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REFLEXÕES ESTRUTURAIS SOBRE O
MECANISMO DE REDD
Camila Moreno

Apresentação
Em entrevista à revista IHU On-Line, Camila Moreno propõe
um alerta à sociedade sobre o funcionamento do mecanismo de
Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação –
REDD. Segundo ela, tal mecanismo tem sido encarado, em geral,
como uma solução satisfatória para o meio socioambiental em
questão. No entanto, a partir de seu ponto de vista como pesquisadora associada do Núcleo Amigos da Terra/Brasil – NAT e, sobretudo, como cidadã, Camila Moreno argumenta que a finalidade buscada pelo empreendimento nem sempre atinge
resultados positivos para todos os diferentes níveis de interesses
envolvidos. Níveis estes que variam de populações locais a grandes empresas. Nessa perspectiva, os desafios atuais do mecanismo de REDD estão ligados à necessidade de uma mudança
de mentalidade por parte de todos os envolvidos. Contudo, a entrevistada vislumbra um futuro quase apocalíptico, na medida
em que percebe que poucos dos diretamente envolvidos na
questão se deixam sensibilizar politicamente por uma saída que
contradiga as pressões econômicas. De tal sorte, a sinalização
principal da entrevistada é de que o tema desvia de sua motivação inicial – que mantinha em seu horizonte a realização de um
projeto ecológico sustentável – para correr o risco iminente de se
transformar em apenas mais um braço do aparelho destrutivo
que é o sistema capitalista. Pois este último se edifica justamente
às custas de um esvaziamento reflexivo a respeito de questões
que deveriam ser de interesse vital para toda a sociedade.
IHU On-Line – É possível manter a floresta “de pé” usando o

mecanismo de Redução de Emissões por Desmatamento e
Degradação (REDD)?
Camila Moreno – Fórmulas simplistas e reducionistas não são
capazes, na prática, de dar conta da complexidade e das contradições da realidade. A carreira meteórica do REDD, até chegar ao
lugar tão destacado quanto controverso que ocupa hoje na
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agenda internacional, deve-se, em grande medida, à facilidade
de vender a ideia simplista de que é possível reduzir uma questão política a uma fórmula econômica.
A eficácia do REDD em angariar fiéis rapidamente, além do
sentido de “último cavalo encilhado” que está passando para
salvar a floresta, reside no argumento de que é possível regular o
comportamento da sociedade em direção a um fim almejado (no
caso, evitar o desmatamento) por meio de mecanismos de mercado, promovendo incentivos “positivos”, pagamentos, e atribuindo valores monetários a bens socialmente desejados. Há
um pressuposto nesta visão de que, para existir como um bem,
algo tem que ter preço, e, pragmaticamente, para proteger e
conservar este bem, e para forjar uma nova cultura (no caso, de
valorização da floresta “em pé”), um novo comportamento tem
de fazer “doer no bolso”.
Na prática, os que partilham desta visão acreditam que é
possível fazer “engenharia social” através do mercado, além de
pressupor que todos os cidadãos são, antes de tudo, consumidores. Além disso, como REDD está intrinsecamente ligado ao
comércio de carbono, também se naturaliza como aceitável,
sem nenhum questionamento ético, a compra (por quem pode)
do direito de contaminar, da permissão de poluir que os créditos
de carbono autorizam. Esta é a expressão de uma mentalidade
que já esvaziou o sentido da política, ou que acaba de fazer esta
tarefa reproduzindo o discurso da ineficácia da lei (do que é proibido, do que é crime) com a ladainha a respeito do fracasso das
políticas públicas de “comando e controle” do Estado para governar sobre uma determinada questão que diz respeito aos
bens comuns. As questões de interesse público ficam reduzidas
a um cálculo econômico e utilitário dos indivíduos.
Embora se alegue que a REDD é um mecanismo para “manter a floresta em pé”, o que se vê na prática é a promoção de um
reducionismo brutal, com vista da viabilização comercial do estoque de carbono contido nas florestas nos mercados de emissões. Com a expansão das atividades incluídas no âmbito do
mecanismo no formato REDD+, vem se criando uma nova era de
negócios, que autorizam a expandir para territórios – antes impensáveis – o manejo florestal sustentável e a recuperação de
áreas degradadas por meio do “reflorestamento”. Isto é muito
problemático quando a Convenção do Clima opera com uma
definição de florestas que inclui as monoculturas de árvores e
quando, na prática, a realidade do manejo florestal sustentável e
da certificação florestal, sobretudo o selo FSC1, vem sendo fortemente questionada pelas comunidades afetadas e por continuar

1

Sigla em inglês para Forest Stewardship Council. Em português: Conselho de
Manejo Florestal.
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certificando o incertificável: monoculturas de exóticas como eucaliptos, pinus, etc.
Com REDD, está se propondo um novo regime de acesso a
atividades econômicas com a floresta em terras que, até então,
não estavam no mercado. São em sua maioria terras públicas ou
territórios de povos indígenas e que configuram hoje, não por
acaso, a reserva de terras tropicais do planeta ainda não incorporadas à fronteira agrícola. REDD pode ser pensado como um “cavalo de Troia” para este novo regime, de acesso e apropriação.
Como as questões da terra e da reforma agrária são estruturais para pensar a política no Brasil, é fundamental que os grupos e as populações que estão sendo assediados para o projeto
de REDD percebam como a promoção agressiva desta agenda
dialoga, por exemplo, com a regulamentação fundiária na Amazônia – já que o título de propriedade da terra é condição para a
segurança jurídica dos projetos deste tipo – e a quem interessa,
assim como com a redução da área de reserva legal e a ampliação do limite de “desmatamento legal”.
IHU On-Line – Que princípios e critérios este mecanismo

