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". . . TUDO 0 QUE ACONTECER A TERRA, RECAIRÁ SOBRE OS FILHOS DA
TERRA. A TERRA Nrk0 PERTENCE AO HOMEM, 0 HOMEM PERTENCE

A

TERRA. NA() FOI 0 HOMEM QUE FEZ 0 TECIDO DA VIDA. ELE Ê
SIMPLESMENTE UM DE SEUS FIOS. 0 QUE QUER QUE FAÇA AO TECIDO
ESTARÁ FAZENDO A SI MESMO. TODAS AS COISAS ESTÃO LIGADAS COMO
0 SANGUE QUE UNE UMA FAMÍLIA. 0 APETITE DO HOMEM BRANCO
DEVORARA A TERRA, DEIXANDO UM GRANDE DESERTO. CONTAMINEM
SUAS CAMAS E UMA NOITE SERA() SUFOCADOS PELOS SEUS PRÓPRIOS
DEJETOS. Ê 0 FINAL DA VIDA E 0 PRINCÍPIO DA SOBREVIVÊNCIA."

(RESPOSTA DO CACIQUE SEATTLE AO PRESIDENTE DOS EUA, QUE PROPÔS COMPRAR AS
TERRAS INDÍGENAS EM TROCA DE UMA RESERVA, EM CONCESSÃO, 1854)
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EUAs: European Allowances, são as permissões transacionadas na Europa;
EU ETS: European Emission Trade Scheme, Esquema Europeu de comércio de
emissões;

GHG: Greenhouse Gases, se referem aos gases nocivos a camada de ozônio, como CO2,

metano, HFC23, e outros equivalentes;
JI: Joint Implementation, Implementação conjunta,que ocorre entre países
desenvolvidos;

NSW GHG Abatement Scheme: New South Wales GHG Abatement Scheme, Esquema de

Abatimento de Gases Nocivos de Nova Gales do Sul (Australia);
OECD: Organization for Economic Cooperation and Development, Organização para
Cooperação Econômica e Desenvolvimento;
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do Reino Unido;
VER: Verified Emission Reductions, Reduções de Emissão Verificadas.

1. INTRODUÇÃO

Temas antes tratados de forma isolada, como a deflorestação mundial, a
superprodução, a exaustão da camada de ozônio e o aquecimento global, passaram a ser
considerados inter-relacionados nos debates politicos e intelectuais. Em virias partes do
mundo, muitas comunidades tern como meta encontrar uma nova síntese que equilibre a
sabedoria da natureza e as instituições humanas, as tecnologias e os estilos de vida,
empreendendo projetos para reciclagem de residUos, melhoria da eficiência no uso de
energia e restauração e conservação de paisagens.
Naturalmente, essas iniciativas isoladamente não podem tornar uma comunidade
sustentável ecologicamente. Porém, em conjunto, elas podem auxiliar a atingir essa meta.
Nesse sentido, é que os autores que trátam de temas relacionados com a
preocupação em perenizar de maneira saudável a vida na Terra, defendem que a
humanidade precisa se adaptar a uma nova conjuntura, que tem como base o
desenvolvimento sustentável e a economia ecológica.
A emissão de gas carbônico e o aquecimento global nos últimos 100 anos
apontam a necessidade de revisão urgente da lógica da produção capitalista vigente. As
tentativas contemporâneas, como o Protocolo de Quioto,avançam neste sentido.
1.2 Objetivos
1.2.1 Geral

0 objetivo geral deste trabalho é analisar teoricamente as implicações da inserção
na Economia de conceitos relativos a questões ambientais.
1.2.2 Específicos

a)

Relatar a evolução da ótica ambiental dentro da teoria econômica;
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b)

Comparar as teorias, bem como os pontos positivos e negativos de cada
uma;

c)

Apresentar o Protocolo de Quioto;

d)

Fazer uma análise atual do

mercado

de carbono

nos países

industrializados.
1.3 Metodologia

Para a análise teórica das implicações da inserção na Economia de conceitos
aplicados As questões ambientais fosse elaborada, realizou-se uma investigação na
bibliografia existente, extraindo informações pertinentes A estruturação do presente
trabalho sobretudo com relação As questões inerentes aos conceitos de ambientalismo,
eco-desenvolvimento, desenvolvimento sustentável e economia ecológica em relação
Economia.

Procurou-se refletir sobre possibilidade da evolução da ótica ambiental dentro da
teoria econômica, a fim de exercitar uma análise das relações entre as teorias econômicas
e as pressões ambientais e suas possíveis implicações no mercado. Nesse sentido,

apresentou-se as discussões contemporâneas que expressam as necessidades e
conseqüências do Protocolo de Quioto. Para tanto, elaborou-se um levantamento de
dados empíricos de como se comporta o atual mercado internacional no tocante ao
seqüestro de carbono.

2. OS ECOLOGISTAS E OS ECONOMISTAS

Para entendermos as implicações políticas, econômicas e sociais do protocolo de
Quioto, faz-se necessário uma conceituação acerca de termos muitas vezes tratados como
sinônimos: ambientalismo,

desenvolvimento

sustentável, ecodesenvolvimento

e

economia ecológica. Há diferenças marcantes quanto As conceituações. Do exame de
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cada uma delas, perceberemos que a discussão ambiental precede As políticas de
desenvolvimento em curso agravados pelo atual nível de poluição mundial, como a

emissão de gazes poluentes, que agravam o efeito estufa, cujas tentativas de controle
estio calcadas no mercado de carbono. A seguir vamos refletir, juntamente com alguns
intelectuais, sobre as diferenças, aproximações e os impactos que essas diversas

concepções e práticas estão infringindo sobre o meio ambiente global, em relação a sua
sustentabilidade econômica inter e intra-geracional!
2.1 0 Ambientalismo
Para Eduardo Viola (1992), as abordagens teóricas mais tradicionais consideram o

ambientalismo como um grupo de pressão ou interesse como um novo movimento social
ou como um movimento histórico.
Leis (1995), defende que: "0 ambientalismo é o único movimento contemporâneo
em condições de desenvolver valores e conhecimentos de novo tipo, o qual significa mais
que produzir meios para uma maior acomodação e/ou tolerância das diferenças, significa
gerir meios sincréticos para uma ativa cooperação sinérgica entre atores com interesse e
perspectivas diferentes". (LEIS, 1995, p.42).
Considera que o "o ambientalismo seria um grupo interno ao sistema politico, que
se constitui a partir de uma demanda de proteção ambiental para problemas bem
definidos". Lembra que "o ambientalismo entendido como um novo movimento social

significa que a questão ecológica é tratada de forma critica e alternativa em relação
ordem existente". No entanto, como muitos intelectuais contemporâneos, afirma que "o
atual modelo de desenvolvimento é insustentável a médio ou longo prazo".
Interessa aqui examinarmos mais detalhadamente sobre essa constatação que tem
sido amplamente alardeada nas Ultimas décadas, com a força dos grupos de pressão sobre
a insustentabilidade do modelo econômico vigente.
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2.2 Criticas da Ecologia à Economia
Atualmente verifica-se a existência de uma ideologia extremamente difundida. Ela

é aceita por regimes de direita e de esquerda, por governos de países ricos e pobres. Em
questão está a ideologia do crescimento ilimitado. Conforme Lago (1984), para esta
ideologia, "o crescimento acelerado e sem limites da produção material não só é possível

e necessário, como também define o próprio nível de progresso do pais". (LAGO, 1984, p.
46).
Partindo desta ideologia dominante se estabelece a visão reducionista que dispõe
os países em níveis de desenvolvimento, de acordo basicamente com o patamar
quantitativo de sua produção material, quase nunca levando em conta a qualidade
humana e a distribuição social dessa produção. Um exemplo típico dessa mentalidade é o

próprio índice consagrado para medir o desenvolvimento econômico, o PNB (Produto
Nacional Bruto). Esse índice serve apenas para registrar a criação positiva de produção

econômica, sem levar em conta sua natureza social ou seus efeitos sobre o ambiente.
Por exemplo, a exploração até o esgotamento de um poço de petróleo é
contabilizada no PNB apenas como criação positiva de riqueza, sem que se desconte a
perda definitiva de bens naturais de valor incalculável. Tema que pode se dizer paralelo A

questão do PIB Verde, abordado por Montibeller Filho (2001). Esse índice (PNB)
simboliza bem a ideologia do crescimento que the serve de suporte. Uma preocupação
exclusiva em crescer e produzir, independentemente para que e para quem se dará esse
crescimento.
Não é possível uma economia de crescimento ilimitado num planeta finito e de
recursos limitados. Não existe um estoque infinito de matérias-primas para alimentar, por
tempo indeterminado, o atual ritmo da produção. Os recursos renováveis não tern poder
para se auto-reproduzir na velocidade exigida pela lógica do crescimento acelerado. Os

ecossistemas não tern capacidade para absorver indefinidamente os detritos gerados pela
sociedade industrial, sob a forma de lixo, poluição, degradação, etc. "Essa contradições

básicas fazem com que o modelo não seja sustentável em longo prazo". (LAGO, 1984,
p.48).

13

Com relação ao crescimento, não se deve questionar propriamente este, mas sim
seu caráter selvagem. Por um lado temos estilos de desenvolvimento caracterizados
igualmente por elevada taxa de expansão, pela gestão dos recursos e do meio por uma
utilização social eqüitativa do produto e, por outro lado, um não-crescimento que nem

por isso deixa de desperdiçar recursos destinados a produções socialmente não
prioritárias e de saquear a natureza e o ambiente.

Os ecologistas não são contra qualquer tipo de crescimento, mas sim contra uma
determinada concepção de crescimento que é praticamente hegemônica nas atuais
sociedades urbano-industriais. E necessário, levando-se em conta o conjunto dos fatores
ecológicos e sociais, que se defina o tipo de crescimento que pode ser considerado

socialmente desejável e ecologicamente sustentável.
0 crescimento regulado da produção, voltado para a satisfação das necessidades

humanas, é necessário e desejável, não sendo incompatível com a manutenção do
equilíbrio ecológico, a partir do momento que em seu planejamento e execução tenha-se
sempre em mente a questão ambiental.
0 fato é que o modelo de crescimento que os ecologistas criticam, "além de

ignorar a existência de limites ecológicos, não cresce em função das necessidades e sim
de sua própria dinâmica interna". (LAGO, 1984, p. 50). 0 crescimento é para o modelo
em questão um fim e não um meio. Como a natureza é a fonte de onde se retiram os
recursos para alimentar essa fome de crescer, não é dificil perceber o impacto ambiental
que esse modelo acarreta. É neste momento que tem inicio a crise ecológica. "Para
entender a natureza dessa crise, portanto, é necessário termos uma visão clara da estrutura
de funcionamento da economia de crescimento e de sua origem histórica". (LAGO, 1984,
p. 50).

Esse modelo econômico tem sua origem histórica ligada ao processo de
surgimento do capitalismo e da sociedade urbano-industrial nos séculos XVIII e XIX. A
liberação das forças produtivas, proporcionada pelo industrialismo e pelas novas

tecnologias, incutiu na mentalidade coletiva de então, uma tendência a ver de forma
positiva os resultados do crescimento industrial. Tendência que era inclusive,
compartilhada pela minoria dos pensadores socialistas, foi estimulada de todas as formas
pela ordem capitalista que então se estabelecia, pois sendo o crescimento industrial parte
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essencial de sua estrutura, apresentando-se como instrumento do progresso humano. "A
regra do funcionamento da economia capitalista é a internalização do lucro pela empresa
e a extemalização, sempre que possível, dos custos" (SACHS, 1986, p. 140).

