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crédito para redução
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Dow Jones X DJ Sustainability Index

Obs.: variações acumuladas - em % (base: 21/11/11) 
Fonte: Bloomberg. Elaboração: Valor Data.

Dow Jones DJ Sustainability World Index

10,77

21/Nov
2011

21/Nov
2012

Ibovespa X Carbono Eficiente 

Obs.: variações acumuladas - em % (base: 21/11/11) 
Fonte: BM&FBovespa e Economatica. Elaboração: Valor Data
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LUIS USHIROBIRA/VALOR

Tráfego aéreo e o desafio
de consumir menos
Airbus investe em pesquisa
de combustíveis alternativos
e trabalha para melhorar
performance de suas aeronaves
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DANIEL WAINSTEIN/VALOR

Florestas garantem
sequestro de carbono
Verticalização faz a diferença
no balanço das emissões das
indústrias de celulose e
papel, afirma a Bracelpa.
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REGIS FILHO/VALOR

Lei do Aprendiz fica
aquém de seu potencial
Jovens como Deise da Silva Ro-
drigues, de 18 anos, conciliam
estudo e trabalho para aprovei-
tar a abertura de vagas
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Ibovespa X ISE

Obs.: variações acumuladas - em % (base: 21/11/11) 
Fonte: BM&FBovespa e Economatica. Elaboração: Valor Data
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Eficiência ve rd e

Até 2015, o
mercado de
te c n o l o g i a s
a m b i e n t a l m e n te
corretas pode
alcançar € 290
bilhões. Por
Martha San
Juan França ,
para o Valor, de
São Paulo

Em que pesem os altos e bai-
xos dos temas socioam-
bientais na política dos

países e a crise financeira inter-
nacional, o investimento em tec-
nologias verdes e energias reno-
váveis, setor que se converteu em
um mercado lucrativo nos últi-
mos anos, continua a atrair capi-
tais. Em apenas três anos, só na
área de energia, o faturamento
quase dobrou, alcançando € 198
bilhões, segundo estudo da ONG
ambientalista WWF, com cresci-
mento médio de 31% ao ano en-
tre 2008 e 2010. Apesar do ritmo
mais lento no ano passado, de
11%, o desempenho ainda é su-
perior ao de outros setores.

A organização prevê que até
2015 o mercado de tecnologias
verdes atinja entre € 240 bilhões
e € 290 bilhões, com maior parti-
cipação das renováveis no mix
energético mundial. É na área de
eficiência energética que se dá o
maior crescimento (22%), segui-
do de equipamentos voltados
para a energia solar (11%). Este
segmento é puxado sobretudo
pela China que desbancou a
União Europeia e respondeu no
último ano por um crescimento
de €13 bilhões em tecnologia
verde, chegando a € 57 bilhões.

A confiança dos empresários
na expansão dos negócios rela-
cionados a tecnologias limpas

também está mantida, segundo
o International Business Report
2012 da consultoria Grand
Thornton, publicado este ano. O
IBR revelou que 68% dos executi-
vos desse setor, das mais de 11
mil empresas entrevistadas em
vários países, esperam aumentar
as receitas, e 62% preveem elevar
os lucros. A confiança é justifica-
da pela necessidade de reduzir
custos de produção (52%) e pelos
“lucros comerciais” que eles es-
peram obter (45%).

A preocupação com o meio
ambiente embora ainda seja im-
portante, deixou de ser a princi-
pal razão da adoção de tecnolo-
gias limpas. No longo prazo, os
executivos sabem que a conser-
vação dos recursos naturais re-
presenta um ganho para a saúde
do planeta, mas acreditam que,
em um horizonte mais próximo,
é também um bom negócio. Tan-
to que 52% dos entrevistados es-
peram gastar mais em pesquisa e
desenvolvimento (P&D) e 51%
planejam investir em máquinas
e equipamentos mais eficientes.

