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Dia desses conheci uma menina chamada Michele.
Tem dez anos e mora com mãe e irmãos no morro da Mangueira numa casa de dois cômodos. Sem banheiro. O Rio de Janeiro tem
muitas Micheles. Suas histórias estampam o problema da moradia para as camadas populares nas metrópoles brasileiras. Não há “Minha Casa, Minha Vida” que dê
jeito. E o evento “redentor”, as Olimpíadas, veio justamente agravar a questão. Este
é um dos assuntos que abordamos nesta edição, que tenta lançar um olhar sobre o
futuro, assim como a COP 21, nosso tema de capa. Nesses tempos de especulação
e incertezas, o exercício é quase obrigatório. Algumas possibilidades, você
encontra nas páginas a seguir.
Boa leitura!

|

insight-bIOMA

Kelly Nascimento
editora de insight-bioma

2

Sumário

Nº 17 Julho/Agosto/Setembro de 2015

Procura-se consenso em

24

Paris

Por Kelly Nascimento

Cariocas

Redução de maioridade

penal, infância e compromissos
internacionais

e o dilema da
moradia popular

Por Amerigo Incalcaterra

Por Kelly Nascimento

10

6
SOS

30

Monetizando

a natureza

Florestas

Por Barbara Unmüßig

Por Rachel Peterson

O uso intensivo e
sustentável dos

20

14

recursos naturais
Por Maurício Antônio Lopes

O desafio de transportar
mais poluindo menos
Por Paulo Roberto Guedes

38

34

42
44

Sustentáveis
Versão em inglês

(english version)

insight-bIOMA

um exemplo
de que é possível

|

Logística reversa,

3

4

|

insight-bIOMA

5

|

insight-bIOMA

desafio

Cariocas

e o dilema da

|

insight-bIOMA

r
a
l
u
p
o
p
a
i
morad

6

Por Kelly Nascimento
Editora de Insight-Bioma

a

|

insight-bIOMA

palavra gentrificação, nos últimos anos, passou a fazer parte do vocabulário do morador da cidade do Rio de Janeiro. Não há como negar
que os megaeventos que a metrópole foi escolhida para sediar aceleraram o processo.
Gentrificação é a palavra usada para explicar o deslocamento de um grupo social para privilegiar outro, com melhor condição econômica e perfil cultural distinto. Uma das grandes polêmicas habitacionais no que tange aos preparativos para
as Olimpíadas é a remoção de favelas. Neste contexto, o caso da Vila Autódromo,
vizinha do Parque Olímpico, é o mais emblemático. Confrontos entre morado-
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res e policiais têm sido frequentes. O roteiro é quase
sempre o mesmo: a prefeitura tenta demolir casas, as
famílias resistem e entram em confronto. Cassetetes
entram em cena e balas de borracha voam pelo ar.
Das 450 famílias que moravam na Vila Autódromo,
150 resistem à mudança. As razões para a recusa de
se mudar são muitas. Para a moradora Melry Brito, a
prefeitura oferece um valor muito baixo de indenização pelo imóvel, R$ 122 mil, e tenta coagir os moradores nas negociações. “Com esse valor eu não consigo
comprar nada que dê para gente morar, nem perto nem
longe daqui”, argumenta.
Há também casos de quem aceitou, mas mudou
de ideia. Um deles é o de Leticia Alves. “Peguei um
apartamento de três quartos, sala, cozinha, banheiro
e uma varanda pequenininha. Mas a obra é toda malfeita. No banheiro, está caindo reboco, está abrindo
um buraco, no piso da cozinha está entrando água; e
os ralos, entupidos.”
O sociólogo Alexandre Magalhães analisou o histórico de remoção na cidade. Ele destaca que, hoje,
o foco de ação está concentrado na Zona Oeste: na
Vila Autódromo e na Vila União Curicica, ambas em
Jacarepaguá. E são efeitos colaterais dos preparativos
para as Olimpíadas de 2016. Especula-se que a mosca da especulação imobiliária esteja rondando o local.
“Segundo a própria prefeitura do Rio, entre 2009 e o
início de 2014, 20,3 mil famílias foram removidas. Dessas, 9,3 mil estariam em imóveis do Minha Casa, Minha
Vida, cinco mil recebendo aluguel social e 6 mil foram
indenizadas. Se considerarmos a situação da Vila Autódromo e da Vila União de Curicica, serão aproxima-
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damente mais 1.300 famílias”, contabiliza.
Para o urbanista Carlos Vainer, a ideia da prefeitura é integrar a Vila Autódromo ao projeto do Parque
Olímpico, que ocupa uma área de mais de um milhão
de metros quadrados: “O terreno será concedido para
a Odebrecht, a Andrade Gutierrez e a Carvalho Hosken. Depois do evento, o Parque Olímpico vai virar um
condomínio fechado em terreno público.”
O empresário Carlos Carvalho, que comanda a
empreiteira Carvalho Hosken, já sinalizou que a intenção é esta. Em entrevista concedida em agosto ao
jornal The Guardian, ele afirmou que a região “será o
lar de uma nobre elite, sem a presença de comunidades pobres, e se tornará o centro de um lindo e novo
Rio de Janeiro”.
Sua opinião sobre a Vila Autódromo? “Eles estão
indo pra moradias no padrão deles, eles têm que sair.”
O argumento é que as classes ditas mais baixas já
possuem o seu espaço para viver, a periferia da cidade, enquanto a elite pertence ao centro. Por meio
de uma Parceria Público-Privada (PPP), o consórcio
construirá empreendimentos imobiliários a partir de
2018, em troca de quase R$ 1 bilhão de investimentos
para custear a Olimpíada.
DOIS LADOS DE UMA MOEDA
Em meio às críticas, a Prefeitura do Rio foca nos
méritos do Morar Carioca, anunciado como o maior
programa de urbanização de favelas do país. A entrega mais recente foi feita em maio, em comunidades do
Leme, Zona Sul carioca. A iniciativa, abrigada na chamada vertente verde do programa, está a cargo da Secretaria Municipal de Habitação. Foram 10 imóveis e
duas lojas localizados no
Morro da Babilônia. “Todos
os imóveis foram destinados para o reassentamento
de famílias de baixa renda
que estavam no aluguel social, sendo quatro para portadores de necessidades
especiais. Os oito imóveis
na Babilônia têm sala, dois
quartos, cozinha, banheiro
e área de serviço”, detalha
o secretário de Habitação,
Carlos Portinho. Além desses imóveis, na Babilônia
existem outros 16 apartamentos erguidos pelo programa.

DESAFIO
“O nosso desafio é dar qualidade de vida, dignidade
e promover a inclusão social, por meio da entrega de
moradias, às pessoas que precisam ser reassentadas.
Para isso, o objetivo é entregar até o fim do ano 107
unidades para reassentamentos do Morar Carioca (em
sua maioria é para reassentados por estarem em área
de risco ou em locais que passarão por obras). Existem ainda 340 unidades habitacionais a serem licitadas, localizadas nas zonas Sul e Norte, no Centro e na
Ilha do Governador”, explica Portinho.
Além disso, a Secretaria está focada em concluir
as entregas dos imóveis prontos do programa Minha
Casa Minha Vida (MCMV). Nos cinco primeiros meses
do ano, foram publicados 21 editais e entregues 1.659
unidades, incluindo os reassentados desse programa.
“Até o fim do ano serão entregues mais 5.080 unidades por sorteio MCMV, somando os reassentados”,
garante ele.
Mas, como diz o ditado, uma andorinha só não faz
verão. Talvez nem duas. O programa Minha Casa Minha
Vida, do governo federal, não é referência de solução
para o complexo problema habitacional brasileiro. O
consenso entre arquitetos que criticam o programa é
seu principal equívoco: o estímulo a guetos periféricos,
ao manter moradores longe dos centros. E também a
réplica de modelos de projeto de elite, ao criar condomínios fechados, sujeitos a efeito colateral: invasão de
traficantes e membros de milícia, como acontece no
Rio de Janeiro.
Quando esteve no Brasil em julho, o chileno Alejandro Araveba deu sua modesta contribuição ao debate
sobre moradia popular: a habitação deve ser considerada investimento, não gasto social. •
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dades) e de 2015 a 2020 (162 unidades). O resultado
esperado é maior integração urbanística, social, econômica e cultural dos moradores dos assentamentos
precários informais à cidade. A visão da integração
social do Programa ocorre tanto no desenvolvimento
dos projetos quanto na execução das obras. No início
do projeto é realizado o diagnóstico. Na etapa do plano
de intervenção é caracterizada e delimitada a Área de
Especial Interesse Social, declarada por lei, onde são
equacionadas as respostas aos problemas encontrados e é elaborado orçamento estimativo.
O Morar Carioca também atua na produção de unidades habitacionais de interesse social. Estas moradias são para viabilizar as obras em curso em toda a
Cidade. Um dos destaques do programa é o uso de
“asfalto borracha” a partir do uso de pneus reciclados,
que não agride ao meio ambiente.

|

De acordo com a Secretaria, as construções têm
foco na sustentabilidade, as paredes internas foram
construídas com blocos ecológicos. O produto é considerado mais leve, menos poluente e proporciona aos
moradores mais conforto térmico na refrigeração do
ambiente. As janelas com venezianas também permitem maior ventilação e iluminação. Os apartamentos
têm medidores individuais de água e bacias sanitárias
com duplo acionamento, o que permite maior controle
e redução no uso do líquido. O prédio também dispõe
de um sistema de aquecimento, por meio de energia
solar, o que representa maior conforto no banho quente e consequente economia de energia. O investimento
total na obra foi de mais de R$ 2 milhões.
O programa Morar Carioca foi criado em julho de
2010 pela Prefeitura do Rio, com o objetivo de promover a inclusão social, por meio da integração urbana
e social completa e definitiva das favelas do Rio até
2020.
“O programa envolve a implantação de infraestrutura, equipamentos e serviços e um amplo processo
de planejamento urbano, sempre com foco na inclusão
social e no respeito ao meio ambiente. O Morar Carioca traz inovações importantes: sistema de manutenção
e conservação das obras, controle, monitoramento e
ordenamento da ocupação e do uso do solo”, detalha
o secretário.
A iniciativa conta com financiamento do governo
federal e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), além da prefeitura. “O Programa Morar
Carioca foi idealizado para integrar Plano Municipal
de Habitação de Interesse Social como instrumento
de regularização urbanística e fundiária, articulado a
ações que contribuam para a integração efetiva dos
assentamentos precários informais atendidos, de
acordo com o disposto no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio de
Janeiro”, argumenta Portinho.
A meta do programa é urbanizar 584 unidades, com
três vertentes, sendo duas coordenadas pela Secretaria Municipal de Habitação e a terceira a cargo dos
órgãos municipais responsáveis pelas obras, serviços
públicos e conservação da cidade. Entre as ações realizadas estão a implantação dos sistemas de abastecimento de água; esgotamento sanitário em sistema
separador absoluto; drenagem pluvial; pavimentação;
iluminação pública; coleta de lixo e equipamentos públicos; produção habitacional para reassentamento
dos domicílios demolidos para a execução das obras e
regularização urbanística e fundiária.
O programa está estruturado em três ciclos: de
2010 a 2012 (23 unidades), de 2011 a 2016 (82 uni-

9

10

|

insight-bIOMA

lei

Redução de

maioridade penal,

infância e
s
i
a
n
o
i
c
a
n
r
e
t
n
i
s
o
s
s
i
comprom
Por Amerigo Incalcaterra
Diretor da Sociedade Nacional de Agricultura e Representante Regional para a América do Sul
do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, ACNUDH

ressurgido com força a discussão
sobre reduzir a maioridade penal
e tratar os menores como adultos
quando cometem crimes. Os
principais argumentos para isso são
um suposto aumento da violência
juvenil, que os menores de idade
não seriam responsabilizados por
seus atos ou que as penas que
recebem seriam insuficientes.

o

insight-bIOMA

do Sul, incluindo o Brasil, tem

cerne da questão, que não é mencionado
neste debate, é se a reducão da maioridade
penal é efetiva ou não para combater a violência. Nesse sentido, basta dar uma olhada
nos regimes penitenciários da região para entender
que mais penas não é sinônimo de menos crimes, evidenciando o fracasso sistemático das leis e políticas
restritivas no tema.
No caso do Brasil, essa discussão infelizmente ignora as obrigações internacionais de direitos humanos
contraídas pelo Estado. Apenas há umas semanas, durante uma visita oficial ao país, o relator da ONU sobre
a Tortura Juan Méndez disse que “processar adolescentes infratores como adultos violaria as obrigações
do Brasil no âmbito da Convenção sobre os Direitos da
Criança”.
Com efeito, esse tratado internacional proíbe que
os menores de 18 anos sejam julgados como adultos
e obriga a adotar uma idade mínima em que o Estado
renuncie a punir as crianças criminalmente. A Convenção também dispõe que seja implementado um sistema

|

Em vários países da América
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de responsabilidade criminal especial para os menores de idade, que garanta a presunção da inocência e
o devido processo legal. Esse regime específico deve
estabelecer sanções diferenciadas em relação aos
adultos, e a privação da liberdade deve ser uma medida excepcional e de último recurso.
Em razão do anterior, no momento de cometer um
crime, toda pessoa menor de 18 anos deve receber um
tratamento especial no marco dos sistemas de justiça
penal juvenil, para ser julgada conforme a sua idade.
Nesse sentido, é falso afirmar que os menores que cometem crimes graves não são responsabilizados por
seus atos.
Além disso, um relatório deste ano do Unicef mostrou que o Brasil é o segundo país com maior número
de homicídios de crianças e adolescentes no mundo
– atrás apenas da Nigéria – e que 28 crianças e adolescentes são assassinados por dia no país. Isso revela
que os menores de idade são principalmente vítimas
de delitos graves.
Os 195 Estados do mundo que ratificaram a Convenção sobre os Direitos da Criança, incluindo o Brasil,
se comprometeram a adotar todas as medidas legislativas para proteger os menores de idade. Porém, a
redução da maioridade penal contraria esse mandato

e não é solução nenhuma para o problema da insegurança.
A Câmara dos Deputados do Congresso Nacional deu um passo na direção contrária aos padrões
internacionais, aprovando um projeto para reduzir
a maioridade penal de 18 para 16 anos para alguns
crimes especialmente graves. A adoção definitiva
desta norma comprometeria a responsabilidade internacional do Estado por descumprir o que estabelece a Convenção sobre os Direitos da Criança, e ao
Brasil não lhe restaria senão denunciar e se retirar
do tratado.
De fato, em setembro, o Comitê da ONU sobre Direitos da Criança deve revisar a situação de direitos
humanos dos menores de idade no Brasil e uma delegação do Estado irá comparecer perante os especialistas internacionais na Suíça, onde deverá explicar esse
projeto incompatível com a Convenção.
É de esperar, então, que as discussões no seio da
sociedade brasileira, e especialmente a tramitação do
projeto no Senado Federal, levem em conta os compromissos que o Congresso do Brasil assumiu soberanamente quando ratificou os instrumentos internacionais de direitos humanos, e que portanto se obrigou a
respeitar e promover. •

A Câmara dos Deputados do
Congresso Nacional deu um passo
na direção contrária aos padrões
internacionais, aprovando um projeto
para reduzir a maioridade penal de
18 para 16 anos para alguns crimes
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especialmente graves
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PetroRio
Maior companhia brasileira
independente de produção
de petróleo e gás.
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Os resultados da PetroRio são fruto da estratégia de aquisição de ativos em produção, com foco
em redução de custos, reexploração dos campos, melhoria na eficiência operacional, respeito ao
meio ambiente, compromisso com a segurança e agora presente no Anuário Valor 1000 entre
as maiores empresas nacionais.
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Com a aquisição de 100% dos campos de Polvo, Bijupirá e Salema, a PetroRio
aumentará sua produção em cinco vezes, se consolidando como um dos principais
players no offshore brasileiro. Este movimento é mais um passo da PetroRio no
ambicioso plano de ser a maior e mais lucrativa produtora independente de
petróleo e gás no Brasil.

www.petroriosa.com.br
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sustentabilidade

Monetizando a

natureza
Por Barbara Unmüßig
Presidente da Fundação Heinrich Böll

tável, de fato, é escorregadio. A fim de evitar
suas armadilhas, é necessária a reafirmação
do princípio da precaução e do compromisso com o processo decisório democrático e
com a justiça social, ambos fundamentais a
uma política ambiental significativa para o
século XXI.
As promessas e perigos de
um economicismo ecológico
Será que os serviços da natureza preci-

|

n

o entanto, essa abordagem coloca em um mesmo pacote todas as
funções complexas da natureza,
transformando-a em um conjunto
de commodities e despojando-a de sua estrutura social e cultural, bem como de seus
contextos ecológicos específicos, ameaçando, assim, os mais pobres e os povos indígenas, que dependem da terra para a sua
subsistência. Muito embora o caminho da
valoração para monetização não seja inevi-

insight-bIOMA

Em uma época em que a vontade política para realizar ações sobre
proteção ambiental declina, muitos que são parte da comunidade
ambientalista vêm defendendo a monetização da natureza. Alguns
argumentam que a monetização, contribuição econômica oferecida pela
natureza e seus serviços, pode aumentar a consciência pública em torno
da conservação e alimentar os esforços para a mesma. Outros vão além
dos conceitos e cálculos mais gerais relacionados à monetização e
buscam estabelecer preços para comercializar os serviços ambientais,
alegando que os mercados podem atingir um nível de proteção ambiental
que a política não conseguirá.

