento
socialmente includente e am-
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Duráveis e
ecológicas

O Brasil não pode renunciar à
utilização do potencial hidrelétrico dos rios amazônicos. Em
cada projeto novo, convém, no
entanto, analisar com a maior

na
cio
ca
ed
u
s
fin
pa
ra
a

siv

● O desperdício é um dos grandes desafios brasileiros, em todos os setores. Nossa média de
desperdício de água é altíssima e
o mesmo acontece com a energia. O relatório A caminho da Economia Verde aponta a eficiência
no uso dos recursos como uma
das áreas prioritárias para a transição para a economia verde. Como analisa essa cultura do desperdício?

go

O relatório incorpora corretamente a questão da inclusão social no conceito da economia
verde. Quanto à questão se seremos capazes de efetuar a transição ainda na primeira metade
do século 21, é praticamente impossível responder por antecipação. Pessoalmente, acho que
o presidente Obama tem razão
quando diz “yes we can”. Eu
apenas acrescentaria “yes, we
still can”. Ainda podemos, à
condição de não perdermos
tempo.
A transição para estratégias
menos destrutivas da natureza
e mais equitativas na partilha
do produto não pode ser protelada indefinidamente. A Rio+20
oferecerá uma boa oportunidade para alertar a opinião pública mundial sobre a necessidade
urgente de mudar rapidamente
de rumo, se não queremos enfrentar mais algumas décadas
crises, cuja superação vai acarretar uma altíssimo custo social.
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● De acordo com o relatório A
caminho da Economia Verde,
lançado no ano passado pelo
Pnuma, o conceito diz respeito a
uma economia de baixo carbono,
eficiente no uso de recursos naturais e que promova a inclusão
social. Pela sua experiência,
quanto tempo acha que a humanidade tem pela frente até que boa
parte do mundo esteja apta a essa transição e convencida de sua
necessidade?

Pessoalmente, acredito que o
Brasil tem à sua disposição um
elenco suficientemente abrangente de tecnologias de produção de energia para não privilegiar neste momento a energia
nuclear. A probabilidade de acidente é extremamente reduzida, porém as consequências podem ser desastrosas, como o
mostram os exemplos de Chernobyl e Fukushima.
Dois especialistas franceses
do assunto, Benjamin Dessus e
Bernard Laponche, acabam de
publicar um estudo, cujo título
é todo um programa: Acabar
com o Nuclear - Por Que e Como.
(Éditions du Seuil, Paris, 2011.)
A Alemanha, a Suíça e a Bélgica
já decidiram uma saída a termo
do nuclear, a Itália se pronunciou num referendo contra o retorno ao nuclear.

é

bientalmente sustentável. A
economia verde não inclui explicitamente a dimensão social.
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Não se pode abrir mão da dimensão ambiental (ou social) do desenvolvimento só
porque poderia ser invocada
para justificar o protecionismo. Por outro lado, não penso que o protecionismo seja
uma palavra feia. Os países
ex-coloniais e menos desenvolvidos devem, em certas circunstâncias, usar o protecionismo como um instrumento
de política econômica.

✽ Economista polonês, naturalizado francês, Ignacy
Sachs viveu no Brasil durante sua juventude, para onde
veio como refugiado da 2ª
Guerra. Estudou no Liceu Pasteur, em São Paulo, e cursou
a Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de
Janeiro.

Concordo em grau e gênero
com todos aqueles que enfatizam a importância de atuar no
sentido da redução dos desperdícios de recursos naturais.
O conhecido economista polonês Michael Kalecki trabalhava com a seguinte equação: R =
I / K - A + U, na qual R é a taxa
de crescimento da economia, I
é o coeficiente de investimento, K a relação capital/produto,
A a taxa de amortecimento e U
a taxa de utilização mais eficiente dos recursos.
Não é fácil inculcar uma cultura de manejo eficiente dos recursos. Porém, trata-se de uma
reserva importante para aumentar a taxa de crescimento da
economia sem aumentar os investimentos.
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● Muitas nações emergentes
devem estar temendo que a
ideia de economia verde sirva
de justificativa para o protecionismo e a imposição de barreiras comerciais e econômicas
não tarifárias. O senhor crê
que isso pode acontecer?

● O Brasil planeja mais quatro
usinas nucleares (duas nas margens do Rio São Francisco e
mais duas na Região Sudeste). O
senhor crê que, para um país como o nosso, a produção de energia nuclear seja uma solução?
Ou devemos aproveitar nosso
potencial hidrelétrico ao máximo,
antes de pensar na alternativa
nuclear?
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Para mim, o termo economia
verde remete à dimensão ambiental que não pode ser dissociada da dimensão social.
Devemos buscar estratégias
de desenvolvimento capazes
de responder simultaneamente às urgências sociais e
ambientais.

