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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo analisar se o mercado de créditos de carbono de fato constitui-

se em ações práticas de promoção Para tal, revisou-se a trajetória da discussão ambiental,

desde seu inicio no meio acadêmico, passando pela sua propagação na sociedade civil e

reflexos no cenário internacional, incluindo a definição do conceito de desenvolvimento

sustentável, até à elaboração do Protocolo de Quioto e à criação dos créditos de carbono e seu

mercado. O estudo propõe-se discutir se a emergência de um mercado de créditos de carbono

é uma medida eficaz e sustentada de defender a preservação ambiental.

Palavras chave: Desenvolvimento sustentável, Protocolo de Quioto, créditos de carbono

7



ABSTRACT

This paper aims to examine whether the carbon credit market is in fact in practical actions to

promote To this end, the trajeçtory reviewed. the environrnental issues, from its beginnings in

academia, to its spread in society and reflections on the intemational scene, including the

definition of sustainable development, to the designing of the Kyoto Protocol and the creation

of carbon credits and its market. The study aims to discuss the emergence of a market for

carbon credits is an effective and sustained defense of environrnental preservation .
•

Keywords: Sustainable Development, Kyoto Protocol, carbon credits

•
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1. INTRODUÇÃO

•

As atividades econômicas e industriais se intensificaram, após a 2a Guerra Mundial, o

que resultou no aumento da demanda por recursos naturais, em particular o uso de formas

não-renováveis de energia (como o petróleo e carvão, por exemplo) que são altamente
,

poluentes e resultam numa grande concentração de emissão de gases de efeito estufa (GEE).

Estes GEE são substâncias gasosas que absorvem parte da radiação infravermelha

emitida pela superfície terrestre, e dificultam seu escape para o espaço, mantendo assim a

Terra aquecida. O efeito estufa é um fenômeno natural que acontece desde a formação da

Terra, o problema é que o aumento desses gases estufa na atmosfera têm potencializado esse

fenômeno, causando o aquecimento global. O gás carbônico (C02) é um dos principais GEE,

as emissões desse gás são provenientes da utilização de. vários combustíveis fósseis nas

atividades econômicas e industriais.

Para tentar solucionar este importante problema ambiental, a Organização das Nações

•

.
Unidas (ONU) e os países vêm debatendo o tema em conferências internacionais, com isto

estão sendo criados instrumentos para auxiliar os países industrializados a reduzirem suas

emissões de GEE ou compensarem suas emissões de outra maneira.

Um desses instrumentos são os créqitos de carbono que segundo EI Khalili (2003)

seriam certificados que autorizariam o direito de poluir. O princípio é simples. As agências de

proteção ambiental reguladoras emitem certificados autorizando emissões de toneladas de

dióxido de enxofre, monóxido de carbono e outros gases poluentes. As empresas recebem

bônus negociáveis na proporção de suas responsabilidades. Quem não cumpre as metas de

redução progressiva estabelecidas por lei, tem que comprar certificados das empresas mais

bem sucedidas. O sistema tem a vantagem de permitir que cada empresa estabeleça seu

próprio ritmo de adequação às leis ambientais.

O conteúdo do estudo aborda inicialmente a fundamentação teórica, com o objetivo de

descrever como começaram a serem discutidas as questões ambientais, o desenvolvimento

sustentável e os créditos de carbono com as principais definições e premissas adotadas,

utilizando uma pesquisa bibliográfica em literatura especializada, em seguida faz-se uma

análise do mercado atual desses créditos, e, por fim é apresentada uma fundamentação

empírica com base nos dados, desta análise ..A representação destes resultados mostra que o

mercado de créditos de carbono, reafirmando o que propõe inicialmente, nada mais é que uma
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compensação, que credita a países denominados desenvolvidos o crescirnento econômico,

indiferente aos possíveis impactos ambientais por ele causados.

1.1 OBJETIVO GERAL

o objetivo principal deste estudo é analisar se os créditos de carbono, utilizados como

instrumento para reduzir a emissão de gases poluentes, são coerentes com a defesa do

desenvolvimento sustentável.

•

1.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analisar o histórico da discussão ambiental, destacando os acontecimentos mais

relevantes e os recentes avanços na temática do desenvolvimento sustentável.

Discutir a criação e a dinâmica do mercado de carbono e seu atual funcionamento.

2. METODOLOGIA

Segundo Fialho e Neauber (2008) a metodologia é o fator que indica o melhor

caminho ao pesquisador, ela é luz que ilumina e indica o caminho. Gil (apud SILVA, 1991)

· classifica as pesquisas do ponto de vista dos procedimentos técnicos como: pesquisa

experimental, pesquisa documental, levantamento, estudo de caso, pesquisa expost-facto,

pesquisa ação, pesquisa participante e pesquisa bibliográfica que é elaborada a partir de

material já publicado, constituído de livros, artigos de periódicos e atualmente com material

disponibilizado na internet.

De acordo com Godoy (1995), a pesquisa qualitativa ocupa um reconhecido lugar

entre várias possibilidades de se estudar fenômenos que envolvem os seres humanos e suas

intrincadas relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes. Partindo de questões

amplas que vão se aclarando no decorrer da investigação, o estudo qualitativo pode, no

entanto, ser conduzido através de diferentes caminhos.

12
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•

Este tipo de pesquisa, não requer o uso de técnicas estatísticas, ela considera que existe

um vínculo entre o mundo real e o sujeito que não pode ser traduzido em números, o que faz
.

com que a interpretação e a atribuição de significados sejam básicas no processo de pesquisa.

O presente trabalho foi desenvolvido segundo a abordagem qualitativa, tendo a

pesquisa bibliográfica como procedimento técnico para coleta de dados. As informações

foram levantadas a partir da leitura de texto~ impressos e digitais, que permitiu a construção.
do referencial teórico e embasou a análise do objeto de pesquisa.

A ,

3. REFERENCIAL TEORICO
•

•

3.1 Discussão ambiental: do princípio a evolução do pensamento

A emergência do ambientalismo teve sua primeira aparição em nível mundial no

campo científico e a preocupação ecológica está datada na comunidade acadêmica a partir dos

anos 50. Os primeiros grandes acontecimentos para marcar essa emergência foram a fundação

da União Internacional para a Proteção da Natureza (UINP) e a Conferencia Científica das

Nações Unidas sobre Conservação e utilização de recursos (Lake Success, NY, 1949).

