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Tr i l h a ecológica
Este caderno traz
re p o r t a g e n s
produzidas e
compartilhadas
por 20 jornais de
economia de
diferentes países.
A iniciativa,
chamada
“S o l u t i o n s & C o”, é
capitaneada pela
S p a r k n ews ,
organização que se
dedica a divulgar
soluções de
e m p re s a s
alinhadas com o
d e s e nvo l v i m e n to
s u ste n t á ve l

Pierangelo Soldavini
Il Sole 24 Ore

Giovanni De Lisi tinha 20 anos
e trabalhava em manutenção e
instalação ferroviária, perto de
Palermo, na Itália, quando teve
sua ideia revolucionária, em
2005. Trabalhando sob o sol do
Mediterrâneo, teve uma intuição
que poderia abalar um sistema
ferroviário centenário e impul-
sioná-lo em direção a um futuro
s u s t e n t áv e l .

No início do século XX, os dor-
mentes ferroviários de concreto
começaram a substituir os antigos
de madeira, e desde então perma-
neceram como o padrão em todo o
m u n d o.
A ideia de De Lisi era simples: co-
brir os dormentes de concreto com
uma mistura de plástico e borra-
cha de pneus usados para melho-
rar sua eficiência. Há seis anos, a
ideia levou à criação da Greenrail,
uma startup sediada na cidade de
Milão e apoiada pela Po l i h u b, in-
cubadora de empresas da Univer-
sidade Politécnica de Milão.

As matérias primas secundá-
rias — uma mistura de plástico
reciclado e borracha de pneus
em fim de vida coletados pela as-
sociação italiana EcoPneus — tor -
naram-se a base de um sistema
que transformaria uma rede fer-
roviária antiga e inanimada em
uma infraestrutura viva capaz de
produzir energia, registrar e en-
viar dados e detectar possíveis
problemas nos trens.

“O núcleo de concreto man-
tém as mesmas propriedades
mecânicas dos dormentes tradi-
cionais”, explica De Lisi, diretor-
executivo e fundador da Green-
rail. “Mas a cobertura de plástico
e borracha reciclada ajuda a re-
duzir o desgaste do lastro ferro-
viário, a absorver vibrações, a re-
duzir o deslocamento lateral dos
trilhos e a aumentar a capacida-
de de carga em 40%”, afirma.

Por sua vez, reduz os custos de
manutenção da rede em 50% e faz
com que os dormentes superem
em até 50 anos sua expectativa de
vida tradicional, de 40 anos. Mais
importante, os novos dormentes
reutilizam até 35 toneladas de
pneus altamente poluentes em
fim de vida — tradicionalmente
difíceis de reciclar — por quilô-
metro de caminho-de-ferro.

Agora que a fase de pesquisa e
desenvolvimento está completa, a
Greenrail prepara-se para iniciar a

produção e entrar em um merca-
do global no qual 120 a 140 mi-
lhões de dormentes são substituí-
dos a cada ano para manutenção
corriqueira. “Todo mercado tem
seus próprios produtores locais”,
diz De Lisi. “Oferecemos uma ino-
vação global coberta por 85 pa-
tentes em todo o mundo.” Os dor-
mentes da Greenrail, afirma ele,
são personalizáveis, dependendo
da rede, da bitola, da capacidade
de carga e dos requisitos técnicos
das operadoras locais.

O plano de marketing foi lan-
çado no ano passado, nos Esta-
dos Unidos, onde a Greenrail as-
sinou contratos de licenciamen-
to em cinco Estados, graças a um
acordo de € 75 milhões com a
empresa americana S a f e Po w e r 1 ,
que comercializará o produto
localmente. A empresa italiana
está atualmente levantando fun-
dos para construir uma fábrica
dedicada ao mercado america-
no. De Lisi, dono de quase 90%
das ações da empresa, enquanto

seus sócios originais controlam
o resto, também busca de recur-
sos para construir uma fábrica
na Itália, que ele espera estar to-
talmente funcional até 2019.

