
N os últimos anos, o planeta
tem maciçamente cobrado à
dívida que a humanidade

tem com a natureza: consertar os es-
tragos que causamos à fauna e à flora
global causadas por nossas estúpidas
e ignorantes ações, se não quisermos
continuar sofrendo sob as conse-
qüências do aquecimento global.

A partir do Protocolo de Kyoto, rati-
ficado em 1997, no Japão, vários paí-
ses assumiram a responsabilidade de
diminuir suas emissões em 5,2%, no
período que abrange os anos 2008-
2012. Afinal, depois de tragédias co-
mo o furacão Katrina e a tsunami na
Ásia, que deixou mais de 300 mil
mortos em 2005, empresas e gover-
nos entenderam o recado: é preciso
plantar árvores, estimular a cons-
ciência ambiental, reduzir o lança-
mento de gases na atmosfera. E pare-
ce que a idéia aos poucos está ga-
nhando forca.

Mercado limitado - De acordo
com um recente estudo publicado pe-
la revista americana Public Livrary Of
Science Biology (PloS Biology), o mer-
cado de carbono limitado, por exem-
plo, põe em risco cerca de 20% das flo-
restas tropicais do planeta. A infor-
mação, na verdade, faz um alerta an-
tes impensado pela comunidade am-
biental e científica. Países com vasta
cobertura florestal e baixos índices



de desmatamento não podem se ga-
bar de suas riquesas naturais. Em lo-
cais assim, onde existem florestas de
grande madgnitude, elas correm um
risco maior de destruição, justamente
pelo fato do Protocolo de Kyoto e as
negociações futuras do comércio de
carbono não incluírem aquelas ainda
intactas e preservadas.

Realizado por cientistas da ong
Conservação Internacional (CI), Insti-
tuto Nacional de Biodiversidade da
África do Sul e Universidade da Cali-
fórnia (campus Santa Bárbara), o es-
tudo defende que esses países rece-
bam créditos preventivos em qual-
quer mecanismo de seqüestro de car-
bono. "Dada à enorme contribuição
do desmatamento tropical nas mu-
danças climáticas, os países ricos em
florestas deveriam estar à frente dos
esforços mundiais para o seqüestro
de carbono", afirmou Russel A. Mit-
termeier, presidente da CL

E aí vem a pergunta: como fica a
Floresta Amazônica, o maior e último
ecossistema verde ainda preservado
e "intacto" do mundo, com seus cons-
tantes desmatamentos e queimadas?

Carbono Amazônico-A maior
prova de que uma floresta vale mais
em pé do que derrubada é o caso da
Floresta Amazônica. Segundo o Servi-
ço Florestal Brasileiro (SFB), a preser-
vação do megabioma pode gerar até
US$ i bilhão por ano no mercado de
créditos de carbono. Surpresa: o valor
é apenas relativo às emissões de ga-
ses que podem ser evitadas se nenhu-
ma de suas árvores vier abaixo.

É o que disse Tasso Azevedo, diretor
geral do SFB, em uma recente entre-
vista, ao incentivar a utilização sus-
tentável da madeira e ressaltar sua
importância na produção de créditos
de carbono. "Você tira uma árvore e a
transforma em um móvel. O espaço
que aquela árvore ocupava na flores-
ta vai ser novamente ocupado por
carbono. Ou seja: se tem o carbono
que voltou para a floresta e o do mó-
vel produzido", explicou.

Mas mudar o tratamento dado às
florestas na Convenção do Clima da
ONU é uma luta que os ambientalis-
tas conhecem bem. Tanto que, no dia
11 de setembro último, o cientista bri-
tânico Andrew Mitchell, da ong Glo-
bal Canopy Programme, divulgou, em
plena Floresta Amazônica, um docu-
mento que deve ser assinado por
mais de 200 ongs ambientais , de for-
ma eletrônica, reivindicando que os
créditos de carbono gerados pela flo-
resta em pé também sejam incluídos
nos mercados globais estabelecidos.
Felizmente,' o grito foi ouvido pelos
povos da floresta e chegou até o se-
cretário estadual de Desenvolvimen-
to Sustentável do Amazonas, Virgílio
Viana, que instantaneamente assi-
nou o documento.
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nomia Aplicada (Cepea), da Escola Su-
perior de Agricultura Luís de Queiroz
(Esalq), o mercado de carbono movi-
menta 10 bilhões de euros (aproxima-
damente R$ 27 bilhões) por ano no
mundo, sendo que o Brasil ocupa o
terceiro lugar entre os maiores ven-
dedores de crédito. Dos quase 800
projetos de crédito de carbono regis-
trados na ONU, 109 são tupiniquins.
Ao todo, o Brasil hoje possui 253 pro-
jetos de MDL.

Entre os mais comuns, os de ener-
gia renovável sobressaem, por justa-
mente não emitir gases que causam o
efeito estufa. No Tocantins, por
exemplo, um grupo de empresários
locais têm desenvolvido uma série de
iniciativas sustentáveis que incluem
o uso da casca do arroz na produção
de cerâmica vermelha, em vez do uso
de lenha nativa do cerrado. Entre as
experiências mais bem sucedidas es-
tá a da empresa Cerâmicas Reunidas
Ltda, cujos 80% de sua fonte de ener-
gia são referentes à casca de arroz.
Antes de participar do projeto, criado
em 2005 através de uma parceria en-
tre o Instituto Ecológica e o Sebrae, a
empresa emitia 13.396 toneladas do
gás por mês. Hoje o número caiu para
75 toneladas.

Outra parceria que promete impul-
sionar os projetos de MDL no Brasil
foi realizada entre a Confederação
Nacional da Indústria (CNI) e o Brazi-
lian Carbon Bureau (BCB). Em julho
último, ambos assinaram um termo
de cooperação que visa orientar, ca-
pacitar e coordenar tecnicamente as
empresas brasileiras que desejam de-
senvolver projetos de MDL. Assim, o
setor industrial poderá estabelecer
parcerias, incentivar ações para a
neutralização de carbono e fomentar
o mercado brasileiro para o desenvol-
vimento destes projetos.
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