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O potencial do Brasil no mercado de carbono pode não ser tão vasto como se imaginava. Mas 
alguns empreendedores mostram que o país ainda tem muito a ganhar com a indústria do ar 
limpo 
  
A decisão de Vladimir Putin de incluir a Rússia no Protocolo de Kyoto, em novembro do ano 
passado, deve ter levado muitos investidores a sentir no ar poluído do planeta o cheiro de lucros. 
A adesão dos russos era tudo que faltava para que o acordo entrasse em vigor e inaugurasse 
oficialmente um mercado bilionário: o de créditos de carbono. Desde 1997, quando os primeiros 
170 países assinaram o tratado, milhares de projetos de despoluição vinham sendo desenvolvidos 
em toda parte. Empresas dos mais variados portes e ramos de atividade passaram a investir em 
iniciativas de produção limpa. Queriam deixar tudo encaminhado para que, tão logo o protocolo 
começasse a valer, já pudessem ganhar algum dinheiro. 
 
Como? Ora, vendendo aos países ricos (poluidores) os créditos de carbono obtidos com esses 
projetos. 
 
Se está difícil de entender, vale lembrar que as regras de Kyoto prevêem uma redução na 
emissão de gases causadores do efeito estufa. A meta do tratado é tornar o volume de gases 
liberados na atmosfera 5,2% inferior ao registrado em 1990. E essa tarefa tem de ser concluída 
até 2012, no máximo. Para cumpri-la, porém, os países desenvolvidos teriam de reduzir 
bruscamente seu ritmo de atividade. Indústrias seriam obrigadas a desacelerar ou, ainda, a 
investir milhões em uma grande faxina em suas linhas de produção – e sabe-se lá que tipo de 
capotagem a economia mundial sofreria depois de uma freada dessas. Por isso, o Protocolo de 
Kyoto permite que as empresas dos países ricos comprem “créditos” para continuar poluindo. 
Uma companhia japonesa, por exemplo, pode investir em um projeto capaz de tirar da atmosfera 
uma determinada quantidade de dióxido de carbono (o maior dos vilões do efeito estufa). Nesse 
caso, terá direito a continuar emitindo a mesma quantidade desse gás em suas fábricas instaladas 
no Japão. Ou seja: ao assinar o tratado, Putin fez nascer um comércio gigantesco de títulos que 
autorizam empresas a emitir gases poluentes, e que são conhecidos como “créditos de carbono”. 
Entre os especialistas, ninguém tem a menor dúvida de que esse mercado ainda vai estourar. 
 
O Brasil, é claro, tem muito a ganhar com esse sistema. O país já era considerado uma virtual 
potência da “economia verde” antes mesmo de o acordo ter sido firmado. Afinal, que outra região 
do planeta conta com uma natureza tão exuberante, florestas tão vastas e uma geografia 
favorável aos projetos de redução dos gases nocivos ao clima? Em 2001, estimava-se que, 
sozinho, o Brasil poderia movimentar até US$ 1 bilhão por ano com a compra e venda de seus 
créditos de carbono, especialmente a partir de programas de preservação de matas e 
reflorestamento. Não por acaso, o governo brasileiro sempre teve uma participação decisiva no 
Protocolo de Kyoto. Saiu de Brasília, por exemplo, a proposta que deu origem ao Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL), procedimento que regula a comercialização de créditos com os 
países em desenvolvimento. Também é brasileiro o primeiro MDL aprovado no mundo conforme 
as exigências de Kyoto. Trata-se do Nova Gerar, um aterro sanitário localizado em Nova Iguaçu 
(RJ) que reutiliza o gás metano (liberado na decomposição do lixo) para produzir energia elétrica. 
E tudo leva a crer que a jornada verde-amarela ainda vai mais longe. “A previsão é de que vários 
outros projetos sejam julgados muito brevemente e de que a lista vá aumentando com rapidez”, 
indica Rui de Góes, diretor de qualidade ambiental do Ministério do Meio Ambiente. 
 
