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O REDD+ e os mercados de carbono:
Dez mitos detonados

No caminho errado: há muito carbono, mas não é 
preciso comerciá-lo. 
Foto: Greenpeace

Nos últimos quatro anos, as negociações das 
Nações Unidas sobre a Redução de Emissões 
por Desmatamento e Degradação Florestal 
(REDD+) têm se tornado cada vez mais 
importantes nas discussões globais sobre as 
mudanças climáticas. Infelizmente, ainda há 
uma série de concepções seriamente errôneas 
sobre os mercados de carbono como maneira de 
financiar a proteção florestal. O objetivo deste 
paper é demonstrar por que essas suposições 
são falsas ou enganosas. Examinamos alguns 
dos argumentos mais comuns em favor do 
comércio de carbono florestal, e contestamos a 
suposição de que ele é uma maneira útil e eficaz 
em termos de custos de se mitigar a mudanças 
climáticas.
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Mito no. 1: O REDD+ representa um 
opção de diminuição a baixo custo, o que 
permite reduzir mais emissões, mais 
rapidamente do que seria possível só com 
reduções de combustíveis fósseis, pelo 
mesmo custo total. Isto é essencial para 
estabilizar as concentrações de GEEs 
na escala e velocidade necessárias para 
evitar os efeitos mais catastróficos das 
mudanças climáticas.
Como mecanismo de compensação, O REDD+ não 
reduz emissões, apenas as desloca de um lugar a outro,1 
portanto não pode ajudar a reduzir as concentrações de 
gases causadores do efeito estufa (GEEs) na escala ou 
velocidade necessárias para evitar mudanças climáticas 
irreversíveis. O REDD+ pode contribuir ao combate às 
mudanças climáticas apenas se não for financiado por 
meio de compensações. 

Mesmo que fosse possível medir emissões e reduções 
de maneira suficientemente precisa para possibilitar o 
comércio compliance-grade (em ‘nível de cumprimento’), 
o custo de produzir esses créditos de carbono florestais 
de compliance grade para o comércio ainda não são 
conhecidos, e é quase certo que seria muito mais alto do que 
se presume atualmente. A crença de que o REDD+ é uma 
‘opção de redução de baixo custo’ parece ser amplamente 
baseada na metodologia de custo de oportunidade e nas 
‘curvas de custo de redução’ produzidas pela firma de 
consultoria em gestão global McKinsey and Company, mas 
mesmo a McKinsey agora reconhece que a metodologia de 
custo de oportunidade apresenta um quadro imperfeito dos 
custos reais de se implementar o REDD+ (veja o mito no. 
2 abaixo).2 Por exemplo, os custos de monitorar e medir o 
carbono aumentam exponencialmente conforme aumenta 
a necessidade de precisão, e está claro que o processo 
de medir o carbono já é o fator de custo dominante no 
desenvolvimento de muitos projetos.3

Além disso, cálculos existentes de projetos de ‘desmatamento 
evitado’ frequentemente utilizam números-padrão ao 
invés de medição direta durante um tempo determinado.4 
Em áreas de projetos onde medições in situ são usadas 
para determinar o conteúdo de carbono, a precisão tem 
sido comprometida com regularidade para fazer com que 
a ‘contabilidade do carbono’ seja economicamente viável 

para os proponentes do projeto. Os custos do ‘MRV’5 do 
carbono florestal com o grau de precisão necessário para 
o comércio de carbono ainda não foram determinados de 
maneira confiável, mas é pouco provável que caiam abaixo 
do preço atual de mercado para o carbono (em torno de €13 
por tonelada), ou mesmo abaixo da alta histórica de €30 por 
tonelada.6 Se aceitamos que o REDD+ como mecanismo 
de compensação não reduz emissões, mas pode reduzir o 
custo da redução de emissões (i.e., que reduzir emissões 
de desmatamento custa menos do que reduzir emissões 
industriais), isto levanta a questão de quem está recebendo 
os benefícios e quem está arcando com os custos dessa 
‘eficácia de custos’. Permitir que os maiores poluidores 
dos países mais poluidores evitem reduzir suas emissões 
através da compra de compensações REDD+ baratas 
apenas atrasa as mudanças de que nossa infraestrutura 
energética necessita urgentemente. As compensações 
permitem esta gestão de custos de curto prazo às custas 
de um preço de longo prazo muito mais alto, pois atrasam 
ações reais sobre as mudanças climáticas.