Conferência que, segundo Cavalcanti (1995), a rigor, representa o primeiro grande

acontecimento mundial. Sua. aparição a n.Ível social se deu em meio aos movimentos

estudantis e hippies da década seguinte, chamando a atenção para consequências da

devastação provocada por um desenvolvimento sem limite.

De acordo com Scandar Neto (2004) durante a década de 60, e com vistas a monitorar

os problemas sociais oriundos da desigualdade da distribuição de renda, iniciou-se o

desenvolvimento de sistemas e indicadores sociais.

Com isso, o ambientalismo, dito por outros ecologismo passa a debater a solução para

os problemas causados pelo desenvolvimento industrial, ·adotando medidas restritivas ao

aumento da produç'ão econômica.

As negociações sobre mudanças climáticas globais se iniciaram na Conferência.
Mundial sobre o Ambiente Humano em Estocolmo em junho de 1972, onde pela primeira vez

se reconheceu os problemas ambientais e a necessidade de mudança através da colaboração e

integração de governo e setores produtivos (BHANDARI, 1998).

13
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Segundo Feldman (1997, p.14) "essa conferencia chamou a atenção das nações para o

fato de que a ação humana estava causando séria degradação da natureza e criando severos

riscos para o bem-estar e para ~ própria sobrevivência humana".

A partir daí, desenvolvimento e meio ambiente passam a ser um só no conceito de eco

desenvolvimento, que no inicio dos anos 80 passou a ser denominado como desenvolvimento

sustentável.

Em 1988 foi elaborado o Primeiro Relatório Painel Intergovernamental sobre

Mudanças Climáticas (IPCC) pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente

(PNUMA) e pela Organização Mundial de Meteorologia (OMM) que serviu de base para o

desenvolvimento dos trabalhos científicos sobre o clima no ano de 1992, na Conferência das

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro conhecida

como Eco/92. Durante a conferência praticamente todos os países assinaram e ratificaram a

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas- CQNUMC (que afirmava

que mantidas as emissões de gases do ano de 1990 a projeção era o amento da temperatura

terrestre em tomo de 1,4Co a 5,8Co e para reverter essa projeção visaram como objetivo a

elaboração de mecanismos que reduzissem as emissões e atingir a estabilização da

concentração atmosférica de GEE). Esta convenção contribuiu amplamente para a criação de

um ponto de partida para a luta contra as alterações climáticas.

Reafirmando a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Humano,

aprovada em Estocolmo em '16 de junho de 1972, e tratando de basear-se nela. Com o

objetivo de estabelecer uma aliança mundial nova e equitativa mediante a criação de novos

níveis de cooperação entre os Estados, os setores chave das sociedades e as pessoas.

Procurando alcançar acordos internacionais em que se respeitem os interesses de todos e se

proteja a integridade do sistema ambiental e de desenvolvimento mundial, reconhecendo a

natureza integral e interdependente da Terra. A agenda 21.

A Agenda 21 é um programa de ação, baseado num documento de 40 capítulos,

que constitui a mais ousada e abrangente tentativa já realizada de promover, em escala

planetária, um novo padrão de desenvolvimento, conciliando métodos de proteção

ambiental, justiça social e eficiência econômica.

'Trata-se de um documento consensual para o qual contribuíram governos e

instituições da sociedade civil de 179 países num processo preparatório que durou dois anos

e culminou com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e

14



Desenvolvimento (CNUMAD), em 1992, no Rio de Janeiro, também conhecida por ECO-

92.

•

Além da Agenda 21, resultaram desse processo outros acordos: a Declaração do Rio,

a Declaração de Princípios sobre o Uso das Florestas, o Convênio sobre a Diversidade

Biológica, a Convenção sobre Mudanças Climáticas e também estabeleceram um grupo de

acompanhamento anual das ações voltadas ao tema a Conferências das Partes (COP).

Mesmo a CQNUMC sendo um marco num consenso para tomadas de decisão em

relação ao meio ambiente não se estabeleceu nenhuma meta específica, a convenção não

inclui compromissos quantificados e detalhados por país em termos de redução das emissões

de gases com efeito de estufa.

Em março de 1995, na cidade de Berlim, os Estados signatários, ou seja, aqueles que

assinaram a Convenção decidiram negociar um protocolo a aplicar pelos países

industrializados e que contém medidas de redução das emissões para o período a partir dos

anos 2000, medidas essas que contribuiriam enfim para o aguardado desenvolvimento

sustentável. Sendo assim, em 1997 na cidade de Quioto no Japão foi realizada uma terceira

Conferência das Partes (COP3) onde foi adotado o Protocolo de Quioto, em que a condição
.

necessária para a vigência do protocolo, devido à necessidade de discussão e aprovação

interna de cada país signatário, consistia na ratificação por um número mínimo de países

correspondente a 55% do total de emissões de GEE dos países desenvolvidos, considerando o

ano base 1990. As restrições ~o Protocolo s~ aplicam a 38 nações que no período de 2008 a

2012 devem reduzir suas emissões em média 5,5% abaixo dos níveis de 1990. Países

diferentes têm metas diferentes, que vão de um decréscimo de 8% para a União Européia, a

um aumento de 10% para a Islândia (FIGUERES & IVANOVA, 2005) .

•

3.2 Da concepção a popularização de um conceito - Desenvolvimento sustentável

Até meados dos anos 1970, o desenvolvimento era sempre identificado apenas com

progresso material. Para alguns âutores, o enriquecimento levaria espontaneamente à melhoria dos

padrões sociais. Para outros, a relação parecia mais complexa, pois o jogo político intervinha,

fazendo com que o crescimento tomasse rumos diferenciados, com efeitos heterogêneos na
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estrutura social. Mas todos ainda viam o desenvolvimento como sinônimo de crescimento
" .econornlco.