Nos primeiros três anos, os in-
vestimentos da Greenrail foram
canalizados para pesquisa e de-
senvolvimento por meio de em-
presas parceiras e cerca de 30
pesquisadores da Universidade
Politécnica de Milão, trabalhan-
do ao lado de 14 funcionários da
empresa. Agora vai entrar em fa-
se operacional. Além da opera-
ção nos Estados Unidos, a Green-
rail busca expansão nos merca-
dos de alto potencial, como Ín-
dia, Austrália, Brasil, Rússia,
Uganda e Cazaquistão.

A pesquisa continua. Os dor-
mentes ainda desempenham um
papel passivo e estão inativos
90% a 95% do tempo. Eles agora
terão o potencial de se tornar ati-
vos e “inteligentes”. A versão so-
lar da Greenrail transforma uma
rede ferroviária em uma estação
de energia solar, integrando mó-
dulos fotovoltaicos de 35 a 45
mW/ano aos dormentes, permi-
tindo que eles alimentem a rede,
as estações, os interruptores e os
semáforos ferroviários, e enviem
eletricidade para a rede elétrica.
Cada quilômetro pode gerar
energia suficiente para atender
às necessidades elétricas anuais
de dez residências.

“Nosso objetivo é continuar
trabalhando para melhorar a efi-
ciência de materiais e redes intei-
ras”, diz De Lisi. A ideia de De Lisi
se transformou em uma jornada
sustentável, mais segura e mais
eficiente em termos energéticos.

Veja mais exemplos de soluções em
www.va l o ro n l i n e . c o m . b r

Giovanni De Lisi, fundador da Greenrail: “Oferecemos uma inovação global coberta por 85 patentes em todo o mundo”
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Na Sibéria, um parque espera o retorno dos mamutes
Angelina Davydova
Ko m m e r s a n t

O derretimento do gelo perma-
nente (permafrost) é, ao mesmo
tempo, uma consequência e um
gatilho das mudanças climáticas.
À medida que as temperaturas
globais aumentam, o degelo da
massa de terra congelada da Sibé-
ria libera metano, um poderoso
gás de efeito estufa armazenado
embaixo dela. Isso estimula ainda
mais as mudanças climáticas e
provoca mais degelo. Agora, uma
equipe de cientistas russos está
tentando impedir esse perigoso fe-
nômeno cíclico com uma ideia ori-
ginal. Eles planejam restaurar o
ecossistema da era glacial ao rein-
troduzir a tundra e grandes ani-
mais, como iaques, bisões ou até
mamutes lanosos.

O último relatório do Painel In-
tergovernamental sobre Mudan-
ças Climáticas (IPCC), divulgado
no início de outubro, afirma que a
elevação das temperaturas globais
em 1,5°C acima dos níveis pré-in-
dustriais resultará no descongela-
mento de 4,8 milhões de quilôme-

tros quadrados de gelo permanen-
te —– número que pode subir até
6,6 milhões de quilômetros qua-
drados se o aquecimento atingir
2°C. Hoje, a área de superfície do
gelo permanente é de cerca de 23
milhões de quilômetros quadra-
dos, abrangendo a Sibéria, o Alas-
ca, o Ártico canadense e algumas
outras regiões montanhosas. Isso
equivale a um quarto de todo o He-
misfério Norte.

A maioria das áreas perma-
nentemente congeladas do
mundo estão na Rússia, cobrin-
do de 50% a 65% do território do
país, dependendo da estação. De
acordo com um relatório recen-
te do Ministério de Recursos Na-
turais e do Meio Ambiente da
Rússia, o aquecimento global es-
tá ocorrendo mais rápido na
Rússia do que na maioria dos
outros lugares do planeta. De
1976 a 2017, as temperaturas
médias anuais na Rússia aumen-
taram 0,45°C a cada dez anos,
em comparação aos 0,18°C no
planeta como um todo.

Essas mudanças resultaram
no aquecimento e no recuo do

gelo permanente russo — de até
100 km no norte, segundo um
grupo de cientistas da Universi-
dade George Washington, do
Instituto Hidrológico, de São Pe-
tersburgo, e do Instituto Earth
Cryosphere, de Moscou. Eles di-
zem que um aumento das tem-
peraturas globais em apenas 1°C
corresponderá a uma diminui-
ção do gelo permanente do ta-
manho da Mongólia ou até mes-
mo da Groenlândia.