“Promover o crescimento de
empresas com soluções inova-
doras de tecnologias limpas é
uma necessidade diante da
competitividade no mercado in-
ternacional”, resume Paulo Sér-
gio Dortas, líder da área de au-
ditoria, tributos e consultoria da

Grant Thornton Brasil. Ele cha-
ma atenção para as oportunida-
des dos países emergentes, en-
tre os quais, o Brasil, nesse mo-
mento de crise dos mercados
mais maduros. “No Brasil, esse
tema ainda é recente mas com
certeza a médio prazo estare-
mos em melhor situação.”

O desafio começa justamente
na energia eólica, uma das maio-
res promessas na área de ener-
gias renováveis. Apesar do enor-
me potencial a ser explorado e a
perspectiva de crescimento dessa
fonte na matriz energética, o Bra-
sil está correndo para recuperar o
atraso. “O Brasil adotou uma po-
sição passiva de importador de
t e c n o l o g i a”, afirma Flávia Pereira
de Carvalho, pesquisadora do
núcleo de inovação da Fundação
Dom Cabral. “Enquanto as multi-
nacionais vieram aqui para pro-
duzir a tecnologia que desenvol-
veram por meio de incentivo nos
mercados de origem, a China op-
tou por absorver o conhecimento
que já existia nessas empresas e
hoje é responsável por boa parte
das instalações de manufatura de
equipamentos eólicos.”

Agora, com a necessidade de
atender a exigência de nacionali-
zação de 60% dos componentes,
incluída nos financiamentos pelo
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BN-

De São Paulo

A criação de um ambiente que
estimule a inovação para a sus-
tentabilidade requer a combina-
ção de vários fatores. Para o eco-
nomista Jacques Marcovitch,
professor da Faculdade de Eco-
nomia e Administração da USP,
coordenador do estudo “Econo -
mia das Mudanças Climáticas no
Brasil”, além da adoção de métri-
cas de sustentabilidade que asse-
gurem rigorosa verificação a to-
dos os investidores, é preciso dar
maior ênfase na formação de en-
genheiros e valorizar nos currícu-
los das escolas técnicas e das fa-
culdades de engenharia os pro-

cessos de inovação que almejam
o desenvolvimento de produtos e
processos redutores de gases de
efeito estufa. Outro ponto impor-
tante é aprimorar os processos de
registro de patentes e ampliar as
compensações aos pesquisado-
res e inventores que obtiverem o
registro de patentes para proces-
sos e produtos redutores de gases
do efeito estufa.

Markovitch dá como exemplo a
aprovação da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, que gerou de-
manda e oportunidades de im-
plantação de uma indústria de re-
ciclagem, logística reversa e coleta
seletiva de materiais que antes
eram desperdiçados. “A inovação

tecnológica no setor de aterros sa-
nitários viabilizou a queima direta
de biogás, que antes era emitido
para a atmosfera”, afirma.

No ambiente empresarial,
também faltam incentivos, so-
bretudo para que pequenas e
médias concretizem seus proje-
tos de inovação. “Não é pela falta
de projetos e boas ideias que es-
sas empresas não decolam”, afir-
ma Paulo Branco, coordenador
do projeto inovação e sustentabi-
lidade na cadeia de valor do Cen-
tro de Estudos de Sustentabilida-
de da Fundação Getúlio Vargas
de São Paulo (FGVCes). O proble-
ma, segundo ele, envolve não só
empecilhos causados pelo am-

biente regulatório como a alta
carga tributária e a distância en-
tre a academia e os centros de
pesquisa. “As pequenas se ressen-
tem da falta de acesso às áreas de
compra das grandes corporações
que vão viabilizar a cadeia pro-
d u t i v a”, explica.