Mito no. 2: ‘Estimativas do custo de cortar 
o desmatamento pela metade variam 
de US$ 12 bilhões a US$ 35 bilhões por 
ano. Mobilizar este volume de recursos 
reduzirá o desmatamento pela metade.’

As cifras acima são baseadas em cálculos de custos 
de oportunidade, que utilizam suposições econômicas 
imperfeitas e podem deturpar gravemente os custos reais. 
Estimativas de custo de oportunidade representam apenas 
um tipo de custo associado ao REDD+ e não levam em 
consideração outros custos como custos de transação, de 
implementação e institucionais.

Custos de oportunidade são baseados nos benefícios 
financeiros projetados aos quais um proprietário de terra 
renunciaria se não destruísse ou degradasse a floresta. 
Portanto, o custo de oportunidade de não converter florestas 
em agricultura varia bastante de acordo com os usos 
diferentes da terra. Os usos para a subsistência geralmente 
não rendem um valor econômico quantificado, então o 
custo de oportunidade calculado de deter as queimadas é 
muito baixo, enquanto o custo de oportunidade de pagar o 
detentor de uma concessão para não converter uma área 
em monocultura de palmeiras seria pelo menos US$ 2.000 
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por hectare. Portanto, se a implementação do REDD+ é 
baseada em custos de oportunidade, é provável que esta 
se volte desproporcionalmente a usuários de florestas 
mais pobres. Porém, é provável que o custo real de fazer 
com que os agricultores de subsistência deixem de usar 
terras florestais (por exemplo, melhorando suas técnicas 
de agricultura, identificando alternativas de subsistência ou 
deslocando-os) na realidade seja muito mais alto do que 
o simples (e baixíssimo) custo de oportunidade que suas 
atividades aparentam ter. Se os usuários de subsistência 
forem incorretamente identificados como agentes primários 
de desmatamento, concentrar esforços em alternativas 
para suas subsistências tampouco irá desacelerar ou deter 
o desmatamento. 

A abordagem de custo de oportunidade tende a ser uma 
abordagem padronizada para se evitar o desmatamento, 
através de incentivos ou pagamentos aos proprietários de 
terra. Ela não trata da seguinte questão: deve-se ou não 
considerar igualmente para compensação todos os custos 
de oportunidade estipulados? Ela ignora a interação que 
diferentes políticas públicas podem ter para alcançar o 
objetivo de reduzir o desmatamento.7 Para se ter um mix 
de políticas complementares, é preciso considerar os 
‘imperativos’ (leis e regulamentações) e as ‘capacidades’ 
(de se fazer cumprir estas leis e regulamentações e de 
proporcionar boa governança florestal), além dos simples 
‘incentivos’ (pagamentos REDD+).8

Mito no. 3: ‘O financiamento baseado no 
comércio de carbono pode desempenhar 
um papel particularmente importante para 
o REDD+ no longo prazo, contribuindo 
com financiamento sustentável, de 
maneira eficiente e na escala necessária.’

O comércio de carbono foi projetado originalmente como 
medida provisória para auxiliar a transição a uma ‘economia 
de baixo carbono’. Sendo assim, o mercado de carbono 
foi concebido com vida útil limitada e, como já observaram 
vários comentaristas, se ele continuar em existência até o 
meio do século, as atividades de mitigação da mudanças 
climáticas terão falhado. Portanto, a sustentabilidade do 
financiamento baseado no comércio de carbono depende 
estruturalmente do fracasso em reduzir adequadamente as 
emissões em países industrializados. Dada a necessidade 
urgente de ação quanto às mudanças climáticas, é preciso 
que os países industrializados comecem imediatamente a 
se concentrar na redução de suas emissões internas.9 