Até aí, nenhuma surpresa. É de se esperar que o Brasil tenha uma participação destacada em 
qualquer acordo para salvar o clima global. Entretanto, desde o dia 16 de fevereiro, quando o 
tratado de Kyoto entrou oficialmente em vigor, um novo problema se tornou evidente para o país: 
é que o potencial brasileiro no mercado de carbono pode não ser tão grande quanto se imaginava. 
Quem acreditava que o protocolo faria jorrar investimentos do Oiapoque ao Chuí e transformaria 



as imensas florestas nacionais em uma espécie de “ouro verde” estava redondamente enganado. 
Isso porque as regras do tratado simplesmente proíbem a exploração de florestas e matas nativas 
já existentes para gerar investimentos, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar. Amazônia, 
Mata Atlântica, Pantanal... Nada disso vale um único centavo de carbono. Subtraídas as florestas, 
aliás, o potencial brasileiro para atrair investimentos ambientais é menor que o da China e da 
Índia – que não têm um terço das reservas mantidas por aqui.  
 

Pioneirismo premiado 

É brasileiro o primeiro projeto de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) a ser 
colocado em prática no mundo. No final do ano passado, o Conselho Executivo de MDL da 
ONU deu aval para que o Nova Gerar acumulasse e comercializasse créditos de carbono. 
Localizado na cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, o projeto consiste na produção de 
energia elétrica a partir do biogás liberado pelo lixo em decomposição de um aterro sanitário. 
A maior parte desse gás é constituída de metano, um dos vilões do efeito estufa. O material 
é drenado, canalizado e transformado em combustível – que, em breve, vai alimentar uma 
usina de energia elétrica. O objetivo é gerar 12 megawatts de energia. O investimento 
estimado para concretizar o plano é de US$ 7 milhões. 

O empreendimento é uma parceria entre a empresa de consultoria britânica EcoSecurities e 
a administradora de resíduos sólidos S.A. Paulista. Há expectativa de que entre em operação 
na metade deste ano. Desde agora, porém, o Nova Gerar já está proporcionando negócios. 
O governo da Holanda, por exemplo, fechou um contrato para adquirir cerca de 2,5 milhões 
de toneladas de carbono até 2012. O preço estabelecido foi de 3,35 euros por tonelada. O 
negócio foi fechado por meio do Banco Mundial, que comprará os créditos em nome do 
governo holandês. O país tem todo o interesse em evitar o aquecimento global do planeta. 
Caso as calotas polares viessem a derreter, como alardeiam os ambientalistas, a Holanda 
seria uma das primeiras regiões a desaparecer debaixo do mar. 

  

 
  Nova Gerar: o primeiro projeto de MDL aprovado no mundo 

  



 

Burocracia ambiental – Desde que começou a ser discutido, o tratado de Kyoto já sofreu inúmeras 
alterações e passou por um rigoroso aprimoramento técnico. Tudo para garantir que o mercado 
de carbono irá funcionar com a devida seriedade – e sem dar espaços para quem busca dinheiro 
fácil. Hoje, um projeto ambiental precisa atender a diversas exigências (algumas delas bastante 
técnicas e burocráticas) até receber o OK para comercializar títulos de carbono. Uma dessas 
exigências, por exemplo, é a da mensurabilidade. Para ter créditos na mão, uma empresa precisa 
ser capaz de medir o volume de gás que é capaz de reduzir, evitar ou absorver. E isso deve ser 
feito por meio de uma metodologia aprovada pelo Conselho Executivo de MDL da Organização das 
Nações Unidas (ONU), espécie de última instância de tramitação dos projetos de carbono. 
 
O problema é que ainda não existe uma metodologia para medir quanto gás carbônico uma 
floresta é capaz de capturar. “Quando as árvores estão adultas, não se sabe se elas estão 
absorvendo ou emitindo em maior quantidade”, explica Ignez Lopes, economista do Instituto 
Brasileiro de Economia, vinculado à Fundação Getúlio Vargas. A dificuldade se deve às variações 
observadas no processo de fotossíntese. O intercâmbio de gases entre as plant as e a atmosfera 
também depende muito do clima de cada região e da espécie de vegetação. No final das contas, é 
tão complicado avaliar qual é a contribuição das florestas para a diminuição dos gases estufa que 
muitos especialistas acham melhor deixá-las de fora dos processos de Kyoto. Além disso, durante 
as reuniões entre os países-membros do protocolo, já havia sido decidido que as florestas 
deveriam representar apenas 1% de todos os projetos de redução de carbono. 
 