Pesquisadores dizem que o
custo direto da degradação do
gelo permanente é de vários bi-
lhões de dólares por ano. O der-
retimento do gelo permanente já
afetou casas e infraestrutura no
Ártico russo.

“Temos que reconhecer que
perderemos uma certa porcenta-
gem do gelo permanente. Na
maioria dos lugares, a massa de
terra congelada se tornará mais
rasa e a linha do tempo do degelo,
incluindo o degelo temporário no
verão, se tornará mais longa”, diz
Alexey Kokorin, chefe do Progra-
ma de Clima e Energia da WWF
Rússia. Ele diz que uma solução

para o problema é a adaptação a
novas condições, incluindo o for-
talecimento ou a substituição da
infraestrutura existente.

Nikita Zimov, cientista russo de
35 anos, tem outra ideia. Ele vive
com sua família em uma estação
de pesquisa científica no Nordeste
da República de Yakutia, acima do
Círculo Polar, desde os dois anos
de idade. Depois de se formar na
Universidade de Novosibirsk, ele
voltou a trabalhar na estação. Jun-
tamente com seu pai, Sergey Zi-
mov, ele desenvolveu o conceito
de recriar um ecossistema do Árti-
co tal como ele era antes de os hu-
manos aparecerem — com estepes
de tundra com pastagens alta-
mente produtivas.

Nikita Zimov explica: “Esta -
mos tentando reintroduzir gran-
des animais, cuja presença tam-
bém dará suporte ao crescimen-
to da grama, que reterá o CO2 da
atmosfera e o devolverá ao solo.
Os animais também pisoteiam a
neve, tornando-a mais densa e
permitindo um congelamento
mais profundo durante o inver-
no, evitando o degelo do perma-

frost ”. Como as pastagens seriam
mais claras que o atual ecossiste-
ma de arbustos baixos e terras
úmidas, a solução proposta tam-
bém poderia reduzir o efeito do
albedo (que estabelece que as su-
perfícies escuras do planeta ab-
sorvam mais luz solar e as super-
fícies mais claras reflitam-nas de
volta à atmosfera).

Em 1996, Sergey Zimov iniciou
um projeto no Parque Pleistoce-
no, uma área de 144 km2 próxi -
ma à estação de pesquisa e a 150
km do Oceano Ártico. Hoje, o
parque abriga mais de cem ani-
mais que vivem em um território
protegido de cerca de 20 km2, in-
cluindo iaques, ovelhas, renas,
cavalos yakutianos, vacas de Kal-
myk, bisões europeus e bois-al-
miscarados.

O Zimov mais jovem diz que
eles queriam importar bisões
americanos do Alasca (eles habi-
taram a Sibéria há muito tempo),
mas o parque não encontrou so-
luções de transporte a preços
acessíveis. Agora eles estão ten-
tando localizar bisões america-
nos em outras partes da Rússia.

Em 2013, Sergey Zimov se en-
controu com George Church, um
cientista da Universidade de Har-
vard. A equipe de Church vem
tentando trazer de volta os ma-
mutes lanosos, implantando
DNA encontrado no gelo do Árti-
co em elefantes asiáticos. Se esse
projeto obtiver êxito, os Zimovs
esperam que os primeiros ma-
mutes lanosos venham morar no
Parque Pleistoceno.

Até agora, os criadores do par-
que contaram com suas próprias
economias e campanhas de fi-
nanciamento coletivo para fi-
nanciar o projeto. “Eu observo os
efeitos do aquecimento global
no parque, especialmente nos úl-
timos três anos”, diz Nikita Zi-
mov. “Com nossa iniciativa, esta-
mos tentando mostrar como po-
demos potencialmente inter-
romper ou retardar esse processo
e também apresentar essa solu-
ção ao mundo. Esperamos que,
uma vez bem-sucedida, ela possa
ser reproduzida em outras re-
giões no Norte do planeta”.
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Um coquetel natural para o gado
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Uma pequena empresa suíça
desenvolveu um aditivo para ração
do gado que reduz as emissões de
gases do efeito estufa e melhora a
produção de leite. O composto leva o
nome de Agolin Ruminant. “É um
estimulante digestivo que permite
que a vaca faça melhor uso do
alimento que ingere”, diz o
diretor-executivo da Agolin, Kurt
Schaller. A mistura natural de cravo,
cenoura selvagem e extrato de óleo
de coentro reduz em média 10% da
produção de metano do gado.
De acordo com a Organização para
Alimentação e Agricultura (FAO),
por conta do processo de digestão, o
gado leiteiro e de corte libera na
atmosfera quase 10% dos gases de
efeito estufa induzidos pelo homem.
Uma única vaca pode liberar mais de
100 kg de metano por ano,
equivalente a 2 toneladas de CO2, ou
dois voos de ida e volta entre Paris e
Nova York. A empresa tem cem
clientes industriais e 25
distribuidores. Em 2017, o
faturamento foi de US$ 10 milhões.
(Carolina Rosendorn, Sparknews)