deve ter para que ele possa realmente funcionar?
Camila Moreno – A iniciativa de um processo multissetorial para
definir “princípios e critérios” socioambientais de REDD foi realizada aqui no Brasil, com apoio de movimentos sociais, ONGs e
empresas, propondo-se um mínimo consensuado para os projetos.2 Foi justificada como sendo uma medida reativa ao assédio
em função da corrida atrás de projetos de REDD e como antecipação ao faroeste florestal, onde ávidos e inescrupulosos investidores (chamados também de carbon cowboys) abordam comunidades locais e povos indígenas. A iniciativa foi traduzida
para várias línguas e lançada em Cancun, México, e parece que
já há um movimento para reproduzir este processo em alguns
países da África. Interessante notar que o governo brasileiro não
apoiou a iniciativa; parece que por não querer ingerência em sua
soberania e não aceitar certificação que não seja pública.
Como crítica, pode-se dizer que é uma iniciativa que já parte do princípio de que o futuro do REDD será associado fortemente ao mercado de carbono e que, por isso, o setor privado tem
que se engajar em um acordo mínimo, porque os projetos vão
passar mesmo é por canais privados, entre particulares (ao contrário de uma outra concepção, de um fundo público, integrado
e coordenado com outras políticas públicas etc.).
Outra coisa é que este compromisso aos princípios e critérios não é legalmente vinculante e não é um instrumento que garante direitos. Então, na prática funciona como uma certificação
2

Princípios e Critérios Socioambientais de REDD+:
<http://www.reddsocioambiental.org.br>.
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voluntária para REDD (cujo formato final ainda não foi definido no
contexto das negociações da Convenção do Clima), mas que
não se sobrepõe às certificações já existentes e reconhecidas
para os créditos de carbono, que incluem itens de biodiversidade e benefícios para a comunidade.
Poderíamos problematizar esta proposta, fazendo uma
analogia com as outras certificações existentes. – Aliás, existe
uma farta literatura produzida por ONGs e com detalhados relatos sobre experiências concretas sobre o fracasso da aposta em
grandes esquemas de certificação (para madeira, soja, óleo de
palma, para citar alguns) e a descrença cada vez maior da sociedade civil crítica de que este seja um instrumento regulador de
cadeias de commodities cada vez maiores e mais vorazes.
A questão é que, em um país com um histórico de violência
no campo, conflitos por terra, desrespeito e violação de direitos
dos povos indígenas, persistência do trabalho escravo etc., é
fundamental, antes de tudo, garantir que a lei seja cumprida – e
isto não vai depender das empresas e dos bancos interessados
“concordarem” ou não. No Brasil, a violação dos direitos humanos no campo é estrutural e não está nem de longe resolvida. A
demarcação e a homologação de terras indígenas também precisam ser completadas. O caso recente de Belo Monte demonstra como a lei vem sendo atropelada e como “mínimos” já aceitos pelo país internacionalmente, como o Convênio 169 da OIT a
respeito do direito ao consentimento livre, prévio e informado
(que inclui o direito de dizer “não”) vem sendo flagrantemente
descumprido no Brasil. Na minha opinião, acho uma irresponsabilidade promover, neste contexto, a defesa deste documento
tão frágil sobre “princípios e critérios” junto às populações como
algo que lhes garanta efetivamente que a REDD não irá aprofundar os abusos existentes ou criar novos conflitos.
A redução das florestas ao seu valor (monetário) em carbono com fim de gerar créditos transacionáveis no mercado internacional impulsiona um processo de mercantilização e de especulação sobre estes territórios que contribui para tornar mais
vulnerável e expor a violações (ou acirrar contextos já conflitivos)
tudo aquilo que não tem valor monetário neste contexto. Por
exemplo, o respeito aos direitos humanos, o consentimento livre, prévio e informado, a preservação da biodiversidade, o cumprimento da legislação trabalhista etc.
Estes “mínimos” precisam, então, ser objeto de salvaguardas, pois estes valores sociais e ambientais que estão além da
métrica do carbono não contam nas decisões dos atores.
Assim, para ‘proteger’ as populações e orientar os projetos, se
definem porque são fatores que não entram no plano de negócios das empresas e não interessam no cômputo dos investidores que querem lucrar com a mercadoria carbono. Deste modo,
esta iniciativa de salvaguardar é mais uma ação de “relações
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públicas” e de construção de imagem. Por outro lado a realização de um processo de capacitação e de consulta pública, mesmo que mínimo e realizado de forma bastante discutível, direcionado e tendencioso, serve para validar o processo e conter as
possíveis críticas.
As empresas querem associar a sua imagem corporativa a
responsabilidade social. Há um “mercado de imagem” para
isso, mas ele é muito pequeno para garantir que esta protocertificação venha a garantir ou salvar alguma coisa.
Por exemplo, se o interesse é compensar emissões, uma
empresa pode comprar créditos referentes a um projeto de
REDD que hipoteticamente esteja recuperando uma área degradada com o plantio de 100 mil hectares de monocultura de palma azeiteira, dendê, que pode sequestrar carbono e também
fornecer o óleo vegetal mais barato disponível no mercado internacional com crescente demanda para agroenergia.
Esta hipótese não está excluída das condições até o momento aceitas internacionalmente para o REDD – já que um vício
de origem deste mecanismo é que a definição de “floresta” utilizada na Convenção do Clima inclui monoculturas de árvore. Talvez as comunidades locais que vivam na área e que não tinham
seu direito a terra garantido passem a ser integradas a este projeto de REDD. Na lógica do investidor, o que se quer é transformar o projeto no maior número de créditos de carbono possível
sob o menor custo para negociar no mercado internacional. O
investidor ou a empresa não tem nenhuma obrigação de recuperar a biodiversidade nativa, incluir respeitosamente as populações ribeirinhas ou locais, consultar populações ou povos indígenas potencialmente afetados por um projeto de REDD que,
instalado em uma determinada área, acabe causando uma dinâmica que leve a que um desmatamento evitado ali “vaze” para
uma área vizinha, afetando negativamente, pressionando outra
área etc.
Organizações que já trabalhavam com o selo florestal FSC
estão muito ativas tentando segurar o seu nicho na certificação
para REDD, tendo o carbono como mais um produto da indústria
florestal. É importante lembrar que há uma década o FSC era a
grande promessa para deter o desmatamento e regular o comércio internacional de madeira tropical por meio das forças do mercado, assim como REDD é hoje, porém (com REDD) em uma escala muito maior.
Esta iniciativa de protocertificação para os princípios e critérios sem dúvida cria um mercado de trabalho e consultorias.
Agora, há muito mais dinheiro envolvido. E até se verificar as falhas do mecanismo, sua potencial revisão ou reforma – ou até
mesmo que não funciona de fato –, muito dinheiro irá circular e
muitos “empregos verdes” serão criados para a nova função de
“corretores ambientais”.
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O histórico dos grandes esquemas de certificação internacional existentes mostra que não funcionaram até hoje. Pelo
contrário, há uma farta produção de estudos de caso, relatórios
e posições da sociedade civil que reiteram o descrédito e a falência da pretensão regulatória dos esquemas de certificação,
como FSC, o qual segue certificando insustentáveis plantações
de monoculturas de eucalipto como “florestas” certificadas; a
Mesa Redonda de Soja Sustentável (RTSS, sigla em inglês), que
recentemente incluiu os critérios da soja transgênica sustentável; a Mesa Redonda de Óleo de Palma Sustentável, acusada de
legitimar e maquiar de verde o desmatamento massivo na Indonésia e mais recentemente o Mesa Redonda para Biocombustíveis Sustentáveis (RTSB, sigla em inglês). A ideia da certificação
das grandes commodities do mercado internacional não dá conta, na prática, de questões fundamentais como a monocultura e
a escala.
IHU On-Line – Como o REDD foi tratado na Convenção de