15
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sam de um valor monetário? Durante a última década,
ambientalistas cada vez mais dizem: “sim”. Eles defendem que políticas de conservação devem ter um
incentivo econômico a fim de obter atenção suficiente
dos políticos e do público. Entre os defensores desse
novo economicismo ecológico, há duas abordagens
distintas.
Uma abordagem pretende monetizar o valor da natureza simplesmente com fins de revelar sua imensa
contribuição econômica para a sociedade. Seus defensores apontam que o valor significativo presente na
natureza, e nos diversos serviços prestados por esta
à humanidade, não é devidamente notado. Quantificar
toda a contribuição da natureza, afirmam, geraria incentivo à vontade política de impedir sua destruição
futura, além de facilitar a recuperação do que já foi
degradado. A melhor maneira de revelar o valor da natureza, concluem, é apresentá-la nos termos que os
formuladores de política melhor entendem: os termos
do dinheiro.
Um segundo grupo vai ainda mais longe com o
economicismo. Eles argumentam que a monetização
é apenas significativa e efetiva se houver mercado
para definir os preços dos serviços prestados pelos
ecossistemas em questão. Os mercados para esses
ecossistemas quando comodificados, argumentam
eles, podem proteger a política de conservação dos
caprichos da vontade política. Reduzam a burocracia
desnecessária e deixem o mercado operar sua magia
para salvar a natureza.
A linha entre valoração e comodificação, embora
seja clara na teoria, ainda é opaca na prática. Para
sermos precisos, é necessário apontar que valorar a
natureza, em si, não implica necessariamente em riscos para a preservação da natureza, algo intrínseco à
comodificação. No entanto, a valoração muda a forma
como vemos e nos relacionamos com a natureza, podendo abrir inadvertidamente o caminho para a privatização dos serviços ambientais a que os defensores
da mesma valoração muitas vezes se opõem. É preciso, portanto, abordar a questão da monetização da natureza com grande cautela e não permitir que a mesma
enfraqueça o princípio da precaução, nem tampouco o
próprio princípio da democracia, pois precisamos de
ambos para ter base científica sólida e socialmente
justa para a construção da política ambiental.
Onde não há vontade,
pode haver um caminho?
Entre os ambientalistas, prevalece uma profunda
frustração. Apesar de a perda da diversidade biológica
e a degradação dos ecossistemas estarem ocorrendo

em uma escala sem precedentes, a conservação da
natureza continua a ser politicamente impopular. Na
melhor das hipóteses, pode-se dizer que a aplicação
das diretivas políticas e os compromissos multilaterais
da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) estão em suspenso. As metas de proteção e conservação
da biodiversidade, presentes nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), evidentemente, não têm
sido atingidas. Não há recursos para manutenção de
áreas protegidas que já existem, que dirá para a criação de novas. A vontade política de priorizar a conservação da natureza sobre a extração de recursos ou o
desenvolvimento baseado na expansão de infraestrutura está se tornando rapidamente, em si, uma espécie
em extinção.
Como resultado disso, conservacionistas buscaram
uma nova estratégia de ação e acabaram por colocar
a monetização no foco. Embora o conceito de valorar
serviços ambientais remonte aos anos 1970, e tenha
sido desde então debatido em publicações na área de
conservação, esse conceito tem ganho atenção renovada ao longo da última década.
Em 2001, Kofi Annan encomendou a elaboração
da Avaliação Ecossistêmica do Milênio, sob o auspício institucional da Organização das Nações Unidas
(ONU), a fim de revelar as contribuições da natureza
para o bem-estar humano. Embora o relatório, lançado
quatro anos mais tarde, não tenha produzido nenhuma
mudança significativa em favor da proteção ambiental, o documento despertou interesse em incorporar
incentivos econômicos às políticas ambientais. O ano
2005 marcou o lançamento do Regime Europeu de Comércio de Emissões (ETS, sigla em inglês), que aplica
princípios de mercado para efeitos de mitigação das
mudanças climáticas.
A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as
Mudanças Climáticas (UNFCCC, sigla em inglês) também começou a desenvolver um sistema conhecido
como REDD+ (Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal), que alguns formuladores
de política têm buscado transformar em um mercado
de compensação de emissões de carbono. Em 2008, o
estudo TEEB (A Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade), encomendado pelos estados membros
do G8, levou a abordagem economicista da Avaliação
Ecossistêmica do Milênio um passo adiante nas recomendações para a formulação de políticas. O relatório
procurou incorporar o valor econômico da natureza na
receita dos Estados, preconizando a incorporação da
compensação de biodiversidade nas políticas de conservação em níveis nacional e internacional.
Ambientalistas, líderes empresariais e tomadores
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Voltando aos Princípios Iniciais
De maneira a evitar que a monetização caia no
caminho da comodificação, devemos revisitar um dos
princípios sagrados da política ambiental: o princípio
da precaução. Este princípio afirma que, quando uma
ação ou política pode representar um grande risco ao
ambiente, será demandada uma justificativa robusta
daqueles que defendem tal ação ou política. Como o
clássico “mantra” da ética médica, o princípio da precaução insiste na máxima de que, em primeiro lugar,
não deve fazer mal.
Esse princípio aponta a diferença nítida entre pagar para preservar e ter licença para destruir. Para
compensar a renúncia da oportunidade econômica, o
estado oferece um pagamento direto aos proprietários
de terra, que é essencialmente um pagamento para
manter os “serviços ambientais” em suas áreas. Esses
pagamentos para conservar são, na realidade, centrais
para a política dos Estados Unidos e da União Europeia. Nenhuma nova commodity ou um novo mercado
é criado nesse processo: o setor público (em oposição
ao privado) é o único ator a prover o pagamento compensatório, com a política tendo o objetivo de manter a
natureza em seu estado atual.
Tais pagamentos para a conservação ambiental
são bastante distintos, conceitualmente e na prática,
da implementação de regimes de comércio ambiental
baseados no mercado. Em um regime de comércio de
licenças de emissão, os investidores não precisam renunciar ao desenvolvimento econômico; em vez disso,
eles podem indenizar a sociedade pela destruição resultante de suas atividades ao pagar pela preservação
de um pedaço “equivalente” à terra que destruiu, em
qualquer outro lugar. Na perspectiva dos promotores

do desenvolvimento, o pedaço de terra preservado
toma a forma de um certificado de pagamento por serviços ambientais. Todavia, o certificado é separado da
realidade física a que corresponde.
A monetização também pode ser apropriada na
aplicação do princípio do poluidor-pagador, que é fundamental no direito ambiental internacional. De acordo
com esse princípio, em caso de promoção de danos
ambientais inevitáveis (tais como um desastre ambiental), a entidade responsável pelos danos deve fornecer
compensação adequada ao valor dos danos causados.
Como o dano já foi causado, a demanda para pagar
novamente pelo serviço pode sofrer dissuasão no ato
de preservação, elevando as apostas econômicas em
futuras catástrofes. O foco não está mais no cálculo
do valor residente em cada ecossistema em particular,
mas no custo que implica sua reparação necessária.
Ao passo que os reparos são feitos, a estimativa de
custos pode ser ajustada de forma adequada, tornando
irrelevante a necessidade de estimar de forma abstrata o valor da natureza.
Considere, por exemplo, o caso de derramamento
de óleo da Deepwater Horizon, em 2010. Quando a plataforma de perfuração explodiu, aproximadamente 800
milhões de litros de óleo foram para o mar ao longo
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de decisão procuraram fazer da proteção ambiental
apenas uma questão econômica, em vez de política. A
introdução das políticas denominadas “sem perda líquida” (no net loss), que permitem que o desenvolvimento
econômico continue desde que a área líquida de um
determinado tipo de ecossistema seja mantida, levou a
uma mudança de paradigma nas políticas ambientais.
No entanto, a política de compensação ignora como a
biodiversidade é única e interligada, esquecendo-se da
importância da natureza para as comunidades locais e
as formas como essas comunidades sofrem quando
os ecossistemas em que vivem são danificados. Políticas de uso da terra, baseadas em “se uma empresa pode pagar compensação” em vez de “em que as
comunidades locais e a humanidade necessitam para
sobreviver”, minam os direitos básicos e os princípios
democráticos.
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de várias semanas, causando o que foi um dos piores
desastres ambientais desse tipo. Os prejuízos para a
flora e a fauna da região do Golfo do México, bem como
para a indústria pesqueira dos arredores, foram imensos. Ao longo de 2012, a proprietária da plataforma, a
British Petroleum (BP), foi exigida por lei a reembolsar
entidades públicas e privadas em um total de US$ 43
bilhões pelos danos causados pelo derramamento. Os
prejuízos ambientais ao Golfo do México, no entanto,
foram em grande parte irreversíveis: nenhuma soma
de dinheiro poderia desfazê-los completamente. Considerando o fundamento jurídico primordial do princípio da precaução nesse caso, se poderia dizer que, de
início, a perfuração nunca deveria ter começado.
Ao longo das últimas décadas, temos visto não só
uma crescente degradação ambiental, mas também
a erosão de conceitos como os dos comuns e da responsabilidade coletiva na preservação da natureza. Ao
abraçar a valoração monetária da natureza como uma

estratégia para mobilizar o apoio à conservação ambiental, os ambientalistas estão se resignando a um status quo político que só pode compreender valor em termos de dinheiro e de mercados. Ao ver os ecossistemas
e seus serviços ambientais por uma lente pecuniária, a
monetização altera profundamente nossa relação com a
natureza, e, se levada ao ponto da comodificação, pode
submeter a linha tênue que é o equilíbrio da natureza à
lógica destrutiva e à volatilidade dos mercados. Ainda
que a tendência para a privatização de bens públicos
tenha sido amplamente difundida ao longo das últimas
décadas, não devemos compactuar tão facilmente em
permitir que a privatização daquele que é o mais básico
dos comuns – a natureza em si. Nós devemos enfrentar
os graves desafios ambientais do século XXI com audácia e prudência, utilizando o princípio da precaução,
juntamente com os princípios de justiça e democracia, a
fim de que possamos estabelecer os limites que a ação
humana não deve transgredir. •

NOTÍCIAS QUE
VALEM DINHEIRO!
AQUI A INFORMAÇÃO CHEGA PRIMEIRO.

ASSINE

www.relatorioreservado.com.br
www.facebook.com/relatorio.reservado
@relatorio
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SOS
				Florestas
Rachael Peterson
Analista de Pesquisa do Global Forest Watch

Florestas tropicais do mundo estão em sérios apuros. É o que mostra
nova análise por satélite realizada pela Universidade de Maryland em
parceria com o Google. Os dados, divulgados em setembro, alardeiam
que mais de 18 milhões de hectares de florestas desapareceram em
2014. Trata-se de uma área duas vezes maior que Portugal. Somente
os países tropicais perderam 9,9 milhões de hectares, mais da metade
do total. Na soma, é contabilizada a remoção de árvores como um
todo, independentemente da causa, tipos ou local. Se a perda ocorre
em florestas tropicais na Indonésia, ou em regiões da Europa, está
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contabilizado. Por outro lado, nessa análise não estão contemplados
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dados de reflorestamento, áreas em que houve ganhos de cobertura
de árvores. Vale lembrar que essa é uma dinâmica importante no que
tange à situação das florestas.

21
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aumento de desmatamento nos trópicos
é uma grande preocupação. A pesquisa
e o acesso a informações são o caminho
para adquirir conhecimento na ajuda ao
combate às diversas causas de desmatamento. No
presente artigo, apresentamos os cinco principais
focos de desmatamento ocorrido no ano passado.
O cenário geral é preocupante. E torna-se ainda
mais grave ao direcionarmos o foco para regiões-chave, onde as taxas de perda de cobertura florestal
aceleraram-se acentuadamente na última década.
Além de Brasil e Indonésia
Apenas nos países dos trópicos, quase 10 milhões de hectares de cobertura de árvores foram
perdidos em 2014. A área é equivalente à da Coreia
do Sul. E o pior: o ritmo do desmatamento está em
aceleração.
Para quem acompanha o desmatamento em regiões tropicais, a tendência é concentrar-se no Brasil
e na Indonésia. Isso se deve a uma boa razão: esses
países abrigam algumas das maiores florestas tropicais do mundo. O Brasil reduziu o desmatamento
na Amazônia brasileira em 70 por cento na última
década, o que é considerado um caso de sucesso de
preservação ambiental. Já a Indonésia recentemente estendeu uma moratória para impedir a autorização de desmatamento em áreas que concentram as
principais florestas do país.
No entanto, em 2014, identifica-se um aumento
de áreas desmatadas em ambos. Alguns observadores sugerem que, no Brasil, esse crescimento se
deva à alta no preço de algumas commodities e alterações na legislação. Na Indonésia, os resultados
são particularmente decepcionantes, após a queda
no índice de desmatamento registrada em 2012.
Vale ressaltar que Brasil e Indonésia não fornecem um retrato completo da paisagem. Na verdade,
mais de 62 por cento da perda de florestas nos trópicos em 2014 ocorreram fora do Brasil e Indonésia.
Em 2001, o número era 47 por cento.
Essa situação é particularmente preocupante no
Camboja, em grande parte devido à conversão de
florestas naturais em áreas de cultivo para extração
de borracha. Desde 2001, a taxa de desmatamento
no Camboja tem sido a mais rápida no mundo. Embora tenha atingido seu auge em 2010, o desmatamento continua extremamente elevado nos últimos
anos. Em 2014, o país perdeu uma área de floresta
quatro vezes maior do que a que havia sido registrada em 2001. Os pesquisadores indicam que há
uma forte correlação entre a perda de florestas no