0 crescimento da produção ocorre em função da necessidade de manter taxas de
lucro crescentes, o que Lago (1984) declara ser "uma questão essencial para uma empresa
no sistema capitalista especialmente devido à existência de uma tendência natural nessa
economia, de queda geral nas taxas de lucro".
Para manter crescentes os lucros, a economia capitalista, desenvolveu, desde o

inicio, artificios, sendo que os dois artificios clássicos foram os de aumentar, ou a
quantidade ou o preço dos produtos fabricados. No entanto, essas duas variáveis sempre
se chocaram com limitações externas ao produtor capitalista, como a capacidade
aquisitiva limitada dos consumidores, o nível da demanda real, entre outros. Quanto aos

artificios, Lago define dois: a obsolescencia planejada e a produção opulenta:
a) - A Obsolescência planejada consiste em diminuir propositadamente (ou ao
menos, não aumentar) o tempo útil dos produtos, de forma a forçar a renovação constante
do seu consumo. Essa obsolescência planejada, no entanto, não é apenas material. Existe
também uma obsolescência cultural, fabricada em grande parte pelos veículos de
propaganda que ditam mudanças na moda e nos costumes, manipulando a renovação do
mercado consumidor.

0 aumento dos Espaços mercantilizados: situações que antes eram tratadas no
âmbito familiar e da comunidade passam a ser objeto de troca mercantil. Desta maneira, o
homem, devido A. sua atomização pela civilização industrial, perde cada vez mais sua
autonomia e passa a ter de pagar, com o dinheiro ganho pela venda do seu trabalho, quem
cuide da sua saúde, comida, lazer, etc...;

b) - Já a Produção opulenta consiste na produção de artigos, cada vez mais caros e
sofisticados para atender ao consumo privilegiado das elites.
Avaliar essa forma de produção vinculada ao crescimento ilimitado, é muito
importante para países como o Brasil, que tem passado por um processo de aumento
acelerado na produção industrial sem diminuir o estado de pobreza da maioria da

população.
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0 crescimento industrial voltado para a produção opulenta é o que vem sendo
chamado de um "mau desenvolvimento" 1 . Este conceito errôneo cria uma falsa impressão
de progresso e agrava, ao invés de atenuar, os problemas sociais, urbanos e ambientais.
Vai ao encontro desta, a afirmação de Sachs (1986) de que "Os indivíduos, os
grupos de pessoas e as sociedades industrializadas em geral deveriam ser capazes de
modificar substancialmente as suas cestas de consumo, os seus padrões de uso do tempo".
(SACHS, 1986, p. 141).
Muitos teóricos se perguntam se seria possível a harmonização do
desenvolvimento econômico com a utilização racional do meio ambiente.
Sachs (1986) vai declarar que as ferramentas tradicionais do economista,
sobretudo as fornecidas pela microeconomia, mostram-se claramente insuficientes na
abordagem da harmonização do desenvolvimento sócio-econômico com a gestão racional
dos recursos e do ambiente. É o que notadamente se verifica no tocante ao sistema de
preços. Nesse sentido, Martinez-Alier (1988) afirma : "A teoria econômica estuda a pauta
dos inúmeros bens que se intercambiam e os preços a que se realizam esses intercâmbios"
(MARTINEZ-AUER, 1988, p. 102).
A teoria econômica, em principio, não atenta para as características flsicas dos
bens. A ciência econômica não faz distinção objetiva entre o necessário e o supérfluo,
mas ocupa-se somente das preferencias que se manifestam no mercado. "[...] a atenção da
economia se focaliza em valores e não em dimensões flsicas, uma vez que a solução do
problema econômico é obtida através dos preços relativos dos diversos bens em jogo"
(CAVALCANTI, 1993, p. 81).
Martinez-Alier (1988), conclui que a ciência econômica não se preocupa em
explicar a origem das preferências, e tudo o que precisa é que as preferências se
expressem de acordo com as regras que permitam uma análise formal. Afirma que a
economia se converte, desta forma, numa ciência da escolha entre qualquer coisa em
geral e nada em particular. Assegura que o principio metodológico básico da ciência
econômica é o seguinte: o economista tomará como seus únicos dados objetivos, as
dificeis de serem pesquisadas, valorações subjetivas dos indivíduos.
Embora este livro de Lago seja de 1984, o tema é atual, conforme recente artigo do Professor Armando
Lisboa enviado aos alunos de Evolução Econômica do Capitalismo Contempord'neo/UFSC/2003/1.
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Cavalcanti (1993), lembra que o problema básico da ciência econômica, consiste

em como se pode alocar da melhor maneira possível uma dada quantidade de recursos
para a satisfação de determinadas necessidades.
Segundo ele, desta forma, o economista percebe a atividade econômica através da
maneira pela qual diversos graus de escassez de diferentes mercadorias di() origem a
diferentes relações de preços entre tais mercadorias. E como estas relações se alternam
em função de mudanças nas condições de escassez, sendo esta uma visão extremamente
reducionista. "Ao contrário, o ecologista encara a atividade econômica, não da
perspectiva dos desejos dos indivíduos, mas do interesse que tem pela vida sob todas as
suas formas, das quais a humana é apenas um aspecto". (CAVALCANTI, 1993, p. 83).
Então, segundo os estudiosos citados, e creio eu também, a teoria econômica
vigente sempre se preocupou somente com os fins da produção, o lucro, e praticamente
nada com a qualidade da produção, esta sempre sem levar em conta que a questão
ambiental está ligada a qualidade de vida das pessoas e também a riqueza, na medida que
utiliza-se de recursos naturais.
2.3 Abordagens Econômicas do Meio Ambiente

Existem duas possíveis explicações para o fato de que o meio ambiente não tenha
sido até recentemente, incorporado preferencialmente pelos economistas. Em primeiro
até ha pouco tempo os bens ambientais eram abundantes constituindo os chamados bens
livres e/ou gratuitos. Uma outra explicação para este hiato na teoria econômica decorre
do fato dos bens ambientais serem públicos, não possuindo, desta forma, um mercado
definido e implicando numa dificil estimativa dos respectivos preços.
2.3.1 Os Economistas e o Longo Prazo

Para os economistas clássicos, Malthus em particular, as preocupações com o
longo prazo conduziam h. questão da sustentabilidade: questionava-se o crescimento
demográfico exponencial em face de limitação de recursos naturais. Os economistas
neoclássicos, por seu lado abandonam as preocupações com o longo prazo e limitam a
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análise à alocação de bens e serviços no curto prazo e restringem a teoria As mercadorias

escassas e a qual o mercado atribui um preço. Talvez a maior contribuição desta corrente
do pensamento econômico para com a questão ambiental, seja a das externalidades
definidas pela primeira vez por Pigou em 1920.
Da década de 60 para cá fica cada vez mais evidente que os problemas ambientais
podem causar falhas em economias de mercado. As hipóteses levantadas por Pigou \rem
sendo retomadas por vários intelectuais. Entre eles, Montibeller Filho (2001) ressalta que
Ronald H. Coase (1996) analisou a regulação de um problema de externalidades entre
dois agentes, concluindo que mesmo o mercado não assegurando o "ótimo de
externalidades", pode conduzir os agentes a alcançar este ponto.
Montibeller Filho esclarece que para desenvolver seu argumento, Coase recolheu
ao conceito o direito de propriedade. Este está vinculado ao direito de uso de um recurso,
ou seja, de cultivar uma plantação ou, outro exemplo, usar o meio ambiente de uma
propriedade particular. Afirma que no argumento de Coase não hi nenhuma necessidade
de intervenção para que as partes negociem e atinjam o nível ótimo de controle.
Acselrad (1995) confirma a visão reducionista dos neoclássicos afirmando: "A
noção de externalidades configura o buraco negro do individualismo metodológico que
fundamenta a economia neoclássica, evidenciando sua incapacidade de equacionar as
dimensões coletivas e não-mercantis da produção social". (ASCELRAD, 1995, p. 135),
Baseadas nestas conclusões, se viu a necessidade de uma revisão da teoria
tradicional. Surgiu, assim, a partir dessas criticas uma serie de teorias alternativas que
continuam evoluindo ate os dias de hoje, como se verá a seguir.

3. PROPOSTAS PARA A SUSTENTABILIDADE DO DESENVOLVIMENTO

As décadas de 60 e 70 marcaram uma grande expansão no debate e na
movimentação social em torno dos temas ambientais. A dimensão da crise ecológica
passou a ser percebida com mais intensidade, tanto pela opinião pública quanto nos meios
acadêmicos e nas agências governamentais.
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0 ano de 1972 representou um marco nesse sentido. Nesse ano, realizou-se em

Estocolmo a Conferência das Nações Unidades sobre o Ambiente Humano, que
oficializou o surgimento de uma preocupação internacional sobre esses problemas. Nesse
mesmo ano um grupo de técnicos, empresários e intelectuais, preocupados com o futuro
da civilização, publicou o relatório "Limites do Crescimento", no qual se alinharam
inúmeros dados sobre esgotamento de reservas minerais, aumento da população, entre

outros, no sentido de demonstrar a inviabilidade da continuação futura do atual modelo
de crescimento industrial. Esse relatório provocou desde o inicio uma grande
controvérsia, tanto no que se refere à metodologia de suas previsões quanto sobre as
motivações políticas que o teriam inspirado.
Para Lago (1984) "0 fato, porém, é que sua publicação teve imensa importância.
Divulgando de forma ordenada os dados sobre crise ecológica, ele ajudou a chamar
atenção para a gravidade do problema, colocando na defensiva os adeptos da economia

de crescimento ilimitado". (LAGO, 1984, p. 86)
Para que possamos perceber as implicações em termos de sustentabilidade do
desenvolvimento, apresentaremos as principais propostas que vêm sendo desenvolvidas
especialmente nas últimas décadas do século XX.
3.1 Eco-Desenvolvimento
0 grande mérito da proposta do eco-desenvolvimento esta em deslocar o

problema do aspecto puramente quantitativo, crescer ou não, para o exame da qualidade
do crescimento. Esta proposta assume uma visão realista e positiva da ação humana,
considerando que ela nem sempre é ecologicamente negativa. Por analogia é possível
optar politicamente por um tipo de crescimento econômico controlado, que se estabeleça
com base em estruturas técnicas e produtivas que minimizem a desigualdade social,
maximizando a saúde e o bem estar. A questão estaria, desta forma, no "como crescer",
implicando, portanto, uma mudança qualitativa das estruturas produtivas, sociais e
culturais da sociedade.
Essa conversão ao eco-desenvolvimento, guardando as devidas especificidades,
seria necessária tanto para os países do 3° Mundo quanto para os países industriais
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avançados, como condição para sua viabilização diante da crise ecológica e diante das,

cada vez mais graves, contradições sociais e econômicas do mundo inteiro.
Segundo Ignacy Sachs (1986), Eco-desenvolvimento significa transformar o
desenvolvimento numa soma positiva com a natureza, propondo que este tenha por base o
tripé: justiça social, eficiência econômica e prudência ecológica. Para ele, a qualidade
social é medida pela melhoria do bem estar das populações despossuidas, e a qualidade
ecológica pela solidariedade com as gerações futuras.

Sachs é o principal representante da visão eco-desenvolvimentista, trabalhando
nesta linha de análise desde meados da década de 70. Para o autor "o ecodesenvolvimento é um estilo de desenvolvimento que em cada eco-regido, insiste nas
soluções especificas de seus problemas particulares, levando em conta os dados
ecológicos da mesma forma que os culturais, as necessidades imediatas como também

aquelas de longo prazo". (SACHS, 1986, p.18)
0 Eco-desenvolvimento insiste na diversidade cultural que conduz a distintas
percepções do meio ambiente pelas diferentes classes sociais, e nas diferentes condições

naturais de cada regido e pais. Por conseqüência, propõe estratégias sócio-econômicas e
espaciais diversas, associadas as realidades locais, levando a integrar o planejamento
econômico ao espacial.
Bruseke (1995) afirma que os princípios básicos formulados por Sachs acerca

desta nova visão de desenvolvimento, englobavam principalmente seis aspectos que
deveriam nortear os rumos do desenvolvimento:
a)

a satisfação das necessidades básicas;

b)

a solidariedade com as gerações futuras;

c)

a participação da população envolvida;

d)

a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente em geral;

e)

a elaboração de um sistema social garantindo emprego, segurança social e
respeito a outras culturas;
programas de educação.