Cancun?
Camila Moreno – O REDD vem sendo alvo de duras críticas, rechaço e declarada oposição por parte de povos indígenas, movimentos sociais, organizações não governamentais e pesquisadores em todo o mundo. E este descrédito em relação ao mecanismo, sem dúvida, ficou bem claro durante a última Conferência
das Partes da Convenção do Clima (COP 17 da UNFCCC) realizada em Cancun, no México, em dezembro de 2010. Nos espaços
da sociedade civil, o que foi visto foi uma rejeição, sem meias palavras e bem contundente ao mecanismo de REDD, e de suas
versões REDD+ e ++, como “mais uma falsa solução”. Este entendimento amplia e reforça a rejeição à REDD que já havia saído
da Conferência de Cochabamba, em abril.
Além disso, os movimentos sociais vêm elaborando a compreensão, identificando o REDD como um mecanismo que vai
além do propósito de evitar o desmatamento, trazendo em seu
bojo a viabilidade de aceder a novos direitos (direitos do carbono) e a uma nova dimensão do controle de terras e territórios
pelo capital, configurando uma crescente ameaça aos direitos
dos povos. Esta visão está expressa na declaração final das atividades de vários espaços da sociedade civil que foram realizados
em Cancun (Foro Global por la Vida, la Justicia Ambiental y Social – Via Campesina3; Foro Internacional de Justicia Climática –
Diálogo Climático-Espacio Mexicano4; e Klimaforum105). Além

3
4
5

Declaração final da Via Campesina Internacional disponível em:
<http://acessa.me/a522>.
Declaração final do Fórum de Justiça Climática disponível em:
<http://acessa.me/a523>.
Disponível em: <http://acessa.me/a525>.
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disso, o Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre
Cambio Climático (Caucus Indígena), com participantes representando povos indígenas da América Latina, América do Norte, Antártica, África e Ásia, declarou-se terminantemente cntra o
mecanismo de REDD ser financiado por mecanismos de mercado ou que os projetos sejam usados como compensação (ofsete) de carbono e sem o pleno respeito aos direitos dos povos, assim como sua participação na gestão das ações sobre as
florestas, e não à criminalização de suas práticas tradicionais
(como a agricultura de roça e queima com rotação de cultivos).6
Sobre a questão da visibilidade desta crítica nos espaços
oficiais, já entramos no debate sobre a “participação” da sociedade civil no espaço de negociação em geral. Desde a grande
mobilização e os protestos em Copenhague durante a COP 15
em 2009, o credenciamento e o acesso ao espaço físico é cada
vez mais restrito, com limitação cada vez maior do número de
participantes observadores da sociedade civil, episódios de
abuso e suspensão indiscriminada do acesso, barrando e suspendendo delegados da sociedade civil formalmente acreditados e na restrição cada vez maior dos espaços onde o status de
observador é admitido nas salas e sessões de negociação – a
negociação internacional sobre o clima ocorre cada vez mais
sob portas cerradas, tarde da noite, em hotéis de luxo com acesso restrito. Os lobbystas das empresas e as grandes ONGs corporativas em geral integram as delegações oficiais dos países,
em especial dos países pobres e insulares que não têm orçamento para bancar sua participação no caro processo de viagens e reuniões, para seguir as negociações internacionais e
acabam tendo sua delegação oficial patrocinada por ONGs, consultorias, fundações etc.
IHU On-Line – O REDD é visto como uma alternativa importan-

te na luta contra o desmatamento. Esta medida pode ser considerada satisfatória?
Camila Moreno – É importante frisar que a crença de que REDD
é uma “alternativa importante” não é consenso. Muito pelo contrário. Já falamos aqui do ceticismo e do rechaço ao mecanismo.
O que houve foi uma campanha de promoção massiva, mobilizada pela promessa de um volume gigantesco de dinheiro
novo que poderia, através de REDD, fluir rapidamente para países pobres e detentores de florestas. A onda REDD tem muito a
ver com o aceno de grandes volumes de dinheiro e com uma solução hegemônica, “tamanho único”, que desse conta de vários
problemas. O mecanismo cada vez recebe mais superpoderes:
promotor de benefícios climáticos, de cobenefícios de biodiver6

Declaração final do Caucus Indígena disponível em:
<http://acessa.me/a526>.