Mekong e os preços da borracha nos mercados globais. Ou seja, haverá mais desmatamento enquanto
os preços dessa commodity subirem.
Além da Amazônia:
o Chaco desaparece rapidamente
Enquanto as taxas de desmatamento diminuem
na Amazônia brasileira, outras áreas florestais da
América do Sul registram altas preocupantes. Isso
ocorre especificamente nas florestas tropicais secas na região do Grande Chaco, que abrange áreas
do Paraguai, Argentina e Bolívia. O Paraguai, em
particular, destaca-se como um ponto focal de desmatamento, devido à expansão da agricultura e ao
cultivo de soja.
Alguns preveem que o desmatamento na região
do Grande Chaco aumentará à medida que a pecuária e o cultivo de soja cheguem a áreas até então
intocadas. Mas há razões para esperança. Mais e
mais empresas – incluindo as compradoras globais de soja e carne – estão adotando políticas de
consumo de produtos livres de desmatamento. É
importante que essas empresas mantenham esses
compromissos.
África Ocidental e Bacia do Rio Congo
Dos 10 países com ritmo acelerado de desmatamento, metade está na África Ocidental. Embora a
região não seja considerada como um ponto focal
de desmatamento, a expansão do cultivo de óleo de
palma tem forte impacto sobre as florestas locais.
Os países da bacia do Congo, incluindo a República Democrática do Congo, República do Congo, Camarões, República Centro-Africana e Gabão,
também experimentaram um aumento na perda de
cobertura florestal devido à expansão do cultivo de
óleo de palma, extração de madeira e agricultura em
pequena escala.
Madagascar
Em 2014 Madagascar perdeu 318.465 hectares
de cobertura florestal, cerca de 2 por cento da sua
área total de floresta devido a agricultura, mineração
e extração de madeiras de alto valor.
O que significa tudo isso?
Ao nos aproximarmos da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 21),
que se realiza em Paris no fim do ano, fica claro que
os países precisam cuidar com atenção de suas florestas. Em todas as nações mencionadas neste artigo, a mudança no uso da terra, incluindo o desmata-
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na região do Mekong. Algumas dessas importações
são reexportadas para outros mercados na Europa,
Japão e América do Norte. Os grandes consumidores – incluindo os Estados Unidos e a Europa – devem encontrar maneiras de reduzir suas pegadas
além das suas fronteiras.
A informação pode ajudar. À medida que a tecnologia avança, a Global Forest Watch tem mais possibilidades de monitorar o desmatamento e, mais
importante, o reflorestamento. Com isso, chegaremos ao um retrato realista da complexa dinâmica
de perdas e ganhos que caracterizam as florestas
do mundo. Um relatório do braço das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), que será
apresentado em breve no Congresso Florestal, na
África do Sul, trará informações valiosas que irão
nos ajudar a entender as mudanças em florestas do
mundo, acrescentando um histórico que cobre mais
de meio século. Com mais dados sobre as florestas,
qualquer funcionário do governo, pesquisadores e
cidadãos comuns podem se tornar mais envolvidos
na monitorização e gestão dos nossos recursos florestais. •
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mento, é a fonte mais significativa das emissões de
gases de efeito estufa. A menos que sejam tomadas
medidas urgentes para gerenciar melhor as florestas – como, por exemplo, direcionar a expansão da
produção agrícola para áreas já degradadas – muitos países podem não conseguir alcançar as metas
de redução de emissões. Isso pode limitar o acesso
a financiamentos como o mecanismo REDD (Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação
[florestal]) ou outros mecanismos de pagamento por
desempenho que alguns países oferecem. Ou, mais
importante ainda, esses países perderiam os benefícios incalculáveis que as florestas oferecem aos
seus cidadãos, tais como ar puro e água, comida,
habitat para a vida selvagem e muitos mais.
Essas lições também são importantes para países consumidores, cujas compras têm um impacto
direto ou indireto sobre as florestas. A China, por
exemplo, tem um enorme impacto sobre as florestas muito além das suas fronteiras, visto que sua
demanda por soja é um motor de desmatamento na
América Latina. Sem falar da demanda por madeira,
borracha e energia, que resulta em desmatamento
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Procura-se consenso em

aris

Por Kelly Nascimento
Editora de Insight-Bioma

Os olhos do mundo estarão voltados para Paris em novembro. Na
bolsa de apostas climáticas, o futuro da sobrevivência de milhares
de espécies. A humana inclusive. Nos preparativos para a 21ª
Conferência do Clima (COP 21), Estados Unidos, China e Brasil
sinalizaram que apresentarão propostas corajosas de redução de
emissão, o que injetou boa dose de otimismo nas pessoas que
acompanham o debate e se preocupam com o aquecimento global e
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seu impacto no futuro comum dos habitantes do planeta.
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om efeito, pesquisa do Pew Research
Center mostra que a mudança climática,
ao lado da instabilidade econômica e o
terrorismo jihadista, é um dos principais
temores globais que mais preocupam as pessoas
ao redor do mundo. O estudo foi feito em 40 países, entre março e maio de 2015. Mais de 45 mil
pessoas foram ouvidas e apontaram a mudança do
clima como a maior ameaça enfrentada pela humanidade. Quarenta e seis por cento disseram estar
muito preocupadas. No Brasil, esse percentual sobe
para 75%. Em Burkina Faso, 79% da população estão aflitos. O país africano, segundo projeções da
ONU, deve experimentar alguns dos piores impactos
do aquecimento global.
Os líderes dessas populações aflitas estarão negociando em Paris, no fim do ano, e os preparativos estão a todo vapor. Em setembro, diplomatas se
reuniram em Bonn, na Alemanha, para negociar um
texto para o Acordo do Clima de Paris. Não houve
consenso, apenas compromissos.

COMPROMISSOS NÃO CONSENSUAIS
Analistas consideram que houve avanços. Um
deles é o fato de os representantes dos países árabes concordarem em incluir na proposta das nações
em desenvolvimento (G77) a questão de “perdas e
danos”, em troca de menção a medidas compensatórias aos produtores de petróleo pela não extração
do insumo. O conceito de perdas e danos abrange
efeitos na mudança do clima aos quais não é mais
possível adaptar-se.
O financiamento do combate à mudança climática
também esteve em pauta, bem como a diferenciação
entre países desenvolvidos e em desenvolvimento
para fins de ações de mitigação de emissões. No debate prévio, a posição brasileira foi fortalecida: a proposta de diferenciação em círculos concêntricos não
foi descartada. Segundo Raphael Azeredo, diretor do
Departamento de Meio Ambiente e Temas Especiais
do Itamaraty, a proposta brasileira de “diferenciação

“Nossas expectativas para
a COP 21 são grandes.
Levaremos propostas
concretas, que já
antecipamos e divulgamos
desde o ano passado”
Everton Lucero, chefe da Divisão
de Clima, Ozônio e Segurança
Química do Itamaraty

O QUE O BRASIL LEVARÁ NA BAGAGEM?
Ao contrário da China, o Brasil ainda não detalhou sua proposta de redução de emissões. Com
efeito, o país tem até outubro para fazê-lo. Fragilizado, o governo Dilma Rousseff vive às voltas com
a crise econômica e a ameaça de impeachment. Há
quem se preocupe que a questão ambiental seja jogada para escanteio no meio do incêndio instaurado
no Palácio Alvorada.
O chefe da Divisão de Clima, Ozônio e Segurança Química do Itamaraty garante que não. “Nossas
expectativas para a COP 21 são grandes. Levaremos
propostas concretas, que já antecipamos e divulgamos desde o ano passado. Vamos com o espírito de
contribuir para que o resultado da COP 21 seja um
novo acordo que dê implementação à convenção do
clima de uma forma ambiciosa, justa e equilibrada.”
Lucero acredita que a perspectiva a ser analisada é a de descoberta de possibilidades e caminhos.
“Devemos ver esse acordo e regime de mudanças
do clima não só da perspectiva ambiental, mas sim
como oportunidades para o desenvolvimento. Como
podemos nos beneficiar com a economia global de
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ESTADOS UNIDOS NA DIANTEIRA
O Brasil, a China e os Estados Unidos emitiram
sinalizações positivas às vésperas da conferência.
Não é demais lembrar que os três figuram na lista dos dez maiores emissores globais de gases de
efeito estufa (GEE).
Em junho, os presidentes Barack Obama e Dilma
Rousseff, líderes dos dois países mais populosos do
Ocidente, divulgaram um comunicado prometendo
que cada país obteria, até 2030, 20% de sua eletricidade de fontes renováveis, não incluindo energia
hidrelétrica. Além disso, o Brasil se comprometeu a
restaurar, até 2030, 12 milhões de hectares de suas
florestas – uma área quase do tamanho da Inglaterra
– baseando-se no cumprimento de políticas destinadas a eliminar o desmatamento ilegal.
“A declaração prevê uma iniciativa conjunta dos
dois países em três áreas: na área de captação de
investimentos para reflorestamento, na área de
energia, sobretudo energias renováveis, e na área

de adaptação aos impactos da mudança do clima.
Então são três vertentes de uma iniciativa conjunta que será implementada daqui para a frente. Isso
trará oportunidades para que o Brasil tenha maior
acesso a tecnologias. O que, aliás, é coerente com
o que diz a convenção da ONU sobre a mudança do
clima, quando estipula que os países desenvolvidos
e detentores de tecnologia assumam a obrigação de
transferi-la aos países em desenvolvimento. Então,
bilateralmente, nós estamos dando efeito prático
a esse contexto multilateral mais amplo”, detalha
Everton Lucero, chefe da Divisão de Clima, Ozônio e
Segurança Química do Itamaraty.
Enquanto isso, no Oriente, a China solidificou
compromissos climáticos feitos em novembro, ao
ampliar sua meta de redução de emissões, antecipando-se à reunião de Paris. O maior emissor do
mundo comprometeu-se a reduzir a quantidade de
carbono emitida relativamente ao tamanho de sua
economia de 60 a 65% até 2030, com base nos cortes já realizados e em conformidade com um acordo
prévio com os Estados Unidos.
Os compromissos assumidos pelos três países
vieram em diferentes formas e medidas, variando
de hectares de floresta para gigawatts de energias
renováveis, o que, coletivamente, pareceu representar um grande passo para combater as mudanças
do clima.
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concêntrica” respeita o princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, reconhecendo que
as condições dos países podem mudar ao longo do
tempo, o que implicaria mais compromissos de redução das emissões no próximo acordo. “A única
proposta sobre a mesa para resolver a questão da
diferenciação é do Brasil”, ressaltou.
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baixo carbono? Uma coisa é certa, estamos diante
de um processo inevitável e irreversível, que ruma
para uma economia com uso mais baixo de carbono.
A partir dessa perspectiva, buscamos as melhores
oportunidades.”
Para estruturar sua proposta, o governo mobilizou representantes de diversos setores da sociedade civil, ONGs e empresas. No caso da indústria,
uma das principais propostas é que a contribuição
do país para o novo acordo preveja uma redução de
emissões de gases de efeito estufa para o conjunto da economia nacional, sem estipular metas por
setor.
Mário Cardoso, especialista em Política e Indústria da Confederação Nacional da Indústria (CNI), diz
que a determinação de um teto na emissão absoluta
do setor impactaria a competitividade internacional
das empresas brasileiras e ainda geraria efeitos ambientais negativos para o planeta. “Se considerarmos hoje que a nossa indústria nacional acabasse,

“Se considerarmos hoje que a
nossa indústria nacional acabasse,
as emissões globais aumentariam,
porque a demanda pelos produtos
persistiria e seria atendida por outros
países que possuem matriz energética
muito mais emissora do que a nossa”
Mário Cardoso, especialista em Política
e Indústria da Confederação Nacional
da Indústria (CNI)

as emissões globais aumentariam, porque a demanda pelos produtos persistiria e seria atendida por
outros países que possuem matriz energética muito
mais emissora do que a nossa.”

“Esta é a nossa chance. Na hora em que
a precificação começar a virar, quem tiver
menos carbono será mais competitivo”
Sérgio Besserman, presidente da Câmara Técnica

do Rio, considera o Brasil o único país do mundo
onde a absorção dos custos de transição para uma
economia de baixo carbono pode torná-lo mais
competitivo. Mas para isso os investimentos necessários não podem esperar. Segundo ele, o país
ganhará quando o mercado internacional começar
a precificar a intensidade de carbono presente na
cadeia produtiva de cada segmento. “Esta é a nossa
chance. Na hora em que a precificação começar a
virar, quem tiver menos carbono será mais competitivo. Contará a matriz energética brasileira”, previu.
Façam suas apostas. •
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ECONOMIA DE BAIXO CARBONO
De acordo com Lucero, o debate deve ir além do
aspecto ambiental relativo à redução das emissões
de GEE e inserir as oportunidades para o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono. “Estamos num processo inevitável que é irreversível, que
ruma para uma economia de menor intensidade de
carbono em todas as áreas. Esse é um tema absolutamente transversal”, pontuou.
Adriano Santhiago, diretor do Departamento de
Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente, também tem entendimento nessa direção.
“Ao contrário do que muitas pessoas interpretam, a
Convenção de Mudança do Clima não é estritamente ambiental, é sobre desenvolvimento sustentável.
Estamos falando de competitividade, de geopolítica
no campo internacional”, sinalizou.
Segundo Santhiago, o Brasil já reduziu 41% de
suas emissões geradas pelo desmatamento, o que
alterou o perfil ambiental do Brasil. Em 2005, 58%
das emissões brasileiras estavam relacionados ao
uso da terra e florestas, percentual que caiu para
15% em 2012. Atualmente, os setores mais emissores são agricultura e energia, com 37% cada. A
indústria contribuía com 4% e no novo perfil passou
para 7%.
Rodrigo Lima, gerente da Agroicone Consultoria, acredita que o Plano Setorial de Mitigação e de
Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura (Plano ABC) possa ser um trunfo nesse cenário. “É possível fortalecer as ações
de baixo carbono na agricultura, cumuladas com o
aprimoramento da contabilização das emissões e
remoções de carbono, o que pode – e deve, a meu
ver – fomentar a criação de um Plano ABC Plus”,
argumenta.
Segundo Lima, a redução do desmatamento,
por si, não será mais o foco das ações de mitigação. “Os estoques florestais na forma de redução
de emissões por desmatamento e degradação poderão ter algum valor, dependendo das negociações.
Eventuais compromissos/metas assumidos no novo
acordo exigirão ações em todos os setores, com
foco em energia e agropecuária”, aponta.
Sérgio Besserman, presidente da Câmara Técnica de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura
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O uso intensivo e
sustentável dos

recursos

naturais
Por Maurício Antônio Lopes
Presidente da Embrapa

“Intensificação sustentável.” Este é um conceito
que cada vez mais ganhará notoriedade. A razão é
simples. A população mundial seguirá crescendo,
mais urbanizada e exigente, em um planeta de
recursos naturais finitos. Vai exigir mais alimentos,
energia e bem-estar, o que requer uso mais eficiente

conta” define a intensificação sustentável.