A expressão desenvolvimento sustentável apresentou-se como de suma importância

para decisões relativas ao meio ambiente, mas o conceito só foi definido nos 80 pela

Comissão Mundial do meio Arilbiente em um relatório que dizia:

"um processo de transformação no qual a exploração dos
recursos, a direção dos investimentos, a orientação do
desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se
harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro [ ..} é aquele
que atende as necessidades do presente sem comprometer a
necessidade de gerações futuras atenderem as suas próprias
necessidades. " (IBGE, 2004)

Pode-se afirmar que chegamos aos anos 2000 com o conceito de desenvolvimento

sustentável já amadurecido que deixou de se restringir as discussões acadêmicas e políticas e

se popularizou e já faz parte da vida das pessoas, presente desde as pequenas decisões de um

cidadão comum quanto às estratégias e planejamentos de empresas.

·"Desenvolvimento sustentável implica usar os recursos
renováveis naturais de maneira a não degradá-los ou eliminá-los, ou
diminuir sua utilidade para as gerações futuras. Implica usar os
recursos minerais não renováveis de maneira tal que não
necessariamente se destrua o acesso a eles pelas gerações futuras. "
Ferreira (2006, p. 17).

Para a WWF-Brasil, ONG de defesa ambiental, a definição mais aceita para

desenvolvimento sustentável surgiu na comissão mundial sobre o meio ambiente e

desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de harmonizar dois

objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. Para a ONU

"desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da

geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das gerações
,

futuras. E o desenv,olvimento que não esgota os recursos para o futuro".

Opondo-se aos formuladores do conceito inicial e das premissas que imperam até o

presente momento na sociedade, Veiga (2005) afirma que o âmago da questão do

desenvolvimento sustentável é na dificuldade de preservar e expandir as liberdades

substantivas de que as pessoas hoje desfrutam sem comprometer a capacidade das futuras
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gerações desfrutarem de liberdade semelhante ou maior. Por isso, o desgaste da camada de

ozônio, o aumento do efeito estufa, e as perdas de biodiversidade, são três dos problemas

globais que explicitam a natureza dos grandes conflitos sociais contemporâneos. Mesmo que

se atribua absoluta supremacia ao antropocentrismo, ainda assim a questão central é a de

garantir condições para que as .futuras gerações possam desfrutar de liberdade bem maior que

a atual. .

Veiga (2005) expõe seu pensamento critico em duas etapas. A primeira é ao que

muitos apresentam e supõem ser o "conceito" de desenvolvimento sustentável. A versão

original, do Relatório Brundtland, comparava as "necessidades" desta e das próximas

gerações. Na forma ampliada por Robert Solow, a comparação passou a ser entre "padrões de

vida". Mas está ausente das duas versões a liberdade dos humanos para salvaguardarem

aquilo que valorizam e aquilo a que atribuem importância. Nossa razão para valorizar

determinadas oportunidades não precisa sempre derivar da contribuição que elas oferecem ao

nosso padrão de vida.

A segunda observação se refere ao senso de respopsabilidade quanto ao futuro das
,

espécies. E justamente pelo fato de a espécie humana ter conseguido se tomar a mais

poderosa, que ela deve ter responsabilidade para com as outras em generoso e altruísta

esforço por minorar tal assimetria. Se uma comunidade humana demonstra preferência pela

conservação de determinado ecossistema, em vez da implantação de um parque de diversões,

por exemplo, isto só pode ser sinal de que interesses estreitamente paroquiais se subordinaram

a um bem mais vasta atenção global a valores morais e estéticos. Mas estas são considerações
,

que já pertencem à história, e não à pré-história, do ideal de "desenvolvimento sustentável".

Embora existam criticas, o que prevalece são as várias definições, que mesmo com

palavras diferentes, mantêm sempre a mesma interpretação. Porém, o alcance do

desenvolvimento sustentável depende de planejamento e do reconhecimento de que os

recursos naturais são finitos, ou seja, ele sugere, de fato, qualidade em vez de quantidade, com

redução do uso de matérias primas e produtos e o aumento da reutilização e da reciclagem.

Enfim, esse conceito, representa uma nova forma de desenvolvimento econômica, que leva

em consideração o ·meio ambiente.

Potin & Massaro (1993) afirmam que os efeitos danosos ao ambiente gerados pelos
.

dejetos e resíduos do processo industrial devido ao desenvolvimento das grandes cidades,

atingem vários bens ambientais, entre eles o ar, mais precisamente a atmosfera. Pela ordem
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•

decrescente de limpeza a utilização do gás, do petróleo e do carvão como produtos de

poluição atmosférica.

Corroborando sua afirmação Potin & Massaro (1993 p. 69) mostram no quadro a

seguir os principais gases poluentes e suas fontes, destaca também que todos os gases de

efeito estufa (GEE), colaboram para três grandes problemas;

a) Aquecimento global;

b) A poluição urbano-industrial do ar;

c) A acidificação do meio ambiente.

QUADRO 1 - PRINCIPAIS POLUENTES E SUAS FONTES

Poluentes Principais fontes (precursores)

•
Hidrocarbonetos Emissões de veículos, refinarias de petróleo e vegetação.

Sulfetos Usinas termoelétricas, fomos a carvão, metalúrgicas,

vulcanização, industria de fertilizantes e pântanos

Mercaptanas Refinarias de petróleo e indústrias de celulose

Hidrocarbonetos

clorados

Pesticidas, lavanderias e propelentes de aerossóis

Dióxido ,de enxofre Combustões, olarias, usinas termoelétricas, refinarias de

petróleo, usinas de ferro/aço, indústria de fertilizantes e

plantas

Óxidos de nitrogênio Emissões de veículos, indústria de fertilizantes

Ácido nítrico Conversão do N02

Monóxido de carbono Emissões de veículos e oxidação de terpenos(vegetação)

Dióxido de carbono Combustões em geral/emissões de veículos

• Amônia Fábrica de fertilizantes e de amônia

Ozônio Na troposfera, principalmente: hidrocarbonetos + óxidos

de nitrogênio + luz

Material particulado

(poeiras)

Emissões de veículos, refinarias de petróleo, usinas a

gás, geração de eletricidade, incinerações-fábricas de

cimento, cerâmicas, estufas e carvão, fomos e, entre

outras, conversão gás-partícula
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Fonte: Potin & Massaro (1993, p.69)

A favor da pratica de mecanismos que tomariam o conceito realidade, após um longo

período histórico de discussões, conferências e relatórios, ficou determinado em 1997, aos

países signatários da Convenção- Quadro das Nações Unidas que reduzissem suas emissões

de GEE através de um acordo firmado entre os países industrializados pelo Protocolo de

Quioto ..

