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dutiva, não simplesmente como renda.” Segundo
ele, transformar fazendeiros em rentistas equiva-
le a fazer com que o dono de uma pequena fábri-
ca de móveis, por exemplo, a fechasse e vivesse ape-
nas do aluguel de seu imóvel: os fornecedores de
madeira e de outras matérias-primas para mó-
veis teriam menos compradores e teriam de pro-
duzir menos ou de vender a preços mais baixos. O
suposto negócio da China, de ganhar sem fazer na-
da, estaria longe de representar desenvolvimento
em bases produtivas, já que os elos que fazem a eco-
nomia funcionar, gerando e distribuindo rique-
za, estariam rompidos.

As conclusões a que chegou emergem de simu-
lações matemáticas que reproduziram o funciona-
mento real da economia do sudeste paraense em
2005, à qual ele acrescentou uma nova mercado-
ria, o ar. Com base em uma metodologia clássica
de entradas e saídas de produtos proposta pelo eco-
nomista russo Wassily Leontief nos anos 1970, Cos-
ta analisou a circulação dos 101 produtos da pro-
dução rural identificados no Censo Agropecuá-
rio do Pará de 2004 em 18 setores de atividade eco-
nômica e seus desdobramentos – da agropecuária
e mineração ao consumo final das famílias – nos
31 municípios do sudeste paraense, uma área 20%
maior que todo o estado de São Paulo.

Os resultados não são nada animadores. No
primeiro caso, o mecanismo de compensação pela
redução de emissões – ainda que por meio de um
acordo justo com os fazendeiros e de valores equi-
valentes aos que eles recebiam com a agricultura
ou com a pecuária – repõe apenas parte da ren-
da perdida pela renúncia à produção. Se os fazen-
deiros reduzissem a produção à metade, receben-
do 50% do lucro anual gerado pela terra para
manter a floresta e reduzir também à metade a
emissão de gás carbônico, a economia local rece-
beria R$ 435 milhões extras, por meio dos crédi-
tos de carbono. Não é lá tanto assim, porque o va-
lor bruto da produção econômica da região, equi-
valente à circulação total de mercadorias, é qua-
se 60 vezes maior. Nesse cenário a produção cai
50% e a emissão de gás carbônico até um pouco

Ventos verdes
MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Estímulo à produção pode ser combinado a créditos 
de carbono para evitar estagnação da economia

M
arabá, Parauapebas, Curionópolis, Tu-
cumã, Pau D’Arco, Rio Maria, Xingua-
ra e outros municípios do sudeste do
Pará formam uma região economica-
mente dinâmica. Nas décadas de 1960 e
1970 foi o palco de grandes projetos pe-
cuários incentivados pelo governo fede-

ral. A agricultura familiar recuou, mas depois vol-
tou a expandir-se, em paralelo à mineração, tan-
to a das grandes empresas quanto a dos milhares
de garimpeiros anônimos. As cidades se alargam
sem parar. Em razão da rápida transformação da
Floresta Amazônica em terras para uso agrope-
cuário o balanço líquido de gás carbônico (emis-
são menos seqüestro) em 2004 é estimado em qua-
se 300 milhões de toneladas, o equivalente a 35%
das emissões em toda a Região Norte nesse ano.

O gás carbônico liberado para a atmosfera aju-
da a esquentar o planeta e acelera as mudanças cli-
máticas. À primeira vista não há razão para se in-
comodar porque essa emissão pode ser reduzida.
Um dos mecanismos cogitados para evitar os des-
matamentos e as queimadas que liberam gás car-
bônico é compensar os fazendeiros, por meio de
créditos de carbono, para manter a floresta em pé.
Os donos da terra ganhariam para olhar a mata em
vez de plantar ou criar gado. No entanto, essa al-
ternativa pode ser desastrosa para a economia re-
gional, por gerar um dramático encolhimento da
atividade econômica, de impostos e de empregos,
de acordo com um estudo do economista Francis-
co de Assis Costa, professor visitante do Centro
de Estudos Brasileiros (CEB) da Universidade de
Oxford, Inglaterra.