|

tais bens para as gerações futuras. “Fechar essa
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das riquezas da natureza – e será preciso conservar
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estudo Visão 2014-2034: o futuro do desenvolvimento tecnológico da agricultura
brasileira, lançado pela Embrapa em 2014,
sinaliza que, por volta de 2030, poucos
países vão concentrar boa parcela da população e da
renda. A população mundial, gradativamente, se tornará mais idosa. A renda per capita em importantes
países consumidores irá se elevar, assim como a demanda por proteínas nobres como leite, carne, ovos,
peixes, frutas, verduras e legumes.
Em duas décadas, deve aumentar em 3 bilhões
o número de consumidores do planeta e a região da
Ásia-Pacífico concentrará cerca de 60% da classe
média mundial. Tão significativo quanto o crescimento da população e a mudança das exigências
e preferências dos consumidores é o fato de que
tal cenário deverá ser observado mais em regiões
onde é baixa a possibilidade de se ampliar a produção de alimentos. Há carência de terras agricultáveis e de recursos essenciais, principalmente água,
como nas imensas áreas desérticas e semiáridas da
África e da Ásia.
No mundo, as áreas que poderiam ser utilizadas
para a expansão da fronteira agrícola estão na Rússia
e no Leste Europeu. Mas seu aproveitamento é limi-

tado em razão do clima e da necessidade de grandes
investimentos, de difícil realização nas próximas décadas. O Canadá, país onde há terras e boa infraestrutura de suporte à produção agrícola, convive com
sérias limitações climáticas.
A América do Sul é a região que dispõe de condições de clima e recursos naturais mais favoráveis
para a expansão sustentável da atividade agrícola,
especialmente em sua faixa tropical e subtropical.
Potencial semelhante existe em partes da África
Subsaariana, embora o aproveitamento nessa região
dependa de substantivas mudanças políticas e estruturais, uma tarefa para muitas gerações.
Repousa, portanto, sobre a América Tropical a
grande responsabilidade de alimentar a população e,
ao mesmo tempo, ampliar a ação de prover alimentos
para um mundo que seguirá crescendo e demandando em quantidade, diversidade e alto padrão de qualidade. Fazê-lo de forma sustentável demandará sofisticação tecnológica que amplie a eficiência de uso
dos recursos ambientais – especialmente água, solo
e biodiversidade – e garanta serviços ecossistêmicos
adequados, como reciclagem de resíduos, recomposição das reservas hídricas, melhoria da atmosfera,
dentre outros.
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Brasil mantém 62% do seu território com cobertura
vegetal natural.
Esse protagonismo e as oportunidades de geração
e disseminação de tecnologias capazes de promover
a expansão sustentável da produção agropecuária
dominarão as discussões de especialistas nacionais
e internacionais no primeiro Congresso Mundial sobre Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. O evento,
organizado pela Embrapa e instituições parceiras do
Brasil e do exterior, acontecerá no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.
Este fórum terá como pano de fundo a ambição
de se garantir a segurança alimentar e nutricional no
futuro. É uma grande oportunidade para que o Brasil
se apresente como nação preparada a contribuir por
duas vias complementares: pela via da vocação natural, de país grande e diverso, com pujante riqueza
ambiental; e pela via da competência, amparada em
sua história de pesquisa e inovação agropecuária
consolidada nas últimas quatro décadas. •

|

O Brasil lidera um grande esforço de geração
e uso de tecnologias “poupa-recursos”, de baixa
emissão de carbono, capaz de promover a expansão sustentável da produção agrícola. Expansão
baseada mais em ganhos na produtividade da terra,
em sintonia com o novo Código Florestal. O Plano
ABC – “Agricultura de Baixa Emissão de Carbono”
é uma arrojada política pública que visa a ampliar a
recuperação de pastagens degradadas, a integração
lavoura-pecuária-floresta (ILPF), o sistema de plantio direto (SPD), a fixação biológica de nitrogênio
(FBN), florestas plantadas e o tratamento de dejetos
animais.
Por isso, chama a atenção do mundo o potencial
de intensificação sustentável da agricultura brasileira. Uma grande extensão de nossas áreas agrícolas
pode ser utilizada de maneira segura 365 dias ao
ano, produzindo, no mesmo espaço, grãos, proteína animal, fibras e bioenergia. E, diferentemente de
qualquer grande produtor de alimentos no mundo, o
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MAIS POLUINDO MENOS
Por Paulo Roberto Guedes
Presidente da Veloce Logística

Nos últimos quatro anos, a Veloce Logística diminuiu em
12,6% suas emissões de gases de efeito estufa, mesmo
tendo elevado o volume transportado em mais de 40%.
Isso é resultado de algumas ações, como aumento do
tamanho das carretas, uso de programas de roteirização
que diminuem a quilometragem percorrida, combustível de
posto próprio com melhor qualidade, renovação de frotas
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por meio de compras coletivas, premiações aos melhores
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parceiros e certificação dos veículos de acordo com as
normas do governo.
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pesar de sua dimensão continental, o Brasil conta com uma matriz de transportes
majoritariamente rodoviária. Esse modal
apresenta menor capacidade de carga e
maior consumo energético por quilômetro em relação ao ferroviário, ao hidroviário ou ao marítimo.
Entretanto, como esses modais de transporte ainda
não contam com estruturas abrangentes ou serviços
regulares, é imprescindível desenvolver soluções que
reduzam os impactos ambientais do transporte rodoviário, uma vez que esse modal representa 60% da
matriz de transporte de carga.
Há que se considerar, também, que o tema “sustentabilidade” é algo recente e ainda não “enraizado”
na cultura dos responsáveis brasileiros pelas atividades logísticas, principalmente pelos operadores e
usuários do transporte rodoviário.
Especificamente, no transporte rodoviário de cargas, o nível de competição, às vezes até predatório,
não tem permitido a inclusão de técnicas mais modernas de controle e diminuição dos níveis de poluição em suas atividades. Como se sabe, as tarifas não
conseguem acompanhar os custos, e as deficiências
de infraestrutura complicam ainda mais a atividade.
A Veloce Logística completou cinco anos de atividades em agosto de 2014 e traz, em seu DNA, a
preocupação de crescer de forma sustentável. Como
uma das empresas líderes no transporte rodoviário
de cargas entre Brasil e Argentina (é uma das operadoras logísticas brasileiras que mais cruzam a Ponte
Internacional de Integração, que liga as cidades de
São Borja, no Brasil, e São Tomé, na Argentina), a Veloce tem como meta minimizar os impactos negativos
no meio ambiente, decorrentes dessas operações.
É verdade, também, que são crescentes as pressões do governo, dos clientes e da sociedade para

que as empresas busquem soluções mais concretas
para a melhoria do meio ambiente e alcancem índices cada vez menores de poluição. Os prestadores
de serviços logísticos, que estão entre os principais
atores na integração da cadeia de suprimentos, precisam estar alinhados a essa busca.
O grande desafio é transportar mais e poluir menos. A
Veloce aposta nesse conceito e vem conseguindo reduzir
suas emissões de gases de efeito estufa. Afinal, acreditamos firmemente que a sustentabilidade veio para ficar.
SISTEMA DE GESTÃO DE SUSTENTABILIDADE
A Veloce foi criada em 2009 com a filosofia de
prestar serviços logísticos que agreguem valor à cadeia de suprimentos de seus clientes. Dentro desse
conceito, uma das metas da Veloce é tornar suas
operações logísticas cada vez mais sustentáveis, reduzindo custos que não gerem valor para o cliente
e reduzindo os impactos dessas atividades no meio
ambiente e na sociedade. Com essa visão, o Sistema
de Gestão de Sustentabilidade da Veloce implantou
uma série de medidas que reduziram o volume de
emissões de gases de efeito estufa em nossas operações, contribuindo para reduzir os impactos das
cadeias de valor de nossos clientes.
A criação da Política Ambiental da Veloce, alinhada a sua visão, missão e valores, norteou os objetivos
do Sistema de Gestão da Sustentabilidade (SGS), que
tem por base seis pilares:
1) Definição das políticas da qualidade e ambiental;
2) Certificações ISO 9000 e 14000;
3) Realização do inventário de emissões de CO2;
4) Registro e publicação do inventário;
5) Iniciativas específicas para diminuição de emissão de CO2;
6) Iniciativas complementares voltadas à sensibilização e ao “aculturamento” da empresa e de parceiros e fornecedores, com relação a sustentabilidade.
Ao conceber o SGS, a Veloce colocou para si quatro grandes desafios:
1) Adequar-se às políticas ambientais existentes
(adiantando-se a elas sempre que possível) e atender
às exigências dos clientes nesse sentido;
2) Aumentar os níveis de eficiência dos processos
operacionais e administrativos e aumentar a produtividade dos equipamentos operados direta ou indiretamente pela empresa;
3) Desenvolver novas práticas e procedimentos
operacionais que tivessem, como principal objetivo,
a diminuição dos níveis de poluição em quaisquer atividades da empresa;

O PLANO DE AÇÕES
Além das certificações (Gestão da Qualidade e
Gestão Ambiental) e da realização do inventário de
emissões de gases de efeito estufa (em 2010, 2011,
2012 e 2013), o SGS desenvolveu um plano de ação
consistente e bastante abrangente.
Entre as diversas iniciativas desse plano de ação,
que contribuíram efetivamente para a melhoria do índice de sustentabilidade, devem ser citadas:
> Implantação de softwares e sistemas de roteirização de viagens, visando a criar rotas com distâncias
menores e que, consequentemente, “consumissem”
menos combustível ou que aproveitassem melhor a
capacidade dos equipamentos de transporte;
> Aumento da frota de carretas sider com extensão
elevada de 14 metros para 15,4 metros, a fim de aumentar o volume transportado por quilômetro rodado;
> Substituição dos caminhões existentes por outros mais novos (redução da idade média da frota),
que poluem menos e gastam menos combustível por
quilômetro rodado;
> Reuniões de “sensibilização”, estímulo e incen-

CONCLUSÕES
O processo de racionalização implantado nas malhas de transporte diminuiu em 7,37% a quilometragem percorrida, entre 2010 e 2013, gerando economias concretas de custo e de tempo no transporte. A
utilização de equipamentos de transporte (mais modernos inclusive) e combustíveis menos poluentes, a
“sensibilização” para o tema ligado ao meio ambiente
e o treinamento efetivo de motoristas no quesito “direção defensiva e econômica” resultaram em diminuição no consumo de combustível e de emissão de
CO2 equivalente a 5,69%. Menor quilometragem percorrida e menor utilização de combustíveis redundaram em melhoria na eficiência energética equivalente
a 12,64%. •
insight-bIOMA

Para superar todos os desafios estabelecidos, a Gerência da Qualidade, responsável pela implantação do
SGS, foi vinculada diretamente à presidência da Veloce,
pois, como se trata de um programa prioritário, é preciso que toda a empresa entenda “o sinal”. Criou-se, inclusive, um Comitê de Implantação com 18 profissionais
representando todas as unidades da empresa.
Não se podia, entretanto, e simultaneamente, deixar de atender às demandas de clientes, fornecedores, funcionários e colaboradores, e para isso focou-se, também, a implantação de melhorias contínuas
de processos e de relações com esses públicos,
como forma de reduzir os impactos socioambientais
criados ou gerados por todos esses agentes.

tivo para que as transportadoras terceirizadas e os
motoristas agregados participassem ativamente do
programa de sustentabilidade;
> Auxílio – não financeiro – para que os prestadores de serviços de transporte rodoviário de cargas
adquirissem equipamentos mais modernos e novos
(Clube de Oportunidades/Compras Coletivas);
> Treinamento de direção defensiva e econômica
e de práticas menos poluidoras;
> Premiação dos melhores fornecedores da empresa, tendo a sustentabilidade como item fundamental de medição (Prêmio Destaq Veloce);
> Implantação do Selo Verde, que certifica os veículos de acordo com os limites de emissão de gases
de efeito estufa estabelecidos pelos fabricantes e pelas normas ambientais do governo;
> Programas de treinamento e sensibilização com
gestores das transportadoras;
> Instalação de posto de combustível próprio, oferecendo diesel menos poluente, 3% mais econômico
e com preços diferenciados;
> Coleta de água de chuva e reutilização (após tratamento) de água utilizada na lavagem de carretas;
> Outras iniciativas complementares, mas também
importantes: 1) reaproveitamento de embalagens; 2)
utilização de materiais recicláveis; 3) racionalização
das viagens de negócios de todos os executivos; 4)
coleta seletiva de lixo; 5) correto direcionamento de
resíduos; 6) contenção de vazamento de óleo.

|

4) Estimular todos os seus fornecedores, notadamente os prestadores de serviços de transporte, a:
(I) observarem corretamente a Política Ambiental da
Veloce; (II) adotarem as melhores práticas operacionais que, entre outras exigências, devem contemplar
aumento de produtividade, maior eficiência energética e respeito às normas e procedimentos instituídos.
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reversa,

um exemplo de que é possível
Diante dos impactos ambientais negativos oriundos do descarte incorreto do
óleo vegetal usado em cozinhas, a Cargill Agrícola iniciou, em janeiro de 2011,
por meio da marca Liza, o Programa Ação Renove o Meio Ambiente. Trata-se de um programa de logística reversa para a reciclagem do óleo residual
coletado em pontos de fácil acesso ao consumidor, e cujo destino final é
a fabricação de biodiesel – um combustível limpo e renovável. O sucesso
obtido pela ação, que continua em expansão, tornou-a uma referência em
programas de logística reversa.
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nvestir em processos mais sustentáveis em toda nossa cadeia produtiva é inerente ao negócio da Cargill.
Entendemos que nossa responsabilidade com nossos
produtos não termina quando são colocados nas prateleiras dos supermercados e nem depois, quando são levados
para os lares brasileiros. Nada mais lógico, então, que investir
em um programa de coleta de óleo vegetal pós-consumo, ação
que está diretamente ligada a um de nossos principais produtos,
o óleo Liza.
O descarte incorreto desse resíduo pode causar um problema de saneamento, pois um único litro de óleo vegetal usado
despejado em rios ou lagos possui potencial para poluir até 25
mil litros de água, segundo a Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo (Sabesp). Dos nove bilhões de litros de
óleo descartados anualmente no Brasil, menos de 5% é reapro-
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veitado atualmente. Porém, se reciclado, o produto
pode ser transformado em sabão, resinas, detergente, glicerina e até em biodiesel, para a geração de
energia.
Se jogado em pias ou ralos, o resíduo de óleo e
gordura pode causar entupimentos na rede pública de
esgoto, além de encarecer o custo de tratamento da
água. Caso alcance rios e/ou mananciais, o óleo pode
poluir a água, criando uma camada na superfície do
corpo hídrico que impossibilita a troca de oxigênio
com a atmosfera, impactando a fauna e flora aquáticas. Se jogado no solo, o óleo usado atua como agente
impermeabilizante, dificultando a percolação de água
em subsuperfície e atingindo negativamente micro-organismos importantes no processo de degradação
de matéria orgânica. Ademais, o óleo usado jogado
indevidamente no solo pode atingir o lençol freático,
poluindo as reservas aquáticas em profundidade. Se
jogado no lixo comum, o óleo libera CH4 (gás metano)
em seu processo de degradação natural, poluente 20
vezes mais potente que o CO2 (gás carbônico) para o
agravamento do efeito estufa.
O Programa Ação Renove o Meio Ambiente oferece ao consumidor uma alternativa prática e ambientalmente correta para o descarte de óleo de cozinha
usado. Basta que o consumidor espere o óleo usado
esfriar e, com a ajuda de um funil, colocá-lo em uma
garrafa PET. Quando a garrafa estiver cheia, deve ser
levada até um dos mais de 470 pontos de coleta do
programa e depositada, bem fechada, no display. Por
meio da iniciativa da Cargill, conduzida pela marca
Liza, os consumidores ajudam a preservar o meio
ambiente e a tornar a cadeia produtiva de óleos vegetais mais sustentável, diminuindo seus impactos na
natureza
IMPLANTAÇÃO
Em janeiro de 2011 foi inaugurado o primeiro ponto de coleta do programa Ação Renove o Meio Ambiente. No primeiro ano de ação, foram ativados 210
pontos em parcerias com redes varejistas, shoppings
e órgãos públicos. Desde então, o programa cresce
em número de pontos de coleta e volume coletado.
Junto com as ativações, são realizadas palestras e
ações, visando conscientizar a população para a separação e descarte sustentável do resíduo do óleo de
cozinha. O óleo é coletado por empresas parceiras
especializadas e encaminhado para a produção de
biodiesel.
Atualmente, o programa marca presença em mais
de 70 cidades nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Goiás, Conta com apro-