3.3 PROTOCOLO DE QUIOTO

o Protocolo de Quioto, que sucede à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as

alterações climáticas, é um dos instrumentos jurídicos internacionais mais importantes na luta

contra as alterações climáticas. Integra os compromissos assumidos pelos países

industrializados de reduzirem as suas emissões de determinados gases coin efeito de estufa

responsáveis pelo aquecimento do planeta.

Quando foi formatado o Protocolo, os países signatários foram di ididos em:

1. Países integrantes do Anexo I: países mais industrializados grandes emissores

de dióxido de carbono (C02); e

·2. Países não integrantes do Anexo I: países que, para atender as necessidades

básicas de desenvolvimento, precisam aumentar a sua oferta energética e, potencialmente,

suas emissões.

Com essa divisão foi determinado aos países do Anexo Ique reduzissem 5,2% de suas

emissões, em média, de Gás de Efeito Estufa (GEE), com relação aos patamares de 1990.

A proposta do Protocolo de Quioto é a redução da emissão de seis tipos de gases de

efeito estufa. São eles: dióxido de carbono; metano; óxido nitroso; hidrofluorcarbono;

· perfluorcarbono; hexafluoreto de enxofre. Essas reduções devem ser calculadas sobre a

projeção média de emissão entre 2008 e 2012, em comparação com os níveis de 1990. Assim,

o prazo para que ocorra a redução de emissões é entre 2008 e 2012, caracterizando a primeira

fase do Protocolo.

No Protocolo de Quioto existe uma lista que constam os nomes dos países que

precisam abater suas emissões de gases de efeito estufa, esta lista corresponde aos países

desenvolvidos mais poluentes do planeta como cita Araujo, (2009, p.19 ) que são:
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•
,

Países europeus ocidentais (Alemanha, Austria, Bélgica, Croácia,
•

Dinamarca, Eslovênia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Islândia,

Itália, Liechtenstein, Luxemburgo, Mônaco, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suécia e

Suíça);

• Países industrializados do leste europeu (Bulgária, Eslováquia, Hungria,

Polônia, República Che.ca e Romênia);

• Países industrializados da ex-União Soviética (Rússia, Ucrânia, Estônia,

Letônia e Lituânia);

• Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Japão_

Araújo (2008) também aponta que '0 Brasil não tem compromisso de redução ou

limitação de emissões de gases efeito estufa, pois é considerado país em desenvolvimento. No

Brasil o Protocolo foi ratificado em 19 de junho de 2002 e foi sancionado pelo presidente

Fernando Henrique Cardoso em 23 de julho do mesmo ano. Em 2001, os Estados Unidos

retiraram-se do Protocolo, uma atitude que causou desconforto já que ele é considerado o

segundo país mais poluente do planeta vindo somente atrás da China. Porém a Rússia em

2004 também acordou o Protocolo que junto com as outras 132 partes que já haviam

ratificado, incluindo os países com compromisso de redução foi atingida a percentagem

necessária para que o Protocolo começasse a vigorarem 16 de fe ereiro de 2005.

3.4 CRÉDITOS DE CARBONO

A idéia de se criar o sistema de crédito de carbono busca compensar a emissão de

gases que produzem o efeito estufa, através de mecanismos comerciais, também chamados de

mecanismos de flexibilização do Protocolo de Quioto, que facilitam aos países signatários o

cumprimento de suas metas quanto a redução de emissões de acordo com Souza & Azevedo

(2005), são três: Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL (Clean Development

Mechanism - CDM), Implementação conjunta (Join Implementation - JI) e Coméricio de

Emissões (Emissions Trading - ETS).

1. Implementação Conjunta (Joint Implementation - Jl):
mecanismo pelo qual um país do Anexo I pode transferir ou adquirir,
de outro país desse Anexo, unidades de redução de emissões
resultantes de proJ-etos destinados a diminuir as emissões ou
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aumentar as remoções, por sumidouros, dos gases de efeito estufa,
cumprindo suas cotas de emissões;

2. Comércio de Emissões (Emissions Trading - ETS):
mecanismo pelo qual um país do Anexo I pode, inclusive por meio de
operações de compra e venda, contabilizar reduções em outro país do
Anexo 1 O volume de reduções patrocinado por esse mecanismo é
representado em Emission Reduction Unit (ERU); e

3. Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL (Clean
Development Mechanism - CDA1): permite que países do Anexo I
firmem' contratos para a realização de projetos de redução de
emissões ou comprem os volumes de redução de emissões resultantes
de projetos desenvolvidos nos países não-integrantes do Anexo L
entre os quais o Brasil. O MDL permite a inserção de países em
desenvolvimento no mercado mundial de crédito de carbono, por
apresentarem vantagem competitiva devido ao seu custo evitado de
emissão de gases de efeito estufa ser inferior ao de países do Anexo 1
O volume de reduções patrocinado pelo MDL é formalizado em
Certificados de Redução de Emissões (CREs). Uma unidade de CRE
representa uma tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente,
utilizada para uniformizar as diversas unidades dos demais gases de
efeito estufa. (SOUZA & AZEVEDO p. 5)

Em função disso foi criado um certificado que é emitido pelas agencias de proteção

ambiental reguladoras, atestando que houve redução de emissão de gases do efeito estufa. A

quantidade de crédito carbono recebida varia de acordo com quantidade de emissão de

carbono reduzida.
,
E o mecanismo que permite aos países em desenvolvimento, vender "créditos de

carbono" a um país desenvolvido para que este possa atender parte da redução de emissões de

gases de efeito estufa exigida pelo protocolo de Quioto. Portanto, os países que não

conseguirem atingir suas metas terão liberdade para investir em projetos MDL de países em

desenvolvimento.

Foi convencionado que uma tonelada de dióxido de carbono (C02) equivale a um

crédito de carbono. Outros gases que contribuem para o efeito estufa também podem ser

convertidos em créditos de carbono, utilizando o conceito de carbono equivalente. Essa

medida internacional foi criada com o objetivo de medir o potencial de aquecimento global

(Global Warming Potencial, GWP) de cada um dos seis gases causadores do efeito estufa.