Decisões tomadas hoje podem firmar tecnologias sujas 
durante o próximo meio século (p. ex., a construção de 
novas usinas de carvão mineral), então é crucial que 
comecemos a investir agora no tipo de infraestrutura 
energética que assegurará a transição a uma economia de 
baixo carvão. 
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O estudo Stern Review de 2006 considerou as 
compensações de carbono como elemento fundamental de 
facilitação da transição a uma economia de baixo carbono 
no Norte, mas também recomendou que devessem ser 
removidas gradualmente no médio prazo – definido por 
Stern como o período de 2012-2020 – exatamente o 
período em que é provável que as compensações REDD+ 
sejam introduzidas.10 Muitas pessoas envolvidas com o 
carbono florestal admitem que ainda estamos a vários anos 
de aperfeiçoar a tecnologia para medi-lo e dos governos 
de países em desenvolvimento terem capacidade para 
se comprometer com tal mecanismo de comércio. Isto é 
incompatível com as metas de remoção dos mercados 
de compensação de carbono até 2020 e com a redução 
gradual do próprio comércio de carbono durante a próxima 
década, com as reduções em emissões tornado-se cada 
vez mais ambiciosas. Além disso, as compensações de 
carbono florestal estão excluídas do Regime de Comércio 
de Licenças de Emissão da União Européia (EU ETS, de 
longe o maior mercado de cumprimento de créditos de 
carbono) até pelo menos 2020, e há pouca perspectiva 
de surgimento num futuro próximo de novos e importantes 
mercados de cumprimento, nos quais créditos REDD+ 
pudessem ser comerciados em grande volume. Quanto ao 
longo prazo, não haverá perspectiva para as compensações 
ou qualquer outra forma de comércio de carbono na escala 
prevista pelas estimativas de financiamento de carbono 
do REDD+, se quisermos realizar reduções de emissões 
nos países industrializados de acordo com o que nos diz 
a ciência, ou seja, 85% de corte até 2050.11 Isto faz do 
comércio de carbono uma opção financeira de longo prazo 
inviável para o REDD+. 

Mito no. 4: ‘Criar um valor econômico para 
as florestas de pé fornecerá os incentivos 
econômicos de longo prazo necessários 
para proteger eficazmente as florestas 
tropicais e reduzir as emissões oriundas 
do desmatamento.’

Grande parte do apoio que o REDD+ recebe vem daqueles 
que acreditam que o ímpeto causado pela inclusão das 
florestas no acordo sobre o clima irá finalmente fornecer os 

recursos necessários para a conservação florestal. Porém, 
o desmatamento é um problema econômico e sócio-
político complexo que não pode ser resolvido apenas com 
dinheiro. Há muito casos em que recursos internacionais 
consideráveis foram alocados para salvar florestas e 
não surtiram efeito.12 O que é necessário é uma genuína 
vontade política de identificar e implementar ações eficazes 
para deter o desmatamento e a degradação florestal, mas, 
atualmente, a maior parte das estratégias nacionais de 
REDD+ em fase de formulação tem focado nos aspectos 
técnicos da medição do carbono florestal, ignorando a 
necessidade de reformas de governança fundamentais.13 
A menos que nos voltemos aos fatores subjacentes que 
impulsionam desmatamento, a ameaça às florestas 
continuará. 

Além disso, as florestas já têm alto valor para muitas 
comunidades que delas dependem. Dependem para 
suas subsistências, e suas culturas são frequentemente 
organizadas em torno delas. Porém, estes usos muitas 
vezes não são reconhecidos oficialmente, então o valor 
destes usos das florestas não é considerado em cálculos 
econômicos convencionais.

Mito no. 5: ‘O REDD+ está particularmente 
bem posicionado para se beneficiar da 
mudança de política de comércio de 
carbono “de projeto” para comércio de 
carbono “setorial”, dado que o setor 
florestal bem se presta a um esforço 
setorial de mitigação.

