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N
o ano passado, mais de
190 países firmaram um

pacto mundial com o objetivo de
mitigar as mudanças climáticas e
conter o aquecimento global, vi-
sando conter o aumento da tem-
peratura média global em 2º C
em relação à era pré-industrial.
Estes compromissos, que deve-
rão ser colocados em prática a
partir de 2020, farão com que
governos primem pela baixa
emissão de carbono, adotando
novas políticas e consumindo
produtos mais sustentáveis.

Diferente do que se cogitou
anteriormente, a saída momen-
tânea dos Estados Unidos do
Acordo do Clima, determinada
pelo Presidente Donald Trump,
não enfraquecerá tais obrigações,
ao contrário, exigirá um esforço
ainda maior de seus integrantes,
uma vez que, segundo pesquisa-
dores, a maior economia do mun-
do emite aproximadamente três
bilhões de toneladas de dióxido
de carbono (CO2) por ano na at-
mosfera, o que deve aumentar a
temperatura da Terra entre 0,1º e
0,3º C até o final do século. As-
sim, os países industrializados
ficam ainda mais pressionados a
melhorar seus processos indus-
triais para contribuir com as me-
tas do clima, potencializando
assim, as importações por ma-
térias-primas e produtos que ge-
rem menor impacto ambiental.

Nesta matemática em que o
resultado deve ser a melhoria cli-
mática, soma-se outro indicador.
De acordo com a Organização
das Nações Unidas o mundo vive
um crescente avanço populacio-
nal - com previsão de alcançar
quase 10 bilhões de pessoas até
2050 -, o que aumentará conse-
quentemente o consumo e a fa-
bricação de produtos. Estima-se
que apenas a demanda por ma-
deira crescerá três vezes nesse

A MATEMÁTICA QUE COLOCA A SUSTENTABILIDADE
COMO A MOLA PROPULSORA DA ECONOMIA BRASILEIRA

período, o que exigirá 250 milhões
de hectares adicionais de flores-
tas plantadas - área equivalente à
soma do território ocupado por
Alemanha, Espanha, Finlândia,
França, Itália e Noruega. Eleve
este item ao quadrado, pois a
madeira será uma das mais im-
portantes alternativas para subs-
tituir o uso de produtos de origem
mineral e fóssil, ocupando lugar
de destaque entre os principais
agentes de formação desta nova
economia de baixo carbono.

População crescente, multipli-
cação da demanda por produtos
e redução do impacto ambiental:
essa será uma equação que di-
versos países não conseguirão
solucionar sozinhos. Consideran-
do as perspectivas mundiais, é
fácil perceber que o Brasil, repre-
sentado pela sua indústria de ár-
vores plantadas com produção
100% sustentável, é forte candi-
dato entre os países com poten-
cial para atender esta demanda.

Além de compor o quinto mai-
or território do planeta, com área
disponível para crescer a sua pro-
dução florestal – hoje, a indústria
de árvores plantadas detém me-
nos de 1% do território nacional,
com 7,8 milhões de hectares - o
Brasil já possui a melhor tecnolo-
gia arbórea do mundo, ocupando
a liderança em produtividade flo-
restal com mais de 36 m³/ha ano.
Nossas indústrias sustentáveis
têm espaço e recursos para cres-
cerem de forma ágil.

As indústrias do setor de ár-
vores plantadas no Brasil ainda
se utilizam de técnicas que são
referências em sustentabilidade
para outros países. É o caso das
plantações em mosaicos, que
consideram a gestão da paisa-
gem e intercalam florestas pro-
dutivas com florestas naturais,
formando os chamados corredo-
res ecológicos, que preservam os

ecossistemas naturais e a biodi-
versidade, mantém a qualidade
do solo e dos recursos hídricos e
favorecem a circulação das dife-
rentes espécies, garantindo ali-
mentação e abrigo.