10

Camila Moreno

sidade, de redução de pobreza, de motor de desenvolvimento
sustentável, etc. Isto não é real! Ainda mais quando a base de
toda esta “revolução”, a lógica intrínseca do mecanismo, é a fé
nos mercados como o grande poder organizador da vida social.7
Mas o fanatismo e o exagero em torno do REDD vêm recebendo mais e mais críticos, o que fica bem visível no atual ceticismo crescente com relação a este mecanismo, passado o grande
embalo inicial, e apontam inclusive para o desgaste da ideia de
REDD em campos conservadores. Um exemplo é relatório da
União Internacional de Institutos de Pesquisa Florestal (IUFRO,
sigla em inglês) lançado no final de janeiro (24 de janeiro) e produzido por 60 especialistas em ciência política, políticas públicas, direito e relações internacionais. O estudo intitulado Abrangendo a Complexidade (“Embracing Complexity”) faz uma
avaliação global dos desafios da governança florestal internacional em face aos desafios que precisam ser enfrentados. O relatório é bem crítico de REDD, descrito como mais uma grande ideia
que repete erros do passado. O lançamento do estudo também
marca o início do Ano Internacional das Florestas da ONU. Os resultados do estudo apontam para a incapacidade, dos mecanismos propostos até o momento, de tratar do problema do
desmatamento crescente em todo o mundo, apesar de alguns
sucessos. REDD é criticado como um grande plano baseado em
reduzir simplisticamente questões complexas, e que falha em reconhecer que as causas do desmatamento são motivadas por
pressões econômicas externas à floresta.
O informe da IUFRO critica as políticas florestais impostas
“de cima para baixo”, incluindo grande parte do debate sobre a
criação de um mecanismo global de REDD, que foi recebido
como uma panaceia, mas que repete muitos erros do passado.
Para além de REDD, os atores argumentam em prol de uma mudança radical de abordagem (Forest +), que parta dos contextos locais e nacionais diferenciados (contra um esquema global
para REDD) e que consigam engajar as “forças” que estão colocando o futuro das florestas em risco, como o setor da agropecuária, mineração e energia... aproveitando a mobilização de recursos que os mercados podem colocar à disposição. Ou seja,
embora seja feita uma crítica ao REDD, por outro lado o futuro
“além REDD” que os autores vislumbram é o do diálogo multisse7

Do ponto de vista do Brasil e de quem conhece minimamente a realidade amazônica, poderíamos argumentar também como que um intricado sistema de
mensuração, monitoramento e informe – que depende de sofisticada tecnologia e de conhecimento técnico – vai viabilizar uma rede de pagamentos em dinheiro às comunidades afastadas no meio da floresta... O sonho deve ser levar
os caixas automáticos, cartões de saque e uma infinidade de pequenas mercadorias para todos os confins da Amazônia. Mas é esta a “solução” que as populações esperam para garantir seu modo de vida? O REDD pode de fato reverter
os megaprojetos e a lógica extrativa que ameaçam toda a região e seus rios?
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torial, não exclui mercados (de carbono ou pagamento por serviços ambientais), concessões florestais, etc. O informe também aponta que a política florestal internacional não pode se
esquivar de enfrentar o impacto do consumo global, incluindo a
crescente demanda por agrocombustíveis. O informe é também bastante crítico para com a ênfase de REDD até aqui de
conservar e precificar o carbono florestal, o que vem motivando
a competição por terras (land grabs) e a exclusão de povos e
comunidades locais.
Isso mostra como a aposta em REDD – entendido como um
mecanismo internacional criador de um novo regime global de
governança e proteção para salvar as florestas – está longe de
ser satisfatória e, como também expressam os movimentos
sociais, REDD tampouco é para eles uma alternativa.
IHU On-Line – Como você vê a definição que diz que o REDD é

um dos mecanismos que podem, em larga escala financeira,
viabilizar a transição da lógica econômica em que se ganha
derrubando para aquela em que se mantém a floresta em pé,
com crescimento econômico?
Camila Moreno – A “larga escala financeira” que se anuncia
para REDD é contando com a utilização do mecanismo para o comércio de carbono. Embora existam hoje fundos voluntários e
públicos de REDD – como o Fundo Amazônia, gerido pelo BNDES
–, é inegável que o entendimento tanto da ONU quanto de várias
organizações que estão promovendo o mecanismo é que ele
será implementado em fases: primeiramente, fundos para projetos pilotos e de cunho demonstrativo de metodologia, etc., fundo para a regularização fundiária, elaboração de zoneamentos,
recuperação e “legalização” de passivos, georreferenciamento,
construção de capacidade para medir, informar e verificar, construção de base de dados, capacitação em sensoriamento remoto, etc. Em uma fase seguinte, os projetos combinariam recursos
dos fundos com os do mercado voluntário à medida que os projetos de REDD forem amadurecendo, mostrando resultados e
atraindo investidores, ao passo que consolidando o marco jurídico institucional em seus contextos nacionais. Por fim, o mecanismo estaria maduro para abastecer um mercado internacional
compensatório (de ofsete) robusto e a demanda do voluntário.
Para pagar o custo de oportunidade a fim de manter a floresta em pé, por outro lado teria que haver uma demanda consistente (e crescente) de créditos de compensação (ofsete) e,
logo, o incremento da atividade econômica, da poluição e das
emissões, do crescimento, da urbanização, de demanda por
energia, alimentos, etc. Mas, então, que transição para “outra lógica econômica” seria esta? Sinceramente, não vejo o REDD
como um mecanismo que sirva para alterar a correlação de forças e beneficiar as populações locais e os povos indígenas e, ao
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mesmo tempo, pagar o “custo de oportunidade” para que a Bertin, o grupo Amaggi, a Cargill, a Vale do Rio Doce, a Votorantin, a
Eletrobrás, entre tantos atores históricos responsáveis pelo desmatamento e pela promoção de monoculturas, possam mudar
sua lógica econômica...
O pano de fundo desta discussão segue sendo a ideologia
desenvolvimentista, ou ainda, neodesenvolvimentista que orienta o imaginário do Brasil. O discurso do crescimento econômico
como grande justificativa e fim em si mesmo é uma matriz de
pensamento embotada e que não dialoga com o que vem acontecendo no planeta nas últimas décadas. Não vejo qualquer saída social ou ambiental de longo prazo que dialogue verdadeiramente com a sustentabilidade intergeneracional, condicionado
a este paradigma decrépito.
IHU On-Line – O (mecanismo de) REDD consegue abordar os