Sob a Convenção14 (Art. 4, 1c), os setores relevantes 
às reduções de gases causadores do efeito estufa ou 
emissões evitadas são energia, transporte, indústria, 
gestão de resíduos, silvicultura e agricultura, e é nestes 
setores que os esforços de mitigação são necessários. 
Estes setores são muito diferentes entre si, e as políticas e 
programas necessários para fazer com que eles consigam 
reduzir emissões de GEEs variam de setor para setor. 
Os setores de energia e indústria, por exemplo, possuem 
tecnologias bastante desenvolvidas e fontes de emissão 
centralizadas. Um relatório de 2008 do Carbon Trust do 
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Reino Unido, que examinou a possibilidade e as condições 
prévias necessárias para um mercado de carbono 
global, concluiu que o setor de uso do solo (agricultura e 
florestas) não é receptivo ao comércio de carbono devido 
a ‘riscos aparentes e altos custos de transação em face de 
incertezas de medição e fontes dispersas’.15 Setores com 
mais probabilidade de produzir resultados apenas no longo 
prazo, ou dos quais os benefícios são mais incertos (como 
projetos de silvicultura ou evitação de desmatamento), são 
menos competitivos que outros. Isto é evidenciado também 
pelo fato de projetos florestais não terem conseguido 
maior aceitação no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(MDL).16

Mito no. 6: ‘Muito trabalho já foi realizado 
sobre as metodologias do REDD+ para 
garantir sua qualidade por meio da 
implementação de requisitos rigorosos 
de monitoramento, reporte e verificação, 
e determinando níveis de referência que 
asseguram a adicionalidade. Sendo assim, 
o REDD+ está pronto para contribuir 
com créditos rigorosos e verificáveis, 
intercambiáveis com reduções de 
emissões provenientes de outras fontes.’

Os dados científicos atualmente disponíveis sobre a 
medição de reservas de carbono e fluxos de emissões 
terrestres são tudo menos rigorosos e verificáveis, e 
certamente não correspondem ao nível de precisão 
necessária para se comerciar carbono num mercado 
de cumprimento. É comum o uso de valores-padrão em 
cálculos de projetos de compensação, e estimativas do 
volume de carbono estocado nas várias áreas florestais 
variam consideravelmente.17 Níveis de erro de 50% ou 
mais não são incomuns,18 sendo 30-40% a variação 
média da incerteza relatada na medição das emissões 
decorrentes de mudança da utilização de terras em países 
da UE.19 Coloca-se em questão a proposta de que ‘pode-
se lidar com as incertezas por meio de uma contabilidade 
conservadora’ quando se considera a escala de incertezas 
que surgem na contabilidade do carbono florestal. O 
conceito de adicionalidade é fundamental ao conceito 

de criação de créditos ‘intercambiáveis com reduções 
de emissões provenientes de outras fontes’. Isso quer 
dizer que as atividades para reduzir o desmatamento não 
teriam sido realizadas sem a perspectiva de pagamentos 
pelo REDD+, o que significa que reduções de emissões 
subsequentes não teriam ocorrido sem o incentivo 
adicional, justificando assim a distribuição de créditos 
de carbono comerciáveis. Para determinar se as ações 
foram adicionais ao que teria do contrário acontecido, é 
necessário estabelecer um nível de referência para medir 
as reduções resultantes da intervenção, comparadas com 
um estado ‘normal’. O economista Romain Pirard indica 
que a capacidade de se determinar níveis de referência 
determina a eficiência econômica do mecanismo.20 Se não 
é possível determinar se a intervenção causou a mudança 
no cenário de referência, então não se pode saber se teria 
sido melhor gastar o dinheiro de outra maneira. Quando 
se utiliza níveis de referência para medir reduções em 
emissões, que serão usadas para calcular a emissão 
de créditos de compensação de carbono, isto também 
determina a integridade ambiental do mecanismo – se as 
reduções de emissões que criaram a compensação iam 
acontecer de qualquer maneira, aumentam as emissões 
totais.

Cenários de referência podem ser determinados com base 
na história ou em projeções modeladas para levar em 
conta variáveis futuras. Alguns analistas já apontaram que 
há problemas com ambas estas categorias.21 Extrapolar 
taxas médias de desmatamento do passado e projetá-las 
para o futuro não é crível. Cenários de previsão tampouco 
são confiáveis, já que taxas de desmatamento futuras 
serão influenciadas por diversos fatores, muitos dos quais 
são impossíveis de prever, motivo pelo qual a maioria dos 
países rejeitou a idéia de basear níveis de referência em 
projeções.