E os diferenciais competitivos
dos produtos florestais brasileiros
não param por aí. Este setor tam-
bém é o que mais protege as áre-
as naturais no mundo. Para cada
hectare plantado para fins indus-
triais, o setor protege outros 0,7
hectare em áreas de reserva. São
5,6 milhões de hectares de áre-
as naturais na forma de Áreas de
Preservação Permanente
(APPs), de Reserva Legal (RL) e
de Reserva Particular do Patrimô-
nio Natural (RPPNs).

Soma-se a isso o estoque de
carbono dos plantios florestais.
Em 2015, por exemplo, os 7,8
milhões de hectares do setor fo-
ram responsáveis pelo estoque de
aproximadamente 1,7 bilhão de
toneladas de dióxido de carbono
equivalente (CO2eq) – medida
métrica utilizada para comparar
o efeito dos vários gases de efei-
to estufa, baseada no potencial
de aquecimento global de cada
um. Além disso, o setor também
gera e mantém estoques de car-

bono nos 5,6 milhões de hecta-
res de áreas de conservação de
vegetação nativa – essas áreas
tem um potencial de estocar cer-
ca de 2,48 bilhões de toneladas
de CO2eq. E estes são apenas
alguns dos principais atributos
que colocam o País como poten-
cial protagonista desta nova eco-
nomia que passará a comandar
o planeta. A solução para uma
ação efetiva mundial passará pelo
Brasil e pelas florestas plantadas.
Resta saber, se desta vez, sen-
taremos na locomotiva ou apenas
em um dos vagões que se se-
guem.

Para ficarmos num assento
privilegiado, é necessário que o
governo encare a floresta como
um bem precioso e estratégico.
Precisamos construir políticas e
mecanismos de mercado que in-
centivem e valorizem economica-
mente estes benefícios climáti-
cos, que serão moeda de troca
para diversos países que compõe
o Acordo do Clima.

* Fonte: Presidente Executiva da
Ibá (Indústria Brasileira de Árvo-
res) e presidente da Comissão de
Meio Ambiente e Energia da Inter-
national Chamber of Commerce
(ICC) do Brasil
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MULTAS AMBIENTAIS SERÃO REVERTIDAS EM
PROJETOS DE RECUPERAÇÃO

O
Estado de São Paulo con-
verterá as multas ambien-

tais em prestação de serviços
para a recuperação de áreas de
proteção permanente (APPs). É
o que define o Protocolo de Inten-
ções do Setor Sucroenergético,
assinado dia 13/12, durante o “X
Encontro Estadual do Programa
Município Verde Azul”, no Palácio
dos Bandeirantes, na Capital.

O documento foi firmado pe-
los secretários de Agricultura e
Abastecimento, Arnaldo Jardim,
e do Meio Ambiente, Maurício
Brusadin, pelo vice-governador,
Márcio França, e pelos presiden-
tes da União da Indústria de
Cana-de-Açúcar (Unica), Eliza-
beth Farina, e da Organização
dos Plantadores de Cana da
Região Centro-Sul do Brasil (Or-
plana), Eduardo Romão.

O objetivo é estruturar o pro-
grama de parcelamento e conver-
são de multas ambientais, fazen-
do com que elas se transformem
em prestação de serviços para a
recuperação de áreas de prote-
ção permanente (APPs) no âm-
bito do Projeto Nascente.

“Nós não queremos multar
ninguém. Chega uma hora em
que o agricultor não se levanta
mais. Nosso objetivo não é mul-
tar, é fazer com que não haja o
problema”, apontou Márcio Fran-
ça, destacando a “boa fusão”

entre as secretarias de Agricul-
tura e Abastecimento e do Meio
Ambiente.

“Por esse acordo, tudo aqui-
lo que era multa se torna possi-
bilidade. Para todos nós, é a re-
alização de um sonho e o cum-
primento de um compromisso
com o setor”, destacou Arnaldo
Jardim, lembrando que “por de-
terminação do governador Geral-
do Alckmin, no Estado de São
Paulo a produção agropecuária
deve rimar com a preservação”.

