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Es p e c i a l
Negócios sustentáveis

M ultiplicam-se no país
plantios de árvores na-
tivas visando conser-

var recursos, como água, ou se-
questrar carbono da atmosfera
para compensar emissões de
empresas. A moda preocupa es-
pecialistas, que avisam: cultivos
de mudas sem critério podem
resultar em desperdício de capi-
tal e fracasso da mitigação do
efeito estufa.

Além disso, o crescimento da
demanda por reflorestamento
acima de certos limites tem o
poder de induzir à especulação
com terras – problema que já
atinge algumas regiões e se
agrava com as indefinições so-
bre o novo Código Florestal. “Es -
tá difícil achar áreas disponíveis
para recompor floresta”, afirma
Adauto Basílio, diretor da SOS
Mata Atlântica, entidade que
dispõe de 3 milhões de mudas
na fila para plantio.

Na última década foram culti-
vadas na região 29 milhões de
árvores, capazes de absorver 7,2
milhões de toneladas de dióxi-
do de carbono, arrastando uma
cadeia produtiva que envolve vi-
veiros, insumos, maquinário e
assistência técnica.

A maior parte do plantio é paga
pelo B r a d e s c o, que reserva 300
mil mudas por ano para compen-
sar as emissões geradas por via-
gens, veículos e consumo de ener-
gia elétrica. No projeto de neutra-
lização, criam-se estoques de car-
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106,81

Dow Jones X DJ Sustainability Index

Fonte: Bloomberg
Elaboração: Valor Data. Obs.: índice = 100 no dia 18/04/11
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C R É D I TO

Controle de resíduos
Aparas de plástico das linhas de
produção da J&J viram produtos
na própria fábrica e também são
vendidas para outras indústrias. “É
um bom negócio”, diz Eduardo Si-
queira, gerente de marketing
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Vistas da terra
Levantamento de campo com 5
mil técnicos vai esquadrinhar o
território para coletar informa-
ções sobre a vegetação sem depen-
dência de satélites, conta Joberto
Freitas, do SFB
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Luz do sol
Uma escola rural no Estado do
Rajastão, na Índia, ensina mulhe-
res que vivem com US$ 2 ao dia a
levar energia à suas vilas, que so-
frem com falta de eletricidade e
difícil acesso a água potável

108,33

96,32

Ibovespa X ISE

Fonte: BM&FBovespa e Economatica. 
Elaboração: Valor Data. Obs.: índice = 100 no dia 18/04/11
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Florestas precisam de lei para atrair capital

Fe b re
Plantio de árvores
nativas requer
critérios para
evitar desperdício
de capital
e fracasso na
redução do efeito
estufa. Por S e rg i o
Ad e o d ato , para
o Valor, de São
Pa u l o
bono em área preservada para
sempre, com o propósito de com-
pensar emissões ocorridas em de-
terminados períodos.

No sentido de atrair o interes-
se dos proprietários, a ONG co-
meçará a remunerá-los no valor
de R$ 300 por hectare ao ano,
durante os cinco anos necessá-
rios para as árvores se tornarem
adultas. “O ganho é superior ao
obtido com o gado (R$ 250 por
hectare) ou cana-de-açúcar (R$
400)”, compara Basílio. A meta é
dobrar os plantios um ano após
a nova legislação. Ele ressalva: “É
utopia pensar que cultivar mu-
das é mais fácil e barato do que
cortar emissões nas indústrias”.

Há necessidade de manutenção
e auditorias independentes pa-
ra a garantia de que as árvores
vão crescer e capturar carbono
na quantidade prevista.

“As ações devem garantir per-
manência prolongada com ge-
ração de renda e viés social”, ex-
plica Keyvan Macedo, gerente
de sustentabilidade da Natura.
As emissões não evitadas em
suas operações industriais e de
logística, que em 2011 soma-
ram 265 mil toneladas de carbo-
no, são compensadas por proje-
tos de eficiência energética na
queima de lenha, substituição
de combustíveis fósseis na in-
dústria cerâmica e restauração
florestal. Os plantios represen-
tam metade desta demanda,
sendo a opção mais cara.

Na Mata Atlântica, a empresa
participa de reflorestamento
para compensar 315 toneladas
de dióxido de carbono ao fim de
30 anos. O projeto, que engloba
também as empresas Kraft Fo-
ods e Coelba, pretende interli-
gar com floresta os parques na-
cionais do Pau Brasil e do Monte
Pascoal, no Sul da Bahia.

“Não há sentido cultivar árvo-
res isoladamente, em plantios
dissociados de estratégias mais
amplas, como a formação de
corredores de biodiversidade”,
adverte Carlos Alberto Mesqui-
ta, diretor da Conservação Inter-
nacional. Ele diz que os créditos
de carbono, sozinhos, não co-

De São Paulo

Recente estudo do Banco Mun-
dial aponta que os estoques flo-
restais brasileiros têm potencial
de absorver 64% do capital gera-
do no planeta por créditos de
REDD (Redução de Emissões por
Desmatamento e Degradação de
Florestas). “É preciso regulamen-
tação e mecanismos financeiros
para dar segurança aos investi-
mentos”, avalia André Nahur, di-
retor do WWF Brasil.

Nahur lembra que o Painel In-
tergovernamental de Mudanças

Climáticas (IPCC) lançará em
2014 novo relatório global com
as curvas ascendentes de emis-
sões de carbono e será necessário
atuar em diversas frentes de miti-
gação. Sem a redução do desma-
tamento tropical, dizem cientis-
tas, será impossível manter a tem-
peratura do planeta abaixo de um
nível que evite o risco de eventos
climáticos extremos, com prejuí-
zos econômicos e sociais.