verdadeiros motores do desmatamento?
Camila Moreno – Não. A Amazônia está colocada hoje como a
grande fronteira extrativa, mineral e energética do Brasil e da especulação internacional. O mecanismo de REDD e a ideia de pagar pelo custo de oportunidade evitado como incentivo positivo
para modificar uma lógica econômica não têm realisticamente a
menor chance de reverter os projetos devastadores que estão
sendo implementados na região. Haja vista a contradição do
BNDES, o maior financiador das grandes cadeias de commodities
e obras responsáveis pelo desmatamento da região, ser ao mesmo tempo o gestor do Fundo Amazônia. As escalas de valores
são absolutamente desproporcionais.
O fascínio em torno à panaceia de REDD e a sua facilidade
em angariar adeptos e gestores de projetos são devidos, talvez,
à promessa de um arranjo tecnocrático. A questão de fundo é
que reduzir o desmatamento (e a pressão sobre os recursos naturais em geral) só é viável se a sociedade encarar o debate da
redução da produção e do consumo, cujos atuais padrões são
absolutamente insustentáveis e da redistribuição da riqueza e da
reforma agrária. A simples transferência de renda é exatamente
isso: transfere a “renda” e uma parte (ínfima) dos lucros, e uma
riqueza que segue cada vez mais concentrada. Por exemplo,
olhando para as pressões que estão atuando na Amazônia hoje,
os interesses econômicos nacionais e estrangeiros que demandam expansão de fronteira agrícola (inclusive para o reflorestamento de monocultivos agroenergéticos como palma e eucalipto), bem como o papel dos megaprojetos e da infraestrutura que
foi definido para a região e sua importância geopolítica. Acho hipocrisia defender que por meio de pagamentos regulares, como
“incentivo positivo” para valorizar a floresta em pé e evitar o desmatamento, seja uma solução para de facto frear ou reverter as
ações já em curso que ameaçam a Amazônia. As escalas do que
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está se propondo como “remédio” para o desmatamento é absolutamente desproporcional às ameaças e são ordens de grandeza econômica incomparáveis.
A vigente ideologia neodesenvolvimentista é incompatível
com a preservação da floresta. Por outro lado, há muitos projetos de REDD sendo desenvolvidos como políticas compensatórias (por exemplo, ao longo de BRs ou em arcos do desmatamento), mas que parecem muito mais efetivas em desmobilizar as
ações de enfrentamento e conflito, ocupando os tempos de debate e as agendas e propondo arranjos paliativos em face ao
“fato consumado” do desenvolvimento.
IHU On-Line – Como você analisa o planejamento feito em
torno da distribuição dos benefícios do REDD?

Camila Moreno – Em primeiro lugar, não acho correto o uso da
expressão “distribuição” ou mesmo “repartição de benefícios”
como vêm sendo usado para falar de REDD. REDD é uma modalidade de pagamento por serviços ambientais (PSA) cuja regulamentação em âmbito nacional ainda está tramitando no congresso.8 A linguagem de “repartição de benefícios” é importada
das discussões sobre conhecimento tradicional no âmbito da
Convenção de Biodiversidade. Há um longo processo para um
regime internacional de acesso e repartição de benefícios derivados do uso do conhecimento tradicional associado à sociobiodiversidade. Como indígenas e populações tradicionais já estão familiarizados com esta terminologia e com o debate, transpõe-se isso para o REDD. O que é um engodo, porque o mecanismo de REDD justamente não trata de biodiversidade e de conhecimento tradicional, mas foca na quantidade e no potencial
de carbono. Além disso, REDD não é benefício, e os recursos gerados por meio do mercado de carbono vão ser do lucro, especulando e negociando com o direito de poluir.
Além disso, há uma iniciativa legislativa que avançou bastante para regulamentar o mecanismo de REDD9. Esta iniciativa,
apesar de ter feito um processo mínimo de consultas públicas e
reuniões de trabalho, não tem legitimidade, em minha opinião.
Porque REDD é um mecanismo que está sendo discutido em um
processo multilateral, na Convenção do Clima; é um mecanismo

