
Pesquisa divulgada pela Reuters

alerta para a redução dos preços

do carbono na União Europeia

e na ONU para 2012 e 2013, à

medida que perspectivas de uma

crise econômica enfraquecem a

demanda e criam um excesso de

oferta de permissões de carbono.

Eles acreditam, no entanto, que

haverá uma recuperação no

crescimento das operações e um

salto na demanda na segunda

metade da década, diante dos

efeitos das mudanças climáticas.

Relatório da Agência Internacional

de Energia (AIE) mostra que o

mundo tem mais cinco anos

para tomar medidas que

diminuam as emissões de

carbono sob o risco de a

temperatura média da Terra

ultrapassar os 2 graus Celsius

que os cientistas estipularam

como o limite para evitar

consequências graves. A principal

medida sugere a AIE é a extensão

do Protocolo de Kyoto e outros

compromissos internacionais.

Peugeot
vende
carbono na
Amazônia

Preço do carbono é
afetado pela crise

Aquecimento global
pode ser irreversível

Treze anos depois de iniciado o
projeto que serviria de vitrine
da preocupação da Peugeot
com as emissões de carbono
originadas da indústria auto-
mobilística, o reflorestamento
de uma fazenda desmatada em
Cotriguaçu, noroeste de Mato
Grosso, obteve autorização para
a comercialização de créditos
de carbono no mercado voluntá-
rio. A operação deverá assegu-
rar recursos adicionais para o
projeto superiores a ¤ 1 milhão
(R$ 2,4 milhões), além dos ¤ 10
milhões (R$ 24 milhões) investi-
dos pela montadora.

É o segundo projeto latino-
americano de reflorestamento
que consegue a aprovação dos
créditos seguindo o protocolo
Verified Carbon Standard (VCS),
metodologia estabelecida por or-
ganizações não-governamen-
tais, associações industriais, com-
panhias de certificação, desen-
volvedores de projetos e com-
pradores de créditos para vali-
dar as reduções de gases do efei-
to estufa para comercialização.
O primeiro foi desenvolvido por
duas empresas no norte da Co-
lômbia, em uma área devastada
pela prospecção ilegal de ouro e
plantações de coca, além da
criação de gado.

“É uma experiência em esca-
la inédita no mundo pelo tama-
nho, validado pela comunidade
científica brasileira e francesa,
que vai ajudar muito no conhe-
cimento sobre o sequestro e ab-
sorção de carbono pela flores-
ta”, diz Marc Bocqué, coordena-
dor do projeto na Peugeot. Ele
explica que o poço de carbono,
nome pelo qual são conhecidos
os projetos de compensação
das emissões de carbono pelo
plantio de florestas, está situa-
do na fazenda São Nicolau, de
10 mil hectares (semelhante a
área da cidade de Paris).

A proposta da Peugeot é com-
pensar as emissões de 110 mil to-
neladas de CO2 por meio de re-
florestamento de espécies nati-

vas. O montante será integral-
mente reinvestido em ações am-
bientais, científicas e socioeco-
nômicas do projeto até 2018.

A intenção da Peugeot, po-
rém, é manter a fazenda por
um período ainda maior (40
anos), para assegurar conheci-
mento ainda deficiente no mun-
do, sobre o volume de carbono
que as florestas tropicais po-
dem estocar em troncos, ga-
lhos, folhas e raízes, e assim aju-
dar a combater as mudanças cli-
máticas do planeta. A experiên-
cia também serve como labora-

tório sobre a recuperação de
áreas desmatadas na Amazônia.

Evolução do projeto

A obtenção dos créditos é uma
boa notícia para um projeto que
foi pioneiro em uma época em
que a mensagem do refloresta-
mento ainda era pouco com-
preendida pelos países e empre-
sas. Originalmente, Cotriguaçu
foi concebido para ser imple-
mentado pela Agência Nacional
de Florestas (ONF na sigla em
francês), especializada no ge-
renciamento florestal da Fran-
ça, e o Instituto Pró-Natura, e
se destinava a capturar cerca de
2 milhões de toneladas de carbo-
no em 40 anos. A meta era ambi-
ciosa: plantar 10 milhões de ár-
vores em três anos em um am-
biente cultural e ambientalmen-
te estranho aos executores.

No início do processo, o bai-
xo índice de sobrevivência das
mudas plantadas em meio ao
capim braquiária e a tentativa
dos executores de querer resol-
ver o problema adotando a pul-
verização aérea com herbici-
da, afetaram a credibilidade do
projeto e obrigaram a uma mu-
dança de abordagem. Foi preci-
so voltar atrás e buscar uma
cooperação mais próxima com
as instituições públicas e as co-
munidades locais, em meio a
acusações de biopirataria nun-
ca comprovadas.