E m p re s a s
lideram o
b i g - ba n g
ecológico
Christian de
B oisredon

P
elo quarto ano
consecutivo, a
operação editorial
Solutions&Co reúne
20 importantes

jornais econômicos de todo o
mundo para destacar soluções
concretas da ofensiva contra as
mudanças climáticas

Em 2015, nações de todo o
mundo mandaram uma forte
mensagem ao assinarem o
Acordo de Paris, na CoP 21. No
entanto, a batalha contra as
mudanças climáticas está longe
de terminar. Os países
signatários ainda não se
comprometeram com medidas
concretas. Enumerá-las é uma
meta da CoP 24, que acontece de
3 a 14 de dezembro, em
Katowice, na Polônia.

Apesar desses passos, seria um
erro pensar que somente os
governos poderão conter o
aquecimento global. O último
relatório de cientistas do Painel
Intergovernamental sobre
Mudanças Climáticas (IPCC) é
claro: para limitar nosso impacto
sobre o clima, devemos todos nos
comprometer com “mudanças
rápidas, de longo alcance e sem
precedentes, em todos os
aspectos da sociedade”.

Para as empresas, é uma ótima
oportunidade para repensar seus
modelos de negócios e inseri-los
na sociedade. Nos Estados
Unidos, muitos no setor privado
entendem o que está em jogo e
estão se preparando para liderar
a batalha climática após a
decisão do governo do país de se
retirar do Acordo de Paris.

Nos últimos anos, empresas
em todo o mundo aliaram lucros
ao respeito ao meio ambiente.
Mas elas devem ir mais longe e se
tornar pontas de lança desse
big-bang ecológico, acelerando e
ampliando soluções concretas
para conter o aumento das
emissões dos gases estufa.

Para limitar as consequências
devastadoras das mudanças
climáticas e garantir condições
de vida sustentáveis para as
diferentes espécies do planeta —
incluindo seres humanos —,
devemos reduzir nossas emissões
de CO2 em até 45%, em relação
aos níveis de 2010, antes de 2030;
e atingir a neutralidade de
carbono até 2050. Em outras
palavras, cada grama de CO2
emitido na atmosfera terá que ser
compensado por práticas
s u s t e n t áv e i s .

A missão não é impossível,
segundo o IPCC. Algumas das
medidas necessárias para nos
mantermos abaixo de um
aumento de 1,5°C já estão em
andamento, mas é vital ampliar
e acelerar sua implementação.

O Va l o r se une à Sparknews e a
outros 19 grandes jornais de
negócios em todo o mundo, hoje,
na abertura da CoP 24, no projeto
de mídia Solutions&Co,
apresentando soluções de
negócios que reconciliam
ecologia e economia. Replicar
essas soluções em larga escala
pode nos ajudar a atingir as
metas que os cientistas
estabeleceram para limitar os
impactos das mudanças
climáticas.

Todos — leitores, cidadãos,
líderes, investidores,
consumidores — podem ajudar
a espalhar e ampliar os efeitos
dessas soluções, para que a
economia de amanhã se torne
verdadeiramente sustentável.