Para diminuir esses entraves e
facilitar o ambiente de negócios, o
programa da FGVCes visa aproxi-
mar as grandes empresas de seus
fornecedores de menor porte e as-
sim tornar suas operações mais só-
lidas. Essa parece ser a tendência
também no mercado internacio-
nal. Os últimos números levanta-
dos pelo Cleantech Group, empre-
sa americana de pesquisas sobre o

mercado de tecnologias limpas,
apontam que os investimentos
corporativos e de risco nesse últi-
mo trimestre, da ordem de US$ 1,6
bilhão, recuaram 30% em relação
ao mesmo período do ano ante-
rior. A queda é reflexo da cautela
dos investidores diante da turbu-
lência do mercado internacional e
da disputa de preço na área de
energia solar – antes a preferida
das empresas. Em compensação,
grandes corporações estão mais
focadas no desenvolvimento de
startups, principalmente nas áreas
de eficiência energética, transpor-
te, biocombustíveis, química verde
e smart grid, permitindo ganho de
escala. (MSJF)

Flávia Carvalho: “A China optou por absorver o conhecimento e hoje é responsável por parte das instalações de manufatura de equipamentos eólicos”

EUGENIO SAVIO/VALOR

DES), as grandes empresas de ge-
ração eólica começam a investir
em tecnologia nacional. A Asso-
ciação Brasileira de Energia Eólica
(Abeeólica), que representa a ca-
deia produtiva, pretende incenti-
var esse investimento, criando
uma plataforma de inovação, cuja
chamada pública está prevista pa-
ra março de 2013. O objetivo é
reunir indústria, instituições de
pesquisa e universidades e criar
um ambiente facilitador de inves-
timento em tecnologia nacional e
mão de obra qualificada que aten-
da a demanda. “O que interessa é
produzir recursos internamente”,
afirma Élbia Melo, presidente exe-
cutiva da Abeeólica.

O mesmo atraso ameaça o de-
senvolvimento da energia solar,
alerta Carlos Del Pupo, diretor
da Ke ya s s o c i a d o s e da WayCar -
bon. Segundo ele, outros países
têm políticas internacionais de
incentivo, mas o Brasil ainda não
conta com uma política de cré-
dito e fiscal para desencadear a
implantação efetiva dessas tec-
nologias. “Atualmente o modelo
adotado é o leilão, onde todas as
fontes concorrem igualmente.
Se não forem criados atrativos
para consumidores, empresas e
investidores, o risco é de correr
atrás do prejuízo de novo”, diz.

Os especialistas reconhecem
que houve avanços nas políticas

públicas de fomento à pesquisa
e inovação, que têm recebido re-
cursos crescentes em setores-
chave, como o de energias reno-
váveis e eficiência energética. O
BNDES lançou este ano uma li-
nha de crédito com orçamento
de R$ 360 milhões para projetos
voltados a essas áreas, além de
eficiência em transporte, com-
bate à desertificação, melhorias
na produção de carvão vegetal e
aproveitamento energético do
lixo. E mantém o Fundo de Ino-
vação em Meio Ambiente, com
foco direcionado para empresas
inovadoras em estágio inicial,
voltadas para o desenvolvimen-
to de tecnologias limpas.

Além disso, em conjunto com
a Financiadora de Estudos e Pro-
jetos (Finep), o banco desenvol-
ve o PAISS, voltado para projetos
de P&D com o etanol de segunda
geração e novas tecnologias in-
dustriais de biomassa de cana.

Na busca de aplicações de
energias sustentáveis, a Finep
também desenvolve outras li-
nhas de crédito, tais como o Bra-
sil Sustentável, programa lança-
do este ano, que vai aplicar R$ 2
bilhões no desenvolvimento de
smart grids, mobilidade e trans-
portes urbanos sustentáveis, re-
ciclagem de resíduos, sanea-
mento, redução dos efeitos de
mudanças climáticas e outros.
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Fonte: Balanço Energético Nacional.

