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roduzir sem causar im
pactos ambientais é uma 
missão árdua. Por isso, 

empresas nacionais e estrangei
ras que não possuem know-how 
ou têm dificuldades em realizar 
ações sustentáveis encontram no 
mercado de crédito de carbo
no uma forma de reduzir esses 
prejuízos. No Brasil, esse setor 
tem apresentado resultados ex
pressivos. O País é o terceiro 
em número de projetos de Me
canismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL) aprovados pela 
Organização das Nações Uni
das, atrás apenas da Índia e da 
China. São mais de 220 empre
endimentos. Destes, cerca de 
120 estão aguardando aprova
ção internacional ou estão em 
fase de análise. 

De acordo com a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agrope
cuária (Embrapa), apenas o seg-

mento de agronegócio tem um 
potencial de faturamento anual 
de 160 milhões de dólares. Por 
isso, entidades, representantes 
do setor privado, players da 
agricultura e da pecuária e au
toridades políticas discutiram, 
durante a Rio+20, que ocorreu 
no Rio de Janeiro, em junho, 
sobre a posição do segmento 
dentro desse mercado e ma
neiras de beneficiar quem atua 
de forma sustentável no campo. 
Os resultados surgiram: projetos 
ligados ao agronegócio de baixo 
carbono poderão gerar créditos 
para negociação no Mercado 
Agropecuário de Redução de 
Emissões (Mare), ligado ao 
Programa Agricultura de Bai
xo Carbono (ABC) do governo 
federal. "Quem cria ações para 
reduzir as emissões de gases 
de efeito estufa deve receber 
compensações financeiras de 

empresas poluidoras", explica a 
senadora Kátia Abreu, presidente 
da Confederação Nacional de 
Agricultura e Pecuária (CNA). 

Entre as atividades elegíveis 
estão: recuperação de áreas de
gradadas, florestas plantadas, 
tratamento de dejetos animais' 
para p r o d u ç ã o de energia, 
eficiência energética na agro
pecuária e integração lavoura-
-pecuária-floresta. Para auxiliar 
pequenos, médios e grandes 
produtores a gerarem essa de
manda, os projetos desenvolvi
dos no âmbito do Mare poderão 
ser financiados com juros mais 
baixos do que o convencional. 
"Queremos melhorar o acesso a 
financiamentos e a obtenção e 
comercialização de créditos de 
carbono para todos que atuam 
no agronegócio, criando assim 
um planeta mais sustentável", 
completa Kátia. 
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Text Box
Fonte: Lide Agronegócios, São Paulo, ano 1, n. 1, p. 66-67, 2012. 