Por outro lado, há várias abordagens críveis que podem 
determinar mudanças pela comparação com linhas-base 
alternativas, como melhorias em políticas relacionadas à 
governança ou reforma agrária projetadas para reduzir 
o desmatamento, e a detecção da degradação por 
mudanças em paisagens florestais, como a fragmentação 
de paisagens de florestas antes inalteradas (detectada pela 
incursão de estradas e outros indicadores).22 Assim, países 
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considerados como tendo ‘evitado’ o desmatamento, 
seriam recompensados. Porém, esta abordagem não 
pode dizer com precisão qual a gama exata da variação 
de emissões evitadas durante um determinado período e, 
portanto, não podem ser usados para quantificar reduções 
de emissões durante um determinado período, o que 
exclui a possibilidade de créditos de carbono negociáveis. 
A exclusão das compensações também remove o risco 
de aumentos totais de emissões globais se as reduções 
terminarem por ser não-adicionais, uma consideração 
fundamental, dada a severidade da crise climática.

Mito no. 7: ‘Quaisquer preocupações com 
o risco em potencial da oferta REDD+ 
“inundar” o mercado de carbono podem 
ser amenizadas por meio de políticas e do 
desenho do mercado, incluindo a adoção 
de metas de longo prazo rigorosas com 
“depósitos” e, se necessário, limites para 
o uso de créditos REDD+ e outros tipos de 
créditos.’ 

O Carbon Trust observa que ‘a falta de um processo de 
análise, que seja internacionalmente aceito, da interação 
da oferta dos mecanismos de comércio de carbono com a 
procura inferida pelas futuras metas de emissão é o maior de 
todos os pontos fracos no atual processo de negociação’.23 
Já está claro que quando terminar o primeiro período de 
cumprimento do Protocolo de Kyoto em dezembro de 
2012, haverá um sério excedente de oferta em relação à 
procura. Portanto, os governos não podem depender do 
comércio de carbono para determinar preços de carbono 
suficientemente altos, que estimulem um investimento 
transformador em infraestruturas de baixo carbono, ou 
altas reduções de emissões, mesmo sem que créditos de 
carbono REDD+ se tornem disponíveis.

A modelagem econômica recente tem estudado maneiras 
de limitar a sobre-oferta de créditos REDD+, p. ex., por meio 
de buffering, limites de suplementaridade e depósitos de 
concessões. Apurou-se que há dificuldades para igualar a 
oferta e a demanda de modo a evitar uma queda abrupta do 

preço do carbono (pela “inundação” do mercado de carbono 
com créditos REDD+), ao mesmo tempo que se angariam 
fundos suficientes para ter um impacto na redução das taxas 
de desmatamento.24 Apesar de que reduzir a quantidade de 
créditos REDD+ permitidos no mercado de carbono poderia 
ajudar a corrigir o desequilíbrio entre oferta e demanda, isto 
também restringiria seriamente a capacidade do REDD+ 
de lidar com o desmatamento, e provavelmente também 
abaixaria o preço dos créditos REDD+ consideravelmente. 
A New Carbon Finance conclui que mesmo uma restrição 
sobre a oferta de créditos REDD+ de 60% teria um efeito 
negativo nos preços globais do carbono, e que a redução 
subsequente de fluxos financeiros às florestas resultaria 
em apenas uma baixa estimada em 5% nas taxas de 
desmatamento até 2020.25 Portanto, o financiamento 
estável da ação para deter o desmatamento deve vir de 
outras fontes que não o comércio em compensações de 
carbono florestal.

Semelhantemente, o depósito de concessões, que permite 
aos participantes do mercado criar uma escassez artificial 
através da retenção de créditos de carbono para vendê-los 
quando os preços estiverem mais altos, pode resultar numa 
quantidade de emissões que excede o limite estabelecido 
num ano determinado, contrariando o objetivo de reduzir as 
emissões globais.

O Carbon Trust conclui que ‘o valor final [dos mercados 
de carbono] dependerá inteiramente da firmeza dos 
compromissos pós-2012, e em que medida eles 
impulsionarão uma demanda que poderá absorver a oferta 
provável.26 Dadas as metas de reduções de emissões 
extraordinariamente baixas nos países desenvolvidos, o 
comércio de carbono florestal não deveria desempenhar 
papel algum em financiamentos futuros.
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Mito no. 8: “Os países desenvolvidos 
alocaram US$4,5 bilhões para o REDD+ 
para o período de 2010-2012. A disparidade 
entre esta cifra e as necessidades 
anuais estimadas de financiamento é 
considerável.’

