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s ÁRVORES SÃO UM dos sistemas mais efi-
cientes de captura e armazenamento de
.carbono do planeta. Elas inspiram dióxido

de carbono e expiram oxigênio, aprisionando o
carbono em suas raízes, troncos, ramos e folhas c
no solo. Elas são tão boas nisso que cerca de 20%
dos gases de efeito estufa que entram na atmosfera
podem ser atribuídos ao desmatamento. Com a
proximidade das discussões sobre o clima em Co-
penhague, em dezembro, mentes brilhantes de
todo o mundo estão negociando ura esquema for-
mal para reduzir a perda de árvores como meio de
diminuir as emissões mundiais de carbono.

Evitar o desflorestamento significa que muitos
proprietários de terras devem renunciar ao direito
de cortar suas árvores para que o mundo corno um
todo possa se beneficiar. Nesse sentido, as emis-
sões de carbono do desmatamento são um exem-
plo clássico dessa "exterioridade ambiental". En-
quanto for assim, florestas continuarão sendo der-
rubadas. Para resolver o problema, sugeriu-se uma
recompensa a quem dispensar seus direitos. Já
existe um mercado para os chamados créditos "vo-
luntários" em desflorestamento evitado.

As empresas e as pessoas podem decidir com-
pensai' suas atividades que emitem carbono com-
prando créditos em projetos de desmatamento evi-
tado. O mercado voluntário valia 705 milhões de
dólares em 2008, segundo a consultoria Ecosystem
Marketplace, mais que o dobro dos 335 milhões de
dólares em 2007.0 crescimento deverá continuar.

Os projetos de desflorestamento evitado e os
créditos que eles geram têm qualidade variável. Al-
gumas empresas ficam fora do mercado ao gerar
suas próprias compensações. O grupo de hotéis
Marriott tem um projeto na reserva florestal Juma,
no Brasil. Qualquer pessoa que se hospedar em
seus hotéis por dez dias ganha a oportunidade de
compensar as emissões de carbono associadas à
sua estadia por 10 dólares. Embora os clientes do

Marriott possam ter certeza de que receberão mais
que ar quente por seu dinheiro, o mesmo não vale
para qualquer lugar. Muitos gastam dinheiro em
créditos de valor ecológico duvidoso.

O processo para montar um esquema formal de
comércio chama-se REDD, que significa Redu-
zir o Desmatamento e a Degradação. Os proprie-
tários de terra que dispensarem seus direitos po-
deriam vender créditos REDD que foram verifi-
cados por terceiros confiáveis, de acordo com pa-
drões internacionais reconhecidos. Há grandes
questões a superar, sendo urna delas verificar se
o desflorestamento realmente foi evitado. Mi-
chelie Chan, do grupo de pressão Amigos da Ter-
ra, diz que nos últimos anos muitos países rece-
beram financiamento para se tornar "prepara-
dos para o REDD". Quando surgir o mercado
obrigatório, então, haverá esquemas que pode-
rão abastecê-los. Ela diz que muitos países po-
bres em florestas vêem o esquema com esperan-
ça, mas há problemas com a propriedade da ter-
ra e os direitos de povos indígenas.

Uma pesquisa com compradores de créditos
de carbono florestal, feita por uma empresa cha-
mada EcoSecurities, revelou que 44% dos clien-
tes estariam dispostos a comprar opções para ad-
quirir créditos, pagar antecipadamente por cré-
ditos ou comprar participação proprietária no
projeto. No que diz respeito ao REDD, isso pode
ser arriscado, porque ainda não se sabe quais pro-
jetos se qualificarão. Os investidores poderão aca-
bar com créditos sem valor, o que prejudicaria a
credibilidade de um esquema que ainda nem se-
quer nasceu realmente.

O mundo precisa desesperadamente de uma
maneira de incorporar o custo do carbono ao siste-
ma econômico. O preço, porém, é colocar a segu-
rança ecológica nas mãos um tanto trêmulas do
mercado financeiro global. •
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