Mudança de composição
Matriz energética da indústria de celulose e papel 

Ano

1990 

2000 

2008 

2009 

2010

47,3

52,2

65

65

66,3

Licor
preto 

27,2

20,8

19

18,7

18,5

Biomassa

18,3

19

6,7

6,3

5,5

Óleo
combustível

1,9

5,3

6,9

7,7

8,0

Gás
natural

5,3

2,7

2,4

2,3

1,7

Outros

Especial | Negócios sustentáveis

Desafio da cadeia do cimento é cumprir meta de redução
De São Paulo

Assinado em agosto pelos mi-
nistros do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio (MDIC), do
Meio Ambiente (MMA) e a Confe-
deração Nacional da Indústria
(CNI), o acordo de mitigação e
adaptação às mudanças climáticas
— Plano Indústria — criou uma si-
tuação paradoxal para a indústria
brasileira de cimento, segundo o
engenheiro Yushiro Kihara, dire-
tor técnico da Associação Brasilei-
ra de Cimento Portland (ABCP).

De um lado, o setor comemora a
perspectiva de dobrar a produção
até 2017, graças às grandes obras
para a Copa do Mundo 2014 e
Olimpíada 2016, a programas de
infraestrutura e o Minha Casa Mi-
nha Vida. De outro, o plano impõe
a meta de reduzir as emissões de
gases do efeito estufa (GEE) em 5%
até 2020, alinhando-se a um com-
promisso voluntário do país frente
à comunidade internacional. “Es -
tamos na situação de galgar o Eve-
rest. Fazer 80% é fácil, o duro é o pi-
c o”, diz Kihara, ao lembrar que en-
tre 1990 e 2005 a produção de ci-
mento cresceu 50%, enquanto
emissões subiram 38%. “Ti v e m o s
redução no número relativo, mas a
emissão total cresceu.”

Segundo o técnico, por serem
mais recentes, as indústrias cimen-
teiras no Brasil usam o processo via
seca para produzir clínquer, prin-
cipal elemento do cimento, consu-
mindo menos energia. Das 80
plantas do país, diz ele, 51 têm o ci-
clo completo de produção, com
fornos de clinquerização. Mas só
36 estão preparadas para copro-

cessar resíduos. Com dupla vanta-
gem ambiental, segundo Kihara:
substituir combustíveis fósseis e
incorporar as escórias no produto
final, reduzindo o clínquer, vilão
dos GEE no setor.

Em 2011, foram 1,1 milhão de
toneladas de resíduos processa-
dos. Pneus inservíveis representam
a maior fatia, com 22%, equivalen-
te a 45 milhões de unidades. Dados
do Ibama revelam que 55,4% dos
inservíveis coletados no país têm
esse destino, bem à frente dos índi-
ces da reciclagem (29,9%) e lami-
nação (12,8%). “É uma das maiores
iniciativas de pós-consumo da in-
dústria brasileira” confirma Cesar
Faccio, gerente geral da Reciclanip,
que reúne a industria nacional de
pneus em torno do programa, ar-
cando com custos de transporte e
trituração. “Este ano gastaremos
US$ 24 milhões com logística e
U$ 16 milhões na destinação. ”

Excluindo-se as emissões oriun-
das de mudanças no uso da terra, a
indústria cimenteira representa
cerca de 6,8% das emissões de GEE
do país. O problema é o baixo po-
tencial de redução de consumo
energético no curto prazo, se não
pudermos envolver a cadeia pro-
dutiva", destaca Kihara. Ele cita es-
tudos internacionais segundo os
quais somente na década de 2050
o mercado contará com novos ci-
mentos de baixo carbono, ou mes-
mo emissão negativa, quebrando
paradigmas atuais de construção.

Hoje, diz ele, já há soluções para
reduzir a presença de cimento em
produtos feitos com essa matéria-
prima. É o caso da linhas de aditi-
vos para concreto e argamassa lan-

çadas por empresas globais, como
Basf, Silka, ou a brasileira Metacau -
lim, que reduzem os fatores água e
cimento e prometem ampliar a re-
sistência do concreto e a aderência
da argamassa, melhorando a pro-
dutividade e diminuindo o des-
perdício. Também há soluções in-
dustrializadas, como sistemas de
alvenaria estrutural com blocos de
concreto, que eliminam o entulho.