Observando estes aspectos, fica notório que o Eco-desenvolvimento exige uma
ação de todos os atores sociais, um reequilibrio entre os poderes e os papéis da sociedade
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civil em todos os níveis. Dessa forma, a definição e implementação das estratégias
culminam num planejamento participativo. Neste momento a adesão da população é
fundamental para o êxito da estratégia.
Desta linha de análise, o que se pode destacar é a tentativa, de incorporar à análise
dos estilos de desenvolvimento, desde conceitos de redistribuição de renda, até conceitos
termodinâmicos em relação ao meio ambiente, como o de entropia. Nesse sentido, a
seguir examinaremos dois pontos importantes para o eco-desenvolvimento, quais sejam:
Entropia e Mimetismo tecnológico.
3.1.1 Entropia

Sachs (1986) agrega à análise do eco-desenvolvimento o conceito termodinâmico
de entropia, trabalhando com conceitos de Georgescu-Roegen. Define que, "A entropia se
diferencia de outras leis da fisica e se caracteriza por dar conta de um fenômeno
qualitativo: a mudança de um estado (baixa entropia) para outro (alta entropia)".(SACHS,
1986, p. 29-30).
0 que acontece na valorização econômica de um bem qualquer, ou no
beneficiamento de um produto, é que este ao decorrer do processo de produção, por
exemplo, se altera passando de um estado de baixa para alta entropia, sendo o processo
reverso muito mais complexo, custoso ou prolongado. Esta transformação de baixa para
alta entropia se conflita com os limites naturais, pois a natureza se regenera conforme a
sua dinâmica, não a dinâmica capitalista, e é muito mais dificil a recuperação de um
estado natural degradado.
Stahel (1995), a firma que para haver sustentabilidade material do processo
econômico, faz-se necessário, um limite qualitativo entre a baixa entropia ou energia e
estruturas materiais ordenadas disponíveis no inicio do processo, frente h. alta entropia ou
energia dispersa, resultante no final do processo (STAHEL, 1995, p. 108).
"A insustentabilidade surge quando a degradação entrópica suplanta a capacidade
dos seres vivos em assegurar uma baixa entropia, ou seja: a base material e energética da
vida vai se reduzindo" (STAHEL, 1995, p. 117).
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"A atual crise ambiental e a busca de um desenvolvimento sustentável tornam
urgente A inclusão da problemática da entropia no pensamento econômico, uma vez que o
que ameaça a sustentabilidade do processo econômico é justamente a base material que
lhe serve de suporte, bem como a capacidade do meio de absorver a alta entropia
resultante do processo econômico" (ROEGEN, apud STAHEL, 1995, p. 105).
Sachs afirma que: "A prudência ecológica exige que raciocinemos em termos de
décadas e séculos, sem, contudo, cair num ecologismo igualmente abusivo que, em nome
de um conservacionismo intransigente e concebido para a eternidade, chegue a renegar os
fundamentos antropocêntricos de toda filosofia social". (SACHS, 1986, p. 30). Ainda em
Sachs, por outro lado "A lógica estreitamente produtivista leva o economista a raciocinar
em ternos de anos, quando muito de décadas". (SACHS, 1986, p. 30).
Baseado nessas afirmações pode-se concluir que não se deve realizar a análise
puramente em nível ecológico ou econômico, há que se encontrar elos de ligação entre os
modelos em questão.
3.1.2 Mimetismo Tecnológico

A técnica exótica, com freqüência assume a forma de uma "caixa preta": o
comprador aprende a manipulá-la sem a compreender, aciona seus botões sem penetrar
no segredo da produção, sendo um simples gestor, fica na dependência das técnicas dos
países industrializados, bloqueando a disposição em conceber soluções originais em

nome de uma falsa economia de esforços. Com a impressão de seguir por um atalho rumo
ao desenvolvimento, os países de terceiro mundo, repetem mimeticamente os países
industrializados. "Atolando-se em um modo de crescimento nada harmônico, pela
simples razão de que é impossível saturar de uma vez uma economia inteira com técnicas
de alta intensidade de capital". (SACHS, 1986, p. 83).
0 eco-desenvolvimento propõe estratégias tecnológicas apropriadas em cada
contexto e em cada período diferente. A abrangência destas tecnologias vai do processo
mais simples ao mais complexo. "As tecnologias devem ser determinadas em função das
condições culturais, sócio-econômicas e ecológicas de cada ambiente fisico e social"
(MAIMON. 1993, p. 58).
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0 caminho a ser trilhado pelos países do Terceiro Mundo, não é o de repetir o
modelo dos países avançados, mas sim o de inventar um novo caminho sócio-econômico
que seja sustentável ecologicamente e promova o bem estar social de suas populações.
Faz-se necessário trabalhar com pluralismo ecológico, próprio a cada sociedade,
opondo-se à simples imitação ou transferência de tecnologias, sendo isto o que vem
ocorrendo atualmente.
As limitações da visão eco-desenvolvimentista decorrem da falta de experiências
práticas que possam respaldar a viabilidade desta proposta.

3.2 0 Desenvolvimento Sustentável

Um dos temas atuais mais debatidos e estudados nos meios governamentais,
acadêmicos e científicos é o desenvolvimento sustentável. Seu conceito tornou-se público
em 1972, após as reuniões da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre meio
ambiente, realizadas em Estocolmo (IWLA, 1997).
Entretanto, somente em 1987 é que a Comissão Mundial para o Meio Ambiente e
Desenvolvimento da ONU (WCED) emitiram a primeira definição concisa: "t o
desenvolvimento que satisfaz as necessidades das gerações presentes sem comprometer a
capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades". (WCED,
1987).
Bruseke (1995), afirma que "0 desenvolvimento sustentável é desenvolvimento
que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras
gerações satisfazerem as suas próprias necessidades" (BRUSEKE, 1995, p.33).
Em 1987 foi publicado, o Relatório denominado "Nosso Futuro Comum", que
havia sido encomendado h. Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.
Este Relatório vem difundindo o conceito de Desenvolvimento sustentado. Para Maimon
(1993), "A recuperação neoclássica desta definição repousa sobre a manutenção da renda
per capita e/ou do estoque de capital (natural ou artificial) transmitida pela geração atual

futura". (MAIMON, 1993, p.61). Conforme a autora, esta definição recebe criticas de
vários autores, que insistem que não se pode pensar nas gerações futuras, quando uma

parcela das gerações presentes, não tem suas necessidades básicas satisfeita.
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Existem autores que tratam desenvolvimento sustentável e eco-desenvolvimento
como sinônimos. Isto está explicito em Bruseke "Podemos constatar, principalmente nos
trabalhos de Ignacy Sachs (...) que os debates sobre o ecodesenvolvimento prepararam a
adoção posterior do desenvolvimento sustentável: Sachs usa hoje freqüentemente os

conceitos, ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável como sinônimos".
(BRUSEKE, 1995, p. 31).

Hi entre os dois conceitos, concordância em aspectos fundamentais, como afirma
Montibeller Filho (1993): "Além de visão holistica e a critica ao reducionismo
economicista, [...] há os seguintes pontos importantes em comum: a visão em longo

prazo; a preocupação com o bem estar social; a solidariedade com as gerações futuras"
(MONTIBELLER FILHO, 1993, p. 137).

Ambos conceitos, Desenvolvimento Sustentável e Eco-desenvolvimento vem a se
complementarem como pode se observar. Nota-se uma evolução de um conceito para
outro, mas ambos com o mesmo intuito de uma nova noção de produção, voltada mais
para os meios (qualidade de vida) e não aos fins (lucro somente) e também mais racional
em relação a possíveis custos futuros de despoluição, por exemplo. Conceitos e
tendências novas, visando uma nova visão da economia e do desenvolvimento, como o

que segue a seguir.
3.3 Economia Ecológica

A economia ecológica busca respeitar os tempos biológicos e geológicos do meio
ambiente. Surge no final da década de 80, nos Estados Unidos, opondo-se A utilização
dos modelos tradicionais de economia e ecologia que comprovaram ser insuficientes,
para explicar e resolver os problemas ecológicos globais. "A Economia Ecológica pode
ser definida como: um novo campo transdisciplinar que estabelece relações entre os
ecossistemas e o sistema econômico". (MAIMON, 1993, p. 62). A finalidade é de

sintetizar as ciências ligadas ao estudo da "crise da natureza" (ecologia) e integrá-la As
ciências vinculadas A "casa do homem" (economia). Esta proposta para Sekiguchi (1995)
"[...] vem se constituindo mais num fórum pluralista para a expressão de novas propostas
e concepções metodológicas e epistemológicas, envolvendo dentro do mesmo arcabouço

-
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teórico a relação da economia com a ecologia, a fisica, a química e a biologia modernas"
(SEKIGUCHI, 1995, P. 212) .

Peter May (1995), afirma que a "economia ecológica procura uma abordagem
preventiva contra as catástrofes ambientais iminentes pregando a conservação dos
recursos naturais mediante uma ótica que adequadamente considere as necessidades
potenciais das gerações futuras". (MAY, 1995, p. 212)
A Economia Ecológica procura usar de forma conveniente os conceitos da
economia e ecologia. "0 campo de análise da Economia Ecológica abrange a matriz
como um todo. Aborda, assim, desde os recursos naturais, passando pêlos processos de
produção e consumo, até os dejetos". (MAIMON, 1993, p.63).
Na pratica a economia ecológica terá que integrar modelos de análise econômica
baseada em preços e no equilíbrio de mercado com modelos que tenham por finalidade,
estabelecer a continuidade das espécies e o uso moderado dos recursos naturais
(CAVALCANTI, 1993, p.88).

As limitações desta abordagem conforme Sekiguchi, estão no fato de que "a
economia ecológica encontra-se ainda mais como proposta a ser viabilizada do que com a
realidade concreta passível de aplicação e de discussões mais aprofundadas"
(SEKIGUCHI, 1995, p. 217).

O ambientalismo é tido como um movimento que traz a tona os valores do meio

ambiente natural e por sua vez, a discussão sobre o desenvolvimento sustentável no
sentido de fazer uso racional dos recursos sem comprometer as gerações futuras.
Paralelamente a economia ecológica busca respeitar os tempos geológicos do meio
ambiente. Dai a conclusão de que não basta o uso racional dos recursos naturais.
preciso levar em conta a dependência intra e inter geracional do consumo dos recursos
naturais, bem como a capacidade da natureza se auto-regenerar.
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4. INTERNALIZAÇÃO DAS EXTERNALIDADES

Este tópico aborda as conseqüências econômicas do processo de produção para o
meio ambiente, salientando o destino dos resíduos ambientais bem como a sua
apropriação indevida pela natureza. Procura-se enfocar a posição da Economia Ambiental
Neoclássica diante dessa situação.

A economia ambiental neoclássica vem dando prioridade para problemas
ambientais típicos das economias industrializadas.
Num período compreendido até fins da década de 1960, a teoria neoclássica não
considerava que os problemas ambientais pudessem causar falhas em economias de
mercado. Na década de 30, Pigou levantou algumas hipóteses para analisar estes tipos de
falhas, o qual chamou de "externalidades".
Na década de 1960, tornou-se evidente que as externalidades ambientais fazem
parte dos processos econômicos, quando surgiram os primeiros esforços da economia
neoclássica para agregar estes aspectos na teoria.