Christian de Boisredon,
fundador da Sparknews e
fellow Ashoka, Mathilde Imer e
a equipe da Sparknews são
autores deste texto

C r é d i to TWU ajuda motoristas a
comprar veículo menos poluentes

Na Índia, os
riquixás têm
crédito para
serem verdes
Sangeetha Chengappa
Hindu Business Line

O motorista de riquixá moto-
rizado Narasimhamurthy R. será,
em breve, dono de um triciclo
com motor de quatro tempos de
200cc e partida elétrica. Durante
quase duas décadas, esse indiano
de Bengaluru ganhou a vida con-
duzindo um veículo alugado. A
mudança foi possível graças a
um empréstimo de quatro anos
que recebeu da Three Wheels
United India (TWU) e que termi-
nará de pagar em oito meses. A
TWU é uma empresa financeira
que ajuda motoristas de riquixá
motorizados a comprar veículos
mais ecológicos.

Em 2015, Jayalakshmi, agente
de campo da TWU abordou o
motorista de 45 anos com uma
oferta para comprar um veículo
com menos emissões de CO2 do
que o que vinha alugando. A
princípio, ele recusou, mas a
vendedora conseguiu convencê-
lo. Três meses depois, ele se ins-
creveu no programa de financia-
mento “Namma Auto” (Nosso
Veículo) da TWU.

Na Índia, motoristas que alu-
gam riquixás motorizados de
dois tempos ganham o equiva-

lente a menos de US$ 8 por dia,
mas Narasimhamurthy ganha
até 50% a mais, já que os motores
de quatro tempos são mais efi-
cientes em termos de combustí-
vel e têm manutenção mais bara-
ta. Quando ele terminar de pagar
o empréstimo, sua renda aumen-
tará para quase US$ 15.

“Quase 50% dos motoristas de
riquixá motorizados são obriga-
dos a alugar veículos porque as
opções de financiamento são
inacessíveis, o que dificulta a es-
colha de um veículo menos po-
l u e n t e”, diz Cedrick Tandong,
CEO da TWU. Os sistemas de clas-
sificação dos bancos para em-
préstimos são pouco flexíveis a
motoristas de baixa renda que
têm dificuldade em poupar di-
nheiro e muitas vezes não têm
histórico bancário.

Riquixás motorizados são al-
ternativa conveniente e acessível
ao transporte público inadequa-
do em cidades em desenvolvi-
mento. Eles se tornaram popula-
res em países do Sul da Ásia, co-
mo Índia, Bangladesh, Indoné-
sia, Paquistão e Tailândia. Mas
são altamente poluentes: um es-
tudo encomendado pela União
Europeia revelou que as emis-
sões anuais totais de 120 mil ri-

quixás motorizados em Benga-
luru chegam a 0,45 milhões de
toneladas de CO2 e a 1.445 de to-
neladas de óxido de nitrogênio.
Embora apenas 20% dos riquixás
motorizados sejam movidos a
motores de dois tempos, eles são
responsáveis por 25% do total de
emissões de CO2 e quase 70% das
emissões de PM10.

“Um por cento dos mais de 2 bi-
lhões de toneladas de emissões
veiculares anuais de CO2 vem dos
riquixás, mas não é realista esperar
que os condutores que ganham só
para a subsistência se preocupem
em reduzir a poluição — é preciso
primeiro ajudá-los a aumentar seu
r e n d i m e n t o”, diz Tandong.

Um riquixá movido a motor de
quatro tempos custa cerca de 175
mil rúpias (quase US$ 2.400). A
TWU empresta 150 mil rúpias aos
motoristas a uma taxa de juros de
10,5% e os motoristas pagam o res-
tante antecipadamente. A TWU
chega às comunidades de motoris-
tas por meio de sua equipe de 16

agentes de campo e também via
parcerias com organizações sem
fins lucrativos locais.

O programa Namma Auto vai
além do fornecimento de financia-
mento acessível: incentiva os mo-
toristas a reservarem 500 rúpias
(US$ 6,8) por mês, juntando-se a
grupos de autoajuda de 15 a 20
motoristas. O montante é deposi-
tado em uma conta de poupança
do grupo na Cooperativa de Crédi-
to Karnataka Namma Souharda.

“O juro obtido é emprestado a
uma taxa de de 2%, limitada a 10
mil rúpias, membros do grupo em
situação de extrema necessidade
— seja para mensalidades escola-
res, caução do aluguel da casa ou
hospitalização. Assumir responsa-
bilidade conjunta libera os moto-
ristas das garras dos agiotas cujos
empréstimos têm taxas acima de
36%”, afirma Jayalakshmi.