“Com o mercado de REDD re-
gulado, o valor do carbono cap-
turado da atmosfera subirá,
atraindo o interesse das empre-

sas por projetos florestais eficien-
tes e mensuráveis”, diz Nahur.

Pesquisa do Instituto de Pes-
quisas da Amazônia (IPAM) mos-
tra que um programa de créditos
de carbono capaz de reduzir o
desmatamento para próximo de
zero em dez anos, com compen-
sação financeira dos povos da flo-
resta e proprietários rurais, cus-
taria inicialmente US$ 72 mi-
lhões por ano, chegando a US$
531 milhões do décimo ano.

“Caminhamos devagar sem
um marco legal”, lamenta Virgí-
lio Viana, diretor da Fundação

Amazonas Sustentável, que re-
munera comunidades amazôni-
cas para a adoção de práticas eco-
nômicas sustentáveis, capazes de
manter a floresta em pé. Em qua-
tro anos, a rede de hotéis Mar -
riott repassou aos projetos US$
2,2 milhões, dos quais US$ 200
mil se destinaram à compensa-
ção de emissões. Para se medir a
emissão “e v i t a d a” a conta cruza
dados sobre a evolução do des-
matamento e sobre a floresta que
permaneceu conservada.

O valor é de US$ 10 por tonela-
da de carbono. “Estima-se que a

Amazônia Legal tenha um poten-
cial de US$ 5 bilhões ao ano em
créditos por desmatamento evi-
t a d o”, revela Viana.

A região do rio Xingu (MT) rece-
berá este ano 100 mil árvores se-
meadas no entorno de comunida-
des indígenas a cada gol de parti-
das de futebol transmitidas por
emissoras de rádio, com recursos
do Banco Cruzeiro do Sul. Nos últi-
mos dois anos, o banco neutrali-
zou 11 mil toneladas de dióxido de
carbono com mudas plantadas na
Mata Atlântica em parceria com
clubes de futebol. (S.A.)

Roberto Strumft, consultor da FGV: “Após o inventário de carbono, as empresas devem adotar como prioridade um plano mínimo de investimentos para reduzir internamente as emissões”

SILVIA COSTANTI/VALOR

de neutralização

Ibovespa X Carbono Eficiente 

Fonte: BM&FBovespa e Economatica. 
Elaboração: Valor Data. Obs.: índice = 100 no dia 18/04/11
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brem os custos do refloresta-
mento, em torno de R$ 17 mil a
R$ 20 mil por hectare e mais 50%
desse valor para a manutenção
dos estoques por 30 anos.

É necessário, segundo ele,
combinar outras fontes de in-
vestimento. “Muitas vezes o me-
lhor método é deixar a área se
regenerar naturalmente, sem
plantio de mudas, o que reduz o
custo em 90%”, explica.

No Brasil, a estratégia de evi-
tar o desmatamento é vista co-
mo a mais eficiente na mitiga-
ção dos gases do efeito estufa.
“Criar novos sumidouros de car-
bono, através da restauração de
floresta, tem escala pouco repre-
sentativa, com baixo impacto
c l i m á t i c o”, avalia Mesquita. Para
ele, o esforço pode fazer a dife-
rença na Mata Atlântica, onde a
área degradada passível de ser
recuperada atinge 15 milhões
de hectares – superior a três ve-
zes o tamanho do Estado do Rio
de Janeiro. “Mas o refloresta-
mento não pode se tornar ma-
quiagem verde e há que separar
o joio do trigo”, diz o diretor.

“Após o inventário de carbo-
no, as empresas devem adotar
como prioridade um plano mí-
nimo de investimentos para re-
duzir internamente emissões”,
recomenda Roberto Strumft,
consultor da Fundação Getúlio
Vargas responsável pela dimen-
são climática do Índice de Sus-
tentabilidade da BMFBovespa.

Ele adverte para os riscos de al-
ternativas mais simples e finan-
ceiramente menos dolorosas,
como neutralizar 100% das
emissões com mudas. Ao migra-
rem diretamente do inventário
para a compensação via plantio
ou compra de crédito de carbo-
no, adverte Strumft, “as empre-
sas perdem oportunidades de
reduzir custos e aumentar a efi-
ciência de seus processos”.

“O conceito de neutralização
via árvores é limitante e tem vi-
são curta”, critica Carlos Rossim,
da PwC Brasil. Ao contrário, diz
ele, a compensação com crédi-
tos de carbono fomenta proje-
tos que cortam emissões na fon-
te. “Reduzir carbono é mais
transformador e perene, porque
exige mudança de hábitos”,
concorda Sônia Chapman, da
Fundação Espaço Eco, ligada à
multinacional Basf.

“Compensar emissões ao
abastecer o carro em postos de
gasolina não muda a prática de
encher o tanque nem promove o
uso de transporte público”, afir-
ma Sônia Chapman.

Na Serra da Canastra, em Mi-
nas Gerais, a rede hoteleira Ac -
cor plantou 500 mil mudas para
proteger as nascentes do Rio São
Francisco. “Estamos medindo
quanto é capturado de carbono
para incorporar o resultado no
balanço de emissões, que preci-
sam ser cortadas 10% até 2015”,
revela a diretora Julia King.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 abr. 2012, Especial Negócios sustentáveis, p. F1.