Outra exigência é que os projetos tenham “voluntariedade”. Isto é, precisam existir por livre 
iniciativa – e não por força da lei. Nesse caso, as florestas brasileiras também ficariam de fora do 
mercado. Na Amazônia, por exemplo, existem leis que obrigam os donos das terras a preservar 
pelo menos 80% de suas áreas. Comprar um pedaço da maior floresta tropical do mundo e 
preservá-la não rende nada, pois é algo que teria de ser feito de qualquer maneira. O mesmo vale 
para as hidrelétricas brasileiras, que sempre cultivam matas à beira das zonas alagadas por 
barragens. Há leis no país que exigem esse tipo de compensação ambiental. Por isso, essas matas 
não podem ser consideradas fonte de créditos de carbono sob as leis de Kyoto. 
 
Por fim, os projetos precisam ter como característica a “adicionalidade”. Em resumo, devem ser 
novos. O que já existia antes da criação do protocolo não pode ser contabilizado. E isso exclui não 
só as florestas nativas, mas todas as zonas reflorestadas por empresas antes de Kyoto entrar em 
vigor, em 16 de fevereiro deste ano. É o caso das reservas mantidas por companhias do setor de 
papel e celulose, como Klabin e Aracruz. Até bem pouco tempo, achava-se que essas florestas 
dariam um bom retorno depois que o protocolo passasse a valer. “Hoje, essas empresas teriam de 
plantar novas áreas para gerar projetos no âmbito de Kyoto”, explica o professor Carlos 
Sanquetta, coordenador do Laboratório de Inventário Florestal da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR). Sanquetta e sua equipe já estão tentando desenvolver um método que permita incluir as 
florestas brasileiras no mercado de carbono. O método será aplicável em pequenas propriedades 
e, por isso, gerará ganhos também na área social – o que conta muitos pontos ante os órgãos que 
avaliam as iniciativas de retenção do nível de gás carbônico. O método deverá ser submetido à 
avaliação da ONU até o início de junho. 
 
 
 
 
 
 
 



Em busca do ar limpo 
Seis passos para entender como funciona o mercado de carbono 

1 
O tratado de Kyoto obriga os países desenvolvidos a reduzir as emissões de gás 
carbônico. Liberado nos processos de produção industrial e na queima de combustíveis 
fósseis, o gás é um dos causadores do aquecimento do planeta. 

2 
Entretanto, para reduzir as emissões de carbono, os países desenvolvidos teriam de 
abrir mão de sua atividade industrial – com prejuízos para a economia e para a 
geração de empregos. 

3 
Para evitar um colapso econômico, o acordo de Kyoto permite que os países 
desenvolvidos continuem poluindo, desde que compensem essa poluição. Isso é 
possível por meio da aquisição de "créditos de carbono". 

4 
Quem vende os créditos de carbono são empresas de países em desenvolvimento – 
em tese, os que poluem menos. Elas ganham esses créditos a partir de iniciativas que 
retiram carbono da atmosfera. 

5 
Na contabilidade de Kyoto, quem compra esses créditos está automaticamente 
reduzindo as emissões de gás carbônico. O tamanho da redução é equivalente à 
quantidade de carbono adquirida. 

6 

No final, ganham todos. Os países desenvolvidos, que seguem funcionando 
normalmente. Os países em desenvolvimento, que ganham dinheiro com os projetos 
ambientais.  
E o meio ambiente. 

 
 
Potencial na energia – De qualquer forma, o que sobra para o Brasil não é de se menosprezar. 
Avançadíssimo na economia ambiental, o país conta hoje com diversos projetos bastante 
promissores e que nada têm a ver com a preservação de florestas. A maioria, vale dizer, está 
ligada à reutilização de metano. Prejudicial para o equilíbrio climático do planeta, esse gás é 
oriundo principalmente da degradação de lixo orgânico e, curiosamente, do sistema digestivo de 
animais bovinos. Ora, todo o mundo sabe que há lixo e bois sobrando no país. Por isso, é bastante 
provável que os projetos de retenção de metano se tornem uma especialidade brasileira. “Tudo 
vai depender da criatividade do empresariado e dos pesquisadores”, sustenta Helvécio de Polli, 
pesquisador da Embrapa Florestas. Uma pastagem tecnologicamente melhorada, por exemplo, 
poderia reduzir as emissões de metano da colossal boiada que ocupa os rincões do Brasil. Os 
próprios dejetos dos animais teriam boa utilidade como fonte de biogás, utilizado para produzir 
energia. Com idéias inovadoras, os pecuaristas brasileiros, que já estão entre os mais 
competitivos do mundo, poderiam encontrar uma nascente extra de receita.  
 