A partir desta época, apoiado pelos estudos de Ayres e Kneese, o processo
econômico passou a ser analisado como um sistema que obtém do meio ambiente

materiais para a transformação pelo processo produtivo e a energia para propulsionar
essas transformações, e que devolve esses materiais e essa energia ao ecossistema na
forma de resíduos e rejeitos.
0 conceito de externalidade de Pigou passou a ser mais utilizado na questão

ambiental em anos recentes, quando a poluição ambiental se agravou e quando os custos
de despoluição começaram a assumir valores significativos.
Sem analisar os custos ambientais e sociais além dos beneficios externos, os
estudos econômicos acabam considerando o meio ambiente como fonte inesgotável de
recursos. Como conseqüência, o lançamento de detritos das atividades humanas nos
cursos d'água, por exemplo, é considerado como tendo custo zero para o empreendimento
em análise. Esta hipótese apesar de possivelmente ser verdadeira para o empreendimento
em questão, não o é para terceiros afetados pelo despejo destes detritos, surgindo assim o
conceito de externalidade. "Uma externalidade ocorre quando um produtor ou um
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consumidor influencia as atividades de produção ou de consumo de outros de uma
maneira que não esteja diretamente refletida no mercado. As externalidades ocasionam
desvios de eficiência de mercado porque inibem a possibilidade de seus preços refletirem
de modo exato informações relativas A quantidade que deverá ser produzida e
consumida." (PINDYCK & RUBINFELD, 1994, p. 881)
As externalidades estão presentes, em maior ou menor grau, em todas as formas
de produção e de consumo. A maneira de produzir é uma questão tecnológica, e a
maneira de consumir depende do comportamento e da desigualdade social, maximizando
a saúde e o bem estar. A questão estava, desta forma, no "como crescer", implicando,
portanto, uma mudança qualitativa das estruturas produtivas, sociais e culturais da
sociedade.
Casos clássicos de externalidades A propriedade são poluição do ar e coleções de
água de propriedade pública. Os custos privados freqüentemente diferem dos custos

sociais porque um recurso que está sendo usado e abusado não pertence A pessoa que
infringe danos ao recurso.
A necessidade de avaliar sob o aspecto da economia ambiental o impacto dos
projetos e de políticas de controle ambiental, bem como de fornecer subsídios a ações
judiciais pedindo reparação por danos ambientais originados de atividades especificas
facilitou a expansão da valoração de custos e de beneticios econômico-ambientais.
A importância desta teoria deve-se ao fato de que atualmente alguns custos e
muitos beneficios ambientais decorrentes de projetos de prevenção do meio ambiente
envolvem elementos para os quais não existe valor de mercado.
Conforme Mueller, "vêm se tentando criar e adaptar métodos para mensurar, em
termos monetários, serviços e efeitos ambientais não objetos de transações de mercado.
Procura-se evoluir quanto As formas indiretas de valorar tais serviços; algumas exploram
a relação entre a qualidade ambiental e certos bens vendidos em mercados e outras usam
técnicas de pesquisa com questionários para extrair dos agentes econômicos informações
que conduzam A valoração de atributos ambientais." (MUELLER, 1996, p. 270)

E importante salientar o papel dos ambientalistas nesse sentido. São eles que
atuam pressionando governos e empresas no cumprimento das obrigações ambientais
bem como na reivindicação de legislações mais coerentes neste sentido. 0 papel dos
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ambientalistas tem sido fundamental nas ultimas décadas para a evolução de uma maior
valorização da natureza em todos os sentidos.

4.1 Formas de Internalizar as Externalidades
Algumas políticas econômicas de internalização ambiental já estão sendo
aplicadas em vários países, para garantir que o custo da degradação do meio ambiente, ou
consumo de recursos naturais, esteja refletido no preço final do produto.
Mesmo assim, na maioria das vezes os recursos e serviços naturais são tratados
como tendo preço zero. Considerados "bens livres", o sistema de mercado pode levá-los
ao colapso pela superexploração, embora eles desempenhem funções econômicas que
deveriam ter preços positivos.
Na década de 20, o economista Artur Pigou propôs a criação de um imposto, com
a finalidade de definir custo privado e social, que está na origem do problema ambiental.
Sua intenção era obter um mecanismo de internalização dos custos ambientais, baseado
na interferência dos governos no sistema de mercado, definindo-se os valores do meio
ambiente degradado e garantindo que esses valores sejam incorporados nos preços dos
bens produzidos, internalizando também os custos sociais.
No caso desta internalização, o mecanismo mais amplamente utilizado é o
Principio Poluidor Pagador (PPP), que se tornou basicamente adotado desde 1975, em
quase todos os países da Europa.
Reconhece-se que medidas públicas são fundamentais para se reduzir A poluição
ambiental e conseguir uma melhor alocação de recursos; assegurando que o preço dos
produtos que dependem da qualidade e/ou quantidade dos recursos naturais reflitam mais
proximamente sua escassez e que os agentes econômicos atuem em conformidade com
esta realidade.
De acordo com esta visão é necessário estabelecerem-se padrões "aceitáveis" de
degradação ambiental e que o poluidor é obrigado a pagar os custos de se manterem os
padrões nesses níveis; tais padrões podem ou não, corresponderem a um nível
"sustentável" de poluição.
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Segundo Libanori (1991), destacam-se dois mecanismos que atendem ao Principio
Poluidor Pagador, são estes: os mecanismos de mercado e de taxações:
a) - Mecanismos de Mercado: quanto ao mecanismo de mercado, pode-se citar
como o mais conhecido e utilizado o mecanismo de concessão de créditos. Este
mecanismo tem como objetivo permitir is empresas exibirem uma performance
ambiental e lucrarem com isto. Atua com a concessão de créditos de poluição para
processo que estejam aquém dos parâmetros fixados pelo órg
ão regulador. Considerando
que nenhuma empresa deva ultrapassar as emissões permitidas, a menos que esteja
disposta a arcar com as punições previstas, caberá ao poluidor comprar os créditos
obtidos pelo fabricante ou prestador de serviços que tenha desempenho ambiental acima
do estipulado.
As empresas também podem escolher o que é mais vantajoso, momentaneamente,
em termos de custo: controlar as emissões de poluição e vender as cotas excedentes, ou
continuar poluindo e comprar cotas.
0 meio ambiente como um todo, estará mais limpo porque o número total de
cotas estabelece um limite finito de poluição permissível.
b) - Mecanismos de Taxação: o ponto de partida para o mecanismo de taxação é a
constatação de que os custos ambientais não são espontaneamente alocados pelos agentes
poluidores ao preço do produto. Deste modo, os adeptos da utilização deste mecanismo
defendem à aplicação de taxas aos processos produtivos poluidores, de modo que estes
passem a incorporar os custos ambientais existentes, incentivando assim uma mudança de
comportamento dos agentes poluidores, para que estes passem a considerar processos
produtivos não poluidores.
De modo geral, considera-se este mecanismo melhor que o anterior, pois permite
mais liberdade ao poluidor na escolha entre pagar o imposto, caso os custos do controle
ambiental sejam muito elevados, ou instalar mecanismos de proteção ambiental, caso
sejam menos elevados que o imposto. Este mecanismo encontra muita aplicação na
Europa.
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5. ASPECTOS DA ECONOMIA AMBIENTAL PELA ECONOMIA ECOLÓGICA

A economia ambiental neoclássica está voltada basicamente aos problemas do
Primeiro Mundo. Este fato é facilmente perceptível a partir de duas características do
pensamento neoclássico no campo ambiental: com a forte prioridade dada a análise de
problemas de poluição e o otimismo exagerado referente à discussão sobre as limitações
dos recursos naturais ao crescimento econômico.
Não se trata da predominância dos estudos de problemas da poluição na análise
ambiental neoclássica que a revela destinar-se ao primeiro mundo, mas o seu otimismo
quanto à possibilidade de que, com base em mecanismos de mercado, seja possível
atingir um nível ótimo de poluição do ponto de vista da preferência dos indivíduos em
sociedade, e que não cause danos irreparáveis ao meio ambiente.
A proposição básica da análise ambiental neoclássica, deriva de modelos estáticos
de equilíbrio geral, no qual, com instrumentos de internalização de custos ambientais,
tributos pigouvianos ou licenças negociáveis para poluir, a economia será levada a um
nível ótimo de produção, estabelecido com base na preferência dos indivíduos em
sociedade. Concede-se a estes a capacidade de determinar o equilíbrio entre o
desconforto produzido pela poluição resultante da produção e do consumo de bens e
serviços, e a satisfação proporcionada pelo consumo destes.
A teoria não entra na discussão sobre se o nível ótimo de poluição é sustentável
do ponto de vista do ecossistema. Isto ocorreria se, quando externam preferências nos
mercados, os agentes econômicos possuíssem todas as informações necessárias.
Segundo Selciguchi "As limitações da economia ambiental decorrem de seu
enfoque reducionista, não só em termos de buscar converter todos os valores passíveis de
serem mensurados em termos de valores monetários, como também desconsiderar outros
enfoques e racionalidades que não os puramente econômicos" (SEKIGUCHI, 1995, p.
215).

Uma hipótese comum aos modelos de equilíbrio geral é a de que os agentes
econômicos possuem plena informação; entretanto, refere-se apenas a informações sobre
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o funcionamento, de mercados. Não é fácil imaginar que os agentes econômicos também

estejam cientes dos intricados impactos dos processos econômicos, via poluição, sobre o
meio ambiente social.
Esse tratamento dos problemas da poluição, em parte, é o resultado de visão
simplista da análise ambiental neoclássica sobre o funcionamento do ecossistema.
A análise ambiental neoclássica não se di conta que um dado nível de poluição
ótima pode representar situação de equilíbrio do ponto de vista econômico mas os
mesmos não ocorrem sob o ponto de vista ecológico. Pois, mesmo que a poluição ótima
seja atingida e se estabilize em um dado nível, poderão ser necessários muitos anos para
que o ecossistema atinja um equilíbrio, e que esse equilíbrio pode significar condições de
vida dificeis para a humanidade
Se a economia ambiental neoclássica incorporasse todas as implicações do critério
da sustentabilidade não teria como deixar de mostrar, senão preocupação, pelo menos um
interesse evidente em relação As complicações e As incertezas associadas aos impactos de
longo prazo da poluição ótima. resultante do livre funcionamento de mercados, isso a
menos que tivesse fortes razões para esperar avanços grandes tecnológicos, possibilitando
declínios verticais nos níveis de poluição per capita em todos os lugares.
Desta forma, não há como evitar a conclusão de que a economia ambiental
neoclássica ignora o requerimento do critério do desenvolvimento sustentável, da
necessidade de redução da diferença existente entre os países industrializados e os países
em desenvolvimento.Mesmo assim é o que mais se difunde e o que influencia a
legislação ambiental e outros comportamentos.

5.1 A Contabilidade dos Custos Ambientais

Tentaremos aqui refletir sobre o levantamento de sistemas de custeio, que serve
de apoio para a identificação e avaliação dos custos internos gerados pelas empresas
decorrentes das mudanças ocorridas em relação As questões ambientais.
A contabilidade de custos engloba técnicas para o registro, análise e interpretação
dos dados relacionados A produção, ou a prestação de serviços. Desta forma, a
contabilidade de custos, quando acumula os custos e os organiza em informações

31
relevantes, pretende-se atingir três objetivos principais: a determinação do lucro,

o

controle das operações e a tomada de decisões.
Apesar da contabilidade de custos evoluir no tempo, esta é insuficiente para
acompanhar as modificações que estão ocorrendo no meio empresarial.
A problemática do sistema de custos tradicionais está baseada em dois aspectos: o
primeiro deles, na inadequada alocação dos custos tangíveis, ou seja, os sistemas
tradicionais não diferenciam as atividades que agregam valor das que não agregam valor
aos produtos (nem tampouco identificam e avaliam adequadamente as perdas existentes
nos processos) fazendo com que as respostas obtidas (através destes sistemas, não sejam
tão adequadas ou representativas) ; o segundo aspecto diz respeito a não-incorporação
dos custos intangíveis, onde se insere os custos ambientais.