Como o sistema de classificação
de crédito da TWU é projetado pa-
ra motoristas, a taxa de inadim-
plência da empresa é menor que

1%. Os bancos chegam a ter 40% de
inadimplência em empréstimos
da mesma categoria.

Fundada em 2014 pela empresa
social holandesa E nv i u , a TWU
criou um ecossistema de 15 mil
motoristas e financiou mais de 2
mil veículos. A empresa afirma que
reduziu as emissões de CO2 em 22
mil toneladas. “Até 2022, espera-
mos financiar mais 11.700 veícu-
los, dos quais 25% serão elétricos”,
diz Tandong. Para isso, a empresa
precisa de US$ $ 130 milhões em
capital novo. “Fizemos uma parce-
ria com a Bangalore Metro Rail
Corporation para um ano de esta-
cionamento gratuito e pontos de
carregamento elétricos, e com a
Mahindra Electric Mobility para
seus triciclos movidos a bateria de
l í t i o”, afirma. A TWU espera finan-
ciar mil desses triciclos até março
de 2019. No ano fiscal de 2018, fa-
turou US$ 523,5 mil e até 2022 es-
pera chegar a US$ 31 milhões.

Cedrick Tandong, CEO da TWU: sistemas de classificação dos bancos são pouco flexíveis a motoristas de baixa renda
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Alquimia francesa recupera o lixo eletrônico
Joël Cossardeaux
Les Echos

Serge Kimbel vê os resíduos
de equipamentos elétricos e ele-
trônicos (REEE) como o alqui-
mista medieval Nicolas Flamel
via o chumbo: um material se-
melhante ao ouro. Kimbel é fun-
dador e diretor-executivo da
Morphosis, empresa de 50 fun-
cionários do norte da França,
que nos últimos dez anos lucrou
com tesouros minúsculos — pra -
ta, platina, cobre — escondidos
em cartões e discos rígidos de
computadores, celulares e ou-
tros dispositivos descartados.

“Não somos os únicos a operar
nesse mercado — a indústria de
mineração também passou a re-
cuperar esses metais. Mas, em ter-
mos de preço, somos mais com-
petitivos porque nossos mate-
riais têm grau muito alto de pure-
za e são retransformados de acor-
do com as necessidades específi-

cas dos fabricantes”, diz Kimbel.
Todos os anos, 25 mil tonela-

das de REEE são esmagadas e
moídas nos dois pontos da em-
presa, no porto de Havre, para
recuperar seus preciosos conteú-
dos. A Morphosis utiliza um pro-
cesso industrial que combina
tratamentos mecânicos, quími-
cos e térmicos para extrair o
“m i n é r i o” desse resíduo, 80%
dos quais são entregues des-
montados. É um setor com forte
potencial de crescimento, que
vem avançando entre 8 e 9% ao
ano, segundo Kimbel. Os analis-
tas da União Europeia preveem
que, só dentro de suas frontei-
ras, o volume de resíduos a ser
tratado poderá chegar a 12 mi-
lhões de toneladas até 2020.

Embora essa mina de oportuni-
dades pareça promissora, o trata-
mento do lixo eletrônico está se
tornando complexo. Os volumes
estão aumentando, mas as con-
centrações de metais raros que

contêm estão mais escassas e a dis-
puta por eles vem se acirrando. Os
países asiáticos, maiores produto-
res desse fluxo de resíduos, estão
mais ativos nesse mercado.

É um campo em que os inte-
resses financeiros estão conver-
gindo com os ambientais. As in-
dústrias de extração consomem
muita energia e liberam enor-
mes quantidades de CO2, tor-
nando-se as maiores emissoras
de gases que estão aquecendo o
planeta. Há apenas 0,0011 g de
ouro para cada tonelada da
crosta terrestre — por isso é pre-
ciso mover montanhas para se
descobrir o metal raro.