De concreto, o que há de mais avançado no país são projetos que buscam produzir energia 
elétrica ecologicamente correta. Há diversos tipos, mas os favoritos para receber o direito de 
comercializar carbono são os aterros sanitários, como o já citado Nova Gerar. O metano liberado 
pelos dejetos é capturado e reutilizado. Em vez de ser liberado na atmosfera, o gás é 
transformado em energia. Esse processo já foi adotado em outros dois empreendimentos 
semelhantes no Brasil, ambos no Estado de São Paulo: o Aterro Lara, localizado em Mauá, e o 
Tremembé, de cidade homônima. “Qualquer prefeitura pode desenvolver um projeto de aterro 
sanitário. Até municípios pequenos podem se reunir em grupos para viabilizar o investimento”, 
conta Paulo Caliendo, especialista do escritório Veirano Advogados, em Porto Alegre. 
 
Existem outros dois projetos bem encaminhados na área energética, mas que não envolvem 
aterros. O mais inovador é uma iniciativa conjunta da siderúrgica franco-alemã Vallourec & 



Mannesmann Tubes (V&M) com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e a consultoria 
EcoSecurities, em Barreiro (MG). A V&M utiliza carvão vegetal de eucaliptos para alimentar as 
fornalhas da sua linha de produção – em vez do combustível mineral, não-renovável. A queima 
desse carvão, porém, libera dois tipos de resíduos: um gás inflamável e um material conhecido 
como “alcatrão vegetal”. A idéia da V&M foi aproveitar essas sobras para alimentar uma usina 
termelétrica. Hoje, a Unidade de Geração Termelétrica de Barreiro gera 12,9 megawatts, o 
equivalente a um terço da demanda da usina mineira. Disposta a entrar no mercado de carbono, 
a empresa já submeteu o seu case à sabatina das autoridades ambientais. Se for aprovada em 
todas as instâncias do Tratado de Kyoto, a V&M terá em mãos os créditos de cerca de 55 mil 
toneladas de gás carbônico a cada ano. E já há interessados em compra r esse capital. Um deles é 
a montadora japonesa Toyota. 
 
Também vale lembrar que o Brasil é um pólo de produção e desenvolvimento de combustíveis 
renováveis, como álcool e biodiesel. Trata-se de outra vantagem que pode fazer o país se 
destacar no mercado global do carbono. Praticamente todas as outras nações utilizam apenas 
gasolina, óleo diesel e derivados de petróleo em geral. Além de poluírem mais, esses combustíveis 
têm uma capacidade de produção limitada – não dá para “cultivar” novas reservas petrolíferas 
quando a oferta diminui. Já o velho álcool e o biodiesel podem ser facilmente obtidos a partir da 
colheita de cana-de-açúcar, mamona, dendê e até soja, entre outras oleaginosas. As próprias 
plantações reabsorvem o gás carbônico presente da atmosfera. Além disso, o apodrecimento do 
bagaço de cana-de-açúcar também gera metano e pode ser aplicado na produção de energia 
elétrica. 
 
 

Banco Mundial irriga projetos 

O primeiro projeto no Brasil a receber 
investimentos do Banco Mundial foi o da Plantar 
S/A, de Minas Gerais. Para gerar os créditos, a 
empresa reduzirá as emissões de gases 
causadores do efeito estufa por meio da 
substituição do carvão mineral pelo vegetal na 
produção do ferro-gusa. A utilização dessa 
energia renovável – o carvão vegetal – trará um 
ganho de três toneladas de gás carbônico para 
cada tonelada de ferro-gusa produzida. Ao longo 
de 28 anos, o projeto evitará que 12,8 milhões 
de toneladas de CO2 (como é conhecido o gás 
carbônico) sejam liberadas na atmosfera. O 
objetivo da Plantar S/A é produzir o ferro 
primário mais limpo do planeta. 