5.2 Uma Nova Visão de Custos Ambientais

Devido As novas mudanças na relação entre o meio ambiente e o meio
empresarial, que passam a exigir das empresas a interiorização da variável ambiental,
percebe-se que a visão de custo ambiental, sob o aspecto de "externalidades", é
insuficiente para auxiliar no processo de tomada de decisões da empresa. Esta visão é
considerada ineficiente pelo fato destes custos externos serem onerados A sociedade, não
sendo considerados, pelo meio empresarial, muito atrativos na busca de soluções para a
eliminação de tais custos.

Os custos da qualidade são um importante indicativo para avaliar quanto As
empresas estão perdendo ou deixando de ganhar por não estarem produzindo com
qualidade. Se aceita que o mesmo já venha ocorrendo com relação As questões
ambientais.

Desta maneira, identificar o quanto se vem perdendo ou deixando de ganhar com
processos e atividades que causam danos ao meio ambiente e, que conseqüentemente
acarretam custos desnecessários A empresa, passará a ser cada vez mais uma questão de
sobrevivência a médio e longo prazo.
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5.2.1 Custos Ambientais

A questão ambiental tem sido tratada, dentro do pensamento econômico, no
âmbito da microeconomia. 0 que se busca é internalizar no preço de um produto os

custos e efeitos ambientais externos da produção, fazendo com que o preço final reflita a
degradação do ambiente.

Esta internalização dos custos ambientais é um problema microeconômico e seria
desejável que fosse largamente adotado, o que não acontece na realidade. De qualquer

modo, a microeconomia se ocupa da análise custo/beneficio de uma atividade localizada,
definindo a escala ótima de produção, em que qualquer aumento nos custos marginais
traga uma diminuição dos beneficios marginais.
O custo ambiental é um termo que ainda hoje se considera de dificil conceituação
pelo fato de que a literatura não apresenta uma definição clara e objetiva do que se
considera como um custo ambiental. 0 primeiro problema que se vê é que estes custos
são em sua maioria, custos intangíveis.

Muitos autores tratam o termo custo ambiental como uma externalidade. Dentro
desta visão pode-se considerar dois aspectos distintos: o custo ambiental sob o aspecto do
"bem comum" e o custo ambiental sob o aspecto do custo social. Em ambos os casos os
custos não entram nos cálculos do custo do produto, por isso são tratados como custos
externos.

O custo ambiental quando considerado sob a ótica de "externalidade" , baseia-se
na necessidade de considerar o meio ambiente sem proprietários, como um bem comum a
todos. A principio, não hi problema algum, pois analisando se o fato isoladamente, a
meio ambiente realmente é um bem coletivo. 0 problema consiste no fato de que ao usar
indevidamente este bem um custo está sendo gerado.
O segundo aspecto a ser discutido, o custo ambiental visto como um custo social,
tem semelhança com o aspecto anterior por ser considerado também como uma
"externalidade", mas possui uma diferença fundamental. Neste caso, qualquer processo

que, por algum motivo, esteja provocando danos ou alterações maléficas ao meio
ambiente e não esteja arcando com isto, está gerando um custo ambiental A sociedade
como um todo, ou um custo social.
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Tanto o custo ambiental tratado como "bem comum", quanto o custo ambiental
tratado como custo social, possuem em comum a fato de serem custos que não entram
nos cálculos do custo do produto e são tratados como "externatidades".
Certamente o fator mais importante na busca do desenvolvimento sustentável seja
a internalização destes custos, definidas aqui como custos ambientais, e a determinação
do valor real dos produtos e serviços, arcando com todos os danos causados ao meio
ambiente e, conseqüentemente, h. sociedade.

6.0 PROTOCOLO DE QUIOTO

0 Protocolo de Quioto é um acordo em nível mundial que procura estabelecer
metas para os países desenvolvidos quanto as emissões de alguns poluentes responsáveis
pelo efeito estufa, entre eles, o dióxido de carbono. É dada uma ênfase na adoção de
tecnologias limpas e na preocupação com o reflorestamento. Para atingir estes objetivos,
foram estabelecidos alguns mecanismos de interação entre países que procuram atuar
nesta direção.

0 Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) — Clean Development
Mechanism (CDM) — relaciona países desenvolvidos e em desenvolvimento. Países

desenvolvidos investem nos países em desenvolvimento para diminuir emissões e abater
os resultados das metas que necessitam atingir.
Em 2001 os fatos de maior implicação para o setor florestal mundial foram os

avanços na regulamentação e implementação do Protocolo de Kioto, assinado em 1997
no Japão. Em Quioto os países desenvolvidos se comprometeram a alcançar, até o
período 2008-2012, uma redução média de 5,2% nas emissões de gases de efeito estufa

na atmosfera em relação aos níveis de 1990.
Para facilitar o cumprimento do acordo por parte dos países desenvolvidos, foi
criado o CDM O CDM visa a permitir que estes países patrocinem projetos de redução
de emissões de gases ou de sua fixação em países em desenvolvimento e se beneficiem
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deles, com isso compensando as necessidades de redução de suas próprias emissões ou
comercializar Certificados de Redução de Emissões (CER) com os países que não
conseguirem atingir suas metas de redução. Pelo financiamento do CDM, sera criado um
novo mercado mundial, o "mercado das commodities ambientais"

ou o "mercado de

carbono".
A Conferencia de Haia, realizada na Holanda em novembro de 2000, com o
objetivo de definir as regras operacionais para facilitar o alcance destas metas, teve pouco
progresso. Em março de 2001, o governo americano decidiu se afastar das negociações
envolvendo o acordo e se descomprometeu do cumprimento das metas previstas.
Apesar destes percalços, a convenção das partes realizada em julho de 2001, em
Bonn, na Alemanha, resultou em importantes avanços na direção da regulamentação do
protocolo assinado em 1997.
A conferencia de Marrakesh, realizada em outubro de 2001, buscou resolver
assuntos que ficaram pendentes em Bonn e concluir o acordo entre as partes. Com a

participação de 167 países e atendendo a exigências do hp d- o, da Rússia e do Canadá, a
conferência flexibilizou as regras de aplicação do acordo e reconheceu a fixação

(seqüestro) de carbono pelas florestas, cultivos e pastos, como parte integrante do
mecanismo de desenvolvimento limpo. Foram aprovadas as regras básicas do mercado de
carbono, através da criação dos Certificados de Redução de Emissões e da transferência
de direitos e bônus de emissão.
Com isso, foram criadas as bases fundamentais para que os países pudessem
ratificar e implementar o Protocolo de Quioto. Para ser validado, ele precisa ser ratificado
por pelo menos 55 países, que sejam responsáveis por pelo menos 55% das emissões
mundiais de gases de efeito estufa na atmosfera.
Até o mês de setembro de 2002, mais de 70 países já haviam ratificado o acordo.
Formalmente, apenas os Estados Unidos se recusam a assiná-lo. Outros países, como o

Canadá, a Rússia e a China, o estão discutindo, com forte propensão a aprová-lo. lid uma
grande expectativa em relação à Rússia, posto que o pais é o segundo maior emissor de
gases de efeito estufa na atmosfera com cerca de 17% do total mundial das emissões. Se a

ratificação russa se consumar, os países subscritores somarão quase 53% das emissões e o

35
mundo ficará mais próximo de ver o Protocolo implementado. 0 Brasil se encontra entre
os que já ratificaram.
0 impacto mais importante do Protocolo de Quioto é para o setor florestal,sendo

que visa a criação de mercado para projetos de implantação de florestas para seqüestro de
carbono do ar pela fotossintese, gerando com isso créditos e certificados comercializáveis
no mercado de carbono. Em caráter experimental, estão sendo criados vários fundos
internacionais, como o Prototype Carbon Fund do Banco Mundial, que captou US$ 150
milhões para financiar projetos florestais específicos de "seqüestro" de carbono. Um

grupo de 24 companhias americanas está desenvolvendo o projeto piloto Chicago
Climate Exchange, visando ao desenvolvimento do comércio de emissão de gases de
efeito estufa.
As possibilidades e a amplitude do MDL para a economia e a base florestal
mundial ainda são incertas. As últimas estimativas indicam um mercado mundial de
carbono de US$ 10 bilhões por ano com valor da tonelada de carbono entre cinco e dez
dólares.

É dificil prever as reais condições de o setor florestal, que pode absorver até dez
toneladas de carbono por hectare por ano, responder por uma boa parcela deste mercado.
0 que se tem como certo é que, se prevalecer o principio da adicionalidade2, países como

o Brasil, que dispõem de vastas áreas de terras passíveis de florestamento e de vantagem
comparativa no ritmo de crescimento da biomassa, poderão ser bastante beneficiados pelo
MDL.

7.0 MERCADO DE CARBONO

Muitos governos, empresas e até pessoas estão tomando iniciativas para reduzir
sua emissão de gases nocivos A camada de ozônio (greenhouse gases, GHG)

tanto

Principio segundo o qual somente a implantação de novos projetos florestais permite fixar quantidades
adicionais de carbono da atmosfera. As florestas já existentes, estariam naturalmente retirando CO2 da
atmosfera e por isso não poderiam ser contabilizadas.

2
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voluntariamente quanto como por medidas regulatórias. Sendo o GHG gases que se
misturam uniformemente na atmosfera, é equivalente de um ponto de vista ambiental que
reduzir emissões em qualquer lugar do mundo não precise necessariamente jurisdição

política.
A maioria das regulações abrangendo emissões de GHG leva vantagem nesta
propriedade de substituabilidade e permissão para a compra de créditos de emissão dentro
ou fora de uma area regulamentada enquadrando globalmente o mercado de carbono.
Dentre os mercados de serviços ambientais em operação, o mercado de carbono é o único
com alcance mundial.
Mesmo que os custos sejam menores em países com a economia em transição ou
em desenvolvimento, o mercado de carbono é uma oportunidade, não apenas para gerar
ganhos de eficiência global, mas também, para contribuir para o desenvolvimento

sustentável por trazer novos investimentos públicos e privados em tecnologias limpas
para estes países.
0 mercado de carbono engloba a geração de "Redução de Emissões" (ER, no
original) através de transações baseadas em projetos onde o comprador adquire redução
de emissões de um projeto que produz reduções mensuráveis de gases greenhouse
(GHG), e, também, troca de permissão de emitir GHG alocados sob a existência de
regimes de captação e troca como o regime European Emission Trading Scheme (EU
ETS).
As medidas regulatórias do mercado de carbono, solidificou consideravelmente
nos últimos doze meses, com o inicio das operações do EU ETS em 01/01/2005 e também
a vigência do Protocolo de Quioto em 16/02/2005.

