
a primeira vez em que 
esteve no Brasil, em no
vembro de 2007, o secre-
tário-geral das Nações 

Unidas visitou três locais: Brasília, Be
lém e Jaboticabal. A inserção da capital 
do Pará e do município do interior pau
lista na agenda de Ban Ki-moon é um si
nal da importância do país nos debates 
sobre o desafio mais urgente do planeta: 
as mudanças climáticas. Na região de 
Belém, o chefe da ONU conheceu pro
jetos de extrativismo sustentável e, em 

Jaboticabal, foi a uma usina produtora 
de etanol. 

Parte desse reconhecimento inter
nacional está ligada aos recursos na
turais - mais precisamente, ao modo 
como o Brasil lida com eles ou os pre
serva. 0 país é um dos 17 chamados 
de "megadiversos", que concentram a 
maior parcela da diversidade biológi
ca do mundo. Além disso, em compa
ração com a média global, os indica
dores ambientais brasileiros são quase 
sempre melhores. A proporção do ter

ritório nacional coberto por florestas, 
por exemplo, é muito maior do que a 
mundial (62%, ante 1,7%). A porcenta
gem da matriz energética proveniente 
de fontes renováveis também é bem su
perior no Brasil. 

"0 referencial Brasil é um ingredien
te fantástico", concorda Márcia Werle, 
presidente do conselho de administra
ção da Biotechnos, de Santa Rosa (RS), 
que desenvolve tecnologia e usinas para 
transformar óleo de cozinha reciclado 
em biodiesel. Apoiada pela Agência 
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Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos (Apex-Brasil, vincula
da ao Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior e respon
sável por promover internacionalmente 
produtos e serviços brasileiros), a em
presa mantém representação na África 
do Sul e negociações com Bolívia, Pa
raguai, Argentina, Cuba e Alemanha. 
A estratégia é usar estruturas pequenas 
(50 m2) para montar unidades de produ
ção de biodiesel. 

Em setores não diretamente ligados 
a produtos de claro viés ecológico, uma 
das saídas tem sido aprimorar proces
sos. Para isso, a Mazza Cerâmicas, de 
Tambaú (SP), conta em seus quadros 
com um engenheiro pós-graduando em 
Gestão Ambiental. "Iniciamos proces
so de reaproveitamento de resíduos de 
outras empresas, como resíduo de lou
ça sanitária, para produzir pastilhas ce
râmicas", diz Francisco Mazza, diretor 
de engenharia da empresa, que exporta 
para Alemanha, África do Sul, Emira
dos Árabes Unidos e Mercosul. 

Outra fabricante do setor, a Ceusa, de 
Urussanga (SC), aposta em revestimen
tos impressos digitalmente, que imi
tam materiais como pedras, mármores 
e madeiras - assim, não é preciso reti
rá-los do meio ambiente. 

"0 Brasil tem um patrimônio de bio
diversidade fabuloso, e o mundo nos 
vê o como um grande ator nessa área", 
afirma Maurício Medeiros, presidente 
executivo da Fundação Odebrecht, que, 
em parceria com a Apex-Brasil, man
tém projeto para capacitar pequenos 
agricultores a exportar. 

A forte presença do Brasil nos deba
tes sobre sustentabilidade é, ao mesmo 
tempo, um trunfo e um fardo. Como o 
consumidor estrangeiro pouco conhe
ce da geografia brasileira, pode achar 
que o suco de laranja que está toman
do veio de uma plantação que derrubou 
árvores amazônicas — embora a maior 
parte dos laranjais fique em São Paulo. 

Nesse sentido, é necessário mostrar 
que "o país continuará produzindo sem 
necessidade de desmaiar", afirma Fer
nando Sampaio, diretor-executivo da 
Associação Brasileira das Indústrias 
Exportadoras de Carne, também par
ceira da Apex-Brasil. Ele destaca que 
inovações como o sistema de rastreabi-
lidade do gado e o monitoramento geo-
espacial de fornecedores (para garantir 
a procedência da matéria-prima) têm 
sido importantes para a consolidação 
de uma criação sustentável. Em algu
mas fazendas, instala-se na orelha dos 
bois um chip capaz de armazenar 7 mil 
dados, como raça, proveniência e lote 
em que foram comprados. 

Em razão de avanços como esses, 
nas últimas décadas o gado brasilei
ro cresceu, e a área de pastagem enco
lheu. Em 1985, o Brasil abrigava 179,2 
milhões de hectares de pasto; em 2006, 
data do mais recente Censo Agropecuá
rio do IBGE, eram 172,3 milhões (queda 
de 3,8%). No mesmo período, o núme
ro de cabeças aumentou 32,7%: de 128 
milhões para 170 milhões. 

"Por causa desse ganho de eficiência, 
culturas como soja, cana de açúcar e eu
calipto poderão continuar se expandin
do no Brasil não em cima de florestas, 
mas em cima de antigas áreas de pasto", 
diz Sampaio. 
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Text Box
Fonte: IstoÉ, São Paulo, ano 36, n. 2221, p. 80-81, 6 jun. 2012.