“Acabou a era do ‘nós’ do
meio ambiente contra ‘eles’ da
agricultura. Mostramos aqui que
Agricultura e Meio Ambiente po-
dem sim firmar um protocolo jun-
tos. Isso muda a qualidade am-
biental do Brasil”, reforçou Mau-
rício Brusadin – destacando gan-
hos intrínsecos do setor sucroe-
nergético como a geração de bi-
oenergia e preservação da cober-
tura vegetal.

Para Elizabeth Farina, “o
Estado ganha com a eficiência
ambiental e processual, como
redução no tempo de tramitação
administrativa das multas, en-
quanto o setor produtivo ganha
com a redução do seu passivo
ambiental e a internalização de
práticas de sustentabilidade”.

Verde e azul
O Programa Município Verde

Azul, da Secretaria do Meio Am-

biente paulista, premiou na oca-
sião os 48 municípios que mais
se destacaram com relação à
sustentabilidade ambiental. Novo
Horizonte já havia conquistado o
primeiro lugar do ranking em 2016
e neste ano repetiu o feito com
97,45 pontos, ficando à frente de
Fernandópolis (96,22), Pedernei-
ras (94,61), Botucatu (93,67) e
Campinas (93,49).  

O ranqueamento é resultado
da avaliação técnica das infor-

mações fornecidas pelos muni-
cípios. São critérios pré-estabe-
lecidos de medição da eficácia
das ações executadas. Este
Certificado reconhece a boa ges-
tão ambiental municipal e garante
à prefeitura premiada prioridade
na captação de recursos do Fun-
do Estadual de Prevenção e Con-
trole da Poluição (Fecop).

* Fonte: Secretaria de Agricultu-
ra e Abastecimento do Estado de
São Paulo

VALORES MÉDIO DE MERCADO
PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
ÁCIDO SULFÚRICO KG. 1,39R$            
ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE PLÁSTICO UNID 2,15R$            
ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE METAL UNID 3,20R$            
TAMPA C/BICO DE METAL P/ ALMOTOLIA UNID. 1,80R$            
ARAME 14 GALV KG. 6,94R$            
ARAME 20 GALV KG. 12,61R$          
ARAME 22 GALV. KG. 13,57R$          
AVENTAL DE FRENTE SEGURANÇA UNID. 15,89R$          
BOTA DE BORRACHA PAR 14,50R$          
BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 20,00R$          
BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 45,00R$          
CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 19,17R$          
COLETA TB 15,51R$          
CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 33,00R$          
ESTRIA RETA MIL. 28,75R$          
ESTRIA V MIL. 38,35R$          
ESTRIADOR UNID. 5,00R$            
ESTRIADOR DE BICO UNID. 4,35R$            
FARELO DE ARROZ TON. 820,00R$        
GRAMPOS CX. 7,06R$            
INSTALAÇÃO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 66,20R$          
HASTE P/ FIXAÇÃO DE EMBALAGEM MIL. 11,22R$          
LIMA UNID 10,65R$          
LUVAS DE RASPA PAR 8,10R$            
MARMITA TÉRMICA REDONDA UNID. 9,67R$            
ÓCULOS DE SEGURANÇA UNID. 9,21R$            
PASTA ESTIMULANTE PRETA S/ETHREL DE 7% à 25% KG. 1,50R$            
PASTA ESTIMULANTE PRETA C/ETHREL DE 7% à 25% KG. 2,20R$            
PASTA ESTIMULANTE VERMELHA DE 7% à 25% KG. 2,80R$            
PERNEIRA EM COURO SINTETICO PAR 11,50R$          
RASPA DE TRONCO MIL. 48,97R$          
RASPADORES UNID. 5,96R$            
RESINA ELLIOTTII FOT-FAZENDA TON. 2.775,00R$    
RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA  TON. 2.725,00R$    
SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 1.584,00R$    
SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 169,00R$        
TAMBOR REFORMADOS E PINTADO DE 200 LTS UNID 50,00R$          
TRANSPORTE ( até 50 km) TON. 37,66R$          
TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TON. 49,39R$          
TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TON. 69,74R$          
TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 3,00R$            
TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 2,65R$            
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