Uma série de pressupostos sobre a escala dos recursos 
necessários para o REDD+ e a capacidade de países com 
florestas absorverem estes fundos deve ser questionada 
urgentemente se quisermos proceder com o debate sobre 
o REDD+ de maneira mais sensata. Cifras de US$ 12-35 
bilhões por ano para reduzir à metade o desmatamento 
foram baseadas, em grande medida, em cifras de custo 
de oportunidade, que muitos, inclusive a McKinsey, que 
eram fortes defensores desta metodologia, recentemente 
reconheceram não ser confiáveis.27 A análise do custo 

real destas medidas que tiveram sucesso em reduzir 
o desmatamento pode bem descobrir que as quantias 
necessárias estão muito mais próximas daquilo que já está 
sobre a mesa. Portanto, a questão não é tanto a disparidade 
ou como resolvê-la, mas como usar os fundos disponíveis 
eficientemente para lutar contra o desmatamento.

Tem sido difícil gastar os US$ 4,5 bilhões atualmente 
garantidos para reduzir o desmatamento de forma sensata, 
com os acordos bilaterais da Noruega com Guiana e 
Indonésia ainda empacados nas discussões preliminares, 
e com a não-realização de gastos a partir de muitos outros 
grandes fundos voltados ao combate do desmatamento. A 
Parceria para o Carbono Florestal do Banco Mundial tem 
se caracterizado pela dificuldade dos países participantes 
de formular estratégias de REDD+ nacionais que dêem 
devida consideração às salvaguardas, aos direitos dos 
povos dependentes das florestas e às preocupações de 
governança gerais.28 A menos que os fatores de governança 
em países com florestas sejam tratados prioritariamente, 
atirar mais dinheiro no problema fará pouco para resolvê-
lo.29 De acordo com o Rights and Resources Initiative, a 
política governamental e o investimento são os maiores 
fatores contribuintes do desmatamento.30 O que é 
preciso com urgência é vontade política para promover 
estratégias de desenvolvimento que não sejam baseadas 
no desmatamento.

Mito no. 9: ‘O programa de chuva ácida 
dos EUA é um exemplo de como o sistema 
de limite e comércio e os mecanismos 
de mercado podem funcionar para se 
alcançar objetivos ambientais com o 
menor custo possível.’

Aqueles que apontam para o sucesso do mercado de chuva 
ácida nos EUA geralmente não levam em conta quatro 
diferenças-chave entre o sistema de comércio SOX-NOX e 
os mercados de carbono como existem ou são projetados 
atualmente.
• A maior parte das reduções em emissões foi atingida 

antes do comércio ser introduzido na legislação.31 
• Alcançar as metas de reduções de emissões requereu 

apenas uma mudança na tecnologia: as fábricas 
incluídas no sistema de comércio de chuva ácida 

Árvores danificadas por chuva ácida em Clingman’s Dome nas Grandes 
Montanhas Fumegantes do sudeste dos Estados Unidos 
Foto: David Mason
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ainda queimam carvão, mas com os poluentes de 
enxofre e nitrogênio removidos. Elas não tiveram que 
se submeter a uma mudança fundamental da fonte de 
energia que é o motor da economia.

• Enquanto todos os sistemas de comércio de carbono 
existentes e projetados incluem compensações, 
o sistema de comércio de enxofre não permitiu 
compensações. Todos os outros sistemas de comércio 
de poluição que foram experimentados nos EUA 
que incluíram compensações foram um fracasso 
retumbante.32

• O comércio só foi introduzido na legislação após a 
regulamentação da medição direta em tempo real 
do poluente ter se tornado possível e prática, o que 
resultou num atraso considerável à legislação. Para a 
maioria das emissões de GEEs, não há tecnologia para 
essa medição direta em tempo real, e quando há, não 
é usada amplamente.