“Essa estratégia para reduzir a emissão de car-
bono não vai beneficiar o desenvolvimento regio-
nal da Amazônia, nem ajudar a incorporar a Ama-
zônia à economia nacional, se for usada apenas co-
mo forma de compensação econômica voltada
só para um agente econômico, os produtores ru-
rais”, alerta Costa, pesquisador do Núcleo de Altos
Estudos Amazônicos (Naea) da Universidade Fe-
deral do Pará, em Belém.“Para dar certo, o dinhei-
ro tem de entrar na economia como força pro-
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mais da metade (56,7%), mas ao cus-
to do retraimento da economia local
(9,3%) e da massa de salários (11,3%).
Encolhem também os lucros (10,5%) e,
levemente, os impostos (0,1%). O nú-
mero de empregos é que sofre o maior
impacto,caindo nada menos que 41,9%.

Outro cenário que Costa analisou
considera uma estratégia que mantives-
se a mata nativa e ao mesmo tempo evi-
tasse essas perdas por meio do incen-
tivo à rentabilidade nas áreas que per-
manecessem intocadas pelos mecanis-
mos geradores de crédito de carbono (a
produção de outros fazendeiros substi-
tui a dos que entraram no programa de
redução de emissão de carbono). Nes-
se caso a economia local cresceria 5,4%,
os salários 9,8%, o emprego 9,9%, os lu-
cros 4,7% e os impostos 3,8%.A econo-
mia estadual ganharia R$ 90 milhões
e a nacional R$ 340 milhões. O proble-
ma é que as emissões de gás carbônico
também cresceriam (6,7%).“O fracas-
so da política de contenção de emissões
de gás carbônico corresponderia nes-
se caso a um notável sucesso econômi-
co”, conclui Costa.

Seus cálculos indicam que a ren-
da global da economia regional per-
de R$ 1,8 para cada R$ 1 retirado da
produção; contrariamente, a renda de
todas as cadeias de produção e de con-
sumo ganha R$ 1,8 para cada R$ 1 in-
corporado pela economia. Por meio
desse estudo ele uniu duas áreas de in-
teresse: o desenvolvimento regional na
Amazônia, sobre o qual publicou 12 li-
vros (um deles em alemão, como resul-
tado de seu trabalho de doutorado, rea-
lizado na Freie Universitat, em Ber-
lim), e as mudanças climáticas. Como
professor visitante do CEB, participou
intensamente dos debates sobre mu-
danças climáticas realizados de janei-
ro a julho deste ano em Oxford, cida-
de que concentra a produção científi-
ca mundial nessa área.

O estudo de Costa mostra também
que a implantação isolada desse meca-
nismo abre espaço para o efeito contrá-
rio ao desejado: mais desmatamento e
mais poluição atmosférica, já que nem
todos os fazendeiros ganhariam para
deixar de plantar ou formar pastos.“Um
fazendeiro deixaria de desmatar e ga-
nharia os créditos de carbono, mas o fi-
lho dele continuaria desmatando”,
exemplifica o pesquisador.A emissão de

gás carbônico só cairia efetivamente em
um cenário utópico: se todos os milha-
res de fazendeiros mantivessem a flores-
ta em pé, ainda que o contrato fosse com
apenas uma parte deles.

Costa acredita que as políticas de
contenção de desmatamento (e de re-
dução de emissão de carbono) devem
estar ligadas a políticas de produção
que conciliem estratégias de desenvol-
vimento local, endógenas e ambiental-
mente sustentáveis, sem levar ao esgo-
tamento os recursos naturais da região.
“Temos de criar nossas próprias inova-
ções”, diz ele.“Nem sempre as experiên-
cias de outros países nos servem.”

Uma das possibilidades é empregar
metade dos estimados R$ 435 milhões
por ano que os fazendeiros da região re-
ceberiam para reduzir a emissão de gás
carbônico em um programa consisten-
te de pesquisa científica que levasse a
uma agricultura moderna, sem saldo de
emissão; a outra metade para mudar os
atuais métodos de produção agrícola,
mantendo assim a dinâmica de desen-
volvimento econômico da região.