ximadamente 470 pontos de coleta, que já receberam
mais de 600 toneladas de óleo residual pós-consumo.
As análises da efetividade do programa são constantes, e, durante o período de implantação, alguns
aprimoramentos foram realizados para a garantia da
qualidade. Os parceiros responsáveis pela realização
das coletas são constantemente analisados perante
a legislação vigente, o que nos garante atuar com
empresas em conformidade legal no que diz respeito
às leis ambientais e trabalhistas. Já os displays utilizados para o acondicionamento do óleo residual são
confeccionados em PET reciclado, visando o menor
impacto ambiental em sua produção e a demanda do
mercado para esse tipo de material. Vale ressaltar
que as garrafas PET, nas quais o óleo é entregue no
display, são encaminhadas para cooperativas de reciclagem, reduzindo o impacto na operação do Programa.
Atualmente está em fase de teste um novo modelo de display coletor, confeccionado com madeira
plástica, que também utiliza material reciclado em
sua produção. Ele possui maior durabilidade – o que
garante a menor quantidade de matéria-prima para a
operacionalização do programa – e destina-se principalmente a locais expostos ao tempo, aumentando
ainda mais a capilaridade do Ação Renove, que poderá atingir localidades antes inadequadas para a alocação de um display coletor de óleo residual.
GESTÃO ON-LINE
O Programa Ação Renove o Meio Ambiente possui
um sistema de gestão on-line, que se traduz em uma
ferramenta essencial para o acompanhamento do seu
desempenho. Por meio desse sistema, nossos parceiros têm acesso à sua agenda de trabalho e podem
incluir dados relevantes sobre sua atuação. Esses
dados, por sua vez, ficam disponíveis imediatamente
para consulta.
Com as informações relevantes à operação do
programa e o acompanhamento diário das coletas e
dos volumes captados, é possível ter acesso a dados que orientam tomadas de decisão. Ainda assim,
periodicamente são realizadas reuniões com nossos
parceiros de coleta, a fim de acompanhar de perto os
processos realizados para identificar oportunidades
de melhorias.
PRINCIPAIS RESULTADOS
Desde o início do programa, foram ativados mais
de 470 pontos de coleta, em 70 cidades de cinco estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Paraná e Goiás. Foram coletadas mais de 600
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RECOMENDAÇÕES PARA A REPRODUÇÃO
Como pontos relevantes para o sucesso do Ação
Renove o Meio Ambiente, destacamos três pilares:

modelo de parceria, ferramenta de gestão on-line e
ações de conscientização e educação. Com as parcerias, o Programa se torna uma grande rede que articula diversos públicos com um objetivo comum, e
esse é o fator decisivo para seu sucesso.
Outro fator fundamental para o sucesso do programa é a ferramenta de gestão on-line, que possibilita o acompanhamento de indicadores precisos, dos
resultados do programa, a gestão com qualidade e
credibilidade, a divulgação dos indicadores para todos os parceiros envolvidos e a prestação de contas
aos órgãos públicos. O sistema é nossa ferramenta
de trabalho, e por meio dele fazemos a operação funcionar e entendermos onde precisamos melhorar e
onde estamos indo bem.
Ter a estrutura instalada e o sistema de gestão
funcionando é um passo fundamental, mas para atingir o objetivo do programa é preciso engajamento
da comunidade. Assim, ações de educação e conscientização são essenciais para envolver a população e sensibilizar as pessoas a ponto de mudar seu
comportamento, passando a tratar de forma diferente
esse resíduo em sua casa e realizando a destinação
adequada do mesmo.
No decorrer dos anos, aprendemos que criando
simplesmente um PEV (Ponto de Entrega Voluntário) os resultados não seriam tão significativos como
esperávamos. Assim, somente com o envolvimento
dos setores público e privado e do terceiro setor é
possível atingir resultados expressivos como os que
temos hoje em números de pontos de coleta, volume
coletado e consumidores impactados. •
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toneladas de óleo residual pós-consumo, quantidade
em potencial para poluir aproximadamente 15 bilhões
de litros de água, se descartado incorretamente.
Para atingirmos esses números, foi necessário
sensibilizar clientes e empresas para que disponibilizassem seus espaços físicos para ativação dos pontos de coleta destinados à população.
Desde o início do programa já foram firmados
mais de 30 convênios com os mais diversos setores
de diferentes regiões. Dessa forma, o relacionamento
e gestão dos steakholders são essenciais para os resultados positivos do programa.
Outro braço relevante do Ação Renove é seu compromisso com a educação e conscientização ambiental. Por esse motivo, realizamos palestras sobre a temática ambiental em escolas – de educação primária
a universidades –, tornando o assunto assimilável e
aplicável ao cotidiano dos indivíduos.
Nessas ações, levamos informações sobre consumo consciente, resíduos sólidos, reciclagem e o
papel da população como co-geradora de impactos
ambientais. Parcerias formadas com ONGs e OSCIPs
garantem a continuidade de projetos de educação
ambiental, por meio de intervenções com a temática
ambiental em shoppings e redes de varejo, entre outros locais. Assim, conseguimos atingir públicos dos
mais diversos setores da sociedade, disseminando a
cultura ambiental e os conceitos de sustentabilidade.
Dado o reconhecimento do programa como iniciativa de logística reversa empresarial, somos constantemente convidados a participar de feiras e eventos
sobre a temática. Nosso principal objetivo ao participar desses eventos é conscientizar a população
quanto à destinação correta de óleo residual pós-consumo e, em viés mais amplo, sobre a reciclagem
em geral.
É impossível aferir com exatidão o número de
pessoas impactadas por tais ações, mas certamente
já chegou a alguns milhares de cidadãos. Mais relevante que números, são os valores transmitidos
à população, bem como as ações adotadas por eles
após conscientizarem-se de seu papel na preservação ambiental.
Resultados qualitativos e imensuráveis, aliados ao
aumento de pontos expandidos e ao incremento nos
volumes recolhidos de óleo residual por ponto de coleta, evidenciam maior participação da sociedade nas
ações de sustentabilidade mantidas pelo Programa.
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CI anuncia investimento no Brasil
e lança campanha de preservação ambiental
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“A natureza não precisa das
pessoas. As pessoas precisam
da natureza.” Esse é o mote
da nova campanha da Conservação Internacional, que apresenta o ponto de vista de sete
forças da natureza: oceano,
floresta, solo, água, recife de
coral e flor e a própria “mãe natureza”. Além do lançamento, o
Brasil foi alvo de outra ação da
organização ambiental: investimento de US$ 70 milhões ao
longo de dez anos em ações de
sustentabilidade.
Além do Brasil, Indonésia,
China e África do Sul estão no
radar de prioridades da Conservação Internacional. “Nossa missão é mostrar para as pessoas que a humanidade precisa da natureza para viver saudavelmente. Então, selecionamos países-chave em que a preservação
ambiental terá um impacto muito maior do que outros locais”, explica Peter A. Seligmann, cofundador e CEO da
Conservação Internacional.
Seligmann aponta o Brasil como uma das nações que têm liderança natural em sustentabilidade. Com essa
premissa, a instituição escolheu dez regiões para receber o investimento: Escudo das Guianas (Pará, Amapá e
Roraima), Região do Tapajós (Pará e Amazonas), Centro de Endemismo Belém, BR-319 (Amazonas), Três Fronteiras (Amazonas, divisa com Bolívia e Peru), Costa Equatorial (Amapá, Pará e Maranhão), Matopiba (Maranhão,
Tocantins, Piauí e Bahia), Bacia do Paraguaçu (na Bahia), Abrolhos Terra e Mar (Bahia e Espírito Santo) e a
região do MegaRio (30 municípios das regiões metropolitana e serrana do Rio de Janeiro).
“Obviamente, o Amazonas é sempre uma prioridade. Isso pela floresta, que é muito importante para a produção de água não só no Brasil, mas também em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. Para chegar a estas dez regiões, tentamos entender quais sistemas ecológicos e áreas brasileiras seriam extremamente
importantes em termos de serviços para a população. Também analisamos os melhores caminhos para proteger
esses ecossistemas e, consequentemente, os bens que eles geram para as pessoas”, detalha Seligmann.
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Em uma ação paralela, voltada para o estado do Rio de Janeiro, a Conservação Internacional anunciou o
reflorestamento da Bacia do Rio Guandu. Trata-se da principal fonte de abastecimento da Região Metropolina
do Rio. Em parceria com o Rock in Rio e o Instituto E, serão plantados 9 milhões de mudas. “Nossa meta é restaurar, em 10 anos, 5.400 hectares de áreas que um dia já foram recobertas com Mata Atlântica. Nos estudos
que realizamos, identificamos um potencial de, em uma década, alcançar uma economia de R$ 20 milhões para
o Estado do Rio. Isso é possível porque a recuperação das matas permitirá uma melhoria significativa na qualidade da água, reduzindo os custos de tratamento hoje realizado na Estação do Guandu”, exemplifica Rodrigo
Medeiros, vice-presidente da Conservação Internacional no Brasil.
Conheça a campanha no site www.anaturezaestafalando.com.br

L’Oréal: compromisso de neutralizar as emissões até 2020
A L’Oréal anunciou, em setembro, a meta de
ser uma empresa “carbono neutro” até 2020. Por
meio da implementação de projetos de fornecimento sustentável, o grupo tem como objetivo
gerar ganhos de carbono em quantidade equivalente às emissões de gases de efeito estufa ligados à sua atividade.
“A três meses da COP 21, este compromisso
renovado mostra a vontade da L’Oréal em fazer
parte do combate às mudanças climáticas. Esta
iniciativa demonstra a capacidade do grupo de
alavancar o seu poder de inovação a serviço de
um grande desafio ambiental ao lado de seus fornecedores e das comunidades. As empresas devem desempenhar um papel de líderes na busca de soluções para os desafios do nosso tempo”, disse Jean-Paul
Agon, presidente e CEO da L’Oréal.
Desde 2005, a L’Oréal conseguiu reduzir as emissões de CO2 de sua produção em 50% em valores absolutos; no
mesmo período, aumentou sua produção em 22%. Até 2020, a L’Oréal pretende continuar seu programa de redução
de CO2, tendo como meta a diminuição de 60% nas emissões. O acompanhamento do programa será por meio de um
plano inovador para ganhos de carbono em cooperação com os seus fornecedores de matérias-primas.
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A marca de uísque
Chivas Regal abriu um
concurso para empreendedores sociais
de diversos países,
inclusive do Brasil. A
iniciativa, batizada de
The Venture, busca
ideias inovadoras, que
tenham como objetivo
o bem-estar coletivo,
e distribuirá 1 milhão
de dólares aos vencedores.
O vencedor da etapa nacional do concurso será premiado com um curso na Singularity University, da NASA, e
participará de um workshop de uma semana no Vale do Silício, na Califórnia, além de concorrer ao prêmio em dinheiro, que pode ser dividido entre os melhores projetos.
O programa The Venture existe desde o ano passado. Na primeira edição, o vencedor brasileiro foi o projeto MGov,
uma consultoria que coleta dados de celulares analógicos para avaliar as demandas da população ou informar sobre
o atraso de algum programa social.
As inscrições estão abertas até 25 de outubro. Informações no site www.theventure.com
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Chivas Regal aposta em empreendedorismo social
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Other day I met a girl named Michele.

brothers and sisters in Morro da Mangueira in a tworoom house. No bathroom. Rio de Janeiro has many “Micheles”.

s
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sy

He is ten years old and lives with mother,

Their stories adorn the problem of housing for the working classes

in Brazilian cities. There is no “My House, My Life” to give way. And the

“redeemer” event, the Olympics came just aggravate the problem. This is one
of the themes we address in this issue, trying to cast a glance at the future, as
well as COP-21, our cover story. In these times of uncertainty and speculation, the
exercise is almost mandatory. You will find some possibilities on the following pages.
Enjoy your reading!
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he word gentrification in recent years, has
become part of the vocabulary resident of
the city of Rio de Janeiro. No one can deny
that the mega events for which the city
was chosen to host accelerated the process.
Gentrification is the word used to explain the shift
from one social group to another focus, with better
economic condition and distinct cultural profile. One
of the major housing controversies regarding the preparations for the Olympics is the removal of slums. In
this context, the case of Vila Autódromo, neighboring
the Olympic Park, is the most emblematic. Clashes
between residents and police have been frequent.
The script is almost always the same: the city government tries to demolish homes, families resist and

clash. Batons come in and rubber bullets fly through
the air.
Amongst the 450 families that lives in Vila Autódromo, 150 resist change. The reasons for the refusal
to change are many. For the inhabitant Melry Brito,
the city offers a very low amount of compensation
for property, R$ 122 thousand, and attempts to coerce
the residents in the negotiations. “With this amount I
cannot buy anything that gives people to live, or near
or far away.”
There are also cases of those who agreed, but
changed his mind. One of them is Leticia Alves. “I
got an apartment with three bedrooms, living room,
kitchen, bathroom and a tiny balcony. But the work
is all sloppy. In the bathroom is falling plaster, he is

ce of poor communities, and will become the center
of a beautiful, new Rio de Janeiro.”
His opinion about Vila Autódromo? “They’re going
to housing in their standard, they have to leave.” The
argument is that the lower said classes already have
their living space, the outskirts of the city, while the
elite belong to the center. Through a Public-Private
Partnership (PPP), the consortium will build real estate projects from 2018, in exchange for nearly R $ 1
billion investment to fund the Olympics.
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Two sides of the same coin
Amid the criticism, the City Hall focuses on the
merits of the Morar Carioca Program, billed as the
country’s largest slum upgrading program. The latest delivery was made in May, in the communities
of Leme, Rio’s South Zone. The initiative, housed
in so-called green component of the program, is in
charge of Municipal Housing Bureau. There were 10
buildings and two shops located on the hill of Morro da Babilônia. “All the buildings were intended for
the resettlement of low-income families who were in
the social rental, four for people with special needs.
The eight properties in Babilônia have room, two
bedrooms, kitchen, bathroom and laundry area, “explains the Housing Secretary, Carlos Portinho. In addition to these properties, in Babilônia there are other
16 apartments erected by the program.
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opening a hole in the kitchen floor is entering water;
and drains, clogged. “
Alexandre Magalhães, sociologist, analyzed the
removal history in the city. He points out that, today,
the focus of action is concentrated in the West Zone:
in Vila Autódromo and Curicica Union Village, both in
the studied area. And there are side effects of preparations for the 2016 Olympics has been speculated
that fly speculation is prowling the site. “According to
the very city of Rio, between 2009 and the beginning
of 2014, 20,300 families were removed. Of these,
9300 were in real estate My House, My Life, five thousand receiving social rent and 6000 were compensated. If we consider the situation of Vila Autódromo
and Vila Curicica Union, will be approximately 1,300
families, “accounts.
According to the urban planner Carlos Vainer, the
idea of the town hall is part of the Vila Autódromo the
Olympic Park project, which covers an area of over
one million square meters: “the land will be granted to
Odebrecht, Andrade Gutierrez and Carvalho Hosken.
After the event, the Olympic Park will become a condominium on public land.”
The businessman Carlos Carvalho, who heads the
construction company Carvalho Hosken, has indicated that the intention is this. In an interview, in August, to the Guardian newspaper, he said the region
“will be the home of a noble elite, without the presen-
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According to the Secretariat, the buildings have
a focus on sustainability, the inner walls were built
with ecological blocks. The product is considered
lighter, cleaner and gives residents more thermal
comfort in cooling the environment. The shuttered
windows also allow increased ventilation and lighting. The apartments have individual meters of water
and toilets with dual drive, allowing greater control
and reduction in the use of the liquid. The building
also features a heating system through solar energy,
which is greater comfort in hot bath and consequent
energy savings. The total investment in the work was
over R$ 2 millions.
The Morar Carioca program was created in July
2010 by the City Hall, in order to promote social inclusion through the complete and definitive urban and
social integration of the favelas of Rio 2020.
“The program involves the implementation of infrastructure, equipment and services and a broad
process of urban planning, always focusing on social inclusion and respect for the environment. The
Morar Carioca brings important innovations: system
maintenance and preservation of books, control, monitoring and land occupation and land use,” explains
the secretary.
The initiative is funded by the federal government
and the Inter-American Development Bank (IDB), and
the city hall. “The Morar Carioca program is designed
to integrate Municipal Plan for Social Housing and
Urban regularization instrument and land, articulate
the actions that contribute to the effective integration
of serviced informal squatter settlements, in accordance with the provisions of Master Plan for Urban
Development sustainable Municipality of Rio de Janeiro,” argues Portinho.
The program’s goal is to urbanize 584 units, with
three strands, two coordinated by the Municipal Housing and the third in charge of the municipal bodies
responsible for the works, utilities and maintenance
of the city. Among the actions taken are the implementation of water supply systems; sanitation at all
separator system; storm water drainage; flooring;
public lighting; garbage collection and public facilities; housing production for resettlement of the demolished homes for the works and town planning and
land tenure.
The program is structured in three cycles: 20102012 (23 units), from 2011 to 2016 (82 units) and
2015-2020 (162 units). The expected result is greater
integration urban, social, economic and cultural life of
the residents of informal slums to the city. The vision