7.1 Dois Tipos de Transações no Mercado de Carbono
As transações de carbono podem ser definidas por contratos de compra onde uma
parte paga a outra em troca de uma dada quantidade de crédito de emissão de GHG, que o
comprador pode usar face aos objetivos de controle de poluição e conseqüentemente o
controle do aquecimento global.
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As transações envolvendo o carbono podem ser agrupadas em duas categorias
principais:
a) transações baseadas em permissões onde o comprador adquire permissões de
emissão criadas e alocadas por reguladores sobre o regime de captação e comércio, como
Assigned Amount Units (AA Us) dentro do Protocole de Quioto, ou EU Allowonces
(EUAs) dentro do EU ETS;

b) transações baseadas em projetoss onde o comprador adquire créditos de
emissão de um projeto que reduza as emissões de GHG comparado com o que
aconteceria ao contrário se isso não tivesse acontecido. Algumas transações baseadas em
projetos sio conduzidas para cumprir metas voluntárias, mas a maioria é dirigida para o
cumprimento do Protocolo de Quioto ou outros regimes regulatórios. No regime de
captação e comércio, transações baseadas em projetos permitem a criação de novas
vantagens usadas para o cumprimento, acima da oferta inicial de permissões. Por
exemplo, Unidades de Redução de Emissões (ER Us) criadas através de projetos de JI e
Certificados de Redução de Emissões (CERs) criados através de projetos de Mecanismo
de Desenvolvimento Limpo (Ctoll/V ambos podem ser usados para cumprir as obrigações
do Protocolo de Quioto. Não há diferença fundamental entre créditos baseados em
projetos ou permissão, mas todas transações baseadas em projetos até hoje têm sido
assinadas antes que o crédito baseado em projeto tenha sido concluído. De fato, nenhum
CER tem sido concluído até agora. A compra de créditos baseados em projetos antes que

ele tenha sido concluído envolve mais riscos do que a compra de permissões. 0 risco da
não conclusão depende da natureza do projeto e da meta da captação e comércio. Existem
várias maneiras como isto pode ser dividido entre comprador e vendedor. A existência de
risco de não cumprimento continua sendo a maior diferença entre transações de
permissão e transações baseadas em projetos.
Dada a complexidade do assunto, como ver-se-á nos próximos tópicos, elaborouse uma tabela resumindo basicamente os dois tipos de transações de carbono.
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TABELA DOS DOIS TIPOS DE TRANSAÇÕES DE CARBONO

BASEADAS EM
PROJETOS
DE
REDUÇÃO DE

maior risco de não
cumprimento

Redução de Emissões

maioria commodities

Unidades de Redução de
Emissões (ERUs)

heterogeneidade de
vantagens

(ER)

Certificado de Redução
de Emissões (CERs)

EMISSÕES

2004: 107 milhões
tonCO2e

JI
(Joint Impletation)

Redução de Emissões
Verificadas (VER)

CDM
(Clean Development
Mechanism)
(maioria)

2005: 43 milhões
tonCO2e

EUAs (EU Allowances)

menor risco

Mercado)

mercado recente
MERCADO DE
PERMISSÕES DE

preços mais homogêneos

UK ETS (voluntário)

JI
CDM

(restritos)

EMISSÃO

2004: 9 milhões
tonCO2e
2005: 37 milhões
tonCO2e

EU ETS 3(maior

NSW GHG Abatment
Scheme

CCX (voluntário — preço

baixo)
AA Us (Assigned Amount
Units)

(Protocolo de Quioto)

7.2 Segmentos do Mercado de Carbono

Compradores normalmente aderem as transações com carbono por pressões
regulatórias, em nível internacional, nacional ou sub nacional. A maioria das regulações
que restringem as emissões de GHG e permitem as transações com carbono, serão vistas
a seguir. Elas definem os diferentes segmentos do mercado de carbono.
0 Protocolo de Quioto (1997) refere-se a países industrializados e economias em
transição — também chamados de países do Anexo B4 — para não exceder determinada
3

As abreviações, siglas e traduções estão disponíveis na lista de traduções após o sumário.
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emissão de GHG durante o primeiro período vigente, que é entre 2008 e 2012. Em adição
as metas domésticas, países do Anexo B podem cumprir seus objetivos adquirindo AA Us
de outro pais do Anexo B, ou contribuindo para projetos de reduções de emissão nos

países do Anexo B (através de JO, ou países que não sejam do Anexo B (através do
CDM).
O EU Emissions Trading Scheme (2004) estabelece um teto máximo de emissões
em larga escala na União Européia, e permite a estes países comercializar EUAs.
chamado "Linking Directive" governa as relações entre o EU ETS e o Protocolo de

Quioto. Isto permite entidades sob o EU ETS usar créditos de projetos de reduções de
emissão de JI ou CDM contra suas metas sob o EU ETS sob certas condições. 0 EU ETS
tem a fase piloto de 2005 a 2007 e a primeira fase entre 2008 e 2012.
Canada e Japão também estão desenvolvendo planos nacionais para integrar as

obrigações de Quioto. Ambos os planos incluem comércio de carbono.
Todas as regulações acima se dirigem ao cumprimento das metas do Protocolo de

Quioto. Outros regimes que tratam de emissão de carbono e permitem transações de
carbono têm sido desenvolvidas nos EUA e na Australia, mesmo que esses dois países
têm anunciado que não ratificariam o Protocolo de Quioto.
Em adição a tudo isto, algumas empresas têm-se engajado voluntariamente no
mercado de carbono, adotando metas máximas de emissão, ou por outras razões
estratégicas. A participação delas normalmente adquire a forma de transações baseadas
em projetos.

O Chicago Climate Exchange (CCX) é um mercado privado e voluntário para

permissões de emissão entre empresas.
O último segmento do mercado de carbono é o mercado de varejo, distinguível
pelas atividades das companhias sem muita significa'ncia de emissões que desejam ser
climaticamente neutras na ordem de demonstrar sua responsabilidade social ou promover
alguma marca em particular (diferenciação de produto). Essas entidades normalmente
adquirem reduções de emissão (ERs) em pequenas quantidades. Estas ERs usualmente

não tern a intenção de serem cumpridas, mas todavia têm sido geradas de acordo com JI
Os países do Anexo I compreendem os países industrializados. 0 Anexo B refereAse as economias em
transição como Rússia e Ucrânia mais os países do Anexo I.

4
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ou CDM procedimentos. Muitos "varejistas" participam desse pequeno, porém crescente
mercado, por implementarem projetos de larga escala de redução de emissão.

7.3 As transações Baseadas em Projetos
As transações baseadas em projetos no mercado de carbono não possuem
registros públicos e não tern preço internacional reconhecido. Preços e estruturas de
contrato, em particular, na maioria das vezes permanecem confidenciais. Isto se deve,
provavelmente, por que num mercado altamente competitivo sensível, informações sobre

transações comerciais de carbono tornaram-se mais valiosas.
Segundo o Relatório State and Trends of the Carbon Market - 20055, sobre as

transações de projeto-base:
•

0 mercado de projetos base de ER continua crescendo: 107 milhões

toneladas métricas de equivalentes de di6xido de carbono tern sido comercializadas entre
países através de projetos em 2004, um aumento relativo de 38% em relação a 2003 (78

milhões de tonCO2e). Estima-se que o volume trocado em 2005 (janeiro a abril) seja de
43 milhões de tonCO2e, a maioria sendo através de Joint Implementation (JI) ou o Clean
Development Mechanism (CDM). Nos últimos doze meses, o número de projetos de JI e

CDM em desenvolvimento também cresceu substancialmente com uma notável grande
oferta de projetos de CDM
•

Novos compradores de ER surgiram. Entidades públicas e privadas na

Europa agora representam 60% do volume ERs compradas através de transações de
projeto-base (janeiro de 2004 a abril de 2005), contra 21% para entidades públicas e
privadas no Japão e 4% para entidades privadas no Canadá.
•

A oferta de ERs tem fortemente permanecido concentrado em poucos

países: notavelmente Índia - de longe o maior ofertador

de projeto-base de ERs no

mercado -, Brasil e Chile. À parte de alguns negócios de pequena escala, pobre e
pequenos países tem visto uma atividade limitada desde janeiro de 2004. Africa em
particular, até onde se sabe teve apenas uma transação de larga escala durante este
período e, em comparação com outras regiões tem poucos projetos sendo preparados.
5

LECOCK, Franck, em www.ieta.gov . Texto traduzido por mim.

41
•

A destruição de HFC23 6 continua sendo o tipo dominante de projetos de

ER em termos de oferta de volume (25% de janeiro de 2004 a janeiro de 2005). Projetos
de captura de metano e N20 derivados de excremento de animal ficam em segundo, com

18% A frente de hidro, energia de biomassa e gás capturado de aterro sanitário (landfill
Os capture) (cerca de 11% cada).
•

Devido A heterogeneidade dos projetos e termos dos contratos em

andamento, o conjunto de preços dos projetos-base de ERs a qualquer momento é muito
grande. 0 conjunto inteiro da variação de preços moveu-se para cima desde os estudos do
ano passado. Reduções de Emissão verificada (VER) foram negociadas entre US$ 3,6 e
US$ 5/tonCO2e entre janeiro de 2004 e abril de 2005, com a média de US$ 4,23.

Certified Emission Reductions (CER)

tem sido negociadas entre US$ 3 e US$

7,15/tonCO2e, no mesmo período com uma média de US$ 5,63/tonCO2e. 0 declínio do
dólar relativo ao Euro explica apenas parte do observado aumento relativo ao último ano.
7.3.1 Um Mercado em Crescimento

0 volume total comercializado através de transações baseadas em projetos em
2004 foi de 107 milhões de tonCO2e, um acréscimo de 38% em relação a 2003. Cerca de
43 milhões de tonCO2e foi comercializado nos quatro primeiros meses de 2005,
sugerindo que o mercado para transações baseadas em projetos continua a crescer.
Observe os dados da Figura 1 (IETA, 2005):

HFC23 6 um sub produto de HFC22, o qual é usado como refrigerador e matéria prima para produção de
resinas fluoretadas. 11FC23 é um GHG muito potente. 0 lançamento de 1 tonelada de HFC23 na atmosfera
tem o mesmo efeito em longo prazo na mudança do clima como o lançamento de 11.700 toneladas de CO2.
6
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FIGURA 1: Volumes atuais (milhões de toneladas de equivalente de CO2) de
projetos base de reduções de emissão (para vencimentos em 2012)
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Estes números confirmam a tendência mundial de crescimento do mercado de
carbono.
Quando a Rússia anunciou que ratificaria o Protocolo de Quioto em outubro de
2004, isto efetivamente pôs um fim em anos de especulação se o Protocolo entraria em
vigor. Desde então, não há dúvidas de que o cumprimento das metas estabelecidas pelo
Protocolo sell um desafio para a maioria dos países do Anexo

f. A demanda por créditos

de JI e CDM sell muito maior do que os volumes correntes.
Apesar desta expectativa, teoricamente ainda restam alguns empecilhos, tais

a) oferta responsável pelo crescimento da demanda é devagar: há indícios que a
demanda incipiente é alta, pois há novos compradores vindo para o mercado com grandes
montantes de dinheiro. Por exemplo à capitalização mundial dos fundos de carbono
cresceu de US$ 275 milhões em janeiro de 2004 para aproximadamente US$ 950 milhões
em abril de 2005, representando um aumento de 250% 8 ;
Países desenvolvidos.
Esta lista inclui alguns dos seguintes fundos: World Bank/Prototype Carbon Fund, Community
Development Carbon Fund, Bio Carbon Fund, e Italian/Spanish/Danishaaponese Carbon Fund, entre
outros.
7
8
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b) não está claro quem precisa comprar créditos sob o Protocolo de Quioto: o
cumprimento do Protocolo se obriga aos países do Anexo I. Esses países são livres para
decidir sua política doméstica do setor privado, mas o quanto de encargo sera passado
adiante, e sob quais condições, continua muito incerto;
c) aparentemente os governos são os maiores compradores no mercado de Quioto,
pelo menos até então e tudo indica que demorarão a agir;
d) alguns participantes do mercado adotam a atitude "espere e veja": algumas
corporações e/ou participantes ainda não adquiriram créditos pelas incertezas que
regulam tal mercado e alguns países do não Anexo 1 parecem não vender agora
esperando que os preços aumentem no futuro.
7.3.2 Quem está comprando Reduções de Emissão

Em total contraste com maio de 2004, compradores europeus agora representam
uma grande parte das compras de redução de emissões, operando em 60% do total do
volume negociado entre janeiro de 2004 e janeiro de 2005. Neste grupo o governo dos
Países Baixos é o maior comprador com 16%, seguido de empresas privadas do Reino

Unido (12%). Todos os outros compradores europeus juntos somaram 32% do total de
volume. 0 Japão (na maioria de empresas privadas) diminuiu de 29% (janeiro de 2003 a
dezembro de 2004) para 21% (janeiro de 2004 a abril de 2005). Um dado interessante é
que dois terços do volume comercializado na Europa foram negociado por empresas
privadas, contra um terço pelo governo (na maioria Países Baixos, Dinamarca, Suíça e
Austria). Como se pode observar, a Figura 2 exibe alguns desses dados (TETA, 2005):
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FIGURA 2: Compradores no mercado de carbono (divisão de volumes de reduções
de emissão comercializadas), compras de redução de emissão do Fundo de Carbono
do Banco Mundial alocados para fundos participantes.
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0 volume de ERs comercializado pelo Canadá é relativamente pequeno em
relação ao volume de ERs totais, inclusive diminuiu 1% do primeiro para o segundo
período. Esta limitação provavelmente atribui-se ao fato de o Canadá não possuir um
plano de cotas.

