O objetivo é colaborar com o desenvolvimento de
práticas sustentáveis especialmente em áreas
degradadas da Mata Atlântica.

bluebossa.art.br

Além de ter consolidado programas de
gerenciamento e de mitigação das emissões de gases
de efeito estufa, a Iniciativa Verde também desenvolve
projetos de estudos, de pesquisa e de políticas públicas.

Conheça alguns desses projetos desenvolvidos com financiamentos de diferentes instituições:

CARBONO SEGURO

INICIATIVA MATA ATLÂNTICA

Financiado pela Caixa Seguros, é um projeto piloto de pagamento por
serviços ambientais na região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo.
Trata-se de um programa de Redução de Emissões por Desmatamento
e Degradação florestal (REDD). Ele oferece incentivos financeiros a
pequenos produtores rurais que mantiverem em sua propriedade uma
área florestal superior à determinada por lei.

Com recursos disponibilizados pelo programa Iniciativa BNDES Mata
Atlântica, a Iniciativa Verde implementa o restauro florestal de 425
hectares de matas ciliares – formação vegetal das margens dos rios,
dos córregos, dos lagos, das represas e das nascentes – localizadas
nos estados de São Paulo e do Paraná.

ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO LITORAL SUL DE SÃO PAULO

O Instituto HSBC Solidariedade aprovou em 2011 o projeto da Iniciativa
Verde que tem como objetivo apoiar as comunidades do litoral sul de
São Paulo na elaboração de um plano de adaptação às mudanças
climáticas. Os municípios beneficiados são Cananeia, Ilha Comprida e
Iguape. Estes compõem uma região com características
socioambientais diferenciadas especialmente exposta aos eventos
climáticos extremos e à elevação do nível do mar.

ADEQUAÇÃO AMBIENTAL E AGROECOLOGIA NO ASSENTAMENTO 23 DE MAIO:
RUMO À SUSTENTABILIDADE

A Iniciativa Verde implantou um sistema agroflorestal, no qual se
combina árvores nativas com cultivos agrícolas, em cerca de 10
hectares. O projeto é realizado com recursos do Fundo Ecomudança do
banco Itaú em conjunto com os agricultores assentados na antiga
Fazenda Boi Gordo da cidade de Itapetininga, interior de São Paulo.

AGRICULTURA LEGAL – PRODUZINDO SUSTENTABILIDADE EM PIEDADE

Por meio de parceria com o Fundo Brasileiro para a Diversidade
(Funbio), este projeto auxilia os pequenos proprietários rurais de
Piedade, interior de São Paulo, na regularização ambiental de suas
terras. O intuito é que eles atendam às exigências da lei Florestal.
Com isso, o acesso ao crédito agrícola, aos processos de
licenciamento ambiental e às propostas de pagamentos por
serviços ambientais são facilitados.

Mais informações sobre os projetos já concluídos ou em andamento estão disponíveis no site da Iniciativa Verde.

CONHECER O AMBIENTE, RESTAURAR PAISAGENS
E CAPACITAR PESSOAS PARA CONSTRUIR O FUTURO

A Iniciativa Verde é uma Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público (OSCIP) que tem como missão
contribuir para a construção de um novo tempo
baseado em uma economia de baixo carbono e na
redução dos impactos ambientais causados pelas
atividades humanas. Sua criação em 2005 formalizou
a parceria de pesquisadores que tinham em comum
a dedicação à temática das mudanças climáticas.
Na época, o tema já se consolidava como tópico
científico de grande expressão apresentando
desdobramentos econômicos, sociais e culturais.

A atividade principal da Iniciativa Verde se baseia
no incentivo à redução de emissões de gases de efeito
estufa (GEE). Para isso, elabora inventários de
emissões desses gases e promove projetos de
sequestro de carbono por meio do restauro florestal
da Mata Atlântica. A instituição acredita na busca
por novas alternativas de desenvolvimento e, assim,
também oferece outros projetos relacionados às
mudanças climáticas, recuperação ambiental,
conservação da biodiversidade e restauro florestal.

Pessoas físicas e jurídicas podem participar
dos projetos realizados pela Iniciativa Verde por meio
do programa Amigo da Floresta. Neste caso, cada
um contribui doando por meio do site Iniciativa Verde
uma quantidade livre de árvores. Estas serão incluídas
nos restauros florestais específicos deste programa.
As contribuições espontâneas ao programa Amigo da
Floresta são destinadas aos restauros florestais e,
também, à promoção da melhoria da qualidade ambiental
e social por meio de atividades de educação ambiental, às
pesquisas agroflorestais e ao apoio e incentivo aos projetos
de geração de renda voltados para comunidades rurais.

Escopo 2
Emissões indiretas

Escopo 1
Emissões diretas

Os objetivos do Amigo da Floresta são:
• Fazer a conexão de fragmentos florestais
da Mata Atlântica;
• Recuperar e realizar a manutenção de serviços
ambientais;
• Fortalecer comunidades agrícolas de baixa renda;
• Capacitar trabalhadores rurais;
• Ser um agente de mudanças no comportamento
da sociedade;
• Proporcionar o monitoramento on-line dos
restauros florestais.

Escopo 3
Emissões indiretas

Queima de combustível

O Programa Carbon Free foi desenvolvido pela
Iniciativa Verde para possibilitar a compensação
das emissões de gases de efeito estufa decorrentes
de qualquer atividade humana. Empresas que aderem
ao programa recebem o selo Carbon Free e um
certificado com o número de árvores plantadas
e a quantidade de gases de efeito estufa compensada.
Em seguida, a empresa pode divulgar que recebeu o
selo por ter compensado as emissões de um respectivo
produto ou serviço. Além disso, a evolução de cada
projeto pode ser acompanhada on-line pelo site da
Iniciativa Verde.

O selo Carbon Free inclui:
•
•
•
•
•
•
•

Combate ao aquecimento global;
Conservação da biodiversidade brasileira;
Manutenção de serviços ambientais;
Conscientização da sociedade;
Mudança de comportamento no ambiente corporativo;
Geração de renda no campo;
Monitoramento on-line dos restauros florestais.

A atualidade exige das empresas ações efetivas
que diminuam o impacto causado por suas atividades.
Reduzir as emissões de carbono, do consumo de
matérias-primas e de insumos em sua própria cadeia
produtiva e de seus fornecedores será cada vez mais
uma obrigação exigida pela sociedade ou até mesmo
por lei. Uma empresa com visão de longo prazo deve
se preparar para enfrentar esses desafios.
A elaboração do inventário é o primeiro passo para
que uma organização possa contribuir para o combate
às mudanças climáticas. A partir do diagnóstico fornecido
pelo inventário, qualquer empresa pode dar o passo seguinte:
estabelecer estratégias, planos e metas para redução
e gestão das emissões de gases de efeito estufa. Para
realizar esse trabalho de diagnóstico, a Iniciativa Verde faz

Inventários de Emissões de Gases de Efeito Estufa desde
a sua fundação, adotando como padrão de contabilização
o protocolo mundialmente reconhecido GHG Protocol.
Por que fazer o inventário de emissões de GEE:
• Para ter o reconhecimento do mercado (dos
fornecedores e dos consumidores);
• Realizar o diagnóstico das emissões e de
ineficiências internas;
• Prever e incorporar no planejamento financeiro
os impactos socioambientais de longo prazo;
• Incentivar a adoção de práticas sustentáveis
em todo o mercado.
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