of the program of social integration occurs both in
the development of projects as in the works. Early
in the project is carried out the diagnosis. In the action plan the stage is characterized and defined the
Special Area Social Interest, declared by law, which
are equated the answers to problems and is prepared
estimated budget.
The Morar Carioca also operates in the production
of housing units of social interest. These villas are
to facilitate the work in progress throughout the city.
One of the program’s highlights is the use of “rubber
asphalt” from the use of recycled tires, which does
not harm the environment.
CHALLENGE
“Our challenge is generating quality of life, dignity and promoting social inclusion, through the delivery of housing to persons who need to be resettled.
For this, the goal is to deliver to the end of the year
107 units for resettlement of Morar Carioca (mostly
is for resettled because they are in a risk area or
in places that will undergo works). There are 340
housing units to be auctioned, located in the South
and North, the Center and Ilha do Governador,”says
Portinho.
In addition, the Secretariat is focused on complete
deliveries of buildings ready the Program My Home
My Life (MCMV). In the first five months of the year,
21 notices were published and delivered 1,659 units,
including resettled this program. “By the end of the
year will be delivered over 5,080 units by lot MCMV,
adding resettled,” he says.
But as the saying goes, one swallow does not make
a summer. Maybe even two. The program MCMV, the
federal government is not the solution of reference
for the Brazilian housing complex problem. The consensus among architects who criticize the program is
its main misconception: the stimulation of peripheral
ghettos while keeping residents away from the centers. And also the replica of elite project templates,
to create gated communities, liable for side effects:
drug dealers and militia members´ invasion, as in Rio
de Janeiro.
Quando esteve no Brasil em julho, o chileno Alejandro Araveba deu sua modesta contribuição ao
debate sobre moradia popular: a habitação deve ser
considerada investimento, não gasto social.
When in Brazil in July, the Chilean Alejandro Araveba gave its modest contribution to the debate on
affordable housing: housing should be considered investment, not social spending. •
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Reduction of age of
criminal responsibility,
childhood and
international commitments
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By Amerigo Incalcaterra
Regional Representative for South America of the Office
of the UN High Commissioner for Human Rights, OHCHR
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gain, Brazil shows signs of how long is
the way to go for the country to reach the
maturity necessary to the effective implementation of its own laws. The turn is the
regulatory framework for water resources management, which became the focus of attention with the
recent and unprecedented water crisis experienced in
the country, particularly for the Southeast region. After
nearly two decades of established the National Water
Resources Policy by Federal Law No. 9,433, of January
8, 1997, rich in management tools and control the use
of water resources, it is clear the inability of our managers to implement such instruments effectively.
In several countries in South America, including
Brazil included, society discusses the reduction of
age of criminal responsibility and legal ways to treat
minors as adults when they commit crimes. The main
arguments for this are an alleged increase in juvenile
violence that minors would not be held accountable
for their actions or what the penalties would be receiving inadequate.
The heart of the matter, which is not mentioned
in this debate, and if the reduction of the legal age
is effective or not to combat violence. In this sense,
just take a look at the prison regimes in the region
to understand that more penalties is not synonymous
with less crime, highlighting the systematic failure of
restrictive laws and policies in this area.
In Brazil, this discussion unfortunately ignores international human rights obligations assumed by the
State. Just a few weeks ago, during an official visit
to the country, the UN Rapporteur on Torture Juan
Méndez said “handle juvenile delinquents as adults
violate Brazil’s obligations under the Convention on
the Rights of the Child”.
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Indeed, this international treaty prohibits children
under 18 are tried as adults and forces to adopt a minimum age at which the State does not punish criminally children. The Convention also provides that
the implementation of a special criminal responsibility system for minors, guaranteeing the presumption
of innocence and due process. These special arrangements should establish differentiated penalties
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against adults. Deprivation of liberty must be exceptional and a last resort measure.
In view of the foregoing, at the time of committing
a crime, any person under 18 years should be given
special treatment within the framework of the juvenile criminal justice systems, to be judged according
to their age. Therefore, it is inaccurate to claim that
minors who commit serious crimes are held liable for
their actions.
In addition, a report this year by UNICEF showed
that Brazil is the second country with the highest
number of homicides of children and adolescents
in the world - second only to Nigeria - and that 28
children and adolescents are murdered daily in the
country. This reveals that minors are the main victims
of serious crimes.
The 195 states in the world that have ratified the
Convention on the Rights of the Child, including Brazil, have pledged to take all appropriate legal measures to protect minors. However, the reduction of legal
age contrary this term and is not no solution to the
problem of insecurity.
The Chamber of Deputies of the National Congress took a step in the opposite direction to international standards, approving a project to reduce the
penal age from 18 to 16 years for some particularly
serious crimes. The final adoption of this amendment
would undermine the international responsibility of
the State for failing to drawing up the Convention on
the Rights of the Child, and Brazil would be left with
nothing but denounce and withdraw from the treaty.
In fact, in September, the UN Committee on Rights
of the Child should review the human rights situation
of minors in Brazil and a state delegation will appear
before the international experts in Switzerland, where should explain this incompatible design with the
Convention .
It is expected then that the discussions within the
Brazilian society, and especially the course of the project in the Senate, take into account the commitments
that the Congress of Brazil took sovereign when it ratified international instruments on human rights, and
therefore it forced to respect and promote. •
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agribusiness
SUSTAINABILITY

Monetizing

context and can pose a threat to the poor and indigenous communities who depend on the land for their
livelihood. Although the path from valuation to commodification is not inevitable, it is indeed a slippery
slope. Avoiding this pitfall requires a reaffirmation
of the precautionary principle and a commitment to
democratic decision-making and social justice as the
foundations of a sound environmental policy for the
twenty-first century.
The Promises and Perils
of Ecological Economism
Do nature’s services need a monetary value? Over
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In the wake of declining political will for
environmental protection, many in the environmental community are advocating for
the monetization of nature. Some argue
that monetization, by revealing the economic contribution of nature and its services, can heighten public
awareness and bolster conservation efforts. Others
go beyond such broad conceptual calculations and
seek to establish tradable prices for ecosystem services, claiming that markets can achieve what politics has not. However, such an approach collapses
nature’s complex functions into a set of commodities
stripped from their social, cultural, and ecological

insight-bIOMA

By Barbara Unmüßig
President of the Heinrich Boell Foundation
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the past decade, members of the environmental community have been increasingly saying “yes,” arguing
that conservation policy must have an economic motive to get sufficient attention from policymakers and
the public. Among the proponents of this new ecological economism, one can find two distinct approaches.
One approach seeks to monetize the value of nature simply in order to reveal its immense economic
contribution to society. Its champions point out that
the significant value created by nature and its diverse
services to humanity often goes unnoticed. Quantifying its full extent, they claim, would help to generate
the political will to prevent the further destruction of
nature and to facilitate its rehabilitation. The best way
to reveal nature’s value, they conclude, is to present
it in the terms policymakers understand best: money.
A second group of thinkers is taking such economism even further. They argue that monetization
is only meaningful and effective if there are markets
to set prices for the ecosystem services in question.
Markets for such commodified ecosystem services,
they argue, can protect conservation policy from the
vagaries of political will. Roll back bureaucratic red
tape, and let the market work its magic to save nature.
The line between valuation and commodification,
although clear in theory, becomes blurred in practice.
To be sure, valuation alone does not inevitably entail the risks to the preservation of nature intrinsic
to commodification. Nevertheless, it changes how we
see and relate to nature and can inadvertently pave
the way for the privatization of ecosystem services
that the advocates of valuation often oppose. We
must, therefore, approach the issue of monetizing nature with grave caution and not allow it to weaken the
precautionary principle, nor the principle of democracy itself, both of which we need for scientifically
sound and socially just environmental policy.
Where There Is No Will,
Can There Be a Way?
Among nature conservationists, a deep-seated
frustration prevails. Although the loss of biological diversity and the degradation of ecosystems are proceeding at an unprecedented scale, nature conservation
remains politically unpopular. The implementation of
the political directives and multilateral commitments
from the Convention on Biological Diversity has been
halting at best. The biodiversity targets of the Millennium Development Goals (MDGs) have been spectacularly missed. Funds are lacking for maintaining old,
let alone establishing new, protected areas. The poli-

tical will to prioritize the conservation of nature over
resource extraction or infrastructure development is
itself rapidly becoming an endangered species.
As a result, conservationists have sought a new
strategy and have settled on monetization. Although
the concept of valuing ecosystem services goes back
to the 1970s and has appeared in conservation debates ever since, it has gained renewed attention over
the past decade. In 2001, Kofi Annan commissioned
the Millennium Ecosystem Assessment on behalf
of the United Nations to reveal the unnoticed contributions of nature to human well-being. Although
the report, released four years later, produced no
noticeable political shift in support for environmental protection, it sparked an interest in incorporating
economic incentives into environmental policy. The
year 2005 marked the launch of the EU’s Emission
Trading Scheme (ETS), which applied market principles to climate change mitigation. The United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCC)
also began to develop a scheme known as REDD+
(Reducing emissions from deforestation and forest
degradation), which some policymakers have sought
to turn into a carbon offset market. In 2008, the TEEB
study (The Economics of Ecosystems and Biodiversity), commissioned by the G8 member states, took
the economistic approach of the Millennium Ecosystem Assessment a step further with its policy recommendations. The report sought to bring the economic
value of nature into the calculation of national economic accounts and advocated for the incorporation
of biodiversity offsets into domestic and international
conservation policy.
Environmentalists, business leaders, and policymakers have all sought to make environmental protection an economic rather than just a political issue.
The introduction of “no net loss” policies, which allow
economic development to proceed as long as the net
acreage of a specific type of ecosystem is maintained,
has effected a paradigm shift in environmental policymaking. However, offsetting ignores how unique and
interconnected biodiversity is, and it overlooks the
importance of nature for local communities and the
ways they suffer when their ecosystems are damaged. Land-use policies based on whether a company
can pay for an offset, and not on what local communities and humanity need to survive, undermine basic
rights and democratic principles.
Back to First Principles
In order to prevent monetization from slipping into
commodification, we must revisit one of the hallowed
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the value of the ecosystems themselves, but on the
cost of the necessary repair. As the repairs proceed,
the cost estimate can be adjusted appropriately, making the need to estimate the value of nature in the
abstract irrelevant.
Consider, for example, the Deepwater Horizon oil
spill from 2010. When the drilling platform exploded,
an estimated 800 million liters of oil flowed into the
sea over many weeks, in one of the worst environmental disasters of its kind. The resulting damage to
the flora and fauna of the Gulf region, as well as to the
surrounding fishing industry, was immense. Through
2012, British Petroleum (BP), the owner, was required by law to reimburse public and private entities
a total of $43 billion for the consequential damages.
The damage done to the Gulf of Mexico, however, was
largely irreversible: no amount of money can completely undo the damage. The counsel of the precautionary principle remains paramount: the drilling should
have never started in the first place.
Over the past several decades, we have seen
not only increasing environmental degradation, but
also the erosion of the concepts of the public good
and collective responsibility to preserve nature. In
embracing the monetary valuation of nature as a
strategy for mobilizing support for environmental conservation, environmentalists are resigning
themselves to a political status quo that can only
comprehend value in terms of money and markets.
By viewing ecosystems and their services through
a pecuniary lens, monetization profoundly changes
our relationship with nature, and, if taken to the
point of commodification, can subject the fragility of
nature’s balance to the destructive logic and volatility of markets. Even though the trend toward the
privatization of public goods has been pervasive
over the past decades, we should not acquiesce so
easily in allowing the privatization of the most basic public good of all—nature itself. We must meet
the grave environmental challenges of the twenty-first century with boldness and prudence, using the
precautionary principle, along with the principles of
fairness and democracy, to set boundaries that human action must not transgress. •
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principles of environmental policy: the precautionary
principle. It states that when an action or policy could
pose a substantial risk to the environment, a very
high burden of justification should fall on those seeking to take such an action. Like the classical mantra
of medical ethics, the precautionary principle insists
upon first doing no harm.
The precautionary principle illuminates the clear
difference between a payment for preservation and a
license to destroy. For example, policymakers sometimes seek to prioritize biodiversity preservation over
agricultural or infrastructural development in a certain area, where this lack of development might come
at a lost opportunity cost to the farmers or other owners of the land. Thus, to compensate them for the
forgone economic opportunity, the state provides a
direct payment to the land owners, essentially a payment for the “ecosystem service” maintained. Such
conservation payments are, in fact, central to US and
EU agricultural policy. No new commodity or market
is created: the public (as opposed to the private) sector is the only actor to provide the compensation, and
the policy aims to maintain nature in its current state.
Such payments for ecosystem preservation are
quite distinct, conceptually and practically, from the
implementation of market-based environmental trading schemes. Under a trading scheme, investors
need not forgo economic development; rather, they
can compensate society for the resultant destruction by paying for the preservation of an “equivalent”
piece of land elsewhere. From the perspective of the
developer, this new piece of land takes the form of a
certificate for an ecosystem service, but it is detached from its physical reality.
Monetization can also be appropriate in the application of the “polluter pays principle,” a key part of
international environmental law. According to this
principle, in the event of unavoidable environmental
damage (such as an environmental disaster), the responsible entity must provide appropriate compensation for the value of the damage. As the damage has
already been done, the demand for repayment can
serve as a deterrent, raising the economic stakes of
future disasters. The focus is no longer on estimating
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SOS forests
By Rachael Peterson
Research Analyst at Global Forest Watch

Cambodia: A Hotspot of
Tree Cover Loss in the Mekong
The Greater Mekong region (consisting of Vietnam, Thailand,Cambodia, Laos, Myanmar and China’s
Yunnan Province) is home to some of the most biodiverse forests in the world. These forests are economically important for local people. With the exception of China, the average rate of tree cover loss in
Mekong countries from 2001-2014 increased by more
than five times the rate of the rest of the tropics.
The situation is especially concerning in Cambodia, due in large part to the conversion of natural forests for rubber plantations. Since 2001, tree cover
loss in Cambodia accelerated faster than in any other
country in the world. Although Cambodia’s tree cover
loss peaked in 2010, it remains extremely high. Cambodia lost four times the area of tree cover in 2014 as
it did in 2001. Researchers have established a strong
correlation between forest loss in the Mekong and
global rubber prices, indicating that as commodity
prices increase, forest clearing will likely follow.
Outside the Amazon:
The Gran Chaco Is Disappearing Fast
While tree cover loss rates have been slowly declining in the Brazilian Amazon, we’re now seeing
troubling rates of tree cover loss in other forested
areas of South America, especially in the dry tropical
forests of the Gran Chaco region covering areas of
Paraguay, Argentina and Bolivia. Paraguay in particular stands out as a notable hotspot for loss—both
in the Chaco and other ecosystems such as the biodiverse Atlantic forests—due to expanding cattle ranching and soybean farming.
Some anticipate deforestation will continue to increase in the Gran Chaco and surrounding forests as
cattle ranchers and soy farmers expand into previously isolated areas, but there is some reason to be ho-
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Tropical Tree Cover Loss Extends Far
Beyond Brazil and Indonesia
Tropical countries alone lost nearly 10 million
hectares (25 million acres) of tree cover in 2014, an
area about the size of South Korea. And tree cover
loss in the tropics is accelerating. Those following
tropical deforestation tend to focus on two countries,
Brazil and Indonesia—and for good reason, as the two
countries contain some of the world’s most extensive
tropical forests. However, Brazil has reduced deforestation in the Amazon by 70 percent over the last
decade, and is widely considered a success story in
forest conservation. Indonesia recently extended a
moratorium to prevent future licensing of forest clearing in some of the country’s richest forests.
In 2014, however, we see an uptick in tree cover
loss in both countries. Observers have suggested that
Brazil’s increase could be due to changes in commodity prices and legislation. In Indonesia, the latest
data is disappointing following the drop in tree cover
loss in 2013, but loss remains well below the rates
seen in 2012. See our blog exploring the findings from
the 2014 data in Brazil and Indonesia here.
Increasingly, however, Brazil and Indonesia alone
do not paint the whole picture. More than 62 percent
of tropical loss in 2014 occurred in countries outside
of Brazil and Indonesia, compared to 47 percent back
in 2001.