8

9

PL 00792/2007 – Dispõe sobre a definição de serviços ambientais e dá outras
providências. De caráter conclusivo, a proposta que deve finalizar o processo
de aprovação nas comissões não precisa ir ao plenário; será encaminhada ao
Senado, onde, se aprovada sem alterações, será transformada em lei.
PL 5586/2009 – Institui a redução certificada de emissões do desmatamento e
da degradação – RCEDD e dá outras providências. Este deve ser arquivado,
pois o deputado Lupércio Ramos (PMDB-AM) não foi reeleito e se ela não for
aprovada também pelas outras duas comissões, até o final do ano, será arquivada. Poucos dias antes do recesso parlamentar começar, a probabilidade disso acontecer é quase certa.
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proposto para criar um fluxo de recursos entre países e, como já
foi dito, com vistas a uma expansão massiva do mercado de
emissões e do comércio do carbono. (O PL de REDD acabou arquivado porque o deputado que o propôs não se reelegeu. Agora é ficar atento para ver se não ressuscita com a nova composição da câmara.)
Por isso, no Brasil alguns (poucos) atores entenderam que
era melhor adiantar o trabalho e as perspectivas dos futuros negócios e já antecipar um arcabouço institucional. Consultores e
algumas ONGs ambientalistas com atuação na Amazônia que
são referência no cenário nacional participaram da elaboração
do projeto. Este se antecipava tanto que, inclusive, previa uma
complexa arquitetura tributária entre União e estados da Amazônia legal, um regime de titularidade diferenciado para os “direitos do carbono” dependendo se era particular, floresta pública,
assentamento, terra indígena, etc. Esta iniciativa contou com
apoio decisivo da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE). A SAE foi um tempo reduto do Mangabeira Unger e é preocupante que, em um espaço tão restrito,
decida-se em grandes linhas o futuro da Amazônia.
Do que se viu até aqui, é patente o grande atrativo de REDD
para uma legião de profissionais “atravessadores”: empreendedores de MRV (medir, reportar e verificar os estoques e os fluxos
de carbono florestal), profissionais com habilidades de lidar com
imagens satelitais, firmas de contabilidade, auditoria, certificadoras, engenheiros florestais, etc. Enfim, profissionais para uma
produção muito distante (e com custo pelos seus serviços) das
populações locais e povos indígenas, os quais, segundo alguns
convictos defensores do mecanismo, deveriam ser os principais
beneficiários. Sem dúvida, as comunidades e os povos indígenas são os mais legítimos beneficiários de recursos, cuja necessidade é indiscutível para uma série de projetos e políticas que
são criados no papel e que não têm dotação orçamentária. Mas
esta é uma questão pública, que não pode ficar à mercê dos
mercados e do interesse de grandes grupos privados com interesses na Amazônia.
IHU On-Line – O mecanismo de REDD pode conseguir envolver todas as modalidades de carbono florestal, e, portanto,
também remunerar a conservação e a reconstituição das
florestas?
Camila Moreno – Aqui há uma discussão bem importante – filosófica, eu diria – que tem de ser feita antes de responder a esta
pergunta e que vai muito além do escopo desta entrevista: a fetichização deste pretenso mercado de carbono, da lógica da
compensação e das equivalências infinitas que a especulação
permite. Por exemplo, o carbono fóssil, do petróleo e do gás
quando queimado e emitido na atmosfera não pode ser simples-

Cadernos IHU ideias

15

mente abatido, neutralizado, “tornado equivalente a zero” pela
ação de “evitar” o desmatamento de uma determinada quantidade de biomassa ou pelo plantio de alguma árvore.
Esta pretensa equivalência da unidade de valor básica de
todo o delírio do mercado de carbono é a tonelada de CO2 equivalente: uma ficção de convertibilidade dos outros gases que
são oficialmente reconhecidos como contribuidores para com o
efeito estufa, mas que têm potenciais de aquecimento diferenciados. Uma quantidade de metano, por exemplo, é 20 e tantas
vezes mais “daninha” para o clima que a mesma quantidade de
CO2. Mas é o carbono que tem preço hoje no mercado do “ar” e
do comércio dos direitos de poluir.
Esta nova unidade de medida universal tem uma função na
circulação das mercadorias e na criação de uma nova (mercadoria). Se pensarmos no histórico da universalização do sistema do
mundo capitalista, a tonelada de CO2 equivalente cumpre hoje
uma função que já foi a da criação e imposição do sistema métrico, do metro e do quilo. Este é um debate que estou tratando em
minha tese.
E o preocupante é como tudo isso vai se naturalizando e
como “cientificamente” se fala em “carbono florestal”, que ainda
entra em subdivisões de acordo com a quantidade de biomassa:
troncos, folhas no chão, raízes profundas, copas e folhagens aéreas das árvores, etc.
Aceitando isso, também se fala hoje com a maior naturalidade – e sem questionamento ou estranhamento – em potencial
de sequestro do carbono verde: florestas; do carbono marrom:
solos; do carbono azul; mares e do preto: resíduos sólidos. E
para cada um destes um potencial de negócios, mercados, preços, etc. É oportuno lembrar que as atividades reconhecidas
como REDD+ incluem:
s a conservação dos estoques de carbono florestal, o desmatamento evitado, propriamente dito, em relação a uma
linha de base de desmatamento (ou seja, quanto seria
desmatado, caso REDD não existisse e o cenário sem um
incentivo positivo que altere a lógica econômica);
s o manejo florestal sustentável (ou seja, a extração comercial de madeira previamente aprovada por um plano de
manejo); e o
s incremento dos estoques de carbono (o adensamento e a
recuperação de áreas degradadas com “reflorestamento”).
Uma ressalva importante: nas negociações oficiais sobre o
clima na ONU a definição de “florestas” inclui plantações de monoculturas de árvores e, por isso, o lobby da indústria de celulose é especialmente ativo e interessado na promoção do mecanismo. Sendo assim, quando perguntas se é possível manter a
“floresta” em pé por meio de REDD, pode-se perfeitamente pen-
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sar no mecanismo de REDD para financiar e manter “de pé” milhões de hectares de monocultivo de palma azeiteira (dendê)
para a produção de biodiesel. Isto é absolutamente inaceitável,
desde um ponto de vista da biodiversidade. Apesar disso, o
tema da liberação de milhões de hectares de terra desmatada e
degradada pela pecuária como área de expansão da agroenergia sem precisar desmatar e contando com subsídios climáticos
para a instalação das plantações é igualmente inaceitável. E a
opção de recompor a floresta original em sua riquíssima biodiversidade, utilizando conhecimento tradicional? Qual seria o valor competitivo desta alternativa sob a lógica do mercado de carbono, que é a grande referência econômica para o mecanismo
de REDD?
IHU On-Line – Que princípios e critérios este mecanismo