PRECURSOR DO CONCEITO
DE ECODESENVOLVIMENTO

st

● Economia verde remete a
um conceito conciliador, apontando para as oportunidades
de negócios que se abrem
com as questões climáticas,
em vez de pontuar as dificuldades e o custo que a transição
pode (e deve) acarretar. O senhor acredita que esse conceito tem mais chances de trazer
para a mesa de negociações
climática os países que estão
pouco interessados na chamada transição?

IGNACY
SACHS

de

Ignacy Sachs foi o precursor
do conceito de ecodesenvolvimento – que, na década de
1970, designava um modelo
mais equânime e ambientalmente correto de produção,
distribuição e consumo de
bens. Posteriormente, a ideia
preconizada por ele ganhou
outros contornos e passou a
ser conhecida por desenvolvimento sustentável.
O economista e sociólogo
polonês viveu no Brasil e estudou no Rio de Janeiro. Trabalhou na organização da Primeira Conferência de Meio
Ambiente e Desenvolvimento da ONU, a Estocolmo-72,
realizada na Suécia, e na Cúpula da Terra, mais conhecida como Rio-92.
Sachs falou ao Estado sobre a Rio+20 e o novo conceito de economia verde que a
conferência irá abordar.

QUEM É

is.

atenção os seus impactos sobre
a floresta, com vistas à sua diminuição mediante a escolha das
tecnologias empregadas e a
compensação eventual por reflorestamento em outras áreas.

Karina Ninni

● O rascunho zero da Rio+20, lançado na semana passada, fala em
erradicação da pobreza, mas não
menciona redistribuição de riqueza. O senhor acha possível alcan-

‘Yes, we still can.’ Economia verde deveria ser implementada na 1ª metade do século 21

çarmos um modelo mais justo de
desenvolvimento apenas pela via
da melhora tecnológica?

A luta contra a pobreza passa
por dois canais: a geração de
oportunidades de trabalho decente e melhor remunerado para todos e a redistribuição da
renda, financiando programas
sociais de saúde, educação,
acesso à moradia, etc.
O progresso tecnológico por
si só não resolve os problemas
da disparidade social. Ao contrário, muitas vezes provoca o seu
agravamento, na medida em
que os seus frutos são apropriados por uma minoria.
● O senhor crê que a crise econômica pode atrapalhar a Rio+20 –
no sentido de impedir acordos
com metas, ainda que voluntárias – ou acha que a crise pode
estar sendo usada para justificar
a posição reticente de determinadas nações quanto a negociações sobre clima, emissões e
padrões de consumo?

problemas sociais e ambientais
que se agudizaram por meio
das formas tradicionais de
(mau) desenvolvimento.
Se não mudarmos de rumo,
corremos o risco de graves problemas ambientais e de polarização ainda maior entre as minorias abastadas e as maiorias
condenadas a lutar pela sobrevivência.
● Quais seriam, em sua opinião,
as maiores implicações da transição para uma economia verde
em países emergentes como o
Brasil ou a Índia? E quais seriam
as implicações para países desenvolvidos, mas com uma dívida interna enorme, como os
EUA?

Penso, ao contrário, que a crise
é uma oportunidade para apresentar propostas de saída voltadas à solução simultânea dos

Repito que, para mim, o tema
central é a transição para uma
economia socialmente includente e mais justa e ambientalmente sustentável. Por que chamá-la só de verde? A minha bandeira é verde e vermelha (espero que os portugueses me perdoem por essa apropriação).
O Brasil e a Índia são os dois
abre-alas do bloco dos emergentes, com vários séculos de

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

cooperação avant la lettre
que começaram na época colonial. São os candidatos naturais para organizar o bloco
de maneira a induzir as Nações Unidas a se empenharem na elaboração e implementação de um plano mundial de desenvolvimento includente e sustentável baseado numa maior cooperação
científica e técnica entre países que possuem biomas similares (floresta tropical
úmida, semiárido, savana,
etc) e cofinanciado por um
Fundo das Nações Unidas
de desenvolvimento includente e sustentável, composto por uma contribuição de
1% do PIB dos países ricos, a
taxa Tobin sobre as especulações financeiras, um imposto sobre as emissões de carbono a ser estabelecido e pedágios sobre ares e mares cobrados das aeronaves e navios pertencentes a países
desenvolvidos.
Esperemos que os países
mais ricos do planeta entendam a importância da cooperação Sul-Sul e a apoiem.