A DIVE INTO THE DATA
This release builds on tree cover loss data for
2000-2012 published in Science and recently updated for 2013. It also features reprocessed data for
2012 and 2013 using newly available data and an improved algorithm (read more here).
The data also paves the way for the highly-anticipated Forest Resources Assessment 2015, a comprehensive report from the Food and Agriculture Organization (FAO) of the U.N. New Global Forest Watch
data and the Forest Resources Assessment will both
be presented at the World Forestry Congress in Durban, South Africa on September 7th and 8th.
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he world’s tropical forests are in trouble,
confirm new satellite-based data from the
University of Maryland and Google, and
released today on Global Forest Watch
(GFW).The world lost more than 18 million hectares
(45 million acres) of tree cover—an area twice the
size of Portugal—in 2014. Tropical countries lost 9.9
million hectares (24.5 million acres) of tree cover—
more than half of the total. Tree cover loss measures
the removal or death of trees, regardless of the cause
and inclusive of all types of tree cover, from a tropical
rainforest in Indonesia to a managed tree plantation
in Europe. The data does not account for tree cover
gain, which is another important dynamic affecting
forest landscapes worldwide.
New analysis from GFW has identified new hotspots of accelerating loss in the Mekong River Basin,
West Africa, South America’s Gran Chaco region and
Madagascar.
The increasing pace of tree cover loss in the tropics is of great concern, and a deeper investigation
can reveal insights for tackling the drivers of deforestation.
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peful. More and more companies—including beef and
soy buyers—are committing to zero-deforestation
policies. It will be important to hold these companies
accountable for these commitments.Global Forest
Watch Commodities helps to monitor progress.
West Africa and the Congo Basin
Of the 10 countries with the fastest acceleration
of tree cover loss, almost half can be found in West
Africa. While West Africa isn’t often thought of as a
deforestation hotspot, the expansion of palm oil development has taken its toll on the region’s forests as
investors and other accelerate clearing.
The countries of the Congo Basin, including the
Democratic Republic of the Congo,Republic of Congo,
Cameroon, Central African Republic and Gabon have
also seen tree cover loss climb rapidly due to palm
oil expansion, timber extraction and small-scale agriculture.
Madagascar
Madagascar is another notable African hotspot.
In 2014, Madagascar lost a significant 318,465 hectares (787,000 acres) of tree cover, almost 2 percent
of its total forest area, due to agriculture, mining and
the extraction of high-value timber. This is especially
concerning given the high rates of biodiversity and
endemism in Madagascar’s forests, including many
still-undiscovered species.
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What Does it All Mean?
As we approach the next U.N. Climate Summit
(COP 21) in Paris this December, countries will need
to give special attention to their forests. In every nation featured in this blog except China, land use change including deforestation represents the greatest
source of greenhouse gas emissions. Without urgent
steps to better manage forests—such as directing
agricultural expansion onto already degraded lands—
many countries may miss their targets to cut emissions. This may also limit their access to REDD+ funding or other pay-for-performance schemes offered
by donor countries. More importantly, these countries
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will lose out on the incalculable benefits that forests
provide to citizens, such as clean air and filtered water, firewood and food, habitat for wildlife, and much
more.
These lessons are also important for consumer
companies and countries who buy goods that have direct and indirect effects on forests. China, for example, has massive impacts on forests far beyond its
borders, as its demand for soy drives deforestation
in Latin America, and demand for timber, rubber and
hydropowerleads to forest clearing in the Mekong.
Some of these imports are then re-exported to other
markets including Europe, Japan and North America.
Large consumer countries—including the United States and European nations— should also find ways to
decrease their footprint on forests abroad.
Data can help. As technology improves, Global
Forest Watch will have even greater abilities to monitor tree cover loss and its important corollary, tree
cover gain, to provide a more comprehensive picture
of the complicated dynamics of loss and gain that
characterize the worlds’ forests. The U.N. Food and
Agriculture Organization’s forthcoming Forest Resources Assessment, which will be launched next
week at the World Forestry Congress in South Africa, will also contain important information helping
us to understand forest changes around the world,
adding to a data record that stretches back more
than half a century. As the world of forest information gets richer, everyone from government officials
to researchers to everyday citizens can get more involved in helping to monitor and manage our forest
resources.
What Will the Future Hold?
While the new data for 2014 gives us important
information about the dynamics of tree cover change
around the world, it is important to remember that one
year of data alone cannot define a trend. The new 2014
maps suggest that achieving consistent reductions in
the rate of tree cover loss in Indonesia and Brazil remains elusive. Time will tell whether these countries
can make up for lost time – and lost forests. •
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By Kelly Nascimento
Insight-Bioma editor
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he world’s eyes will be on Paris in November. On climate´s betting exchange, the
survival of thousands of species. Humans
beings included. In preparation for the United Nations Conference on Climate Change (COP 21),
United States, China and Brazil have signaled they will
present bold proposals for emission reduction, which
has injected good dose of optimism in people who follow the debate and are concerned about global warming and its impact on the common future of the world
population.
Indeed, the Pew Research Center survey shows
that climate change, beside the economic instability
and Jihadist terrorism, is a leading global fear to most
of people around the world. The study was conducted
in 40 countries between March and May 2015. More
than 45,000 people have been heard and pointed to
climate change as the greatest threat facing humanity.
Forty-six percent said they were very concerned. In
Brazil, this rises to 75%. In Burkina Faso, 79% of the
population is afflicted. The African country, according
to UN projections, should try some of the worst impacts of global warming.
The leaders of these afflicted people will be negotiating in Paris at the end of the year, and preparations
are in full swing. In September, diplomats gathered in
Bonn, Germany, to negotiate a text for the Paris Climate Agreement. There was no consensus, only commitments.
NON-CONSENSUAL COMMITMENTS
Analysts say there has been progress. One is the
fact that the representatives of the Arab countries
agree to include in the proposal of developing nations
(G77) the question of “losses and gains” in return for
mention of measures to compensate oil producers for
not extracting the input. The concept of damages covers effects on climate change which can no longer
adapt.
Funding the fight against climate change was also
on the agenda as well as the differentiation between
developed and developing countries for the purpose of
emissions mitigation actions. In the previous debate,
the Brazilian position was strengthened: the proposed
differentiation in concentric circles was not ruled out.
According to Raphael Azeredo, director of the Department of Environment and the Foreign Ministry Special
Topics, the Brazilian proposal of “concentric differentiation” respects the principle of common but differentiated responsibilities, recognizing that conditions in
the country may change over time, which would mean
more emission reduction commitments in the next

agreement. “The only proposal on the table to address
the issue of differentiation is from Brazil,” he said.
UNITED STATES ON THE FRONT
O Brasil, ao lado de China e Estados Unidos, emitiram sinalizações positivas às vésperas da conferência.
Não é demais lembrar que os três figuram na lista dos
dez maiores emissores globais de gases de efeito estufa (GEE).
The Brazil, along with China and the United States
sent positive signals, on the eve to conference. It is
worth remembering that the three listed among the top
ten global greenhouse gas emitters (GHG).
Em junho, os presidentes Barack Obama e Dilma
Rousseff, líderes dos dois países mais populosos do
Ocidente, divulgaram um comunicado prometendo que
cada país obteria, até 2030, 20% de sua eletricidade
de fontes renováveis, não incluindo energia hidrelétrica. Além disso, o Brasil se comprometeu a restaurar,
até 2030, 12 milhões de hectares de suas florestas –
uma área quase do tamanho da Inglaterra – baseando-se no cumprimento de políticas destinadas a eliminar
o desmatamento ilegal.
In June, the presidents Barack Obama and Dilma
Rousseff, leaders of the Western Hemisphere’s two
most populous countries, released a statement Tuesday pledging each country to get 20 percent of its electricity by 2030 from renewable sources, not including
hydropower. In addition, Brazil pledged to restore 12
million hectares, or 46,332 square miles, of its forests
— about the size of England — by 2030 while it also
pursues policies aimed at eliminating illegal deforestation.
“The declaration provides a joint initiative of the two
countries in three areas: in the catchment area of investment for reforestation in the area of energy, particularly renewable energy, and in the area of adaptation
to climate change impacts. So are three aspects of a
joint initiative that will be implemented going forward.
This will bring opportunities for Brazil to have greater
access to technology. Which, incidentally, is consistent
with what does the UN convention on climate change,
when stipulates that developed countries and technology holders assume the obligation to transfer it to developing countries. So bilaterally, we are giving practical effect to this broader multilateral context,” explains
Everton Lucero, head of the Climate Division, Ozone
Chemical Safety and the Foreign Ministry.
Meanwhile, China solidified climate commitments
made in November to increase its emissions reduction
target, in anticipation of the Paris meeting. The largest
emitter in the world committed to reduce the amount
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WHAT BRAZIL IS BRINGING TO PARIS?
Unlike China, Brazil has not detailed its emissions
reduction proposal. Indeed, the country has until October to do so. Weakened, the government Dilma Rousseff lives grappling with the economic crisis and the
threat of impeachment. Some worry that the environmental issue is to move sideways in the middle of the
fire initiated in the Alvorada Palace.
The head of the Climate Division, Ozone and Chemical Safety at Itamaraty ensures there. “Our expectations for COP 21 are great. We will bring concrete proposals, which already anticipated and disclosed since
last year. Let the spirit of contributing to the outcome
of COP 21 is a new agreement to give implementation
to the climate convention of an ambitious, fair and balanced.”
Lucero believes that the outlook to be analyzed is
the discovery of paths and new possibilities. “We see
this agreement and changes in climate regime not only
from the environmental perspective, but as opportunities for development. How can we benefit from the global low carbon economy? One thing is certain, we are
facing an inevitable and irreversible process, which is
moving toward an economy with low carbon. From this
perspective, we seek the best opportunities. “
To structure its proposal, the government mobilized representatives from various sectors of civil society, NGOs and companies. In the industry case, one
of the main proposals is that the country’s contribution
to the new agreement provides for a reduction of greenhouse gas emissions for the whole national economy,
without stipulating goals by sector.
Mário Cardoso, expert in Policy and Industry at the
National Confederation of Industry (CNI), says that the
determination of a plafond in absolute emissions in the
sector would impact the international competitiveness
of Brazilian companies and still generate negative environmental effects for the planet. “If we consider today that our domestic industry over, global emissions
would increase because the demand for products
would persist and would be met by other countries that
have energy sources emitting more than ours.”

LOW CARBON ECONOMY
According to Lucero, the debate must go beyond
the environmental aspect of the reduction of GHG
emissions and include opportunities for development
of a low carbon economy. “We are an inevitable process that is irreversible, which heads for an economy
of lower carbon intensity in all areas. This is an absolutely transversal issue,” he pointed out.
Adriano Santhiago, director of the Department of
Climate Change of the Ministry of the Environment,
agrees. “Contrary to what many people interpret the
Climate Change Convention is not strictly environmental. It is about sustainable development. We are talking
about competitiveness, geopolitics in the international
field “, signaled.
Santhiago points that Brazil has already reduced
41% of emissions from deforestation, which altered
the environmental profile of the country. In 2005, 58%
of Brazil’s emissions were related to land use and forests, that percentage dropped to 15% in 2012. Currently, the most emitting sectors are agriculture and
energy, with 37% each. The industry contributed with
4%. In the new profile, it turned to 7%.
Rodrigo Lima, manager of Agroicone Consulting,
believes the Sector Plan for Mitigation and Adaptation to Climate Change for the consolidation of a Low
Carbon Economy in Agriculture (ABC Plan) can be an
asset in this scenario. “It is possible to strengthen low
carbon actions in agriculture, cumulated with the improvement of the accounting of emissions and removals of carbon, which can - and should, in my view - to
foster the creation of an ABC Plus Plan”, he argues.
According to him, reducing deforestation for itself
will no longer be the focus of mitigation actions. “The
forest inventories in the form of reduced emissions
from deforestation and degradation may have some
value, depending on the negotiations. Any commitments / targets set in the new agreement will require
action in all sectors, focusing on energy and agriculture “, he said.
Sergio Besserman, president of Sustainable Development Technical Chamber of City Hall, considers
Brazil the only country in the world where the absorption of the costs of transition to a low carbon economy
can make it more competitive. But for this the necessary investments cannot wait. He said the country will
win when the international market to start pricing the
intensity of carbon present in the supply chain of each
segment. “This is our chance. By the time the pricing
begin to turn, who have less carbon will be more competitive. Brazilian energy matrix will make the difference, “he predicted. Place your bets. •
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of carbon emitted relative to the size of its economy
60-65% by 2030, based on the cuts already made and
in accordance with a prior agreement with the United
States.
The commitments made by the three countries
came in different shapes and sizes, ranging hectares
of forest for gigawatts of renewable energy, which
collectively appear to represent a major step to combat
climate changes.
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By Maurício Antônio Lopes
President of Embrapa
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ponsibility to feed the population and at the same time,
expand the action to provide food for a world that will
continue to grow and demanding in quantity, diversity
and high standard of quality. Do it in a sustainable
manner will require technological sophistication that
increases the efficiency of use of environmental resources - especially water, soil and biodiversity - and
ensure proper ecosystem services, such as waste
recycling, restoration of water resources, improvement of the atmosphere, among others.
Brazil leads a large generation of effort and use of
technology “saves resources,” low-carbon, capable of
promoting the sustainable expansion of agricultural
production. Expansion based more on gains in productivity of land, in line with the new Forest Code. The
ABC Plan - “Agriculture of Low Carbon” is a bold public policy aimed at broadening the recovery of degraded pasture, crop-livestock-forest (IAFP), the no-tillage system (SPD), the fixation nitrogen (FBN), planted
forests and the treatment of animal waste.
Therefore draws the world’s attention the potential
for sustainable intensification of Brazilian agriculture.
A great extension of our agricultural land can be used
safely 365 days a year, producing in the same space,
grains, animal protein, fiber and bioenergy. And unlike
any major food producer in the world, Brazil has 62%
of its territory with natural vegetation.
This role and opportunities for generating and disseminating technologies that promote sustainable expansion of agricultural production will dominate the
discussions of national and international experts in the
first World Congress on Crop-Livestock-Forest Integration. The event, organized by Embrapa and partner
institutions in Brazil and abroad, will take place at the
Convention Center Ulysses Guimarães, in Brasilia.
This forum will have as a backdrop the ambition to
ensure food and nutrition security in the future. It is
a great opportunity for Brazil presents itself as a nation prepared to contribute two complementary paths:
the path of natural vocation, large and diverse country,
with thriving environmental wealth; and by means of
competence, based on your search history and consolidated agricultural innovation over the past four decades. •

|

“s

ustainable intensification” This
is a concept that increasingly
will gain notoriety. The reason
is simple. The world population
will continue growing, more urbanized and demanding, on a planet of finite natural resources. Will require more food, energy and well-being, which requires
more efficient use of nature’s riches - and you need to
preserve the property for future generations. “Solving
that account” sets the sustainable intensification.
The study Vision 2014-2034: the future of technological development of Brazilian agriculture, released
by Embrapa in 2014, indicates that, by 2030, few countries will concentrate good part of the population and
income. The world’s population will gradually become
older. Per capita income in major consumer countries
will rise, and the demand for noble proteins such as
milk, meat, eggs, fish, fruits and vegetables.
In two decades, it shall increase by 3 billion the
number of consumers in the world and the Asia-Pacific focus about 60% of the global middle class. As significant as population growth and changing demands
and preferences of consumers is the fact that such a
scenario should be seen more in regions where low
is the possibility to expand food production. There is a
shortage of arable land and essential resources, particularly water, as in the vast desert and semi-arid areas
of Africa and Asia.
Worldwide, the areas that could be used for the expansion of the agricultural frontier are in Russia and
Eastern Europe. But its use is limited because of the
climate and the need for large investments, difficult
to perform in the coming decades. Canada, a country
where there is good land and infrastructure support
to agricultural production, living with serious climatic
limitations.
South America is the region that has climate conditions and more favorable natural resources for sustainable expansion of agricultural activity, especially
in its tropical and subtropical range. Similar potential
exists in parts of sub-Saharan Africa, although the recovery in this region depend on substantive policies
and structural changes, a task for many generations.
Lays therefore on the tropical America a great res-
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Challenge:
better transportation
with less pollution
By Paulo Roberto Guedes
President of the Veloce Logística