Por fim, não é provável que os mercados de carbono 
propostos se comportem como sistemas de comércio 
de emissões anteriores. Um novo relatório do Munden 
Project33 – especialista em sistemas de comércio – sugere 
que o mercado de carbono será muito maior que o mercado 
de chuva ácida; seu tamanho atrairá especuladores e o 
desenvolvimento de produtos derivados e mecanismos 

complexos, tornando-o difícil de regular e criando 
condições para uma “bolha” especulativa no carbono. 
Juntamente às recentes evidências de fraude do carbono 
no EU ETS, o maior mercado de carbono do mundo, isto 
solapa a suposição de que o comércio de carbono será 
uma fonte segura de financiamento para comunidades 
ou proponentes de projetos. Como o mercado SOX-NOX 
incluía um universo muito menor de entidades, ele não 
era dominado por especuladores financeiros (na maioria 
dos anos, o comércio de dióxido de enxofre se deu 
principalmente entre entidades relacionadas). Tampouco 
sofreu grandes problemas com compensação de mercado 
ou de natureza regulatória (sendo a notável exceção o 
caso da fraude Sholtz no programa de comércio de dióxido 
nitroso e dióxido de enxofre da Califórnia). 

Revisões da regulamentação dos mercados financeiros 
após a recente crise econômica global dão pouca atenção 
a como (e se) as novas regulamentações de mercados 
irão lidar de maneira adequada com os riscos particulares 
de se comerciar uma mercadoria virtual como o carbono. 
Isto é particularmente importante quando o governo tanto 
determina a oferta do ativo, quanto é o regulador do 
mercado de carbono. A malversação, a fraude e o roubo 
de permissões de carbono dos registros do EU ETS, e 
o tumulto legal e regulatório subsequente causado por 
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Mito no. 10: ‘Preocupações sobre 
adicionalidade, não-permanência e 
vazamento, que originalmente deixaram 
as florestas fora do mercado de carbono, 
já foram tratadas.’

Créditos recebidos por evitar o desmatamento não se 
aplicam a todos os arcabouços de comércio de emissões 
existentes que se baseiam no cumprimento, como o 
EU ETS e o Protocolo de Kyoto. Alguns desafios-chave 
incluem a adicionalidade, a impermanência do sequestro 
de carbono florestal (i.e., a possibilidade de reverter 
o carbono para estocagem em árvores e na terra), 
vazamento internacional e intranacional de emissões, e 
incertezas na medição de carbono. Apesar de afirmações 
em sentido contrário, não se tratou destes riscos, o que 
solapa seriamente a integridade ambiental do REDD+.

É muito difícil determinar se uma ação teria acontecido 
ou não de outra maneira (veja o mito no. 6 acima), 
principalmente por causa da gama de forças sócio-
econômicas e políticas que envolvem decisões sobre o uso 
da terra e as mudanças desse uso, então é extremamente 
difícil estabelecer linhas-base confiáveis.35 Na Costa 
Rica, por exemplo, muitos afirmam que o Pagamento 
por Serviços de Ecossistemas (PES) nacional, sendo o 
REDD+ um deles, tem tido um pequeno efeito, enquanto 
outros dizem que o impacto é insignificante. Mas todos 
os estudos concordam que muitos proprietários de terra 
teriam protegido suas florestas de qualquer jeito, e que 
o declínio do desmatamento na Costa Rica não pode 
ser atribuído aos pagamentos.36 Os consultores em 
gestão McKinsey and Co. também reconheceram que a 
adicionalidade é um assunto importante, que afeta o custo 
da mitigação de florestas: ‘Uma abordagem de pagamento 
por ecossistemas... pode ter um alto nível de ineficiência, 
i.e., é provável que a compensação financeira vá para 
quem não teria desmatado de qualquer maneira, o que 
aumenta o pagamento por um fator de entre duas e cem 
vezes’.37 O agrônomo Alain Karsenty sustenta que não é 
possível estabelecer uma linha-base que evita o risco de 
gerar créditos “imaginários” não-adicionais no mercado e 
que deveria haver um fundo internacional para pagar pelas 
reformas políticas que podem, eventualmente, diminuir a 
velocidade das taxas de desmatamento mas não podem 

esses incidentes, expuseram a fragilidade alarmante na 
arquitetura do comércio de carbono da UE.34 A legislação 
atual e planejada que cria sistemas de comércio de 
carbono não reconhece que os mercados financeiros 
se tornaram muito mais complexos e exóticos desde o 
começo da década de 1990, e até agora, a regulamentação 
dos mercados financeiros não conseguiu tratar dos riscos 
particulares aos mercados de carbono, que será dominado 
por especuladores, deixando os mercados de comércio 
primário minúsculos em comparação.