deve ter para que ele possa realmente funcionar?
Camila Moreno – O mecanismo de REDD não existe nem pode
ser vendido in abstracto, ao contrário do que fazem seus promotores com ascéticas apresentações de gráficos em Power-Point,
cheias de “linhas de base” e distorcidas curvas de custo de
oportunidade: qual é o preço pelo qual vale a pena monetariamente não desmatar a floresta?
Uma política integral de combate ao desmatamento e de
promoção de programas para a viabilidade socioeconômica das
populações e dos povos das florestas, só será efetiva se pensada e construída a partir dos distintos contextos locais, de acordo
com as particularidades e como resultado e demanda de um
processo de organização e mobilização social das populações.
Os exemplos positivos e a experiência acumulada mostram que
este processo só tem avançado no Brasil com a luta social, com
enfrentamento da repressão da criminalização e da violência
que marcam historicamente a questão da terra no país. A reforma agrária que se fez até aqui no país foi fruto da luta dos movimentos sociais. Qualquer política e ação para, de fato, garantir
a floresta (o cerrado, a caatinga, o pantanal, etc.) depende de
garantir integralmente o direito a terra e aos territórios dos povos indígenas, quilombolas, populações locais, seringueiros, ribeirinhos e camponeses, assim como o direito ao acesso e livre
uso da biodiversidade por parte destas populações.
O que temos visto na realidade está bem longe disso. Pelo
contrário, um atropelo, desrespeito e violação dos direitos destas populações e da submissão do ambiente aos ditames do desenvolvimentismo. O caso de Belo Monte é emblemático das
verdadeiras prioridades nacionais para a região Amazônica e
das contradições de um governo em que o poder público é o
principal agente indutor e financiador – em especial, por meio do
BNDES – das principais ameaças à floresta e aos seus povos.
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IHU On-Line – As populações estão sendo informadas sobre
e o que é e que ações o mecanismo de REDD vai empenhar?
Camila Moreno – Houve uma profusão de eventos e ações neste sentido (oficinas, capacitações, consultas, fóruns, publicações – inclusive cartilhas sobre mercado de carbono em língua
indígena), especialmente ao longo de 2009 e 2010. Existem hoje
muitos atores empenhados para que o processo avance, e eles
estão colocando muitos recursos para isso. Parece que em tempos de vacas magras e de escassez de recursos, para REDD há
muitíssimo dinheiro a ser investido em publicação, eventos, contratações e fundações, sobretudo provindo dos EUA. Um ator
forte promovendo o mecanismo REDD vem sendo a USAID.
Por outro lado, pode-se fazer um paralelo e questionar:
como as agendas se criam ou se mantêm, dependendo se há dinheiro ou se há financiamento para determinados temas em determinados momentos? Não vemos, nem de longe um aporte de
recursos como há para o REDD tendo em vista uma infinidade de
projetos, de alternativas e agendas de lutas já constituídas e que
dialogam diretamente com as dinâmicas do desmatamento e do
avanço da fronteira agrícola industrial sobre a Amazônia. Para
isso não há recursos (como exemplo para a resistência às hidrelétricas, campanha contra os agrotóxicos e transgênicos, promoção de agroecologia).
Um objetivo que certamente foi alcançado foi pautar a
agenda do REDD (que é uma pauta externa, trazida desde fora)
no âmbito das organizações e nas agendas dos movimentos sociais e indígenas. Ao menos entre as lideranças, isto foi alcançado e serviu para legitimar a forma como o processo avançou no
Brasil. Agora, outra coisa é perguntar como este processo foi ou
está sendo democratizado na base, qual o real nível de capilarização, do debate crítico... Tenho uma opinião muito cética até
aqui em função do que pude observar em várias ocasiões no
contexto amazônico e em relatos de gente que está no campo. O
tema de REDD já é muito complexo mesmo para um público urbano e familiar com as negociações climáticas, com a complicada arquitetura da inserção do carbono florestal em mercados de
ofsete (compensações) e com a imbricada teia de atores e interesses que vem amarrando REDD. Quem está na floresta, defendendo seu modo de vida e resistindo contra os projetos de devastação, agora é colocado na linha de frente da “solução” e tem
que entrar em toda esta lógica de negociação, de assinar projetos, de se comprometer, etc. – o que precisam é ter seus direitos
garantidos e protegidos incondicionalmente e não aceitar barganhar sua sobrevivência com mesadas.
IHU On-Line – Como você vê a ameaça do governo equatoria-

no em abandonar o projeto de preservação da sua reserva
petrolífera na Amazônia caso a comunidade internacional

