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●MDL:São projetos empaíses em
desenvolvimento para cortes de
emissões que têmde ser certifica-
dos por entidades nacionais e in-
ternacionais. Geramas chamadas
unidades deReduçãoCertificada
de Emissões (RCE). Países desen-
volvidos que precisam reduzir
suas emissões podemadquirir
RCEspara cumprir suasmetas

AMBIENTE

Brasil está atrás da China e da Índia no uso de mecanismos do Protocolo de Kyoto para redução de gases-estufa

Aracaju com Cânion de Xingó 8 dias
Incluídos no pacote: passagem aérea em vôo fretado TAM, traslados aeroporto/hotel/
aeroporto, hospedagem com café da manhã sendo 6 noites em Aracaju e 1 no Xingó Parque
Hotel, assistência de guias especializados CVC, passeio pelos principais pontos turísticos
de Aracaju: Mirante da Avenida da 13 de Julho, Novo Mercado Municipal, Rua 24 Horas
com o artesanato local, Catedral Municipal, Colina de Santo Antônio e Praia de Atalaia;
e em Xingó: passeio de catamarã ou escuna entre os cânions do Rio São Francisco
apreciando exuberantes formações rochosas com parada para banhos e visita ao Museu
Arqueológico de Xingó.

A partir de:

Baixa Temporada..........................................................................10x R$ 132,80
À vista R$ 1.328, Saídas 24 e 31/outubro.

Natal ......................................................................................................10 x R$ 278,80
À vista R$ 2.788, Saída 19/dezembro.

Férias ....................................................................................................10 x R$ 151,80
À vista R$ 1.518,  Saída 30/janeiro.

Cânion de Xingó - Canindé de São Francisco

Orla de Atalaia -  Aracaju

Prezado cliente: os preços publicados são por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo, saindo de São Paulo. Preços, datas de saída e condições de pagamento sujeitos a reajuste e mudança sem aviso prévio.Oferta de lugares
limitados e reservas sujeitas a confirmação. Parcelamento promocional em até 10x sem juros, sendo a 1a parcela no ato da compra e as demais por cheque ou cartão. Passeios não incluem ingressos. Ofertas válidas para compras 
realizadas até 1 dia após a publicação deste anúncio.Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços.Consulte a relação completa de ofertas em nossas lojas ou no seu agente de viagem.Fotos ilustrativas.

Sergipe é um dos mais interessantes destinos do país, um prodígio na revelação de belos pontos turísticos. O Estado abriga
paisagens deslumbrantes, monumentos históricos e uma explosão de cores e sons em suas manifestações populares. Seu litoral,
com belas praias de grandes faixas de areia e águas mornas, apresenta estuários e manguezais, formando um espetáculo natural
encantador. Descubra Sergipe e explore, em um só lugar, a história, a cultura e o ecoturismo.

Ponta do Saco - Estância

Praça São Francisco - São Cristóvão

Dunas de Pirambu

Aracaju 8 dias
Incluídos no pacote: passagem aérea em vôo fretado TAM, traslados aeroporto/hotel/
aeroporto, 7 noites de hospedagem em Aracaju com café da manhã, assistência de guias
especializados CVC e passeios aos principais pontos turísticos da cidade: Mirante da
Avenida da 13 de Julho, Novo Mercado Municipal, Rua 24 Horas com o artesanato local,
Catedral Municipal, Colina de Santo Antônio, Praia de Atalaia e ao litoral sul incluindo as
belíssimas praias do Mosqueiro e Croa do Goré.
A melhor seleção de hotéis: Parque dos Coqueiros, Aruanã, Radisson Hotel Aracaju, Real
Classic Hotel, Real Praia Hotel, Via Mar Praia Hotel, Hotel Vitória Aracaju, Aquarios Praia,
Quality Aracaju, Parque das Águas, Jatobá Praia Hotel, Celi Praia Hotel e Starfish.

A partir de:

Baixa Temporada................................................................................10x R$ 88,80
À vista R$ 888, Saídas aos sábados de outubro a novembro.

Natal .............................................................................................................10x R$ 97,80
À vista R$ 978, Saída 19/dezembro.

Réveillon.............................................................................................10 x R$ 139,80
À vista R$ 1.398, Saída 26/dezembro.

