
Um projeto de repasse de ver-
bas a agricultores para que re-
plantem a flora nativa e preser-
vem os rios ganha força no inte-
rior paulista, em uma região an-
tes dominada pela exuberante
Mata Atlântica e que deu lugar
ao pasto para pecuária, afetan-
do a disponibilidade de água pa-
ra milhões de pessoas.

Com este objetivo, a cervejaria

Ambev, a maior da América Lati-
na, se associou à ONG The Nature
Conservancy (TNC) para desen-
volver em Jaguariúna (130 km de
São Paulo) um programa que visa
a assegurar o abastecimento de
água no estado de São Paulo, inclu-
sive na região metropolitana da ci-
dade, onde cerca de 20 milhões
de pessoas consomem 65.000 li-
tros de água por segundo.

Dessa forma, Ambev e TNC pa-
garão por “serviços ambientais”
os agricultores dessa cidade pa-
ra que preservem suas terras e re-

cuperem a vegetação, manten-
do limpa a bacia dos rios Piraci-
caba-Capivari-Jundiaí (PCJ),
que fornece água a 4,5 milhões
de pessoas em dezenas de cida-

des de São Paulo e Minas Gerais.
Nesta região, o corte de árvo-

res para criar espaço para o ga-
do e os cultivos agrícolas degra-
dou a terra, impedindo que a
água da chuva chegue até os len-
çóis freáticos.

A água representa 95% da ma-
téria-prima da Ambev e a cerveja-
ria assegura ter reduzido nos últi-
mos anos mais de 30% o consu-
mo de recursos hídricos na elabo-
ração de cerveja em suas fábricas.
Hoje, produzir um litro de sua cer-
veja requer 3,4 litros de água.

Mas segundo a ONG Water
Footprint, que desenvolveu um
indicador que calcula o uso da
água direto e indireto em várias
atividades, produzir um copo
de 250 ml de cerveja a partir da
cevada requer 74 litros de água
em toda a cadeia de produção.

Neste sentido, a bióloga Nu-
rit Bensusan, ex-coordenadora
da Fundo Mundial para a Natu-
reza-Brasil, pede para que se fa-
ça uma reflexão sobre o uso da
água, especialmente na agricul-
tura. ■ AFP

Agricultores ganham para preservar florestas e rios

A mobilização da sociedade em
torno de iniciativas que ajudam a
preservar o meio ambiente é
uma prátrica que começa a ga-
nhar espaço na iniciativa priva-
da. É cada vez mais comum en-
contrar empresas engajadas nes-
sa causa, como é o caso da Alcoa.
A companhia, líder mundial na
produção de alumínio primário e
transformado, lançou há alguns
dias a iniciativa Economize o Pla-
neta, estruturada em torno de
uma plataforma mundialmente
conhecida como Make an Impact
que trata do tema de emissões de
gás carbônico, no cotidiano.

Nilson Souza, diretor de Sus-
tentabilidade da Alcoa América
Latina e Caribe, conta que a
ideia do projeto se resume a
uma ferramenta totalmente onli-
ne (www.economizeoplaneta.
com.br) estruturada em seções
informativas que cobrem as
boas práticas de consumo cons-
ciente em diversas situações, co-
mo no trânsito, nas compras, no
descarte do lixo, em casa e no
trabalho. “Com as dicas, a inicia-
tiva visa sensibilizar os internau-
tas a viver de forma mais susten-
tável”, diz o executivo.

Criada pela Alcoa Founda-
tion em parceria com a organiza-
ção americana Center for Clima-
te and Energy Solutions (C2ES),
a adaptação da plataforma no
Brasil foi desenvolvida pelo Ins-
tituto Akatu, organização não
governamental (ONG) com foco

na mobilização da sociedade pa-
ra o consumo consciente. O site
traz sugestões e ferramentas so-
bre como economizar recursos.

“A iniciativa está ligada à es-
tratégia mundial de sustentabili-
dade da Alcoa e visa sensibilizar
a população, trazendo informa-
ções, conceitos e valores a respei-
to dos impactos que cada um de
nós, como cidadãos, causamos e
como minimizá-los, por meio
de atitudes individuais que po-

dem ser implementadas em nos-
sos cotidianos”, explica Souza.

Além das dicas oferecidas pe-
lo portal, há também disponível
ao internauta uma calculadora
de pegada de carbono, desenvol-
vida especialmente para avaliar
os hábitos do público brasileiro.
“A parceria com o Instituto Aka-
tu foi essencial, pois pudemos lis-
tar os principais hábitos de con-
sumo do brasileiro, que são com-
pletamente diferentes da popula-

ção norte-americana, por exem-
plo. Dessa forma, foi possível ge-
rar um instrumento que repre-
senta a realidade brasileira de
forma precisa”, detalha Souza.

Para ter acesso à calculadora,
o internauta precisa fazer ape-
nas um rápido cadastro, em que
terá de responder algumas per-
guntas sobre seu consumo de
energia em casa, no trânsito, no
trabalho, entre outros tópicos.
Depois desse passo, a ferramen-

ta irá contabilizar esses dados e
estimar uma média anual do gas-
to, além do potencial de econo-
mia em reais e em quilos de gás
carbônico para o usuário. “Após
o cálculo, a ferramenta envia pa-
ra o e-mail cadastrado uma série
de dicas e compromissos para di-
minuir a emissão de gás carbôni-
co, de acordo com os dados gera-
dos”, conta o executivo.

O site conta também com
uma área de recursos locais,
que tem caráter colaborativo e
inclui um catálogo de organiza-
ções e instituições ligadas à ini-
ciativa Economize o Planeta. Os
internautas poderão contribuir
com a formulação do conteúdo,
listando entidades de todo o
país que desenvolvem traba-
lhos sustentáveis voltados a te-
mas como economia de recur-
sos, reciclagem, turismo ecoló-
gico, educação, entre outros.

“Com o Economize o Plane-
ta, podemos olhar para nossas
atitudes pela visão da sustenta-
bilidade. É uma oportunidade
de desencadear uma mudança
mais abrangente, que estimule
buscas por formas de consumo
mais conscientes, sejam indivi-
duais, em casa, na comunidade
ou no ambiente de trabalho”,
complementa Nilson Souza.

Lançada como Make an Im-
pact pela Alcoa na Austrália,
em 2006, a iniciativa foi disse-
minada por diversas unidades
da companhia no mundo.

Desde seu lançamento, mais
de 11 mil pessoas já utilizaram a
ferramenta. ■
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Ação ambiental tem Ambev e
ONG The Nature Conservancy
(TNC) como responsáveis

Alcoa lança plataforma de
conscientização ambiental
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Agricultores serão
remunerados para
preservar a bacia

formada pelos
rios Piracicaba,

Capivari e Jundiaí

Economize o Planeta orienta sobre como preservar a natureza e evitar a emissão de gases poluidores
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28, 29, 30 e 31 mar. 2013, Inovação & Sustentabilidade, p. 10.