Mas, enquanto em outros países
quase todo o cimento segue a gra-
nel para a indústria do concreto,
no Brasil, 75% são ensacados para
venda no varejo, observa o repre-
sentante da ABCP. “O desperdício é
maior nos canteiros, onde é preci-
so qualificar a mão de obra.”

Fará parte dos procedimentos
em construção civil transformar
seus resíduos em agregados reci-
clados para usos em obras ou pavi-
mentação, avisa Gilberto Meirel-
les, presidente da Associação Bra-
sileira para Reciclagem de Resí-
duos da Construção Civil e Demo-
lição (Abrecon). Segundo ele, em
2014 pode acontecer uma explo-
são na demanda por usinas de re-
ciclagem para atender a meta da
Política Nacional de Resíduos Sóli-
dos de não mais aceitar entulhos
recicláveis em aterros.

Sua empresa, Estação Resgate,
cresceu ao apostar no ciclo com-
pleto. O mesmo caminhão que
traz o entulho para seus dois
aterros na capital paulista, onde
há usinas de reciclagem, retorna
com areia, brita, bica corrida e
blocos de concreto reciclados,
que vende ao mercado. “Ainda te-
mos de convencer que o recicla-
do tem a qualidade do novo, cus-

tando 10% menos”, lamenta.
Também tem duas usinas mó-

veis, que permitem a reciclagem
no canteiro de obras maiores.
Além disso, conta com cinco
franqueados, que instalaram usi-
nas fixas em três Estados ao custo
inicial de R$ 1,2 milhão, valor
que, segundo o empresário, re-
torna em 2,5 anos.

Amigável para a redução de
emissões, a reciclagem de mate-
riais no próprio canteiro será viá-
vel em obras de todos os portes,
antevê o economista Elcio Carel-
li, presidente da Obra Limpa, es-

pecializada na gestão de resí-
duos na construção civil. Já co-
meçam a surgir equipamentos
menores, diz ele, acessíveis para
empreiteiros e consultores. É o
caso de uma recicladora de entu-
lhos desenvolvida pela Walle Má-
quinas, fabricante de extrusoras
de telhas de concreto em Cambé
(PR). Lançada em agosto e com
capacidade de processar um me-
tro cúbico por hora, já vendeu
dez unidades em todo o país, co-
memora o gerente comercial Fá-
bio Watanabe.

Representante da segunda ge-

ração na demolidora paulistana
Desmotec, o diretor comercial
Hewerton Bartoli conta que a
empresa importou equipamen-
tos móveis que trituram 150 a
400 toneladas de entulhos por
hora para oferecer a reciclagem
de entulhos da demolição no
próprio local. O processamento
gera materiais primários, como
brita, para uso lá mesmo, na fu-
tura obra. “Além de evitar a com-
pra desses insumos, a construto-
ra evita a geração de CO2 no
transporte de materiais e dos re-
síduos”, frisa. (SC)

Setor de celulose
caminha para ser
carbono neutro

Emissão Setores listados no Plano Indústria podem ter crédito especial

Governo promete linhas
para reduzir efeito estufa

Alexandre Comin, do MDIC: Fundo do Clima poderá ser usado na adaptação à economia de baixo carbono

Silvia Czapski
Para o Valor, de São Paulo

O governo está disposto a ofe-
recer linhas especiais de crédito
para projetos de redução de
emissões de gases do efeito estu-
fa (GEE) para setores inscritos no
Plano Indústria: alumínio, quí-
mica, cimento, papel e celulose,
cal, vidro e ferro-gusa e aço.

A afirmação é de Alexandre
Comin, diretor de competitivida-
de industrial do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio (MDIC) ao comentar
meios de implementação deste
acordo de cooperação entre o
MDIC, o Ministério do Meio Am-
biente (MMA) e a Confederação
Nacional da Indústria (CNI), que
estabelece a meta de redução de
5% até 2020, equivalente ao lan-
çamento total de 16,2 milhões de
toneladas de CO2.