Férias ....................................................................................................10 x R$ 118,80
À vista R$ 1.188, Saída 30/janeiro.

Atendimento nas lojas diariamente, das 9 às 20 horas, e nos shoppings, das 10 às 22 horas. Ou no seu agente de viagens.
Lojas na Grande São Paulo
Paraíso .......................2146-7011
Santo André ................2191-8700
Ribeirão Pires .............4828-1868
Jabaquara ..................5015-7933
Vila Gomes Cardim .....2225-2587
Extra Anhanguera ........3831-1312
Extra Jõao Dias ...........5851-0035
Brooklin ......................5532-0888
Central do Estudante ..2858-0599
Alphaville....................4191-9198

Lojas no interior de São Paulo
Rio Preto.....................2137-5910
Ibitinga.......................3341-8210
Piracicaba ..................3433-9066
Campinas ...................2102-1700
Matão.........................3382-2771 
Indaiatuba..................3318-1000
Mogi Mirim .................3814-6060
Sumaré.......................3883-8888

Shoppings de São Paulo:
Ibirapuera II................2108-3500

Morumbi II..................2146-7200
Center Norte ...............2109-2611
Pátio Higienópolis.......3667-8622
West Plaza ..................2117-2888
Eldorado.....................3815-7878
Plaza Sul ....................2105-7600
Central Plaza ..............2914-3355
Metrô Santa Cruz........5571-7100
Penha .........................2135-0700
Aricanduva..................2728-2626
Shopping D.................3313-8340
Market Place ..............2135-0777

Jardim Sul ..................2246-0444
Shopping Light............3255-5323
Shopping Campo Limpo5513-8484
SP Market...................2103-1900
Raposo .......................2109-0199
Sonda Jaçanã.............6243-1355

Shoppings do Interior:
Shopping ABC .............2105-6100
Diadema.....................4057-8600
Suzano Shopping........2148-4600
Shop. Guarulhos .........2425-0533

Shop. Bonsucesso.......2498-6022 
Shopping União Osasco ................
3652-1600
Osasco Plaza ..............3652-3600
Guarujá La Plage.........3347-7000
Bragança Paulista.......4034-3020
Outlet Premium...........4496-7111
Campinas Shopping....3229-8899
Limeira .......................3404-8899
Piracicaba ..................3413-5557
Tivoli...........................3626-5553
Jundiaí Paineiras ........3395-3688

Itapetininga ................3373-2144
Iguatemi São Carlos....3307-8686
Center Vale Shopping..2139-6700
Taubaté Shopping.......3411-5000
Novo Shopping – Rib. ..2101-6400
Jaboticabal Shopping .3203-3008
Jaú Shopping..............3622-0288
Aquarius Marília..........2105-3888
Shopping Rio Preto .....3121-1450
Plaza Avenida Rio Preto2137-0070
Extra Abolição............. 3271 2004

●●●A burocracia ainda é uma difi-
culdade para a realização de pro-
jetos deMDL, afirmam as empre-
sas brasileiras. Em carta aberta
sobre asmudanças climáticas, a
Vale e outras cerca de 20 empre-
sas defenderam “a simplificação
e a agilidade da implementação
doMDL”. A Associação Brasilei-
ra das Empresas doMercado de
Carbono também pede uma “fle-
xibilização” domecanismo.
“A burocracia e o nível de exi-

gência têm deixado bons proje-
tos de fora. Por isso, queremos

uma revisão”, diz o presidente da
Abemc, Flavio Rufino Gazani.
“De 1.921 solicitações feitas ao
Conselho Executivo da Organiza-
ção das Nações Unidas, somente
58% foram aprovadas sem pen-
dência ou pedido de revisão.”
A solicitação demudanças já

foram apresentadas ao governo
brasileiro e serão levadas à Con-
ferência do Clima emCopenha-
gue, onde os países podem fe-
char o acordo comasmetas de
corte de gases-estufa para de-
pois de 2013. ● A.B.
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Afra Balazina
BANGCOC

O Brasil é o terceiro país do
mundoemnúmerototaldepro-
jetos de Mecanismo de Desen-
volvimento Limpo (MDL),
atrás somentedaChina eda Ín-
dia. Os projetos são uma forma
dereduziras emissõesdegases
do efeito estufa, que provocam
o aquecimento global, em paí-
sesemdesenvolvimento.Ocor-
te de emissões ocorre, por
exemplo, coma implantaçãode
tecnologias mais limpas ou a
substituiçãodecombustívelpo-
luente por outromenos sujo.