“A aprovação dos créditos é o
presságio de uma nova década
para o projeto, para benefício
de todas as partes envolvidas”,
diz Bocqué. O grupo diminuiu a
área a ser reflorestada, ocupan-
do o pasto aos poucos, e passou
a contar com um comitê de as-
sessoramento científico, consti-
tuído de pesquisadores de insti-
tuições políticas e acadêmicas
do Brasil e da França.

Até agora foram reintroduzi-
das 2 milhões de árvores em 1,8
mil hectares, além de conserva-
das 7 mil hectares de floresta e
1,2 mil hectares de capoeira. A
Peugeot também criou uma Re-
serva Particular do Patrimônio
Natural (RPPN) no local. ■

● ●
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Originário de projeto de reflorestamento, o

crédito de carbono adiciona R$ 2,4 milhões

a ação inédita da montadora no mundo

“É uma experiência em
escala inédita no mundo
pelo tamanho, validado
pela comunidade científica
brasileira e francesa”
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mudasdeplantasnativaspara

reposiçãodaflorestaoriginal

SEGUNDA-FEIRA

ECONOMIACRIATIVA

Editorexecutivo:Gabriel deSales gsales@brasileconomico.com.br

12 Brasil Econômico Quinta-feira, 17 de novembro, 2011

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Uma das questões a serem discu-
tidas na próxima Conferência
Internacional do Clima (COP
17), que começa no fim de no-
vembro e vai até 9 de dezembro
em Durban, é o impacto que a
falta de um acordo climático
que substitua o Protocolo de
Kyoto terá no Mecanismo de De-
senvolvimento Limpo (MDL),
com validade até 2012. Os crédi-
tos de carbono originados do
MDL foram criados para auxi-
liar os países signatários do Pro-
tocolo de Kyoto a cumprir pra-
zos e metas de redução de emis-
sões de gases que contribuem
para o aumento da temperatura
global (veja quadro).

Apesar de alguns problemas
que surgiram ao longo do per-
curso e da excessiva morosida-
de nos processos de aprovação
dos projetos candidatos aos cré-
ditos de carbono, é consenso
na ONU que o mecanismo fun-
ciona. Aprovado no âmbito de
Kyoto o MDL é resultado da
cooperação internacional que
estimula o apoio dos países de-
senvolvidos a projetos de au-
mento de eficiência energética
e uso de energias renováveis
que reduzam as emissões nos
países mais pobres.

Por meio da certificação des-
ses projetos e a posterior venda
dos certificados às empresas se-
diadas nos países que têm que
cumprir metas de redução de
emissões, estas podem contabi-
lizar como seus os índices redu-
zidos, partindo do princípio de
que os gases que contribuem pa-
ra o aumento da temperatura se
misturam na atmosfera indepen-
dente das fronteiras políticas.

Mesmo antes da entrada em
vigor do Protocolo de Kyoto,
em 2005, diversos governos já
vinham estabelecendo formas
de comércio de emissões. Foi
constituído também um merca-
do voluntário de carbono, no
qual compradores e vendedores
não dependem de legislações
mandatórias e que permite que
empresas invistam no tema mu-
danças climáticas e ganhem
vantagens competitivas dentro
de seu setor de atuação.

Esse mercado evoluiu e surgi-
ram diversos padrões de quali-
dade que verificam a redução
de emissões promovida pelo
projeto e garantem a confiabili-
dade dos benefícios. O Verified
Carbon Standard (VCS) é o pa-
drão com mais apoio do setor
privado, sendo considerado um
dos mais respeitados do merca-
do voluntário. ■ M.S.J.F.

Além de discutir a continuidade

do Protocolo de Kyoto, a COP17,

em Durban, deve estabelecer

os valores do Fundo Climático

Verde, que pretende canalizar

cerca de US$ 100 bilhões para

ações de mitigação dos efeitos

das mudanças climáticas nos

países em desenvolvimento. No

mês passado, um comitê da ONU

concluiu o esboço do fundo,

numa reunião na África do Sul,

que deverá ser aprovado pelos

países participantes da COP.