Uma das fontes, diz ele, será o
Fundo Clima. Criado em 2010 sob
a chancela do MMA e com recursos
oriundos de royalties da produção
de petróleo, ele poderá ser usado
na adaptação das indústrias à eco-
nomia de baixo carbono em áreas
como energia renovável, transpor-
te, máquinas e equipamentos.

Os financiamentos reembolsá-
veis estão sob administração do
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BN-
DES) e começaram a ser ofertados
em fevereiro de 2012, com o pri-
meiro aporte de R$ 200 milhões. O
repasse de outros R$ 360 milhões
está autorizado e há projetos em
análise, informa a instituição.

Mesmo que os sete setores es-
tejam entre os maiores emissores
industriais de GEE do país em nú-
meros absolutos, o país vive uma
situação confortável se conside-
rados parâmetros relativos, tone-
lada de produto, diz Comin.
"Nossas indústrias são bench-
marking para concorrentes de
outros países no tema baixo car-
bono, principalmente por duas
vantagens competitivas: eficiên-
cia das instalações industriais no
uso de energia, e predomínio das
fontes renováveis", afirma.

Não faltam exemplos. "Uma
tonelada de ferro gusa brasileiro
absorve mais dióxido de carbono

que a de outros países, por usar o
carvão vegetal, renovável. Nosso
setor de papel e celulose é supe-
ravitário com relação às emissões
graças às florestas plantadas",
diz, antes de lançar um desafio.
"Temos de consolidar a metodo-
logia bottom up de monitora-
mento das emissões para com-
provar a hipótese".

Baseados na metodologia top
down, que associa dados da pro-
dução a fatores adicionais de
emissão, os inventários de emis-
sões de GEE consolidados pelo
governo federal não deram con-
ta do grau de complexidade e
diversidade da indústria brasi-
leira, admite Comin, ao defen-
der criação de métricas com ve-
rificação nos inventários empre-
sariais a serem publicados pelas
grandes empresas do primeiro
grupo a partir de 2013.

Para driblar a barreira do cus-
to desses levantamentos para as
pequenas e médias, o diretor
menciona parceria estabelecida
com a Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), que

prevê um projeto piloto, a cria-
ção de inventários simplificados,
e até formação de pools de em-
presas para esses estudos.

Uma comissão técnica com ca-
ráter consultivo e participação
de diferentes segmentos foi for-
mada para cuidar da governan-
ça, diz ele. "Não queremos sacri-
ficar a produção em função da
meta dos 5%, mas cada setor terá
de garantir a manutenção deste
benchmarking, tendo como refe-
rência as emissões dos concor-
rentes internacionais", afirma.

“O que me chama mais a aten-
ção no Plano Indústria é a novida-
de de termos governo, academia,
setor produtivo e sociedade civil
atuando junto nessa comissão na
transição para a economia de bai-
xo carbono ", menciona Mariana
Bartolomei, do Centro de Estudos
para a Sustentabilidade (GV Ces),
contratado para produzir a nota
técnica do plano.

“Vivemos uma situação multifa-
cetada, com indústrias em diferen-
tes condições para atender a meta
de 5%", reforça Paula Bennati, ana-

lista de políticas e indústria da ge-
rência de meio ambiente da CNI.
Segundo ela, o compromisso bra-
sileiro de baixar em até 39% as
emissões de GEE pode ser alcança-
do pela diminuição do desmata-
mento, principal fonte dessas
emissões no país. "O governo reco-
nhece a redução incremental para
a indústria e está aberto à nossa
preocupação de evitar que a meta
do baixo carbono se torne barreira
para o crescimento", diz.

A formação da comissão técni-
ca do Plano Indústria (CTPin), co-
mo fórum de discussão técnica
com a participação de diferentes
setores da indústria e a realiza-
ção de consultas públicas, pro-
porciona transparência às nego-
ciações, afirma ela. "Temos de
calcular quanto custam as medi-
das propostas, avaliando o que
representam em redução de
emissões e competitividade co-
mercial com relação com outros
países. Se identificarmos que fere
a competitividade, seguramos o
freio de mão", promete a repre-
sentante do CNI.