No caso dos tesouros recupera-
dos pela economia circular, as
chances de se encontrar ouro são
muito maiores. Os telefones celu-
lares, por exemplo: 1 tonelada de
cartões eletrônicos pode conter
até 1 kg de ouro, 5 kg de prata, 9 kg
de tântalo e 250 kg de cobre. Um
estudo recente da Agência France-

sa de Meio Ambiente e Gestão de
Energia (Ademe) revelou que, em
2012, apenas um quarto dos car-
tões eletrônicos coletados chegou
a ser de fato processado. Uma per-
da estimada em € 124 milhões
(US$ 143 milhões), apenas pelo
ouro não extraído.

“Estamos trabalhando para
termos o menor consumo de
energia e volume de emissões de
CO2 possíveis. É importante para
nossa sustentabilidade financei-
r a”, observa Kimbel. Quando a
Morphosis queima o plástico dos
cartões de memória, o calor cria-
do é reutilizado no processa-
mento de metais raros e também
para aquecer as instalações da
empresa, no Havre. Os edifícios
da nova unidade da Morphosis,
em Fécamp, na Normandia, se-
rão totalmente neutros, em gran-
de parte graças à eletricidade fo-
tovoltaica gerada lá. A empresa
está investindo € 5 milhões na
unidade para tratar uma grande

variedade de produtos com alto
rendimento de recuperação e
baixo consumo de energia. A
Morphosis investe em P&D 10%
do volume de negócios que che-
gou a € 12 milhões em 2017.

Uma desvantagem é que a
empresa está buscando seus su-
primentos em zonas cada vez
mais distantes: suas matérias-
primas vêm da África, Oriente
Médio e América Latina. Com
certeza isso traz consequências
para a pegada ecológica da em-
presa. No entanto, segundo
Kimbel, essa consideração deve
ser redimensionada: “O porto do
Havre nos permite fazer remes-
sas marítimas”, observa. “Nós fa-
zemos uma enorme economia
em comparação ao uso do trans-
porte rodoviário, e a proporção
de CO2 por tonelada transporta-
da é significativamente menor”.
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Floresta Iniciativas no Brasil esperam restaurar 12 milhões de hectares de árvores até 2030

Parcerias com empresas ajudam
o reflorestamento da Amazônia
Sérgio Adeodato
Para o Valor, de Manaus

Na Fazenda Vera Cruz do Xin-
gu, comprada pelo avô há 30 anos
com generosos 44 mil hectares
em Canarana (Mato Grosso), o
produtor rural Henrique Carneiro
se vê hoje empenhado em plantar
árvores para proteger a água em
meio à soja, milho, algodão e
grandes extensões de pastagens.
Mais de um terço da propriedade
já teve a floresta natural colocada
abaixo ao longo do tempo e ago-
ra, em parceria com o Instituto
Socioambiental, a estratégia é
achar meios viáveis de recuperar
ao menos uma parte do estrago
naquele pedaço da Amazônia.

Até o momento foram espalha-
das 12,2 mil sementes de 67 espé-
cies nativas, das quais 40% vinga-
ram: “É um trabalho formiguinha
que começa a envolver fazendeiros
vizinhos”, diz Carneiro.

O Brasil assumiu no Acordo de
Paris o compromisso de restaurar
12 milhões de hectares de árvores
até 2030 como principal contri-
buição ao esforço global de miti-
gação. O desafio é enorme. O Plano
Nacional de Recuperação da Vege-
tação Nativa (Planaveg), anuncia-
do em novembro de 2017, prevê o
plantio de 390 mil hectares de ma-
ta no país em quatro anos.

Na Amazônia, a busca de solu-
ções mobiliza ações que unem o
fator econômico ao ambiental e
ao social. Na Aliança pela Restau-
ração na Amazônia — pacto com
mais de 50 organizações da so-
ciedade civil, governo, institutos
de pesquisa e empresas — o obje-
tivo é plantar 73 milhões de árvo-

res em 300 mil hectares nesta
que se considera a maior iniciati-
va global de reflorestamento.

“É chave reduzir custos da repo-
sição de floresta e sair dos projetos
pontuais para uma maior escala
com oportunidades de renda”, diz
Rodrigo Medeiros, vice-presidente
de parcerias estratégicas da Con-
servação Internacional (CI) uma
das ONGs participantes.