Araújo, (2008 p.8) mostra esses outros gases com a sua equivalência de acordo com o quadro

2.
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QUADRO 2 - GASES ENVOLVIDOS E SEUS EFEITOS

•

GEE Potencial de Aquecimento Global
(GWP)

Dióxido de Carbono CO2 1
Metano CH4 ·21
Óxido Nitroso N02 310
Hexafluorcarbono HFC 140-11.700
Perfluorcarbono PFC 6.500-9.200
Hexafluoreto de enxofre SF6 23.900
Fonte: Araújo, 2008 p.8

•

As quantidades de toneladas de CO2 outros gases economizados ou seqüestrados da

atmosfera são calculados por empresas espec~alizadas de acordo com determinações de órgãos

técnicos da ONU. Por exemplo, uma tonelada de óleo diesel trocada por biodiesel gera o

direito a 3,5 toneladas de créditos. Um hectare da floresta de eucalipto absorve por hectare,

por ano, 12 toneladas de gás carbônico. Um grande aterro sanitário que capte o metano e o

transforme em eletricidade, pode ter o direito a milhões de toneladas de créditos por ano. A

média de preço por um crédito fica em tomo de ~ 8,00 a ~ 18,00 por .tonelada de C02.
,

(ARAUJO, 2008. p.27)

°Ministério da Ciência e Tecnologia ( CT 2009} detalha no guia de consulta para

projetos de MDL e obtenção de Crédito de Carbono que os créditos de carbono podem ser

comercializados por um investidor interessado em um pro· to L este pode pagar um valor

•

adiantado ao dono por partes da tonelada de créd· o q e o projeto irá gerar, financiando assim

o desenvolvimento do projeto. Após, todos os tramites de alidação, certificação e emissão

dos créditos, é negociado o restante com os alore atual· zados.

Outra forma de comer~ialização se dá q ando o proprietário do projeto desenvolve às

suas próprias custas, vendendo o crédito de carbono após a validação e posterior

verificação/certificação,· no chamado mercado spot, que segundo Neto (2007) é caracterizado

como "mercado à vista, ou spot são realizadas as operações de câmbio para liquidação

direta"". Neste caso, considerando-se os riscos inerentes a este mercado, que pode ser

comparaào às operações em bolsas de valores, o proprietário normalmente obtém um valor

superior por tonelada em relação à venda antecipada à implantação do projeto.

Existem dois formatos de negociação dos créditos de carbono em bolsas de valores:

um deles está relacionado com a comercialização de RCEs (Reduções de Dióxido de Carbono

Equivalente - C02) e de projetos MDL registrados e verificados juntos a UNFCCC- (United
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•

Nations Framev110rkConvention on Climate Change). Já o outro tipo é referente a critérios

específicos, criados para o mercado voluntário de emissões, onde empresas postulantes à

venda de crédito devem implementar seus programas de redução de emissões de acordo com

requisitos específicos (PORTAL CARBONO BRASIL, 2009). Para o sucesso do projeto é

importante a credibilidade dos certificados de créditos de carbono no mercado.

3.4.1 MERCADO DE CRÉDITOS DE CARBONO

Quando um projeto é implementado com sucesso produz novas opções de título do

mercado financeiro. Sua transação econômica gera direito e deveres, receitas e despesas, e

estas, que afetam o patrimônio e o resultadó da empresa devem ser tratadas sob o ponto de

vista contábil.

EI Khalili (2003) descreveu os processos primários do desenvolvimento de um projeto

MDL, e a geração de créditos de carbono:

• As empresas poluentes de um país recebem metas de redução de

emissões, que são convertidas em bônus. Cada bônus é equivalente "auma tonelada de

gás poluente lançado na atmosfera·

• Caso estas empresas não alcancem suas me as de redução de emissões,

estão sujeitas a punições financeiras principalmente sob forma de multas;

• Para evitar estes prejuízos economicos as empresas buscam no

mercado - nacional ou mundial - outras empresas que tenham ultrapassado suas

metas de redução e que possuam bônus excedentes;

• Estes bônus são convertidos em créditos de carbono, por meio de

mecanismos definidos pelo Protocolo de Quioto, e comercializados.

•

A implantação de projetos tem sido comum entre quem está realizando o projeto

(vendendo) e quem está interessado (comprando), com o apoio financeiro mútuo, para futuras

reduções de gases do efeito estufa. O desembolso dos recursos pelo comprador ocorre no

inicio do projeto Costa (2000) explica essas transações: "[ ...] projetos desenvolvidos em

parceria com partes interessadas nos direitos dos créditos de carbono que o projeto produzirá

durante seu tempo de vida, assumindo efetivamente a posição de investidores de capital no
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projeto". O protocolo só negocia reduções certificadas, ou seja, que já foram verificadas de

fato.

•

Prado Jr & Saidel (2003, p.2) afirmaram que a maioria das transações realizadas é

sobre reduções já existentes, porém há muitas negociações envolvendo os chamados " ...

derivativos financeiros, como por exemplo, "call options" (opções de compra), baseados em

reduções futuras de emissões que oferecem um" hedge" (divisa) barato".

Figueiredo (2002, p.l) discorre sobre derivativos " ... foram criados para que agentes

econômicos pudessem se proteger contra riscos de oscilações e preços". O risco está presente

em qualquer transação no mercado financeiro, e assim, sob a perspectiva de que o mercado de

credito de carbono terá êxito, as aquisições de REs ( reduções esperadas ) e RCs ( reduções

certificadas) podem gerar lucros significativos no futuro, ainda segundo ele:

-[ ..] os contratos futuros são compromissos de compra ou
vendas de determinado ativo, em uma data futura em um preço certo.
O investidor se compromete, contratualmente, a realizar a transação
em data e valor preestabelecido [ ..] A maioria das operações é
liquida mediante pagamento ou recebimento em moeda, pela
diferença de valor de compra e o de venda. Os acertos dessas
diferenças são feitos diariamente, por meio do mecanismo de ajustes
diários. (FIGUEIREDO, 2002. p. 2)

Nesse contexto se encaixam as negociações antecipadas, garantindo aos futuros

compradores o preço atual. As duas partes correram riscos: o executor do projeto pode ter

mais custos do que o esperado, assim como, pode acontecer uma desvalorização do título. De

acordo com o Ministério de De.senvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC, 2008):

[ ..] do ponto de vista do adquirente as REs representam uma
oportunidade de se obter reduções de emissões a preços convenientes
as quais certamente se valorizaram com sua certificação ( após a
implantação do projeto ) e seu encaminhamento ao " Executive
Board" (conselho executivo) ou outro mercado alternativo. Do
ponto de vista do ofertante [ ..] a negociação a termos dessas
reduções [ ..] constitui um recebível a mais a ser considerado na
estrutura financeira do projeto.