De São Paulo

Ao contrário da maioria dos
países, onde produtores forne-
cem madeira aos fabricantes de
papel e de celulose, no Brasil, a
matéria-prima provém majorita-
riamente de florestas cultivadas
pelas próprias indústrias. Essa
verticalização faz toda a diferen-
ça quando se estudam as emis-
sões de CO2, afirma Elizabeth de
Carvalhaes, presidente executiva
da Associação Brasileira de Celu-
lose e Papel (Bracelpa).

Ocupando o quarto lugar na
produção mundial de celulose, e
décimo na de papel, as indústrias
do setor possuem, segundo a en-
tidade, 2,1 milhões de hectares
de florestas de pinus e eucalip-
tos, formando um estoque mé-
dio de 440 milhões de toneladas
de CO2 equivalente (tCO2e) cap-
turado da atmosfera. Valor que
torna as emissões industriais do
setor — 7,4 milhões de tCO2e ao
ano — como "quase inexpressi-
vas frente ao que as florestas
plantadas sequestram da atmos-
fera", avalia a executiva.

Um superávit que crescerá
com o aumento da produção, diz
ela. "Em dez anos, chegaremos
aos quatro milhões de hectares
plantados para papel e celulose,
sempre ocupando áreas já degra-
dadas. Essas florestas poderão
zerar as emissões industriais de
CO2e dos demais setores indus-
triais, dando ao país a caracterís-
tica de indústria carbono neu-
tra", prevê. Ela destaca que, além
delas, o setor conserva matas na-
tivas como reservas legais. São
mais 2,7 milhões de hectares,
que não entram na conta.

Com olhar tão otimista, as fá-

bricas de papel e celulose não
sofrem pressão para trocar com-
bustíveis fósseis pelos renová-
veis, diz a executiva. Mas inves-
tem na autossuficiência energé-
tica. Em um relatório apresenta-
do em junho na Rio+20, a Bra-
celpa informa que o uso do licor
preto, resíduo da separação da
celulose da madeira, saltou de
52,2% em 1990, para 66,3% da
matriz energética do setor em
2010. Em contrapartida, o uso
de outras biomassas caiu de
27,2% para 18,5% no mesmo pe-
ríodo. E combustíveis fósseis, co-
mo óleo e gás natural, de 20,2
para 13,5%.

Ao invés de oferecer números
absolutos, o relatório é pontuado
com cases. Como o da Lwarcel Ce-
lulose, de Lençóis Paulista (SP), que
inaugurou em 2010 sua nova cal-
deira a biomassa, em substituição
à movida a óleo combustível. Além
de absorver resíduos da própria in-
dústria, passou a comprar de pe-
quenos agricultores e agroindús-
trias na região, que ganharam fon-
te extra de renda.

Ou da Celulose Irani, primeira
empresa do Brasil a certificar o seu
inventário de emissões de gases de
efeito estufa pela norma interna-
cional ISO 14.064-1:2006. Usando
o Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo previsto no Protocolo de
Kyoto, vendeu créditos de carbono
para viabilizar um projeto de co-
geração e a modernização de esta-
ção de tratamento de esgotos.
Com isso, suas emissões caíram em
217 mil tCO2e / a n o.

Já a Suzano foi pioneira no lan-
çamento de linhas de papéis
multiuso e de celulose que infor-
mam o cálculo da pegada de car-
bono. (SC)

D I V U LG A Ç Ã O

Obrigado, agricultor brasileiro, por alimentar, vestir, abastecer
e mover 7 bilhões de pessoas em um planeta faminto.

0800 0192 500
www.agro.basf.com.br

Nós temos mais de 7 bilhões
de motivos para agradecer.

Aguarde uma grande homenagem da
BASF ao agricultor no Carnaval 2013.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 nov. 2012, Especial Negócios Sustentáveis, p. F1 e F3.