Telhas feitas de
papel resistem à
água e são flexíveis
Feitas de papel e papelão, as telhasda marcafrancesa Onduline
duram em média 30 anos. Com
demanda de 2 milhões de telhas
por ano, a fábrica usa apenas matéria-prima comprada de cooperativas de catadores. Disponíveis em quatro cores (verde, vermelho, marrom e preto), têm
um complexo sistema de produção, pois, a cada lote de papel
comprado, um laboratório faz
testes para obter uma “receita”
da polpa ideal. A cada 9 telhas é
economizada 1 árvore.

1 Fibras

2 Coloração

3 Impermeabilização

5 Embalagem

A empresa compra, de cooperativas, papel e papelão. Por ano,
são utilizadas 20 mil t de aparas.
Elas entram em um “pulper”,
que dissolve o papel na água
quente para obter novamente a fibra de celulose. Depois, uma espécie de centrífuga tira as impurezas (clips, grampos) da massa.

A polpa de celulose é esticada
em uma esteira aquecida para
que a água evapore. Depois, o
material recebe uma resina e
uma pigmentação orgânica. Em
seguida, passa por uma onduladora, que dá a forma final. Após
nova secagem, ela é cortada e
segue para impermeabilização.

As telhas já cortadas são mergulhadas em betume, que confere
resistência e impermeabilidade.
A telha tem índice de 0,0003%
de absorção de água. É também
muito leve: pesa apenas 3,9 kg
por metro quadrado. As telhas
de cerâmica pesam, em média,
25 kg por metro quadrado.

A telha é embalada e segue
para os pontos de venda. São
disponíveis em dois tamanhos: 2m x 0,95 m e 2m x
1,05m. A telha de papel também é flexível, atingindo um
diâmetro de 5m, o que a torna
ideal para construções arredondadas e abóbodas.
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reduçãodousodeinsumostradicionaiseaumentodousodeinsu-

s.
ai
io
n
Plantio direto. Plantadeira deita se

siv

a

O DESAFIO DA ECONOMIA VERDE
l Conheça algumas das boas práticas em 6 das 11 áreas estratégicas listadas pelo relatório
A caminho da Economia Verde, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente

ENERGIA

Hidrelétricas e usinas eólicas

ÁGUA
Matas ciliares e
nascentes protegidas
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Melhorias nos
motores e
aerodinâmica
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vem se destacando na produção
dealimentos– somosomaiorexportador de carne do mundo e o
cultivo degrãos cresce emmédia
4% ao ano –, o setor agrícola merece atenção. “Trata-se de inverter o olhar e transformar uma
agenda negativa, de custos adicionais,emoportunidades denegócio. Especialmente pela capacidade que temos de produzir
sem degradar e sem comprometer o futuro”, diz o agrônomo e
chefeda EmbrapaMeioAmbiente, Celso Vainer Manzatto.
A aposta da agricultura brasileira é nos sistemas integrados
de produção (agrossilvopastoris), na minimização de danos e
emissõesde gases-estufapela in-

peu é a principal bolsa onde acontecem transações de permissões
para emissão de gases-estufa.
Mas, em tempos de crise, como
agora, o valor dos papéis cai muito, pois a economia desacelera,
as empresas emitem menos e,
consequentemente, têm de comprar menos permissões para emitir. “Essa volatilidade vai continuar enquanto formos muito dependentes da Europa”, afirma o
gerente de sustentabilidade da
KPMG, Ricardo Zibas. “A commodity carbono tem um componente político muito forte. Mas ao
menos, depois de Durban, o mercado tem a certeza de que o esquema vai continuar válido pelos
próximos anos. A insegurança
jurídica e política é menor.” / K.N.
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Agropecuária. No Brasil, que

● O mercado de carbono euro-
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Um dos temas eleitos pela ONU
para a Rio+20 é a economia verde, conceitoque designa um modelo de desenvolvimento baseado em baixa queima de carbono,
eficiência no uso dos recursos e
inclusão social. Grosso modo, a
ideia é “esverdear” a economia,
estudando soluções de investimento nos setores verdes – e em
outros originalmente não tão
amigos do ambiente.
O desafio parece imenso – e é.
O tema é abordado pelo Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (Pnuma) desde
2008,quandofoilançadaaIniciativa pela Economia Verde. Em
2011, o Pnuma lançou o relatório
A caminho da Economia Verde.
Diante da complexidade do tema, a abordagem foi dividida em
duas grandes áreas: capital natural(que inclui agricultura, pesca,
água e florestas) e energia e eficiêncianousode recursos(energias renováveis, indústria, construções,transporte,turismoeci-