7.3.3 Quem está vendendo Reduções de Emissão
0 maior vendedor de reduções de emissão (ERs) é a Asia (45% de janeiro de

2004 a abril de 2005). A América Latina é a segunda com 35% do volume de oferta.
Projetos em países do OECD9 que incluem projetos JI na Nova Zelândia e atividades
voluntárias nos EUA estão em terceiro lugar com 14%, enquanto economias em transição

estão em quarto lugar com 6% dos projetos. Esse agregado configura uma forte influência
da dinâmica dos projetos de destruição do HFC23, que são pouco em números mas muito
grande em volume, e até agora todos alocados na Asia. América Latina é de longe o
maior ofertador de ERs em projetos que não sejam de destruição de HFC23 (46%). Na
9

Organization for Economic Cooperation and Development

(a maioria dos países industrializados).
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Asia o volume dos projetos de ERs que não são de destruição são estáveis (28% de
janeiro de 2004 a abril de 2005, contra 28% de janeiro de 2003 a dezembro de 2004) e
menores que os volumes da América Latina. A Figura 3 ainda mostra que a Africa
continua sendo ultrapassada por outros países com um pequeno volume de transações
desde janeiro de 2004 até abril de 2005 (LETA, 2005):
FIGURA 3: Localização dos Projetos de Reduções de Emissão (divisão do volume
ofertado).

Rest of Latin Arrarica
23%

DECO
10%
Trans rtion
Eaonontles
5%

Rest of Latin Ltrerico
22 %

OECD
1%

Transition
EC01101111011
0%

afric-3
3%

L'rloa
0%

Main
12%
India
20%

India
31%

Rest of

Rest of :413
17%

at ia

14%

Jan. 2003 — Dez. 2004

Jan. 2004— Abr. 2005

Fonte: IETA (State and Trends of the Carbon Market — 2005)

Trinta e cinco países em desenvolvimento ou em transição econômica abrigaram
projetos de ERs desde 2001. Todavia os três grandes ofertadores (Índia, Brasil e Chile)
somam 58% do total entregue no período, e os cinco mais (incluindo Bulgária e
Romênia) somam cerca de 70%.

7.3.4 Balanço entre Classes
O balanço entre as classes mostra que no último ano a destruição de HFC23

dominou com um quarto a oferta de ERs de janeiro de 2004 a abril de 2005. Metano e a
captura de N20 de excremento animal ficam em segundo lugar com 18% do volume
ofertado. Energia de biomassa, hidro e captura de gases de aterro sanitário dividem o
terceiro lugar com 10% do volume. Projetos de abatimento de gases que não sejam CO2
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(N20, HFCs e metano) contabilizam 57% do volume total ofertado de Ers, como pode
ser visto na Figura 4. Por outro lado, eficiência energética e combustível renovável
(incluídos na categoria "outros" na Figura 4) soma apenas 4% do volume total ofertado.
Estas tendências devem continuar, sendo estes projetos de reduções de emissão de rápido
desenvolvimento, e assim podem contribuir para o cumprimento das metas do primeiro
período do Protocolo de Quioto (2008-2012).
FIGURA 4: Divisão das tecnologias de Projetos de Reduções de Emissão (ERs) :
2003 a 2004 (Percentual do volume contratado)
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7.3.5 Estrutura das Transações Baseadas em Projetos
A maioria das transações segue o modelo de commodities, onde o comprador de
crédito de carbono adquire reduções de emissão geradas pelo projeto como se adquirisse
quaisquer commodities ou serviços. Apenas algumas transações seguem um modelo de
investimento onde se investe num projeto para ter reduções de emissão como parte do
retorno. A preferência por commodities deve-se ao fato de que a compra de créditos de
carbono exige regras muito especificas. Isto tem implicações importantes para a estrutura
financeira de projetos de CDM e JI. E também, compradores de créditos de carbono no
modelo de commodities tendem a pagar pelos créditos somente na entrega, reduzindo a
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sua exposição a riscos. Embora essa futura entrada de caixa some A taxa interna de

retorno, os projetos normalmente necessitam pagamentos ou financiamentos adiantados
para cobrir os custos crescentes. A maioria dos contratos não aponta diretamente para a
barreira financeira do pagamento adiantado, mas o faz indiretamente. Desde que os
pagamentos são pagos em moedas correntes e originários de compradores com altos
níveis de crédito, eles podem reduzir riscos, aumentar a confiança dos financiadores nos
projetos e aumentar o capital adicional.

0 tamanho relativamente pequeno do mercado bem como suas incertezas, têm
desencorajado grandes instituições financeiras, deixando o mercado para entidades
financeiras especializadas. Mesmo com estes parâmetros (adquirir commodities, pagando
na entrega),ainda não hi contratos definidos de compra de projetos. Arranjos contratuais
variam muito dependendo de como os vários riscos serão divididos entre vendedor e
comprador: se o projeto terá a performance de produção esperada do montante de ERs; o
risco-pais, e os riscos relacionados ao Protocolo de Quioto, como o risco que o projeto
tem de não vir a ser registrado dentro do Protocolo (por exemplo, o projeto não ter

aprovação adicional da Área Executiva do CDM).
Alguns compradores, incluindo o Financiamento de Negócios de Carbono do
Banco Mundial (WBCFB) tern comprado reduções de emissão verificadas (VERs, são
ERs após a validação por uma terceira parte independente).

7.3.6 Preços Observados
Os preços são apenas uma das características dos contratos. Sendo que não há
contratos padrões para adquirir créditos de carbono, não é fácil comparar preços através
de transações. Por exemplo, um contrato com um grande pagamento antecipado
tipicamente determina um menor preço nominal por tonelada de CO2e do que outro
aonde todo o pagamento é feito na entrega e o vendedor é exposto a um maior risco.
Outro fato é que os preços normalmente não vêm a público. Nos dados contidos
neste Relatório em que me baseei, as informações sobre preços estão incluídas em apenas

61% das transações, que representam 53% do volume total comercializado. Ainda, as
práticas entre compradores não são uniformes: enquanto a maioria dos compradores
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públicos 6 requerido a divulgar os preços que estão pagando, a maioria dos compradores
privada não tem esta obrigação. Isto cria uma óbvia variação na análise dos preços.
A Figura 5 mostra a variação dos pregos encontrados para ERs, VERs, CERs e
ERUs de janeiro de 2004 a abril de 2005 , bem como as médias ponderadas (por volume).

Todos os pregos são expressos em dólares americanos por tonelada de CO2e. Todos os
pregos são nominais.
FIGURA 5: Preço baseado em projetos para Reduções de Emissão nio-

varejoJaneiro de 2004 a abril de 2005 (US$ por Ton.)
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Fonte: IETA (State and Trends of the Carbon Market - 2005).

A Figura 5 mostra que os pregos variam dependendo da natureza do commodities
negociado. Primeiro, para ERs o prego ficou entre US$ 0,65 e US$ 2,65/tonCO2e (média
ponderada US$ 1,2). Com o risco para o comprador, VERs ficou entre US$ 3,6 a US$
5,00 (media de US$ 4,23), enquanto contratos onde CERs eram comercializados com o
risco para o vendedor com valores de US$ 3,00 a US$ 7,15 (média de 5,63), a valor mais
alto ficaram com os ERUs, variando de US$ 4,57 a US$ 7,2 (média ponderada de 6,04).
Os dados mostram que os pregos cresceram substancialmente de janeiro de 2003
a abril de 2005. A média ponderada do prego de VERs aumentou 10% relativamente ao
último ano , e o prego de CERs aumentou 21% no mesmo período.
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7.3.7 Valor Total das Transações Baseadas em Projetos

Com preços e quantidades dadas, é possível estimar o valor total das transações
baseadas em projetos. 0 resultado deve ser tomado com precaução, pois a fonte de
informações de prego é escassa.. Na Figura 6, a barra colorida representa o produto dos
preços contratados A quantidade de projetos. A área sombreada representa o valor restante
de volumes contratados, multiplicados pela média ponderada do prego das ERs daquele
ano em particular. Sob essas implicativas, o valor total de contratos de comercialização
de projetos base pode ser estimado em cerca de US$ 570 milhões em 2004,onde US$
420 milhões das transações são de pregos e quantidades conhecidas, e cerca de US$ 110
milhões nos primeiros meses de 2005. 0 valor total estimado de transações baseadas em
projetos desde 1998 pode ser estimado em US$ 1,38 bilhões, onde aproximadamente US$
900 milhões são de valores conhecidos.
FIGURA 6: Valor Total (estimado) de mercado por ano em milhões de dólares
americanos
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Um sinal de crescente liquidez no mercado é que as companhias estão começando
a participar de transações secundárias, vendendo parte do seu portifólio para outros
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compradores. Porém, hi apenas evidencias deste mercado emergente, e muito poucos
dados sobre a natureza das transações ou sobre os preços por tonelada.
7.4 0 Mercado de Permissões
fid quatro mercados ativos para permissão de GHG até maio de 2005: o EU ETS,
o UK Emissions Trading System, o New South Wales e o Chicago Climate Exchange.

Volumes comercializados nesses mercados de permissão tam aumentado dramaticamente
comparados ao último ano, e agora comparáveis aos volumes comercializados através das
transações baseadas em projetos. 0 volume acumulado comercializado nesses quatro
mercados de janeiro de 2004 a março de 2005 é cerca de 56 milhões de tonCO2e.
Dos quatro mercados de permissão listados acima, o EU ETS é o maior com um
comércio de 39 milhões de tonCO2e, desde janeiro de 2004.
As permissões da Unido Européia (EUAs) variaram entre 7 e 9 Euros em 2004,
mas seu preço subiu substancialmente nos últimos meses, alcançando mais de 17 Euros
em março e abril de 2005.
7.4.1 Um Mercado de Crescimento Rápido

Em total contraste com o mercado de CDM e JI, é possível encontrar informações
de preço diárias sobre o mercado da Unido Européia disponíveis on-line. Informações de
volume agregado são um pouco menos acessíveis, porém podem ser encontradas.
0 mercado de permissões , cujas transações representavam apenas 2,5% do total

do volume comercializado no mercado de carbono na sua inserção em maio de 2004,
agora aponta para quase o mesmo volume das transações baseadas em projetos, como
mostra a Figura 7.
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FIGURA 7: Volume comercializado através de transações baseadas em projetos
(verde) ou Permissão (amarelo) em milhões de toneladas
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Nos primeiros 3 meses de 2005, estima-se que cerca de 37 milli-6es de toneladas
de CO2e tenham sido comercializadas nos quatro mercados de permissão em operação
(o EU Emission Trading Scheme (EU ETS) , o UK Trading Scheme, o Chicago Climate

Exchange (CCX) e o New South Wales (NSW) GHG Abatement Scheme).