•
O Ministério reconhece a possibilidade de lançamento das REs e RCs como um novo

produto do mercado financeiro, entretanto as transações com REs e RCs. já incorporam os

conceitos utilizados no mercado formal, de balcão que segundo Andrezzo & Lima (2007,

p.284):
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•

[ ..} abrange as negociações realizadas fora da bolsa de
valores, por telefone/ou via computador [ ..} é organizado quando se
estrutura como um sistema informatizado e que concentra a oferta e a
procura por títulos e/ou valores mobiliários, [ ..} é administrado por
entidade autorreguladora com funcionamento autorizado pelo órgão
regulador do mercado de valores mobiliários.

Assim é possível que as negociações com as REs e RCs só existem porque há fortes

evidências no sucesso das Revoluções de Emissões (RECs) e no empenho das empresas em

prol da preservação e proteção do meio ambiente, juntamente com a proteção contra riscos

econômicos quando os projetos estiverem gerando as reduções previstas. Apesar das RECs.
estarem sendo emitidas desde 2005, a natureza jurídica do crédito de carbono continua sem

definição no país.

De acordo com o maior portal desse assunto no Brasil, o CARBONO BRASIL (2009)

"avançou-se pouco em relação a este assunto, pelo menos agora já se sabe que valor

mobiliário ele não é". Segundo a mesma fonte existe divergência também em relação à

tributação de PIS e Confins na comercialização do certificado por tratar-se de cessão de

direito para o exterior.

•

4. A SOLUÇÃO CRITICA DE UM CONCEITO

A movimentação do mercado do carbono cresce gradativamente, e após o conflito com

a crise financeira global os .governos aumentaram as ações, intensificando as políticas

públicas,para as tecnologias menos poluentes. Gutierres (2009, p.62) afirma que "em 2008 as

transações mundiais de carbono registraram um aumento significativo em relação a 2007,

contabilizado U$$ 118 bilhões".

Além de cumprir as metas de redução dos GEE, o Mercado de créditos de carbono,

tende a fazer com que os participantes valorizem a imagem da responsabilidade sócio

ambiental, transformando os investimentos em estratégias de criação de valor em relação aos

seus concorrentes validando-a como uma ação ética e socialmente desejável as empresas.

•
(SOUZA & AZEVEDO, 2005).

A partir do Protocolo de Quioto, foram criados os créditos de carbono. Sendo assim

países em desenvolvimento como o Brasil, podem vender créditos pelo que deixaram de
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•

poluir e essas vendas se dão por duas maneiras: na primeira de acordo com os critérios do

Protocolo de Quioto que diz que os créditos são gerados através de projetos de Mecanismos

de Desenvolvimento Limpo (MDL) registrados pela ONU (o acordo das Nações Unidas exige

que 38 países industrializados, reduzam a emissão de gases de efeito estufa (GEE) em 5,8%

em relação aos níveis de 1990) e podem ser vendidos a empresas de países que já

estabeleceram as metas de redução, como por exemplo o Japão, e, numa segunda opção são

colocados a venda em bolsas de valores como a Bolsa de Mercados Futuros (BM&F)

brasileira.

Segundo Araújo (2008, p.30):

•

[ ..} com o inicio do primeiro prazo do cumprimento do

Protocolo, em 2008, nota-se que o número de projetos submetidos à

validação tem crescido expressivamente: eram 40 em setembro de

2004, 80 em fevereiro de 2005. Em 6 de março de 2008, um total de

3101 projetos encontrava-se em alguma fase do ciclo do projeto do

MDL, sendo 891 já registradas pelo Conselho Executivo do MDL. O

Brasil ocupa o 3° lugar em número de ati idades de projetos, com 274

projetos (9%), sendo que em primeiro lugar encontra-se a China com
,

1048 e, em segundo, a lndia com 874 projetos.

Uma critica ao Protocolo é que as metas propostas causam pouco impacto na mudança

do aquecimento global. A demora na adesão dos Estados Unidos influenciou diretamente

nessa falta de mudança, já que. são eles um dos países com maior emissão de GEE no mundo.

Na verd~de o que parece é que o planeta já está a salvo, com os níveis de GEE equiparados

aos de 1990, e que com essas pequenas mudanças, propostas no protocolo e desempenhadas

por países em desenvolvimento nos projetos de MDL, tudo se resolve. Esqueceu-se que o

Protocolo de Quioto vence em·2012 e a crise'climática ainda vive.

Alguns países desenvolvidos reivindicaram a meta de redução achando inviável a

concretização em relação aos seus processos de produção, em função disso o Protocolo de

Quioto criou três mecanismos para auxiliar essa redução, assim, países poderão comprar

créditos de outras nações que tenham projetos voltados para a absorção das emissões

existentes.
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Dois desses mecanismos são de exclusiva aplicação entre países desenvolvidos, a

Implementação Conjunta de Projetos (IC) e o Comércio de Emissões (CE). ° terceiro é o

Mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL), que envolve países desenvolvidos e em

desenvolvimento (ARAUJO, 2008. p.22).

Conforme Rocha (2009, p. 9) "a proposta de MDL consiste em que cada tonelada de

C02 deixada de ser emitida ou retirada da atmosfera por um país em desenvolvimento poderá

ser negociada no mercado mundial".

Já Seifert diz que:

Os projetos de MDL buscam a implantação de alterações em
processos produtivos ou realização de modificações em processos
produtivos preexistentes de qualquer natureza, a fim de levar sua
sustentabilidade. Isso resulta em processos produtivos e produtos mais
limpos, geralmente através de implantação de novas tecnologias, que
ofereçam a possibilidade de redução do volume de qualquer um dos
GEEs na atmosfera, seja através de redução dos níveis de emissões ou
imobilização desses gases. (SEIFERT, 2009. p.72)

•

A criação do MDL tem o objetivo principal de auxiliar países em desenvolvimento

na implantação de tecnologias de recuperação e preservação ambiental e de ajuda aos países

desenvolvidos a cumprir suas metas de redução. Assim, imputa-se aos maiores poluidores um

encargo por comportamento agressivo ao meio ecológico, mas de custo inferior aos que

teriam para ajustar seu próprio processo operacional a condições adequadas sob o ponto de

vista das emissões permitidas. Devido a isso esse mecanismo é muito importante para o

Brasil, pois cria oportunidade no desenvolvimento de programas de redução de emissão,.