Estímulo à produção - Se, por exem-
plo, os R$ 435 milhões fossem aplica-
dos em um programa de redução de
emissão de gás carbônico que invertes-
se a base produtiva – dos sistemas pro-
dutivos que mais emitem para os que
emitem menos – por meio de pesqui-
sa científica e tecnológica e de subsí-
dios que viabilizassem essa conversão.
Segundo Costa, a economia local cres-
ceria 5,6%, a massa de salários 2,7% e
a massa de lucros 6,9%, ao passo que
a emissão de gás carbônico cairia
32,3%. Segundo ele, é uma situação de
ganhos recíprocos: caem as emissões e
a economia se expande.

Em outra simulação, em que outros
setores da economia crescem mais que
a agricultura, também se mantendo a
meta de reduzir as emissões em 50% em
cinco anos, o emprego aumentaria
155,3% e a massa de salários 112,3%.
Mas esse impulso econômico indepen-
dente da agricultura faz as emissões de
gás carbônico se elevarem 60% em re-
lação ao ano anterior: cresce e diversi-
fica-se a economia local, mas a estra-
tégia para conter as emissões malogra.

Manter a floresta não é a única for-
ma de os países em desenvolvimento
obterem – e negociarem – créditos de

carbono.Há outras,definidas como Me-
canismos de Desenvolvimento Limpo
(MDL), que implicam alternativas me-
nos poluentes de produzir bens indus-
triais como papel ou cimento. No entan-
to, a maioria dos projetos de MDL de-
senvolvidos na África do Sul, no Bra-
sil, na China e na Índia, os países com
mais projetos de MDL no mundo, tam-
bém implica concentração de renda,
muitas vezes desemprego e, paradoxal-
mente, danos ao ambiente, já que os im-
pactos desses projetos nem sempre são
explicitados, de acordo com um levan-
tamento do biólogo Eduardo Ferreira,
da Environmental Change Institute
(ECI), da Universidade de Oxford.

Ferreira visitou em maio oito pro-
jetos de MDL em andamento no Brasil
e verificou que nem todos conseguem
reter tanto carbono quanto o esperado,
enquanto os de pequena escala, justa-
mente os de maior impacto positivo so-
cial, encontram muita dificuldade para
obter financiamento. Já as empresas
que desenvolvem projetos de MDL se
ressentem da demora e da burocracia
do governo na aprovação dos projetos.
Em um artigo publicado em fevereiro
na Nature, Michael Wara, da Univer-
sidade Stanford, Estados Unidos, refor-
ça a argumentação de que o mercado
global de carbono por enquanto não
tem funcionado como esperado: nem
está ajudando a criar um mercado para
tecnologias limpas, de baixo consumo
de carbono, nem está permitindo que
os países em desenvolvimento se tor-
nem de fato participantes ativos na lu-
ta contra os impactos do aquecimen-
to global, à medida que funciona como
subsídio indireto e insuficiente para
as economias periféricas.

Não se trata de um problema simples
mesmo em outros países.Em uma entre-
vista ao jornal inglês The Guardian,
Ngaire Woods, diretora do Global Eco-
nomic Governance Programme da Uni-
versidade de Oxford, referindo-se aos
debates sobre as perspectivas de redu-
ção de emissão de carbono no Reino
Unido, disse que os funcionários do go-
verno estavam olhando unicamente
para partes do problema: alguns tenta-
vam lidar com preços, outros com os
impactos das mudanças climáticas, ou-
tros ainda com a pobreza no mundo.
Em nenhum lugar, segundo ela, havia
um plano estratégico coerente. ■
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Transformações na economia do sudeste paraense provocadas por um programa que 
reduza à metade a emissão de CO2 em cinco anos (em relação aos valores de 2004, em %)

Produção com menos poluição

Cenários

Proprietários recebem o equivalente à
metade da produção para manter a mata

Outros fazendeiros substituem a produção
dos que entraram no programa de redução
de emissão de carbono no cenário anterior

Produção se desloca para formas
produtivas que emitem menos carbono

Outros setores da economia crescem 
mais que a agricultura

Valor
adicionado

–9,3

5,4

5,6

128,8

Salários

–11,3

9,8

2,7

112,3

Lucros

–10,5

4,7

6,9

131,5

Emprego

–41,9

9,9

56,6

155,3

Impostos

–0,1

3,8

2,2

134,8

Balanço líquido 
de CO2

–56,7

8,2

–32,3

59,9
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