Isto é o dobro

do total estimado para todo o ano de 2004. 0 crescimento da atividade se deu rápido
particularmente no EU ETS, com 3,5 vezes as permissões comercializadas nos 3
primeiros meses de 2005 relativos a todo o ano de 2004. Conseqüentemente, o comércio
de permissões, e o EU ETS , tem muito mais impacto em toda existência do mercado de
carbono do que tinha 12 meses atrás.

7.4.20 EU ETS

0 EU ETS, que formalmente entrou em operação em janeiro de 2005, é sozinho o
maior mercado de permissão de emissões de GHG. 0 volume comercializado desde
então, cresceu de um estimado de 650.000 tonCO2e em 2003 para 9 milhões de tonCO2e
em 2004. Desde janeiro de 2005 , o volume comercializado no mercado cresceu até
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alcançar 34 milhões tonCO2e nos 3 primeiros meses de 2005. Este mercado por si s6 é
um mercado altamente funcional: as comercializações agora são operacionais; as

permissões agora tern as vantagens registradas; e a harmonização dos contratos no
mercado permite grande liquidez. Cerca de 90% do volume negociado é para permissões
com vencimentos em 2005, cerca de 6% para 2006 e cerca de 4% para 2007. Ainda, é

possível que exista um Arlie° mercado de preços para EUAs. Esta é a maior diferença com
o mercado para transações baseadas em projetos, onde a variação é muito maior devido
heterogeneidade das vantagens (nunca dois projetos tem exatamente o mesmo risco).
A variação dos preços ao longo do tempo é outro fato importante. Os preços das

EUAs cresceram de 7 a 9 Euros por tonCO2e em 2004 para níveis recordes de 17

Euros em mug() e abril de 2005, e estabilizando-se em cerca de 15 Euros em maio de
2005.
7.4.3 0 UK ETS (United Kingdom Emission Trade Scheme)-

Esquema de Troca de

Emissões do Reino Unido
A participação voluntária do UK ETS , que iniciou em maw() de 2002, é o
programa de troca de GHG

mais antigo em operação. A maioria das empresas

concordou em participar, pois isto lhes permite 80% de desconto no Climate Change
Levy, que é uma taxa industrial e comercial de consumo de energia. Para receber este
desconto, as empresas devem adotar limitações nas emissões de GHG ou no consumo de

energia.
0 mercado do Reino Unido teve uma atividade limitada em 2004, com
aproximadamente 534.000 tonCO2e comercializadas. As atividades nos três primeiros
meses de 2005 também foram bastante limitadas (cerca de 107.000 tonCO2e). Os pregos
oscilaram entre 1,68 e 3,80 Libras Britânicas por tonelada de CO2e.

7.4.4 0 Chicago Climate Exchange (CCX)
O CCX é um sistema piloto de captação e troca de GHG entre empresas privadas
norte-americanas, que concordaram limitar voluntariamente suas emissões entre 2003 e
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Em 2004 estima-se que 2.4 milhões de tonCO2e foram comercializadas ou
permutadas no CCX através de 241 acordos. Os preços permaneceram abaixo de US$
2006.

na primeira metade de 2004, até alcançar um pico de US$ 2,00 e permanecer cerca
de US$ 1,70 no final do mesmo ano.
1,00

7.4.5 0 New South Wales GHG Abatement Scheme

(Esquema de Abatimento de

GHG de Nova Gales do Sul)

iniciou em Janeiro de 2003
e deve permanecer ativo até 2012. Ele impõe medidas de emissão de GHG através de
benchmarks para as companhias elétricas. Os participantes devem reduzir suas emissões
de GHG para o nível do benchmark de GHG pelo registro do excesso de emissão
através da entrega de um certificado de abatimento. Estes certificados são criados por
provedores credores de certificados de abatimento e podem ser comercializados. No final
do ano de cumprimento os excessos de emissões remanescentes após a entrega dos
certificados de abatimento decorrem em multa de US$ 10,5 por tonCO2e.
Este mercado tem crescido desde sua criação. Em 2004, um total de 5 milhões de
0 New South Wales (NSW) GHG Abatement Scheme

em certificados de abatimento de NSW GHG foi comercializado em mais de
100 transações; e 2,2 milhões de tonCO2e comercializados nos primeiros meses de 2005.
0 preço médio neste mercado ficou estimado em US$ 8,1 por tonCO2e nos últimos 15

tonCO2e

meses.
7.5 Visão geral do Mercado de Carbono

conjunto regulatório do mercado de carbono é bem mais claro relativo ao
último ano. 0 EU ETS iniciou suas operações e o Protocolo de Quioto entrou em vigor,
derrubando uma das maiores incertezas que permeavam este mercado. Planos no Canada
e Japão ainda não foram adotados, mas seus contornos agora estão mais claros e devem
0

entrar em funcionamento nos próximos 12 meses.
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No lado dos vendedores, recentes políticas de desenvolvimento na Ucrânia
aumentaram a prospecção de projetos de JI, bem como progressos tern sido vistos na
Rússia para cumprir os requerimentos do primeiro passo para projetos de JI.
Vários segmentos do mercado de carbono devem continuar a crescer nos próximos 12 a
18 meses. Nos JI e CDM ,grandes compradores Europeus e Japoneses (governo e
empresas) sugerem que ha uma grande demanda' em procura de oferta de créditos de
CDM. Também hi grande incerteza envolvendo a capacidade de países do não-Anexo I
de ofertar reduções de emissão suficientes antes de 2012. 0 volume corrente por negócio
(menos de 1 milhão de tonCO2e) provavelmente não é suficiente para ofertar grandes
volumes; e as tecnologias que ofertam grandes volumes de reduções de emissão
rapidamente, como destruição de HFC23, destruição de N20, ou metano de carvão, serão
limitadas. Projetos de energia de grande escala ainda estio por acontecer (como
eficiência energética em eletricidade ou combustíveis altemativos),como o mercado de
carbono ainda continua pequeno para produtores de gas ou combustíveis nos países do
Sul. Todavia hi indicativos que alguns destes projetos deverão surgir no futuro.
Projetos de desenvolvimento de infra-estrutura são um longo processo, e
dependendo da tecnologia e do empreendimento ambiental , requer de 3 a 7 anos da
identificação, licença, financiamento e construção para a primeira certificação de ERs
após os primeiros anos de operações. Portanto, para os projetos entregarem proporções
significantes de ERs até 2012, eles precisam ser operacionalizados em 2006 e 2007 no
máximo.

2k GUISA DE CONCLUSÃO

Muito tern se falado sobre meio ambiente nos últimos anos. 0 meio ambiente
nunca foi um tema tão atual. Na medida que o planeta começa dar sinais claros de
esgotamento, é necessária a constatação das origens deste problema.

55

A isso se propõem os ambientalistas, como porta-vozes de uma população de
excluídos. O devastamento da natureza, pode ter gerado crescimento para alguns, mas

nunca desenvolvimento para todos. Por isso a questão vem à tona. Que padrão de
crescimento ou desenvolvimento esta se dando em nossos dias?
Nesse sentido, a critica que os ecologistas têm feito à economia é que esta tem por
lógica produzir quantitativamente e não qualitativamente. A teoria econômica vigente se

preocupa com os fins e não os meios, tendo o fim a única intenção o lucro. 0 modelo de
crescimento que os ecologistas criticam ignora a existência de limites naturais.
Isto pode ser explicado pelo fato de que até recentemente os bens ambientais
eram considerados abundantes e também públicos. No entanto a natureza tem dado
mostras de como o atual modo de produção causa danos irreversíveis ao meio ambiente.
Para os economistas clássicos, Malthus em particular, as preocupações com o
longo prazo já conduziam a questão da sustentabilidade. Os economistas neoclássicos,
por outro lado, abandonam as preocupações com o longo prazo e limitam suas análises ao
tentar estipular um prego a natureza.
Da década de 60 para cá, ficou cada vez mais evidente que os problemas
ambientais podem causar falhas em economias de mercado. As hipóteses levantadas por
Pigou se fazem atuais, por demonstrar a necessidade de taxação ou ressarcimento de

alguma maneira.
Dai que, na década de 70 surgem os conceitos de eco-desenvolvimento e
desenvolvimento sustentável propondo o uso racional dos recursos humanos e naturais.
Já na década de 80, a economia ecológica vai trazer um dado novo: o respeito aos
tempos geológicos do meio ambiente, como um novo campo transdisciplinar
estabelecendo relações entre os ecossistemas e o sistema econômico.
Assim, as hipóteses de Pigou, como o conceito de externalidades, fazem-se muito
atuais já que a poluição ambiental se agravou e os custos de despoluição começaram a
assumir valores significativos. Porém os valores atribuídos à natureza são sempre muito
subjetivos, nunca revelando o valor intrínseco da natureza.
A questão ambiental é pertinente neste sentido. 0 atual modo de produção precisa
ser revisto e talvez até o seja, conforme as evidências do mau desenvolvimento vão
aparecendo e seja inevitável seu questionamento. Por isso o papel dos ambientalistas é
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importante, pois eles conduzem a uma pressão política e social nos meios empresariais e
acadêmicos, alertando sobre os possíveis perigos.
nesse sentido que a teoria econômica vêm sofrendo mudanças

na questão

ambiental. Antigamente havia somente idéias, parecia utopia, hoje existem teorias

econômicas acerca da implicação ambiental. A questão ambiental (num sentido amplo,
compreende o conceito de desenvolvimento sustentável) se tornou uma questão de
mercado. A vários segmentos voltados para produtos ecologicamente corretos,
decorrentes de uma pressão pelo lado da demanda desses produtos. A população que

sofre da pressão consumista do mundo capitalista, também sofre a influência das idéias
ecológicas e isto gera novos mercados.
A imposição do Protocolo de Quioto vai neste sentido. É uma realidade. Não se
pode mais poluir desmedidamente, pelo menos na maioria dos países. Ainda nib hi
consentimento total dos países, mas um grande passo foi dado. Como vimos, no tópico 7

o mercado de carbono vem comercializando milhões de US$ anualmente em créditos de
emissão de carbono, aonde se permite A. compra e venda de créditos de emissões de GHG
(gases nocivos à camada de ozônio) sob a vigência do Protocolo de Quioto,
principalmente, e outros órgãos fiscalizadores.

0 mercado de carbono teve um longo caminho nos últimos doze meses com a
entrada em vigor do Protocolo de Quioto (fev/2005) e o inicio do EU ETS.
Ha dois tipos de transações no mercado de carbono: baseadas em projetos e as

Transações baseadas em Permissões. As primeiras são mais antigas, se destinam ao
cumprimento do Protocolo de Quioto, que é o comercio entre os países desenvolvidos e
em desenvolvimento, através de JI ou CDM As Transações baseadas em Permissões
encontram grande mercado na Europa e é um mercado super recente, com altos indices
de crescimento e grande volume comercializado. Nas transações baseadas em projetos, o
maior vendedor é a Asia, seguida da América Latina. Projetos JI na Nova Zelândia e
atividades voluntárias nos EUA estão em terceiro lugar. Já o balanço entre as classes
mostra que a destruição de HFC23 domina com um quarto de ofertas de ERs. Os preços
variam mais no mercado baseado em projetos do que no Mercado de Permissões. Sendo
esses últimos mercados mais seguros.
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É um mercado promissor, com vários indices de elevado crescimento nos últimos
anos. Ainda há muita coisa a ser feita para poupar a natureza e conseqüentemente as
nossas vidas e as gerações futuras, mas grandes passos têm sido realizados.
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