Fundo Climático será
debatido em Durban

●

Um investimento
no qual menos é mais

QUARTA-FEIRA

EDUCAÇÃO/GESTÃO

A lógica do mercado de carbono é o pressuposto de que
toda atividade humana, nas próximas décadas, deverá
contribuir para a redução das causas das mudanças cli-
máticas e mitigação de seus efeitos. Assim, havendo
um ganho coletivo — ou a redução das perdas — em
ações que melhorem as condições ambientais para o fu-
turo, gera-se com tais ações um processo preventivo
em favor da manutenção do próprio negócio. Mal com-
parando, o conceito de negócios “verdes”, como se con-
vencionou qualificar tudo que é ambientalmente res-
ponsável, equivale à construção da infraestrutura de lo-
gística que permitiu a expansão do capitalismo na Euro-
pa e nos Estados Unidos no século XIX.

Se o capitalismo precisava, naquele período, de li-
nhas férreas, estradas e navios para levar produtos e
transportar os agentes do desenvolvimento, neste iní-
cio do século XXI o sistema global precisa estender uma
“infraestrutura” conceitual sobre a qual se podem pro-
duzir negócios sem que a atividade econômica venha a
reduzir o horizonte do próprio sistema. Queiramos ou
não, as condições climáticas estão dadas e tudo que se
pode fazer é aliviar alguns de seus efeitos.

As teses sobre atividades solares, ciclos geológicos
e conjunções planetárias, que muitos defenderam co-
mo sendo a causa da urgência ambiental, desaparece-
ram dos debates e consolida-se, agora praticamente
sem contestadores sérios, a afirmação dos cientistas
que assinaram em fevereiro de 2007 o 8º Relatório da
Comissão Intergovernamental sobre Mudanças Climá-

ticas. Os modelos ma-
temáticos foram nova-
mente checados e refe-
renda-se como conclu-
são que a atividade hu-
mana é a causa do aque-
cimento global.

As mudanças climáti-
cas que já estamos teste-
munhando, e que amea-
çam especialmente os
países situados nos tró-
picos, foram produzi-
das muitas décadas
atrás. Tudo que está sen-
do feito agora é um es-
forço para proporcio-
nar algum bem-estar
às gerações futuras. O

Banco Mundial estimou no ano passado que os países
em desenvolvimento vão precisar de um total entre
US$ 70 bilhões e US$ 100 bilhões por ano para financiar
medidas de adaptação à nova realidade ambiental.

Mecanismos de mercado são uma forma de gestores
privados e públicos, investidores e empreendedores
contribuírem para criar essa “infraestrutura” concei-
tual. Esses mecanismos podem ser proativos ou reati-
vos, assumir características de um bem privado ou de
uma ação pública. Incertezas legais e ambivalências re-
gulatórias reduzem os ganhos e alimentam fraudes, en-
quanto altos custos transacionais podem inviabilizar os
negócios. Como tudo que representa mudança de para-
digmas, o estabelecimento de um sistema produtivo e
comercial que tenha como um dos pressupostos a redu-
ção das emissões de gases prejudiciais ao ambiente de-
mora a ser absorvido nos processos de negócios e susci-
ta questionamentos. Com o mercado de carbono não po-
deria ser diferente: o que está à venda não é um título
de capitalização no qual os ganhos estão em curva as-
cendente, mas um investimento por meio do qual se
aposta na redução das emissões de gases, cujos efeitos
não serão sentidos pela geração do investidor. ■

Fotos: divulgação
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Durban avalia
comercialização
após Kyoto

TERÇA-FEIRA

EMPREENDEDORISMO

Mercado voluntário se mantém,
mas mecanismo oficial precisa
ser reavaliado em Durban

O que está à venda
não é um título de
capitalização, mas
um investimento
por meio do qual se
aposta na redução
das emissões de
gases, cujos efeitos
não serão sentidos
pela geração
do investidor

Brasil

México

6%

Outros
países

21%

4% Malásia
3%

Índia
27%

China
39%

A PARTE DE CADA UM

Brasil é o terceiro país em 
projetos de créditos de carbono 
da ONU

Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação(jun/2011)    *Eficiência energética, 

resíduos, processos industriais, redução de N20, reflorestamento, controle de vazamentos

INICIATIVA BRASILEIRA

Projetos mais comuns são
de aproveitamento de biogás
de dejetos de suinocultura

Aterro
sanitário

Troca de
combustível fóssil

7,6%

9,2%

15,4%

15,5%

52,3%

Suinocultura

Energia
renovável

Outros*

Próximo encontro
do clima da
ONU (COP 17)
deve assegurar
a continuidade
da ferramenta
que garante a
comercialização
de créditos de
carbono com
intermediação
da ONU

LUCIANO
MARTINS COSTA
Jornalista e escritor,
consultor em estratégia
e sustentabilidade

FazendadaPeugeotemárea

devastadaservedevitrine

parapropostaderegulação

decarbononaatmosfera
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