 
Entre as empresas brasileiras mais avançadas nos projetos de energia limpa está a Petrobras. 
Tanto que uma das metas da estatal em seu planejamento estratégico é obter o crédito de 1,2 
milhão de toneladas de gás carbônico até 2010. Para isso, investirá US$ 270 milhões em uma 
série de pesquisas. Alguns experimentos já estão em andamento, como uma estação de energia 
eólica em Macau, no Rio Grande do Norte. Em maio, a empresa deverá inaugurar sua primeira 
planta experimental de biodiesel de mamona em Guamaré, no mesmo Estado. E no Rio de 
Janeiro, na Ilha do Fundão, a Petrobras pesquisa fontes alternativas de energia como hidrogênio, 
biomassa e também biodiesel. A companhia pretende negociar créditos quando esses 

  

  Viveiro de mudas da Plantar: 
financiamento do Banco Mundial 



combustíveis forem produzidos em escala industria l. “Estamos nos estruturando para entrar nesse 
mercado. Não pode ser um projetinho aventureiro”, comenta Luís Cesar Stano, coordenador do 
programa para desenvolvimento sustentável da Petrobras. 
 
As próprias montadoras de veículos se mexem para lucrar com o mercado de carbono. A idéia é 
aproveitar os motores multicombustível para faturar alguns créditos. O problema, nesse caso, é 
saber quanto o veículo rodou com gasolina ou com álcool, por exemplo. Os projetos submetidos a 
Kyoto, vale lembrar, precisam ser mensuráveis. Por isso, o Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio (MDIC) encaminhou às montadoras um pedido para que pesquisassem como 
armazenar no motor a informação da quilometragem rodada com cada tipo de combustível. É o 
que está fazendo a Fiat, que possui hoje a maior gama de veículos multicombustível. “Estamos 
atentos a esse mercado, mas ainda é preciso estudar as possibilidades”, afirma Marco Antonio 
Saltini, gerente do serviço técnico legislativo da empresa italiana. Outro problema, neste caso, 
seria definir quem iria ficar com os créditos: a própria montadora, o consumidor ou, ainda, a 
fornecedora dos combustíveis. “Depende do projeto”, supõe Helvécio de Polli, pesquisador da 
Embrapa Florestas. “Mas as montadoras bem que poderiam oferecer ao consumidor um desconto 
nos carros com motor flex em troca da posse dos créditos de carbono”, sugere. 
 
É curioso que o Brasil esteja indo buscar seu capital ambiental na área energética. A rigor, a 
capacidade de gerar créditos de carbono nesse setor não é muito grande no país. Quase toda a 
energia brasileira, por exemplo, é gerada por hidrelétricas – consideradas limpas, pois afetam 
pouco a qualidade do ar. Já a China, um dos grandes concorrentes do Brasil no mercado verde, 
está repleta de usinas termelétricas movidas a carvão mineral. Isso significa que os chineses 
poluem muito mais e, por isso, têm mais oportunidades para criar empreendimentos que reduzam 
as emissões do setor energético. Mesmo assim, tudo leva crer que o Brasil vai levar vantagem 
nessa disputa. Primeiro, porque até agora a China não está nem aí para a preservação do meio 
ambiente. Aparentemente, o gigante asiático só quer saber de abrigar cada vez mais indústrias, 
sejam elas poluidoras ou não. “E o fato de o Brasil ter uma matriz energética limpa não o impede 
de criar projetos que gerem créditos”, acrescenta Walfredo Schindler, diretor-superintendente da 
Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS). A ala brasileira conta ainda com 
outro trunfo em relação aos concorrentes asiáticos: a estabilidade. “É uma vantagem política. 
Somos mais organizados do que a China e, por isso, somos mais atraentes para o investidor”, 
acredita Ignez Lopes, da FGV. 
 
Trâmite oceânico – O que pode minar a competitividade brasileira, na verdade, é a pouca 
estrutura para vencer a burocracia. Aprovar um projeto em todas as instâncias de Kyoto é um 
processo demorado. A maratona começa no detalhamento técnico. O empreendedor precisa 
desenvolver uma metodologia eficiente para medir quanto carbono irá impedir de se acumular na 
atmosfera. Depois, o projeto passa pelo crivo de uma empresa certificadora, que deve validar a 
técnica adotada pelos seus inventores. A proposta é então enviada a uma autarquia nacional, que 
faz a sua primeira avaliação. No Brasil, quem cuida dessa etapa é o Conselho Interministerial de 
Mudança Global do Clima (CIMGC), comandado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Concluída 
a sabatina, o projeto é encaminhado para o Conselho Executivo das Nações Unidas. Caso 
aprovada, a iniciativa recebe, após um ano, a visita de outra certificadora, que deve verificar se 
os processos adotados realmente diminuem a emissão de gases. Finalmente, a ONU emite as 
Certified Emission Reductions (ou Reduções Certificadas de Emissões, RCEs), papéis que podem 
ser comercializados no mercado. Até chegar aí, porém, é preciso providenciar documentos, 
contratar consultoria e, evidentemente, gastar um bom dinheiro. “Os países em desenvolvimento 
têm potencial, mas apresentam dificuldades na preparação dos projetos”, constata Cristina 
Montenegro, coordenadora do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) no 
Brasil. No caso do Nova Gerar, o primeiro MDL aprovado no mundo, o trâmite levou quatro anos 
para ser concluído. 
    