Mercado de carbono
reflete dependência
de bolsa europeia

mos biológicos (como o rizóbio,
bactéria que capta o nitrogênio
do ar e o fixa no solo).
Para reduzir as emissões dos
gasescarbônico,metanoedoóxido nitroso, o Ministério da Agricultura,PecuáriaeAbastecimento (Mapa) lançou há dois anos o
programa Agricultura de Baixo
Carbono(ABC).“OABCincentiva práticas que a agricultura brasileira tem hádécadas. Mas exige
reciclagem das equipes técnicas
e dos produtores rurais. E também um tempo para que a aprendizagem do novo sistema seja internalizada”, afirma Derly Dossa, chefe da assessoria de gestão
estratégica do Mapa. Ele afirma
que o Brasil tem hoje 27 milhões
de hectares cultivados no sistema de plantio direto. “A meta é
melhorar e aumentar mais 8 milhões de hectares em dez anos.”
Manzatto, da Embrapa, lembraqueaparticipação da agricultura nas emissões é grande. “Das
metas de redução voluntárias do
Brasil, da ordem de 36%, 29%
têm de ser reduzidas na agricultura”,diz.Dossaafirmaqueameta do ABC é abranger 30 milhões
dehectares(oequivalenteaoterritório da Itália) nos próximos
dez anos, prioritariamente no
Cerrado. “Mas Paraná e Rio
Grande do Sul estão se mexendo
muito rapidamente, por conta

ra

Karina Ninni

dades).
“Seja pelo crescimento das
energias renováveis na Alemanha, na China ou na Índia, pela
propagaçãoaceleradadaagricultura orgânica e sustentável em
UgandaeArgentinaoupelaspolíticas de transporte sustentáveis
de cidades como Curitiba, há
muitos exemplos sinalizando
que a transição está em andamento”, diz o porta-voz do Pnuma, Nick Nuttall. Para ele, a
Rio+20 é uma oportunidade de
dar escala e acelerar a incorporação dessas transições.

pa

Meta é diminuir impacto
de produção e locomoção:
agricultura, transportes,
energia, lixo, indústria e
água são estratégicos

Transportes. Outro tema que
mereceolharatentosãoostransportes, que respondem por boa
parte das emissões em países como os EUA e vêm aumentando
sua participação nos países em
desenvolvimento. A frota brasileira cresceu de menos de 10 milhões de veículos, em 1980, para
quase 40 milhões em 2009. Levando-se em consideração apenas o CO2, foram emitidas 170
milhões de toneladas em 2009,
38% originadas de automóveis.
Desde1986,ogovernobrasileiro mantém o Programa de ControledePoluiçãodoArporVeículos Automotores (Proconve).
Os veículos são divididos em pesados, leves, motocicletas e máquinas agrícolas e rodoviárias. O
programa regula monóxido de
carbono, hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio e material particulado. “Uma fase do Proconve é sempre a combinação de
uma data com um novo limite de
emissão”, diz Rudolf Noronha,
gerente de Qualidade do Ar do
MMA. “Avançamos muito em
tecnologia. Em 1985, um carro
emitia o equivalente a 56 autos
de hoje. O problema é a somatória das emissões”, afirma.
Há duas semanas, o Proconve
entrou em sua sétima fase para
veículos pesados, com a adoção
do diesel S-50, que tem 50 partes
por milhão de enxofre (atualmente ainda usamos, em muitos
locais, um diesel com 1,8 mil
ppm de enxofre).
Noronha chama a atenção paraaemissãodasmotos.“Atépouco tempo atrás, uma moto emitia por quatro carros. Hoje uma
moto equivale a um veículo leve.
Mas é um equilíbrio que a gente
mantém a muito custo”, revela.

fin

Economia verde
busca avanço na Rio+20

do aumento do preço das terras
e a degradação que já sofreram.”

Combustíveis mais limpos

de enxofre
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O Japão e a
UE já usam
um diesel
ainda melhor,
com:

10ppm

de enxofre
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O Brasil adotou
recentemente
um diesel
menos
poluente, com:

Manutenção de mananciais

Fontes renováveis

Apenas 6,6% da
energia vêm de
fontes
renováveis (45%
de biomassa)
nos EUA

85% da
energia vêm de
fontes
renováveis no
Brasil

Em Nova York o Estado
adquiriu áreas de
mananciais e motivou
instituições e agricultores
a adotarem boas práticas
de manejo. Conseguiu:

440

307

de reservas para
proteger o fluxo
das águas

de manejo de
matas ciliares em
áreas privadas
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locais
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FONTE: HTTP://WWW.AGRICULTUREANDFOOD.DK, MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO ICLEI (GOVERNOS LOCAIS PELA SUSTENTABILIDADE), PNUMA (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE)
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Economia de reciclagem
total valeria 0,3% do PIB

A

País já evita emissão de
10 milhões de t de
gases-estufa com
reciclagem, mas
incentivo fiscal é gargalo
Já foi demonstrado por A + B que
a gestão dos resíduos sólidos pode render milhões ao Brasil. No
mundotodoaquestãoéconsiderada prioritária. Até porque, nos
últimos cem anos, os resíduos
produzidos nas cidades mudaram significativamente.
De acordo com Annie Leonard em seu livro A História das
Coisas, há cem anos, a maior parte do lixo produzido pelos cidadãos americanos era composto

mentada, pode nos levar a uma
situação próxima a dos países
adiantados.”
Atualmente, 58% dos resíduos
no Brasil vão para aterros e 42%
aindavãoparalixões.OPaísrecicla13%deseulixosecoecomposta 2% do orgânico.

Compras públicas e
setor de construção
civil fazem diferença
● Até 2050, calcula-se que 90%

Incentivos. Recentemente, o

de sobras de comida e cinzas de
carvão, usado na calefação. Hoje, segundo a Environmental
Protection Agency (EPA), quase
trêsquartosdoresíduosólidourbano produzido nos EUA são
compostos de objetos projetados, produzidos e comercializados,incluindoembalagens, bens
duráveis e não duráveis.
JáoBrasil aindatateia asoportunidadesabertas depoisde promulgada a Política Nacional dos
Resíduos Sólidos (PNRS).
“A reciclagem no Brasil já gera
retornos da ordem de US$ 2 bilhões por ano e evita a emissão
de 10 milhões de toneladas de
gases-estufa. Uma economia
que reciclasse a totalidade dos
resíduos representaria 0,3% do

PIB”, assinala Nick Nuttall, porta-voz do Pnuma.
“O Brasil não está no nível dos
escandinavos,quetêmconsciência enorme no trato dos resíduos, mas estamos à frente de
China e Índia, economias apontadas como promissoras”, afirma Nabil Bonduki, secretário de
Recursos Hídricos e Ambiente
Urbano do Ministério do Meio
Ambiente (MMA).
“A coleta no Brasil atende
mais de 90% da população, o que
nos diferencia de países da África e Ásia. Apesar disso,gastamos
muito com coleta, e mal”, diz
Bonduki. “Temos pouca coleta
seletiva e não compostamos lixo
orgânico. Mas temos uma lei
muito avançada que, se imple-

governobrasileiropublicouodecreto n.º 7.619, concedendo desconto no IPI até 2014 às empresas que utilizam resíduos sólidos recicláveis adquiridos em
cooperativas de catadores. Para
resíduos de plástico e vidro, a redução será de 50%. Para papéis e
resíduos de ferro ou aço, de 30%
e, para resíduos de cobre, alumínio, níquel e zinco, o abatimento
será de 10%. Mas o setor de reciclagem ainda reclama de questões como a“dupla tributação” –
o fatode pagarem impostosobre
os resíduos que recuperam.
“Essa questão está na pauta.
Acho que é um grande tema para
2012, mas depende muito do Ministérioda Fazenda”,dizBonduki. / K.N.

da população mundial estará em
centros urbanos. Segundo o Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais Locais (Iclei), o
poder de compra do Estado pode
ser motor de transformações nas
cidades. “No Brasil, as compras
públicas representam 15% do
PIB”, diz a coordenadora de projetos Gabriela Alem Appugliese.
“Lançamos uma campanha
global, o Procura+, que já conta
com dez países da UE. As compras governamentais podem e
devem servir de incentivo à produção sustentável.”
São Paulo e Minas já possuem
normativas sobre o uso de madeira nativa na construção civil. São
Paulo tem até um catálogo socioambiental, com fornecedores

ambiental e socialmente corretos. A capital paulista também
tem instrução sobre uso de madeira, além de compra de papel.
Em nível nacional, uma instrução normativa de 2010 dispõe
sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de
bens, contratação de serviços ou
obras pela administração pública
federal.
“Embora as licitações no Brasil, tradicionalmente, levem em
conta principalmente o preço, já
há um arcabouço legal constituído que permite que o comprador
faça opções mais sustentáveis”,
diz Gabriela.
De acordo com a metodologia
desenvolvida pelo Iclei, os governos mapeiam tudo o que consomem e elegem produtos prioritários para iniciar o programa de
compras sustentáveis. Variáveis
como o volume comprado e os
impactos ambientais causados
são levadas em conta na hora da
escolha. / K. N.
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Química verde. Na tentativa de