Over the past four years, Veloce Logística decreased by 12.6% its emissions of
greenhouse gases, though having raised the volume transported by over 40%. This
is the result of some actions, among others, increasing the size of trucks, use of
programs that reduce the mileage, own gas fuel, with better quality, fleet renewal
through collective purchasing, awards the best partners and certification of vehicles

activities, mainly by operators and users of road
transport.
Specifically, in the case of trucking charges,
the level of competition, sometimes even predatory, has not allowed the inclusion of more modern techniques of control and reduction of pollution levels in their activities. As is known, the rates
cannot keep costs, and infrastructure deficiencies
further complicate the activity.
A Veloce Logística completou cinco anos de
atividades em agosto de 2014 e traz, em seu DNA,
a preocupação de crescer de forma sustentável.
Como uma das empresas líderes no transporte rodoviário de cargas entre Brasil e Argentina (é uma
das operadoras logísticas brasileiras que mais
cruza a Ponte Internacional de Integração, que liga
as cidades de São Borja, no Brasil, e São Tomé,
na Argentina), a Veloce tem como meta minimizar
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espite its continental dimensions Brazil
has a largely road transport matrix. This
modal has a lower load capacity and
higher energy consumption per kilometer compared to rail, waterway or sea. However,
as these transport modes have not yet comprehensive or regular service structures, it is essential
to develop solutions that reduce the environmental impact of road transport, since this represents
60% of modal cargo transportation matrix.
Há que se considerar, também, que o tema
“sustentabilidade” é algo recente e ainda não “enraizado” na cultura dos responsáveis brasileiros
pelas atividades logísticas, principalmente pelos
operadores e usuários do transporte rodoviário.
We must also consider the theme “sustainability” is a recent and still not “rooted” in the culture of Brazilian people responsible for logistics
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in accordance with government regulations.
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os impactos negativos no meio ambiente, decorrentes
dessas operações.
Veloce Logística completed six years of operations
in 2015 and brings in his DNA, the concern to grow
sustainably. As one of the leading companies in the
road transport of cargo between Brazil and Argentina
(is one of the Brazilian logistics operators more crosses the International Integration Bridge that connects
the cities of São Borja, Brazil, and Sao Tome, Argentina), Veloce aims to minimize negative impacts on the
environment stemming from these operations.
It is also true that there is a growing pressure from
government, customers and society in order that companies seek concrete solutions to improve the environment and achieve smaller indices of pollution. Logistics service providers, which are among the main
actors in the integration of the supply chain, need to be
aligned to this search.
The big challenge is to transport more and pollute
less. Veloce bet on this concept and has been able to
reduce their emissions of greenhouse gases. After all,
we firmly believe that sustainability is here to stay.
SUSTAINABILITY MANAGEMENT SYSTEM
Veloce was established in 2009 with the philosophy of providing logistic services that add value to the
supply chain of its customers. Within this concept, one
of the Veloce’s goals is to make their logistics operations more sustainable, reducing costs that do not
generate value for the customer and reducing the impacts of these activities on the environment and society. With this view, the Veloce Sustainability Management System has implemented a series of measures
that reduced the volume of greenhouse gas emissions
in our operations, helping to reduce the impacts of our
customers’ value chains.
The creation of the Veloce Environmental Policy,
in line with its vision, mission and values, guided the
goals of the Sustainability Management System (SMS),
which is based on six pillars:
a) Definition of quality and environmental policies;
b) Certification ISO 9000 and 14000;
c) Carrying out the inventory of CO2 emissions;
d) Registration and publication of the inventory;
e) Specific initiatives for reducing CO2 emissions;
f) Complementary initiatives aimed at raising awareness and “acculturation” of the company and partners and suppliers with respect to sustainability.
When designing the SGS, Veloce set himself four
main challenges:
1) To adapt to existing environmental policies (ad-

ding up to them whenever possible) and meet customer requirements accordingly;
2) Increase the efficiency levels of operational and
administrative processes and increase the productivity of equipment operated directly or indirectly by the
company;
3) To develop new practices and operational procedures which had as main objective the reduction of
pollution levels in any activities of the company;
4) Encourage all of their suppliers, notably transport
service providers to: (I) correctly observe the Veloce
Environmental Policy; (Ii) adopt the best operational
practices that, among other requirements, must include increased productivity, improved energy efficiency
and respect for established rules and procedures.
To overcome all challenges established the Quality
Management, responsible for the implementation of
SGS, it has been linked directly to the presidency of
the Veloce, for as it is a priority program, it is necessary that the entire company understands “the mark”.
It was created, including an Implementation Committee
with 18 professionals representing all business units.
They could not, however, and both fail to meet the
demands of customers, suppliers, employees and collaborators, and it focused also the implementation of
continuous improvement processes and relationships
with these groups, in order to reduce social and environmental impacts created or generated by all these
agents.
The ACTION PLAN
In addition to the certifications (Quality Management and Environmental Management) and the completion of the inventory of greenhouse gases (in 2010,
2011, 2012 and 2013), SGS has developed a consistent
and very comprehensive action plan.
Among the various initiatives of this action plan,
which effectively contributed to the improvement of
the sustainability index, should be cited:
> Software deployment and routing travel systems,
to create routes with shorter distances and therefore
“consume” less fuel or that best take advantage of the
capacity of transport equipment;
> Increased sider trailer fleet with high extent of 14
meters to 15.4 meters in order to increase the volume
transported per kilometer;
> Replacement of existing trucks with more new
(reducing the average age of the fleet), which pollute
less and use less fuel per kilometer;
> Awareness meeting”, encouragement and incentive for third party carriers and aggregates drivers actively participate in the sustainability program;

> Other complementary initiatives, but also important: 1) packaging reuse; 2) use of recyclable materials;
3) business of rationalization of all executives; 4) garbage collection; 5) Waste correct direction; 6) oil spill
containment.
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CONCLUSIONS
The rationalization process implemented in transport networks has decreased by 7.37% to mileage
traveled between 2010 and 2013, generating concrete savings of cost and time on shipping. The use of
transportation equipment (most modern inclusive) and
cleaner fuels, the “awareness” for the theme linked to
the environment and the effective training of drivers in
the category “defensive and economic driving” resulted in a decrease in fuel consumption and CO2 emissions equivalent to 5.69%. We reached lower mileage
and less use of fuel resulted in improved energy efficiency equivalent to 12.64%. •
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> Aid - not financial - for the road transport service providers loads acquire the most modern and new
equipment (club Opportunities / Purchasing Collective);
> Training of defensive and economic driving and
less polluting practices;
> Award of the best suppliers of the company, with
sustainability as a key item measurement (Highlights
from Veloce Award);
> Green Seal Deployment, which certifies vehicles
in accordance with the emission limits of greenhouse
gases established by manufacturers and environmental standards of the government;
> Training programs and awareness with managers
of carriers;
> Own gas station installation, offering cleaner diesel, 3% more economical and with different prices;
> Rainwater collection and reuse (after treatment)
of water used in trucks laundering;
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an example of what is possible
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IMPLEMENTATION
In January 2011 was inaugurated the first point of
collection of the program Renew Action. In the first
year of action, the company activated 210 points
partnerships with retailers, malls and public agencies. Since then, the program grows in number of collection points and collected volume. Along with activations, speeches and actions are performed in order
raise awareness for the separation and sustainable
disposal of cooking oil waste. The oil is collected by
specialized partner companies and forwarded to the
production of biodiesel.
Currently, the program marks presence in over 70
cities in the states of São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Parana and Goias, It has about 470 collection points, which have received more than 600 tons
of post-consumer waste oil.
The analysis of the effectiveness of the program
is constant, and during the implementation period,
some improvements have been made for quality assurance. The partners responsible for performing the
collections are constantly analyzed before the current
legislation, which assures us work with companies in
legal compliance with respect to environmental and
labor laws. Already the displays used for residual oil
packaging are made from recycled PET, seeking the
lowest environmental impact in its production and the
market demand for this type of material. It is noteworthy that the PET bottles, in which the oil is delivered to the display are sent to recycling cooperatives,
reducing the impact on program operation.
It is currently in testing a new collector display
model, made from plastic wood, which also uses
recycled materials in their production. It features increased durability - which ensures the least amount
of raw material for the operationalization of the program - and mainly aims at sites exposed to the weather, further increasing the reach of the Renew Action, which could reach locations before unsuitable
for allocation a display residual oil sump.
ON-LINE MANAGEMENT
The program has an online management system,
which translates into an essential tool for monitoring
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is full, it must be brought to one of the more than 470
point program of collection and deposited and closed
on the display. Through Cargill initiative led by Liza
brand, the consumer can help preserve the environment and to make production more sustainable chain
vegetable oils, reducing its impact on nature.
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Given the negative environmental impacts
from the incorrect disposal of vegetable oil
used in kitchens, Cargill Agrícola started in
January 2011 by Liza brand, Renew Environment Action Program. It is a reverse logistics program for the recycling of waste oil collected at points
easily accessible to the consumer, and whose final
destination is the production of biodiesel - a clean,
renewable fuel. The success achieved by the action,
which is still expanding, has become a benchmark in
reverse logistics programs.
Investing in more sustainable processes throughout our supply chain is inherent in the business
of Cargill. We understand that our responsibility does
not end with our products when they are placed on
the shelves of supermarkets and even later, when
they are taken to the Brazilian homes. Nothing more
logical, then, to invest in a program of collection of
post-consumer vegetable oil, an action that is directly
linked to one of our main products, oil Liza.
The incorrect disposal of this waste can cause a
sanitation problem as a single liter of used vegetable oil dumped into rivers or lakes has the potential
to pollute up to 25,000 liters of water, according to
Sabesp. Of the nine billion liters of oil discarded annually in Brazil, less than 5% is currently recycled.
However, if recycled, the product can be converted
into soap, resins, detergent, even in glycerin and biodiesel for energy generation.
If thrown into sinks or drains, the residue of oil
and grease can cause blockage in the public sewer
system, and increase the cost of water treatment. If
reaching rivers and / or springs, the oil can pollute
the water, creating a layer on the surface of the water body which prevents the exchange of oxygen with
the atmosphere, impacting aquatic fauna and flora. If
thrown in the soil, used oil acts as a waterproofing
agent, hindering the percolation of water and in the
subsurface negatively affecting important microorganisms in organic matter degradation process. Moreover, the used oil improperly thrown in the soil can
reach the ground water, polluting the water reserves
in depth. If thrown into the trash, oil releases CH4
(methane) in its natural degradation process, pollutant 20 times more potent than CO2 (carbon dioxide)
to the greenhouse effect.
The Renew Action Programme Environment offers
consumers a practical alternative and environmentally friendly to dispose of cooking oil used. Just that
consumers expect the oil used to cool and with the
help of a funnel, put it in a PET bottle. When the bottle
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their performance. Through this system, our partners
have access to your work schedule and may include
relevant data on its performance. This data, in turn,
are immediately available for viewing.
With information relevant to program operation
and daily monitoring of collections and raised volumes, you can have access to data that guide decision-making. Still, regular meetings are held with
our partners to collect in order to closely monitor the
processes undertaken to identify opportunities for
improvement.
MAIN RESULTS
Since the program began, more than 470 collection sites were activated in 70 cities in five Brazilian states:. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Parana and Goias were collected over 600 tons of
post-consumer waste oil, potential to pollute amount
approximately 15 billion liters of water, discarded incorrectly.
To achieve these numbers, it was necessary to
sensitize clients and companies to make available
their physical spaces for activation of collection
points for the it´s already been signed more than
30 agreements with the most different industries in
different regions. Thus, the relationship and management of steakholders are essential to the positive
results of the program.
Another important area is its commitment to environmental education and awareness. For this reason,
we held lectures on environmental issues in schools
- from universities to primary education - making it
digestible and applicable to daily life.
In these actions, we take information on conscious
consumption, solid waste, recycling and the role of
the population as co-generating environmental impacts. Formed partnerships with NGOs and OSCIPs
ensure the continuity of environmental education
projects through interventions with the environment
in malls and retail chains, among other places. Thus,
we achieve public from various sectors of society,
spreading the environmental culture and the concepts
of sustainability.
Given the recognition of the program as enterprise
reverse logistics initiative, we are constantly invited
to participate in fairs and events on the subject. Our
main goal is to attend these events raise awareness

about the proper disposal of post-consumer waste
oil, and broader bias on recycling in general.
It is impossible to assess accurately the number
of people impacted by such actions, but it certainly
has already reached several thousand citizens. More
important than numbers, it is the values transmitted
to the population as well as the actions taken by them
after being aware of their role in environmental preservation.
Qualitative and immeasurable results, combined
with the increase of expanded points and the increase in collected volumes of residual oil per collection
point, show greater participation of society in the
sustainability of shares held by the program.
RECOMMENDATIONS FOR REPRODUCTION
As relevant points to the success of program, we
highlighted three pillars: partnership model, online
management tool and awareness campaigns and education. Through partnerships, the program becomes
a large network that links various audiences with a
common goal, and that is the decisive factor in its
success.
Another key factor for the success of the program
is the online management tool that enables monitoring of precise indicators of program performance,
management quality and credibility, disclosure of indicators for all partners involved and the provision
of to state agencies. The system is our working tool,
and through him we make the operation work and understand where we need to improve and where we
are doing well.
Having a structure and functioning management
system is a key step, but to achieve the goal of the
program is necessary community engagement. Thus,
education and awareness programs is essential to
involve the population and sensitize people about to
change their behavior, going to treat differently this
waste in your home and making the proper disposal
of it.
Over the years, we have learned that simply creating a PEV (Voluntary Delivery Point) the results
would not be as significant as expected. Thus, only
with the involvement of public and private sector and
the third sector can achieve significant results as we
have today in number of collection points, collected
volume and impacted consumers. •