•

principa~mente no que se refere a energias renováveis e aumento da eficiência energética.

A meta mínima foi um padrão apresentado no Protocolo, mas espera-se que funcione

como estímulo para redução gradativa dos gases de efeito estufa (GEE). Nesse sentido, os

países do Protocolo devem implementar e -aprimorar políticas e medidas nacionais para a

contenção de suas emissões de GEE; cooperar e compartilhar experiência entre si para

minimizar os efeitos adversos da mudança no clima sobre toda a sociedade mundial.

Araújo, (2009, p. 26) também acrescenta que "o MDL é o mecanismo de cooperação

internacional, estimulando o apoio dos países desenvolvidos a projetos que reduzam as

emissões nos países mais pobres".
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Para ter direito a emissão de Certificado de redução de emissões (RCE's), o projeto

deve ser certificado pelo país anfitrião com uma efetiva contribuição ao desenvolvimento

sustentável. Enquanto, por uni lado, espera-"se que as dinâmicas de mercado, em virtude na

negociação de RCEs, estimulem as atividades de Pesquisa e Desenvolvimento,

particularmente nos países em desenvolvimento, empregando e estimulando a transferência de

tecnologia entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Possibilita, por outro lado, que

· países industrializados adquiram direitos de emissão de GEEs a um menor custo do que se

tivesse em investir em equipamentos e instalações mais eficientes na sua região de origem.

Em todos os países, há uma Autoridade Nacional Designada (AND ) para credenciar

projetos, no Brasil, é a Comissão Interministerial de Mudança do Clima. Somente após a

aprovação pela Comissão, é que o projeto pode ser submetido à ONU para avaliação e

registro, para que assim os certificados de emissões reduzidas passam ser comercializados

(PORTAL CARBONO BRASIL, 2009).

Nações em desenvolvimento, também devem ter metas de redução para um futuro

breve, pois essas nações vêm experimentando um crescimento econômico grande nesses

últimos tempos, conforme enfatiza Jank (2009, p.34 "os países em desenvolvimento não são

os principais causadores do aquecimento global. as se nada for feito, eles seguramente

serão os grandes vilões ambientais do futu o .

O fato é que de acordo com a proposta do Protocolo de Quioto, esses países, são os

principais responsáveis pelos projetos e justamente por estarem em processo de

desenvolvimento os recursos de financiamen o ainda é limitado, o que prejudica a realização

de tais melhorias ao meio ambiente.

Alguns países e empresas, animados pela moda e impulsionados pela consciência

coletiva de que não poluir faz bem à todos se apegam na idéia de que reduzir suas emissões é

uma estratégia valiosa nos in· éstimentos que na maioria das vezes gira em tomo de MDL via

a plantió de árvores ou a chamada Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação

Florestal que é um mecanismo que trabalha com uma compensação financeira para aqueles

•

,
que não desmatam. E frustrante reconhecer que o comércio de carbono, por este foco, não é a

melhor saída para combater a poluição e o desmatamento no planeta.

O Brasil, por exemplo tem posição significativa neste mercado e é um dos lideres em

projetos de MDL. Cenamo (2005) diz que esses projetos já possuem um funcionamento

estabelecido e bastante conhecido, onde, de maneira geral, a biomassa residual gerada nos

processos industriais e agrícolas é utilizada para produzir energia, entrando como fonte
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substituta da geração usual (com óleo diesel ou gás natural), deslocando assim uma geração

fóssil altamente emissora e resultando nos créditos de carbono, pela redução/deslocamento de

emissões efetuado. Por outro lado, Said & Dziedzic (2007) afirmam que o desenvolvimento

de um projeto de MDL requer a qualificação da mão-de-obra envolvida e sua necessária

formação intelectual (como cursos de pós-graduação e extensão universitária), e também

promove a abertura de novos postos de trabalho, a grande maioria na zona rural.

O importante destacar aqui é a ambigüidade do Brasil em relação a colocação dos

autores. Por um lado, o país teria que saber negociar, pois tem todas as condições para liderar

os países em desenvolvimento com tranqüilidade e ser uma potência ambiental, entretanto,

para que este avanço econômico se tome realidade será preciso fazer alguns avanços,

principalmente na 'qualificação de profissionais para projetar, programar e realizar estes

projetos que emergem signific~tivamente no cenário mundial.

Herzog (2009) trata da Conferência das Partes, que foi realizada em dezembro de

2009, dessa vez na cidade de Copenhague na Dinamarca, onde foram traçados novos acordos

em relação às mudanças climáticas num chamado "pós- Quioto".

No debate de novembro de 2000, na VI Conferência das Partes Convenção-Quadro

das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP6 - 6th Conference of the Parties -

UNFCCC United Nations Framework Con ention on Climate Change).

Ainda a fim de entrar em vigência, nas premi sas iniciais, o Protocolo de Quioto deve ser

ratificado por, no mínimo 55 governos, que contabilizem 55% das emissões de C02

produzidas pelos países industrializados. Essa fórmula implica que os Estados Unidos não

podem bloquear o Protocolo sem o respaldo de outros países. Até o momento, 23 países,

incluindo Bolívia, Equador, EI Salvador e icarágua, já o ratificaram e outros 84 países, entre

eles os Estados Unidos, somente o assinaram (em 7 de agosto).

A grande questão é que países em desenvolvidos, considerados o berço para o

mercado. de créditos de carbono e consequentemente fortes aliados ao desenvolvimento

sustentável, pois não se agridem tão veemente com a degradação do meio ambiente, não

obtiveram o sucesso esperado com as propostas do Protocolo de Quioto, logo, estes mesmos

países estariam preparados 'para receberam esses novos investimentos tratados numa

conferencia pós Quioto? Vale adotar como exemplo, o Brasil, que de acordo com Bames

(2009) ainda não possui regras claras quanto ao tratamento contábil na comercialização de

créditos de carbono e a falta de posicionamento sobre a tributação provoca dúvidas em

empresas que querem entrar nesse negócio, embora alguns setores terem anunciado iniciativas

•
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para "neutralizar" suas emissões de carbono, seja por modismo ou impulsionadas pelo desejo

de salvar o planeta muitas vezes eles se esquecem que também têm que pensar em reformar

seu modelo de trabalho, suas práticas e sua cultura.