tornar menores os impactos das
atividades químicas, no início da
década de 90 surgiu a chamada
“química verde”. O professor
Eder João Lenardao, do Laboratório de Síntese Orgânica Limpa
daUniversidadeFederaldePelotas, afirma que essa vertente da
química se ocupa de todo o ciclo
de vida do produto, desde a forma como é extraído até a logística de transporte e produção.
“Também as condições a que estão expostos os trabalhadores
da indústria e, posteriormente, a
utilização dos produtos e o que
acontece depois que foram usados ”, explica ele, citando o caso
dobisfenol,recentementeretirado do mercado.
“A química verde tem a ver
com redução: de matéria-prima,
de derivados não desejados, de
resíduos, de impacto ambiental,
do gasto de energia. E substituir
os derivados de petróleo, que
são mais de 95% de toda a matéria prima da indústria química
atualmente”, diz Lenardao.
A química verde tem 12 princípios, um deles o uso de matéria
prima de fontes renováveis.
“O polietileno de bioetanol
continua não sendo biodegradável,masoCO2geradovaisercapturado pela cana. Já é um ganho.” / K.N.

(PROCESSO QUE
TRANSFORMA A
MATÉRIA ORGÂNICA
DO LIXO EM ADUBO)

Sistemas mistos

Plantio direto
SEM REVOLVER O
SOLO E SEM
QUEIMADAS

Compra de produtos
reciclados ou certificados

DO
CA

MADEIRA VINDA DE
FONTES LEGAIS E
RASTREÁVEIS

ar

tig

o

é

ex

A PROPRIEDADE TEM
UM POUCO DE TUDO:
SILVICULTURA
(MADEIRA); GADO;
LAVOURA

COMPRAS PÚBLICAS E
CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS

FI

Reciclagem
do lixo

RT
I

AGRICULTURA

Compostagem

clu

RESÍDUOS SÓLIDOS

siv
a

mentes sobre a palha; método é a aposta da agricultura brasileira para reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa
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Os processos químicos são responsáveis por boa parte do conforto que a humanidade alcançou nas últimas décadas, mas
também por impactos ambientais e acidentes graves.
“Acidente químico pode ser o
tombamento de um caminhão,
umincêndiodentrodeumafábrica, uma explosão de um compartimento com amônia – ou ainda
contaminação de lençóis freáticos”, afirma a diretora de Qualidade Ambiental na Indústria, do
MMA, Sérgia Oliveira.
Ela afirma que há imensa demanda com relação a substâncias específicas no Brasil, como
agrotóxicos, mercúrio, chumbo
e amianto.
“Nós não temos uma política
de substâncias químicas em geral no Brasil. Tratamos as substâncias muito pontualmente.
Por isso, é mais complicado mapear se conseguimos – ou não –
gerenciar todas as substâncias
químicas no País. Essa é uma
preocupação permanente”, diz
Sérgia.
Ela afirma que o MMA está fazendo um esforço de tratar o assunto de forma integrada.
“Trabalhamosmuitoatendendo a obrigações decorrentes de
convenções internacionais, o
queincluiváriosagrotóxicos.Estamos fazendo um mapeamento
de passivos de contaminação
por poluentes orgânicos persis-

ai
s.

Brasil quer
mapear
pontos de
contaminação

tentes, os chamados POPs.”
O mapeamento servirá para
identificaçãodehotspotsdecontaminação, que necessitam uma
atuação mais intensiva.
“Também fizemos um inventário de dioxinas e furanos, para
saber quais os setores da economia que mais os produzem.”
Asdioxinassãoconhecidascomo as substâncias mais tóxicas
que o homem já criou.

Produtividade

2% do lixo
orgânico são
compostados
no Brasil

13% do
lixo seco
são
reciclados
no Brasil

30
mi

de hectares é a meta
do Brasil para o
Programa de
Agricultura de Baixo
Carbono em 10 anos

Critérios ambientais

27
mi

de hectares já são
cultivados com o
chamado plantio
direto na palha´.

