Quem pode ganhar com o
sequestro de carbono?
Se pensa em semear uma pastagem natural, optar pela sementeira directa ou fazer
enrelvamento entrelinhas no seu pomar, vinha ou olival, saiba que é um sério candidato a
beneficiar de remuneração pelo ‘sequestro’ de carbono que estas actividades permitem.
O mercado voluntário e o Fundo Português de Carbono são as duas alternativas possíveis
para tirar partido destes ‘sumidores’ naturais, mas nem tudo são facilidades. Os critérios
de elegibilidade são apertados e, com a crise, o mercado mundial de ‘créditos’ está em
baixa. A Vida Rural foi saber o que está a mexer neste negócio e quem já está a ganhar
com o sequestro de carbono em Portugal.
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eio milhão de euros para sequestrar 49.000 toneladas de carbono
em sete anos. Estes são os termos
do contrato que a Terra Prima,
empresa que faz a gestão agrícola da Quinta da
França, na Cova da Beira, celebrou com a EDP. O
acordo permite remunerar o sequestro de 7.000
toneladas de CO2 por ano, não só na Quinta da
França mas também noutras propriedades agrícolas no Alentejo e Ribatejo, caso da Herdade
dos Esquerdos, do Grupo Fertiprado, a Herdade
do Freixo do Meio, do Grupo Sousa Cunhal e a
Companhia das Lezírias.
Na base deste sequestro estão as pastagens naturais
biodiversas, um ‘sumidoro’ que permite fixar em
média cinco toneladas de CO2/ano/ha, com as vantagens acrescidas de aumentar o teor de matéria
orgânica no solo e a produtividade a médio prazo.
O contrato com a EDP foi apenas a primeira iniciativa da Terra Prima no âmbito dos créditos de
carbono. A candidatura ao Fundo Português de
Carbono, praticamente aprovada, envolve 42.000
hectares de pastagens e um montante de 8 milhões de euros até 2012. O projecto prevê apenas
a instalação de novas pastagens que deverão estender-se entre a Beira, Alentejo e Ribatejo: “É uma
candidatura que envolve várias associações de
agricultores e baseia-se em intenções de sementeira. Mas ainda está em aberto a lista de agricultores
que em concreto vão entrar neste projecto. Por enquanto ainda estamos a trabalhar em estimativas,
só depois da aprovação é que avançaremos para
a fase de selecção de produtores”, revelou Tiago
Domingos, professor do Instituto Superior Técnico, que encabeça esta candidatura.
Ao que a Vida Rural apurou junto do Fundo Por-

tuguês de Carbono, o projecto da Terra Prima,
o único da área agrícola a submeter candidatura ao Fundo, “passou no crivo”, ao contrário de
uma, também única, candidatura na área florestal, que foi afastada por ter sido considerada uma
actividade economicamente rentável (tratava-se
de um projecto de implantação de uma floresta
de eucaliptos).
“Só pessoas com muito know-how é que conseguem montar uma candidatura, nenhum agricultor o conseguiria fazer sozinho. Para além
disso, é preciso garantir que se está a fazer algo
de novo, há uma grande dificuldade em encontrar projectos que não estejam já contemplados
no Plano Nacional de Alterações Climáticas
[PNAC]”, refere Tiago Domingos que conta
como parceiros com entidades tão diversas como
a CAP, CONFAGRI, UNAC, ANSUB, Associação
dos Agricultores do Ribatejo, Aposolo, Elipec, só
para citar alguns. “Temos interesse em trabalhar
com o maior número de associações possível de
forma a tornar o projecto abrangente”, explica.

Mercado voluntário
Iniciativas como as da EDP só são possíveis ao
abrigo do ‘voluntarismo’ das empresas. Este mercado voluntário funciona associado a campanhas
de marketing, ou seja, a actividade poluidora é
compensada e publicita-se essa iniciativa para
passar a imagem de responsabilidade social.
Eventos como o Rock in Rio, por exemplo, compensam o impacto negativo da sua actividade
pagando créditos de carbono a produtores florestais. Neste caso, a transacção é feita através de
uma empresa, a Carbono Zero, que se dedica a
quantificar as emissões de gases com efeito de
estufa associadas às actividades das empresas. E
aconselha a respectiva compensação através do
co-financiamento de projectos que sequestrem,
ou evitem, emissões em quantidades equivalentes. A Carbono Zero trabalha essencialmente
com uma bolsa de produtores florestais, tanto em
Portugal como em países em desenvolvimento.
A escolha da actividade florestal parece óbvia: a
floresta tem geralmente sequestros médios de
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carbono mais altos, entre 5 a 25 toneladas. Os riscos de libertação também são maiores: em caso
de incêndio todo o CO2 é novamente libertado
para a atmosfera e o mesmo acontece quando as
árvores morrem.