Ainda, segundo Herzog (2009) as expectativas futuras são as melhores principalmente

pelo fato dos EUA participarem dessa conferência e proporem sua meta de redução, outro fato

de grande relevância é que para o Brasil o seu grande concorrente nessa corrida de carbono; a

China que para continuar dominando este mercado e alcançando sua meta luta para se

transformar no maior exportador mundial de tecnologias verdes .

A maior critica aos créditos de carbono e a seu mercado está justamente na

concorrência desleal em relação a proposta de desenvolvime~to sustentável. A implementação

de projetos é cara e leva tempo, um de seus produtores em potencial são os pequenos

produtores ou proprietários de áreas florestais que desejam tomar sua floresta num projeto de

viabilidade econômica (devendo respeitar todas as leis, códigos e outras exigências), o que

toma qualquer negócio em longo prazo incompatível, pois o dinheiro que deveria ser usado na

criação e manutenção dos projetos migra para especulações financeiras.

•

,
E lamentável mais os créditos de carbono se tomaram instrumentos de negociação ao

invés de serem aliados do desen 01 imento. O marketing dos países ricos prometendo

dinheiro aos menos favorecidos que são potenciais na criação desses créditos transforma o

processo apenas numa operação financeira para ar lucro aos seus in estidores o que acaba

não gerando vantagens significativas para me·o ambiente contrariando assim a proposta

conceitual mais clara que gerou toda a di c s ão e criação dos créditos de carbono, o

desenvolvimento sustentável, que desde o início previa a conservação de recursos naturais

renováveis para as gerações futuras.

5. CONCLUSÃO

Este estudo analisou que no final do século XX buscou-se promover em nível mundial,

várias iniciativas para se combater a deg~adação ambiental provocada pelo crescimento

econômico. A consciência da sociedade neste processo conduziu a um novo conceito, o de

desenvolvimento sustentável e o tomou um dos temas mais discutidos e utilizados para

definir um novo modelo de desenvolvimento a ser adotado. Na década de 1980, mais

precisamente, o aprofundamento da crise ambiental e uma consistente crítica a respeito de seu
•
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significaqo e do que seria necessário para que o mesmo fosse alcançado, acirra as discussões e

buscas por soluções através de meios de substituição das fontes energéticas esgotáveis por

outras, renováveis e de caráter menos poluente.

Depois de estudos e pesquisas, o aquecimento global emerge como maior vilão do

século atrelado ao desenvolvimento desmedido conquistado por países desenvolvidos e

responsáveis pela emissão dos GEE que o causa.

O Protocolo de Quioto, referência na busca por soluções do problema ambiental, foi o

ápice da discussão e trouxe os créditos de carbono como auxilio a busca da estabilidade do

Planeta. Esses créditos viriam como a materialização do conceito de eco desenvolvimento e se

tomou instrumento de compensação deixando de ser aliado do desenvolvimento sustentável

passando a um mercado de países industrializados onde os investimentos estratégicos viraram

porta de entrada para negociações entre países em desenvolvimento com os já desenvolvidos.

Por meio da revisão da literatura, pode-se confirmar que os créditos de carbono e o seu

mercado. não passam de uma maneira de se esquivar do problema ambiental, visto que estes

não passam de um investimento estratégico em certificados que compensam e autorizam o

direito de poluir.

Esta compensação, claramente, não resolve o problema, ela simplesmente o camufla.

O que faz, ainda, viva a discussão.

Pode-se considerar também que os projetos relacionados com sorvedouros de carbono,

energia nuclear, grandes represas e "carbono limpo" não cumprem com os requisitos

necessários para receber "créditos" de emissão, de acordo com o MDL. O MDL requer que os

projetos produzam "benefícios à longo prazo, reais e mensuráveis".

As limitações do trabalho, é que o estudo não aborda o modelo econômico e suas

variáveis, não faz uma análise profunda do MDLs nem de outros modelos que possam ser

adotados. O estudo, também, não traz dados recentes da comercialização de créditos de

carbono, nem análises de emissões de GEE, o que não permite afirmações precisas e sim

considerações preliminares para um novo estudo.

Vale ressaltar que as propostas para continuidade de pesquisa, estão no fato das

discussões ambientais já terem se estendido até tempos mais atuais, direcionando o tema a um

dos pontos mais importantes e polêmicos que diz respeito aos países em desenvolvimento,

porque estes ficaram de fora das metas de Quioto e agora deverão adotar compromissos

semelhantes aos países do anexo I? Os Estados Unidos deveriam adotar ações como os

demais países industrializados? Proponho também, pelo ponto de vista financeiro, o estudo de

•
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financiamento aos países em desenvolvimento e transferência de tecnologias para

implementação de projetos de MDL. Diante da perspectiva de desenvolvimento sustentável e

preservação ambiental o mais importante a ser proposto a novos estudos seria um mecanismo

para reduzir o desmatamento nas florestas tropicais, como a Amazônica.

Apoiar-se a soluções única e exclusivamente nas metas de redução propostas pelo

protocolo, como estão sendo feitas, não garante alcançar o objetivo de reduzir as emissões de

GEE aos mesmos níveis de 1990 como foi proposto, tampouco realizar a proposição do

conceito de desenvolvimento sustentável que garantiria às gerações futuras as mesmas

condições de uso dos recursos naturais esgotáveis .

A certificação de créditos apesar de todas as criticas apresentadas é sim um caminho,

mas para certificar o produto, é necessária a produção aliada à sustentabilidade o que requer .

altos investimentos e leva tempo.

No presente momento, o ideal seria que cada um começasse por sua parte e talvez

adotar uma simples mudança nos hábitos diários favoreça ao meio ambiente como um todo e

a cada um que o faz a satisfação de participar diretamente na preservação e manutenção do

planeta para as gerações futuras .

•
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