Os projetos fazem parte dos
mecanismos de flexibilização
previstospeloProtocolodeKyo-
toparaqueospaísesindustriali-
zadosatinjamsuasmetasdere-
dução de emissões de gases do
efeito estufa e para que nações
emergentes sejam incentiva-
das a seremmais sustentáveis.

Issoocorreporqueadiminui-
çãodasemissõespelosprojetos
gera a Redução Certificada de
Emissões (RCE), espécie de tí-
tulosquepodemsercomerciali-
zadosnomercadoglobal.Como
ospaísesindustrializadospreci-
samcortar cerca de 5%de suas
emissões de gases-estufa até
2012, elespodemadquirir esses
títulos para auxiliar no cumpri-
mento de suasmetas.

Atéagora,existem5.430pro-
jetos deMDL nomundo. Desse
total, o Brasil responde por 417

(8%).AChina e a Índia estão na
frente,com37%e27%,respecti-
vamente. E, atrás do Brasil, es-
tãoMéxico(4%)eMalásia(3%).

Emrelaçãoaopotencialdere-
duçãodeemissãocomosproje-
tos, o Brasil também é o tercei-
ro (6%). A China tem sozinha
quasemetade dos cortes de ga-
ses-estufa (48%). SegundoJosé
Miguez, coordenador-geral de
Mudanças Globais de Clima do
MinistériodaCiênciaeTecnolo-
gia, issoocorreporqueoschine-
ses usam muito carvão em sua
indústria e para produção de
energia, e sua substituição re-
duz as emissões.

Opotencial dos projetos bra-
sileirostotalizaumareduçãode
emissãode367milhõesdetone-
ladas de gases-estufa para um
períodomédiodeseteanosepo-
de ser comparado às emissões
do desmatamento do cerrado
emumano(350milhõesdetone-
ladasdecarbono,segundooMi-
nistério doMeioAmbiente).

INDÚSTRIA QUÍMICA
Foiprincipalmentepormeiode
projetos de MDL que a indús-
tria química conseguiu reduzir
suas emissões de gases-estufa
nosúltimosanosnoPaís.Dados
daAssociação Brasileira da In-
dústria Química mostram que
só as emissões de óxido nitroso
(N

2
O) passaram de 20,7 mil to-

neladasem2002para3,1mil to-
neladasem2007.Easemissões
degases-estufacaíramde8,2bi-

lhões de toneladas para 3,2 bi-
lhões de toneladas no mesmo
período.

OsprojetosdeMDLmaisco-
munsnoBrasil estãonaáreade
energia renovável (48,9%). Em
segundo lugar, está a suinocul-
tura (16%), com o tratamento
dedejetossuínosereaproveita-
mentodebiogás.Depois,apare-
ce a troca de combustível fóssil
(10%)eacapturadegásemater-
ro sanitário (9%) –casodoater-

roBandeirantes,emSãoPaulo.
SegundoFlavioRufinoGaza-

ni, presidente da Associação
Brasileira das Empresas do
MercadodeCarbono, aenergia
renovável lidera a lista por cau-
sa dos projetos de geração de
energia pela queima do bagaço
da cana-de-açúcar e de Peque-
nasCentrais Hidrelétricas.

As áreas de eficiência ener-
géticaeflorestaltêmgrandepo-
tencial de crescimento no Bra-

sil, segundoGazani. Na primei-
ra, o projeto pode fazer a redu-
ção do consumo de energia nu-
ma indústria, com a troca de
equipamentosouaautomatiza-
ção.No setor florestal há novos
projetos,comoodeplantar“flo-
restas energéticas” – eucalipto
quepode ser usadodepois para
fazer carvão vegetal.

†A repórter viajou a convite
da Convenção do Clima da ONU

TERÇA-FEIRA, 13 DE OUTUBRO DE 2009 A15
O ESTADO DE S. PAULO A15
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O Estado de S.Paulo, São Paulo, 13 out. 2009, Primeiro Caderno, p. A15.