Se os mercados de carbono crescerem no tamanho 
previsto por muitos, a natureza especulativa do mercado de 
carbono secundário pode vir a criar um “bolha” de carbono e 
incitar o desenvolvimento de carbono subprime. Os crédito 
de carbono subprime são contratos futuros para entregar 
carbono que trazem consigo um risco relativamente alto 
de não serem realizados, e podem cair drasticamente em 
valor. É mais provável que o carbono subprime venha de 
projetos de compensação porque os vendedores podem 
prometer entregar créditos de carbono antes dos créditos 
serem emitidos para um projeto, ou às vezes até antes das 
reduções em GEEs terem sido verificadas. Uma “bolha” de 
carbono também poderia criar condições propícias para o 
tipo de inovação financeira (p. ex., produtos “securitizados” 
complexos) que podem inadvertidamente difundir o carbono 
subprime pelo mercado mais amplo. Se a bolha estourasse, 
a queda dos preços de carbono teria consequências 
desestabilizadoras para os compradores de cumprimento 
(empresas) e para o resto do sistema financeiro.
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ser facilmente quantificadas.38 Isto, é claro, é algo que o 
mercado não pode fazer.

Também se tem argumentado que a implementação 
nacional é um princípio fundamental para se evitar o 
vazamento e para se ter sucesso com os resultados do 
REDD+. O Conselho da União Européia observou que: 
‘Seria preciso uma implementação em nível nacional, 
incluindo o setor de silvicultura inteiro, para minimizar 
o risco de vazamento dentro do país’.39 Similarmente, 
o Grupo Informal de Trabalho sobre Finanças Interino 
para REDD+ (IWG-IFR) afirma que o programa deve ter 
cobertura global e ser nacionalmente coerente (ao invés 
de baseado em projetos).40 Porém, mesmo com uma 
contabilidade nacional – que deve, teoricamente, levar em 
conta o vazamento intranacional – os efeitos do vazamento 
podem superar 50%.41 Isto solapa qualquer pretensão de 
integridade ambiental, como foi demonstrado pelo recente 
interesse de empresas internacionais de óleo de palma 
em se instalarem na África, como reação à moratória 
indonésia a novas plantações para óleo de palma.42 

As florestas são afetadas por atividades induzidas pelo 
homem (como a exploração madeireira), distúrbios naturais 
(p. ex., incêndios florestais), e mudanças imprevisíveis 
nos ciclos de carbono das florestas como resultado de 
mudanças climáticas, assim como mudanças nas políticas 
sócio-econômicas mais amplas (p. ex., flutuações em 
preços de commodities). Nenhum mecanismo de crédito 
REDD+ será permanente se a demanda excessiva por 
madeira e produtos agrícolas não se reduzir. Além disso, 
tentar lidar com o vazamento cedendo uma proporção 
maior para as compensações florestais apenas permitirá 
que compradores e vendedores ignorem os desafios e 
riscos complexos associados com os reveses possíveis que 
são inerentes ao REDD+ e, em última análise, serve para 
gerar créditos baratos às custas da integridade ambiental. 
Isto poderia até encorajar o desenvolvimento de créditos 
fajutos, já que projetos indignos seriam creditados com 
uma taxa previsível. É extensamente previsto que com 
um aumento de temperatura de apenas 2,2ºC, o impacto 
negativo sobre as florestas tropicais seria catastrófico, e a 
selva amazônica começaria a desaparecer,43 e há também 
o sério risco de dieback (morte de florestas progredindo 
do exterior e extremidades para o interior e centro) 
como conseqüência de pragas e doenças. Assim, se o 
REDD+ for financiado pelas compensações de carbono 
e, portanto, pelo comércio de carbono, ele piorará ainda 
mais a situação das florestas e do clima mundiais. 

Bosque inundado en West Greenwich, Rhode Island, Etats-Unis
Image: Paul Williams
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