É um processo muito auditado e burocrático, mas é preciso que seja assim”, garante o advogado 
Giuliano Deboni, mestre em Direito Ambiental e membro do escritório Farah e Terra Machado 



Advogados, de Porto Alegre. A burocracia, explica ele, é uma maneira de assegurar que 
efetivamente os projetos estão contribuindo para a faxina do ar. Deboni lembra que a meta do 
tratado de Kyoto de reduzir as emissões globais de gás carbônico a 5,2% abaixo dos níveis de 
1990 ainda são tímidas. “É preciso começar devagarinho para dar tempo de todo o mundo se 
adaptar. Mas, na verdade, seria preciso uma redução de 60% em relação a 1990”, esclarece ele. 
Essa constatação anima as empresas que estão investindo no mercado de carbono. A necessidade 
de reduzir as emissões além dos níveis de Kyoto é um sinal de que elas terão demanda garantida 
por um bom tempo. Prova disso é o sucesso que vem fazendo a European Union Emission Trade 
Scheme, a bolsa européia de contratos futuros de carbono. Inaugurada em janeiro deste ano, já 
tem 12 mil empresas cadastradas. Só no mês de março, comercializou nada menos que 15 
milhões de toneladas de CO2. Cada tonelada está cotada a 10 euros. É um preço admirável. 
Afinal, as reduções na emissão de CO2 só se tornarão obrigatórias a partir de 2008. Entretanto, o 
protocolo não prevê nenhum tipo de punição para quem descumprir suas metas – a única coisa 
que as empresas poluidoras têm a perder, nesse caso, é o próprio prestígio junto às comunidades. 
 

Certificadores também ganham 

Um dos segmentos que estão lucrando com o novo mercado de carbono é o de certificação. 
Para ganhar o direito de comercializar créditos de carbono, as empresas precisam elaborar 
ou seguir uma metodologia que esteja de acordo com as especificações de Kyoto. É aí que 
as certificadoras entram em cena – são elas que verificam se tudo está certo. 

Quem aposta no filão do carbono é a norueguesa Det Norske Veritas Certification (DNV). 
Além dela, apenas cinco outras empresas possuem a permissão da ONU para validar 
projetos de seqüestro de carbono no mundo – e somente a DNV atua no Brasil. A empresa 
obteve essa acreditação em novembro de 2003, quando técnicos da ONU acompanharam 
uma das suas validações e aprovaram os critérios utilizados. “Tínhamos especialistas há 
mais tempo acompanhando esse tema, pois sabíamos que os projetos de MDL exigiriam 
certificações de terceiros”, confessa Luís Filipe Tavares, auditor da DNV. A empresa validou 
os dois projetos brasileiros que já foram aprovados pelo governo e tem outros 21 projetos em 
processo de validação no país . 

O interesse pelos empreendimentos do mercado de carbono é tão grande que desperta grande 
atenção das instituições financeiras. Hoje, 90% dos recursos que estão sendo injetados em 
futuros projetos de MDL provêm de fundos de investimentos. Alguns deles são do Banco Mundial. 
A instituição dispõe de US$ 860 milhões para aplicar em iniciativas que visam a reduzir os gases 
estufa até 2012. “E esse valor tende a aumentar”, antecipa Werner Kornexl, especialista 
ambiental sênior do banco. “Mas não pretendemos monopolizar o mercado. Vamos priorizar os 
projetos que não têm comprador”, esclarece. 
 