Em Minas Gerais,
a compra de
papel A4
reciclado saltou:

1,9%
em
2007

23%
em
novembro
de 2008
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Amazônia é fronteira
energética e de recursos

DIDA SAMPAIO/AE - 15/8/2007

A

Sobram recursos e falta
consenso sobre seu uso
na maior floresta tropical
do planeta; hidrelétricas
ainda são polêmicas
O Brasil tem 310 Unidades de
Conservação Federais, sendo
173 de uso sustentável – onde a
ideia é tornar compatível a conservação com uso sustentável de
parte dos recursos. Em 2006 foi
aprovada a Lei de Gestão de Florestas Públicas, que permite a
concessão de parte das áreas para madeireiras que seguirem padrões de certificação e manejo.
Para 2012, o Plano do Outorga

Florestal do Serviço Florestal
Brasileiro prevê a concessão de
dezflorestaspúblicasnaAmazônia, nos Estados do Acre, Pará e
Rondônia, somando uma área
de 4,4 milhões de hectares, dos
quais, 2,8 milhões podem ser
concedidos.Masaregiãoviveclima de insegurança fundiária e
não superou o dilema entre conservação e desenvolvimento.
Entre 2008 e 2009, a Amazônia perdeu cerca de 49 mil km²
de áreas protegidas por extinção
ereduçãodeunidadesdeconservação e terras indígenas, segundo o Instituto do Homem e Meio
Ambiente da Amazônia.
No início do mês, uma Medida
Provisória alterou os limites de

sete UCs com o objetivo de permitir a implantação das hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio
no Rio Madeira; Tabajara, em
Rondônia; e do Complexo Tapajós, no Pará. Ao todo, foram excluídos 91.308 hectares.
“A geração de energia hidrelétricaéumatecnologiaquepolariza opiniões, e projetos em grandeescalaexigemavaliaçõesdetalhadas sobre os custos econômicos, sociais e ambientais. Mas a
transição para a economia verde
não significa banir uma tecnologia e substituí-la por outra, mas
simcolocartodososfatosnamesa e escolher um caminho a seguir”,afirmao porta-vozdoPnuma, Nick Nuttall. / K.N.

Conflito. Região amazônica ainda não superou o dilema entre conservação e desenvolvimento
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Energia solar vira pesadelo alemão
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DIVULGAÇÃO/ REUTERS - 9/5/2009
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€ 500

é quanto a Alemanha
gasta em energia solar para
evitar a produção de
1 tonelada de CO2; para o
mesmo fim, o país gasta
€ 20 numa usina a gás
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vezes mais energia que
a solar é quanto as usinas
hidroelétricas geram, pelo
mesmo custo; já a energia
eólica fornece cinco vezes
mais eletricidade que a solar
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ca de € 200 anuais, além do custo
real da eletricidade.
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Erro. A energia solar tem o po-
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tencial de se tornar o erro mais
caro da política ambiental alemã.
Ela é de longe a mais ineficiente
entre todas as fontes de energia
renovável, apesar de receber os
maiores subsídios.
Lobistas da energia solar gostamdeofuscaropúblico comnúmeros sugestivos sobre a capacidade do setor. Por exemplo, eles
dizemque todos os sistemas instalados juntos poderiam gerar
uma produção nominal de mais
de 20 gigawatts, ou duas vezes
mais energia que a que está sendo produzida atualmente pelas
usinas nucleares alemãs ainda
em operação.
Masissoépurateoria.Ossistemas de energia solar só podem
operar no pico de sua capacidade quando otimamente expos-

tos aos raios do sol (1.000 watts
por metro quadrado), em um ângulo ótimo (48,2 graus) e com a
temperatura de módulo solar
ideal(25˚C)–emoutraspalavras,
sob condições que dificilmente
existem fora de um laboratório.
De fato, todos os sistemas de
energia solar alemães reunidos
produzem menos eletricidade do
que a de duas usinas nucleares. E
mesmo esse número está atenuado, porque a energia solar em um
paísquasesemprenubladocomoa
Alemanha precisa ter o suporte de
usinaselétricasdereserva.Oresultadoéumaestruturaduplicada,cara e basicamente desnecessária.
É o reverso da energia eólica.
Pelomesmocusto,oventofornece no mínimo cinco vezes mais
eletricidade que o sol, ao passo
que as usinas hidroelétricas geramseisvezesmaisenergia.Mesmo as usinas de biomassa produzem três vezes mais energia do

que a tecnologia solar.
Esse rendimentofraco emtermos de produção de eletricidade
faz com que, de quebra, a energia
solar não colabore muito para a
redução das emissões de dióxido de carbono, especialmente se
comparada a outros possíveis
programas a serem subsidiados.
Para evitar a produção de uma
toneladadeCO2,aAlemanhagasta € 5 para isolar o teto de um
prédio velho, investe €20 numa
nova usina elétrica movida a gás
ou aplica € 500 num novo sistema de energia solar.
Os benefícios para o clima são
os mesmos nos três casos. Para
Hans-Werner Sinn, do Instituto
de Pesquisa Econômica (Ifo), de
Munique, a energia solar é um
“desperdício de dinheiro às expensas da proteção climática”.