Os números do desmatamento
seguem na contramão do esforço
de restauração. De acordo com o
Instituto Imazon, a derrubada da
floresta cresceu 40% entre agosto
de 2017 e julho de 2018. Em 12
meses, foram perdidos 300 mil
hectares — o que se pretende repor
no principal projeto de plantio de
árvores na Amazônia.

Pelas imagens de satélite, 83%
da área desmatada, inclusive em
reservas ambientais e terras indí-
genas, viraram pasto ou lavoura
no período. “Os acordos antides-
matamento junto a cadeias pro-
dutivas relevantes, como da car-
ne e da soja, afrouxaram”, alerta
Carlos Souza, coordenador do
monitoramento do Imazon.

O controle é tecnicamente viá-
vel, como demonstram inovações
da empresa Te r r a s , de Belém (PA):
um aplicativo que cruza dados
ambientais e produtivos das fa-
zendas dá suporte à liberação de
crédito rural por bancos que não
querem financiar o desmatamen-
to. Ágil na análise, o novo sistema
cadastrou 18 mil propriedades na
base do Banco da Amazônia, com
projeto de atingir um total de 200
mil até 2020 na região.

O aplicativo Alerta Clima Indí-
gena, usado por diferentes etnias

para vigilância e melhor uso da flo-
resta, permite controle por celular,
com recursos do Google e menor
necessidade de internet. Alguns
grupos fiscalizam invasões por as-
sentamentos agrícolas, outros mo-
nitoram fogo e pesca ilegal e cap-
tam pontos geográficos por satéli-
te para demarcação da área. “O re-
sultado é a maior autonomia sobre
as informações do território, sem
dependência de órgãos de gover-
n o”, diz Fernanda Bortolotto, coor-
denadora do projeto no Instituto

de Pesquisa da Amazônia (Ipam).
Outras inovações incluem a pro-

dução madeireira sustentável. Na
Floresta Nacional do Jamari, área
pública federal aberta ao uso eco-
nômico por meio do manejo sus-
tentável, 46 mil hectares são explo-
rados pela empresa Amata, que
usa imagens de satélite para a sele-
ção das árvores que serão cortadas
com menor impacto possível. Para
manter a integridade da floresta
são cortados de 10 a 15 metros cú-
bicos de madeira por hectare, me-

tade do permitido por lei.
“Para se combater o desmata-

mento, a economia precisa estar a
favor da floresta e não contra ela”,
diz Beto Veríssimo, diretor de pro-
gramas do Centro de Empreende-
dorismo da Amazônia, em Belém
(PA). Para ele, a combinação de
tecnologias é saída para maior va-
lorização das árvores em pé em de-
trimento de atividades que as der-
rubam. “Temos 20 milhões de ha-
bitantes e não podemos sempre
esperar ações de governo.”

Manejo sustentável da Amata: imagens de satélites permitem corte de árvores com menor impacto possível
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Energia solar
comprada fora
da rede cresce
na África
Tom Collins
African Business Magazine

Cerca de 620 milhões de pes-
soas na África Subsaariana conti-
nuam sem eletricidade. Nesse
contexto, uma solução simples
vem expandindo o alcance da
energia solar em todo o conti-
nente: os sistemas solares pagos
pelo método Pay-As-You-Go
(PAYG) ou conforme o uso.

O método permite que os clien-
tes comprem energia solar fora da
rede de abastecimento, a partir de
um painel que cobra conforme o
consumo. As empresas de energia
solar que operam nesse modelo
distribuem o software e o hardwa-
re do painel solar há cerca de dez
anos na África.

Esses sistemas vêm ganhando
força na África e as recentes mo-
vimentações no mercado suge-
rem que o crescimento vai conti-
nuar. O potencial do setor, que
até agora registrou mais de US$
600 milhões em financiamentos,
foi reforçado com duas transa-
ções em 2017: a gigante da ener-
gia francesa Engie adotou a tec-
nologia por meio da aquisição da
Fe n i x International e a Mobisol,
sediada em Berlim, adquiriu a
provedora de software PAYG.

Essa associação com grandes
empresas também permitiu que
os provedores de serviços PAYG se
tornassem mais especializados, já
que eles não precisam mais agir fo-
ra de suas competências, em todas
as áreas da cadeia de valor.
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