As empresas brasileiras de papel e celulose também querem aproveitar as vertentes de 
investimento. Como as florestas não puderam entrar no pregão instaurado pelo Protocolo de 
Kyoto, essas companhias buscaram um caminho alternativo para ganhar dinheiro: a Bolsa do 
Clima de Chicago (CCX), que foi criada por um grupo de empresas ambientalmente corretas da 
América do Norte. De forma voluntária, elas se comprometeram a reduzir suas emissões de gás 
carbônico para um nível 4% inferior à media do período 1998-2001. Hoje, participam do sistema 
companhias do Canadá, Estados Unidos, México e Brasil. “A postura ambiental de uma empresa é 
uma variável cada vez mais avaliada por clientes e consumidores do mundo todo”, justifica 
Reinoldo Poernbacher, diretor florestal da Klabin, a primeira companhia brasileira listada na CCX. 
Atualmente, informa, a empresa mantém 2 milhões de toneladas de gás carbônico à disposição no 
pregão. 
 



Concorrente da Klabin, a Aracruz não perde tempo. A empresa está se preparando para 
apresentar seu projeto na CCX, ainda em abril, e tem nada menos do que 12 milhões de 
toneladas de carbono para oferecer. “Não vamos oferecer tudo ao mesmo tempo porque não 
queremos derrubar a bolsa”, brinca Walter Lídio Nunes, diretor de operações da Aracruz Celulose. 
Sem esquecer de Kyoto, a empresa também está investindo US$ 50 milhões em um projeto de 
substituição do transporte rodoviário pelo marítimo. As toras de madeira que saem de suas 
florestas no sul da Bahia deixarão de ser transportadas por caminhões. Em vez disso, seguirão por 
barcaças que carregam, cada uma, o equivalente a 95 carretas. “Além de reduzir as emissões, eu 
estou desopilando uma BR (101), o que beneficia a comunidade. Essa característica torna mais 
interessante a aprovação do projeto”, sustenta Nunes. 
 
Salto à frente – Um dos projetos mais ambiciosos é o que está sendo desenvolvido pelo Serviço 
Nacional de Indústria (Senai) no Paraná. Pesquisadores da entidade buscam uma tecnologia capaz 
de absorver artificialmente os gases causadores do efeito estufa. “Estamos tentando fixar o 
carbono através de uma reação química”, explica Adílson Luiz de Paula Souza, coordenador da 
área de negócios em assessoria tecnológica do Senai paranaense. Caso dê certo, o processo ainda 
formará bicarbonato de sódio, utilizado na indústria farmacêutica e de alimentos. “Quem usá-lo 
pode ganhar crédito de carbono e produzir matéria-prima”, diz Souza. 
 
Para facilitar a capitalização de empreendimentos como esse, deverá entrar em funcionamento no 
segundo semestre deste ano o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE). Será uma 
bolsa de carbono que funcionará pela internet e reunirá um banco de projetos para atrair 
investidores. A MBRE também terá um braço de financiamento. A iniciativa é resultado de uma 
parceria entre a Bolsa de Mercadorias & Futuros de São Paulo (BM&F) e o Ministério de 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC). E prova que, se depender do pioneirismo e da 
criatividade, o Brasil ainda tem tudo para faturar com o mercado global do ar. 

A consultoria que vive do carbono 

A consultoria britânica EcoSecurities surgiu em 1996, apostando suas fichas exclusivamente 
nos projetos de Kyoto. “Nascemos com o objetivo de atender ao mercado de mudanças 
climáticas. Agora, depois de dez anos, estamos começando a entender que o esforço valeu a 
pena”, afirma Nuno Cunha e Silva, diretor da consultoria. A empresa atua em 60 países, e o 
Brasil é um dos mais representativos. Dos 47 projetos nos quais participa ao redor do globo, 
21 são brasileiros. 

A EcoSecurities atua na elaboração da metodologia dos projetos. Pode parecer um trabalho 
meramente burocrático, mas a formulação de um novo método não é um caminho simples. É 
preciso calcular a redução das emissões, analisar os impactos ambientais e sociais e 
acompanhar o projeto durante todas as suas instâncias. Para estruturar todo o projeto da 
Nova Gerar, por exemplo, foram gastos US$ 250 mil. Por isso, a EcoSecurities conta com 
funcionários das áreas ambiental, de engenharia e financeira, e torce pelo crescimento da 
comercialização de créditos. “Já existia um movimento anterior, mas o protocolo diminuiu os 
riscos para os investidores e aumentou o mercado”, diz Cunha e Silva. A crença de que esse 
mercado vai decolar é tanta que a própria empresa compra créditos para depois revender 
aos interessados, apostando na sua futura alta de preços. Se ela estiver certa, como estava 
quando acreditou na necessidade de consultorias para a elaboração de projetos, o seu 
faturamento está garantido. 
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