Decadência. Em meio a tanto

prejuízo,não surpreendea participação cada vez menor da Alemanha no campo da energia solar. Em 2004, o país abocanhava
uma fatia de 69% do setor global
de painéis solares. Em 2010, essa
participaçãocaiu para20%. A antiga gigante do setor, Solarworld, está passando por dificuldades. Solon e Solar Milennium,
outrora consideradas empresas
modelo, encerraram suas atividades. As fabricantes alemãs do

setor investiram no ano passado
somente 2% a3% das receitas em
pesquisa e desenvolvimento, em
comparação com uma média de
6% no setor automotivo e 30%
no campo da biomedicina. Enquantoisso, osconcorrentes chineses oferecem sistemas de qualidadeequivalentesapreçosmuito menores.
Para estancar a sangria de euros,ogovernopretendeestabelecer um limite para os subsídios
aosetor.Umanovaexpansãoficarialimitadaa1.000megawattsesteano,ouseja,6.500megawattsa
menosdoqueem2011.Outraproposta em estudo prevê eliminar
da lei que contempla as energias
renováveis a concessão de subsídios para o setor de energia solar.
Assim, os provedores de energia
devem ser obrigados a fornecer
uma quota de eletricidade verde,
mas não é especificado em detalhes o que eles deverão fazer para
atender tal quota. Isso estimularia a concorrência para a oferta
da melhor tecnologia.
A vantagem em relação ao
atual sistema é nítida: o dinheiro
não mais seria investido em locais onde os maiores subsídios
são pagos, mas onde uma maior
quantidade de eletricidade verde
pode ser gerada. / TRADUÇÃO DE
CELSO PACIORNIK e TEREZINHA
MARTINO

STRINGER/REUTERS - 23/12/2011
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Considerada um dos principais
símbolos da economia verde, o
usodaenergiasolarmudou apaisagemdaAlemanha–umdospaíses mais entusiastas na adoção
desse tipo de energia renovável.
Só falta uma coisa nos 1,1 milhão
depainéissolaresespalhadospeloscamposetelhadosderesidências de norte a sul do país: luz
solar. Faz semanas que o sistema
gera pouca ou nenhuma eletricidade. Como é comum no inverno, os dias são curtos, o tempo
está ruim e o céu, encoberto.
Para evitar apagões, a Alemanhatevedeimportartemporariamente eletricidade gerada em
usinas nucleares na França e na
República Checa e até colocou
em operação uma velha usina
movida a petróleo na cidade austríaca de Graz.
Nas próximas semanas, o governo alemão pretende decidir

e
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Alexander Neubacher

como tratará a energia solar no
futuro. A chanceler Angela Merkelsempreapregoou as“oportunidades de exportação”, desenvolvimento,tecnologia e empregos do setor. Agora, porém,
membros de seu próprio staff o
estão chamando de poço sem
fundo de dinheiro.
As operadores de usinas solares e proprietários de casas com
painéis solares nos telhados consumiram mais de € 8 bilhões
(US$ 10,2 bilhões) em subsídios
em 2011, mas a eletricidade que
geraram constituiu apenas 3% do
suprimento total de energia. E os
consumidores já se queixam de
terdepagarosegundopreçomais
alto de eletricidade da Europa.
Pela Lei da Energia Renovável
da Alemanha, cada novo sistema
que se conecta à rede se qualifica
a 20 anos de subsídios. Cálculos
doInstitutodePesquisasEconômicas da Renânia do NorteWestfália (RWI) indicam que os
sistemas incorporados à rede
em2011custarãoaosconsumidores de eletricidade cerca de € 18
bilhões em subsídios nos próximos 20 anos.
“Somando todos os subsídios
concedidos até agora, já superamos o nível de € 100 bilhões”, diz
Manuel Frondel, do RWI. Para
uma família média, isso significaria uma despesa adicional de cer-

de

Depois de torrar
€ 100 bi em subsídios,
país conclui que a
energia solar é a mais
ineficiente de todas as
fontes renováveis e tenta
reduzir o prejuízo

ra

Elefante solar. Vista aérea da maior usina de energia solar da Alemanha, em Lieberose, a 150 km de Berlim: 560 mil painéis espalhados numa área equivalente a 210 campos de futebol

DO ESPAÇO. Fumaça cobre Jiaxing, Província de Zhejiang: satélites da Nasa captaram do espaço a poluição que cobre boa parte do território chinês, formando uma nuvem cinza
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 jan. 2012, Caderno Especial Sustentabilidade & Meio Ambiente, p. H1 - H6.