18

Camila Moreno

não contribua com um fundo destinado à criação de fontes
alternativas de energia?
Camila Moreno – Yasuní é uma utopia muito concreta. Caso a
iniciativa do governo equatoriano de manter o petróleo no subsolo do parque Yasuní seja, de fato, derrotada e não receba a solidariedade e a corresponsabilidade internacional que merece –
e esperamos que isso não aconteça –, este fracasso mostraria o
quanto a comunidade internacional não está realmente comprometida a mudar de paradigmas, a assumir o caminho em direção
à superação da economia petroleira e da civilização petrodependente. O Equador está na vanguarda internacional desta transição, conseguiu garantir os direitos da Natureza na sua Constituição de 2008, a mais “verde” e avançada do mundo neste sentido.10 É uma tarefa do povo equatoriano, mas também de toda a
comunidade internacional dar vida a estes direitos. Garantir o
apoio à iniciativa de não explorar o petróleo de Yasuní é assegurar estes direitos e a nova visão de mundo e de sociedade a que
eles dão corpo.
Yasuní é um microcosmo muito emblemático. É um parque
natural belíssimo com uma megabiodiversidade única e impressionante e com a particularidade de ser o território de povos indígenas, alguns vivendo em isolamento voluntário. Pude visitar
Yasuní em 2007, ano em que foi lançada a ideia de manter o petróleo no subsolo e conhecer a região do entorno e o legado impressionante de décadas de exploração de petróleo pela Texaco. É absolutamente brutal e injustificável a contaminação de
petróleo em qualquer lugar da Amazônia, é um crime contra a biodiversidade e todos os povos indígenas que compartilham um
ecossistema tão imenso quanto frágil e interligado por suas
águas. Não apenas em Yasuní, mas a exploração de petróleo em
toda a Amazônia deveria ser objeto de uma moratória internacional imediata!
O Equador abre mão de explorar um recurso natural que
poderia trazer divisas para um país que hoje depende e é refém
economicamente da exploração do petróleo. O compromisso é
gravado com cláusula de perpetuidade. Em troca, a comunidade internacional pagaria ao Equador 50% do valor da potencial
extração e venda do petróleo e o valor seria investido em um fundo para projetos de geração de diversificação de matriz energética, programas ambientais e sociais; o Equador, por sua parte,
abriria mão de ganhar os outros 50% que a venda do recurso iria
gerar. É uma forma eficaz e direta de cortar emissões na fonte.
Sem contaminação e sem a destruição de ecossistemas.
No Equador há uma luta contra a devastação ambiental e
as violações de direitos humanos decorrentes da exploração petroleira na Amazônia que dura décadas. Este histórico levou co10 Disponível em: <http://acessa.me/a53c>.
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munidades e povos indígenas do país ao feito inédito de ajuizar
há 15 anos uma ação responsabilizando a empresa Texaco –
hoje Chevron – por suas operações entre 1964 e 1990. Na Amazônia equatoriana, as chagas da destruição ambiental, as mortes por câncer, a água contaminada e a terra estéril ensinaram
uma lição bem dura sobre a “compensação”: é uma questão incontornavelmente ética admitir que a vida de uns seja destruída
e “compensada” por meio de créditos de carbono e da compra
dos direitos de poluir e de seguir contaminando. Este é o debate
que está aí para ser feito. Sem rodeios.
IHU On-Line – O que o possível bloqueio da Aliança Bolivaria-

na da América (Alba) à abertura do mercado de carbono
pode significar para o projeto REDD?
Camila Moreno – É fundamental manter a postura crítica e afirmar princípios. A aposta hegemônica das negociações do clima
é nos mercados de carbono e em um preço global para esta
nova commodity. Não é uma questão menor: é uma questão estrutural à reprodução do capitalismo neste momento. A consolidação do(s) mercado(s) de carbono integra a arquitetura que o
sistema precisa para sair da crise, mobilizar mais capital financeiro e se lançar em um novo movimento de especulação. Se a
Aliança Bolivariana da América tem como projeto uma alternativa ao capitalismo, a oposição ao mercado de carbono é um
ponto central.
É muito importante que não se permita naturalizar o comércio de carbono como algo que já é um fato consumado e que irá
se consolidar cedo ou tarde. Existem instâncias nacionais que
precisam ser criadas, e aí há espaço de mobilização, de educação popular (por que todo este debate é imensamente elitista) e
de disputa de projeto. Não é uma luta ganha. Neste sentido, o
governo da Bolívia vem fazendo heroicamente um papel fundamental, o de assumir o debate de ideias nos espaços multilaterais, fazendo o debate político, confrontando os consensos estabelecidos, e desafiando o dogmatismo das soluções
tecnológicas e saídas de mercado que impera hoje nas negociações internacionais do clima. A Bolívia também enfrentou este
debate sozinha na COP 10 da Convenção de Biodiversidade. E
isto é importante lembrar.
O Estado Plurinacional da Bolívia assumiu esta responsabilidade e convocou movimentos sociais e organizações do
mundo inteiro que acudiram em massa, mais de 35 mil participantes, à Conferência de los Pueblos Sobre Cambio Climático
y los Derechos de La Madre Tierra, realizada em abril de 2010
em Cochabamba.11 De Cochabmba saiu um documento muito

11 Disponível em: <http://acessa.me/a53d>.
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importante, o Acuerdo de los Pueblos12, democraticamente
construído e consensuado e em oposição ao ilegítimo Acordo
de Copenhague.
É grave que, por conta disso, a Bolívia seja demonizada ou
estigmatizada como o país “do contra”, que emperra ou que trava as negociações por suas posições ideológicas. De forma alguma! Graças à atitude da Bolívia no espaço multilateral é que
há alguma contestação da hegemonia do pragmatismo, o qual
se impõe às custas do esvaziamento da política, e que vemos no
plenário e nos debates oficiais vozes de rechaço às soluções
que aprofundam a mercantilização dos bens comuns, enquanto
propõem outras formas de pensar e de agir, como a defesa dos
direitos da madre tierra etc.

12 <http://acessa.me/a53f>.
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De volta para o futuro: os precursores da nanotecnociência – Prof. Dr. Peter A. Schulz
Vianna Moog como intérprete do Brasil – MS Enildo de Moura Carvalho
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