Pioneirismo
A EDP foi pioneira na questão dos créditos de
carbono ao aderir voluntariamente ao projecto
de remuneração de sequestro de 49.000 toneladas de CO2 em sete anos. “A ideia era reduzir o
dióxido de carbono a nível nacional, de forma
a contribuir para o bolo global do país sem ser
à custa dos sectores industriais”, refere António
Neves de Carvalho, Director da Direcção de Sustentabilidade e Ambiente da EDP, que adianta
ainda que era necessário liderar um processo
destes para motivar projectos futuros: “Há sectores que não estão obrigados a reduzir emissões

Pastagens são oportunidade
Com uma taxa média de sequestro de cinco toneladas
por hectare/ano, as pastagens naturais biodiversas
têm um potencial que poucos conhecem. Como são
normalmente povoadas por espécies anuais, com um
sistema radicular que se renova todos os anos, as suas
raízes são essencialmente matéria orgânica formada a
partir de dióxido de carbono atmosférico, constituída
por 58% de carbono que fica retido no solo e é retirado
da atmosfera, contribuindo para a redução dos gases
com efeito de estufa. Acresce ainda a este carbono o
que está contido nas folhas e outras partes das plantas
que não foram ingeridas pelos animais, bem como o
contido nos dejectos.
Consagradas no Programa Nacional para as Alterações
Climáticas, actualmente já existem 50.000 hectares
destas pastagens e a tendência é de expansão. Contas
feitas, em conjunto com a gestão agrícola, a gestão de
pastagens permite poupar 500.000 t de CO2 ao défice
português.
Fonte: Terra Prima

e se não é mostrada publicamente a facilidade
deste processo corremos o risco de provocar uma
grande inércia. Quisemos revelar isso ao país”.
Para Electricidade de Portugal, o facto de as pastagens biodiversas serem uma medida de retenção de carbono a curto prazo, com resultados
visíveis no período de cinco a dez anos, fez com
que tomassem a opção de apoiar este projecto.
“Este projecto piloto com a Terra Prima criou abertura a nível nacional para que outras empresas pudessem criar medidas voluntárias, ao mesmo tempo que contribuíamos para a diminuição do tecto
de emissões sem sobre investimento desnecessário,
uma vez que na altura os valores das licenças era
muito caros no mercado mundial”, refere.
Neves de Carvalho avisa no entanto que a EDP
vai deixar de investir em projectos destes devido à
criação do Fundo Português de Carbono. A atenção vai focar-se agora na participação em projectos semelhantes noutros países, caso do Brasil,
onde já estão a apoiar mini-hídricas, e cujos créditos podem ser contabilizados em Portugal.

Critérios apertados
Mas se no mercado voluntário os processos são
relativamente simples, basta o interesse de uma
empresa em compensar as suas emissões, para
concorrer ao Fundo de Carbono tudo se complica. Em primeiro lugar os projectos têm de
ser novos, neste caso as pastagens, que só serão
apoiadas pós-sequestro. Mas também aqui é preciso contar com algumas nuances, uma vez que
o Fundo reconhece como elegíveis projectos
em que se faça comprovadamente uma melhor
gestão. “Isto quer dizer que, por exemplo, se fizer trigo de lavoura e passar a fazer sementeira
directa, está é uma alteração de gestão”, indica
Tiago Domingos.
Como explicou à Vida Rural Pedro Barata, técnico do Ministério do Ambiente, “só 10% do
Fundo serve para apoiar projectos domésticos.

E destes, não financiamos nada que se sobreponha ao Comércio de Emissões e ao PNAC.
Tudo o que não estiver consagrado nestes dois
instrumentos pode ser apoiado mas, no caso da
agricultura e florestas, existiam já muitas acções
contempladas no PNAC, daí o reduzido número de candidaturas nestas áreas ao Fundo”, frisa.
No caso da candidatura da Terra Prima, Pedro
Barata avança que é um projecto que “vai mais
longe”, uma vez que o Ministério da Agricultura
garantiu que as áreas candidatas eram adicionais
ao que estava previsto no PNAC e existia um reconhecido benefício em termos de sequestro de
carbono. Para além disso, o projecto não seria
viável sem este apoio, ou seja, “as pastagens não
são rentáveis per si, ao contrário de uma área de
eucaliptal, que têm um rendimento garantido.
Um projecto credível para o Fundo não pode ser
viável economicamente, só enquadramos áreas
que não existiriam se não houvesse apoio”, esclarece este técnico que esclarece no entanto que
existe um “fraco entendimento” sobre o que é o
conceito de sequestro de carbono, em especial
na floresta: “A fixação de carbono na floresta é
temporária, ao contrário das pastagens. Quando
há um incêndio, ou quando a madeira é cortada
para pasta ou para a indústria do mobiliário, o
CO2 é libertado”, reitera.
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Os 8 milhões de euros previstos até 2012 podem
no entanto crescer. Como o financiamento é feito
pós-redução, se houver resultados acima do esperado e se forem reduzidas mais emissões do que
as previstas, tanto melhor. “ O que está contratado é um determinado preço por tonelada, se vierem mais toneladas podemos pagar mais. É um
incentivo que damos a estes projectos”, conclui.
A partir de 2012, espera-se que a mudança na legislação leve à abertura de novas oportunidades.
O pós-Quioto vai permitir a hipótese de as empresas recorrerem a esta forma de compensação para
efeitos de cumprimento legal, uma vez que neste
momento só se pode comprar licenças de emissão
para cumprir as regras e todas as acções de compra de créditos são feitas
a título voluntário.

Sementeira directa
também beneficia
Para além das pastagens, existe
uma prática com grandes potencialidades de sequestro de carbono:

a sementeira directa. Ao evitar a perda de solo,
evita-se a erosão que gera menores produtividades e pode levar à desertificação, razões que a
levam a ser considerada uma prática sustentável.
A explicação biológica é simples: “As raízes são
essencialmente CO2 atmosférico que as plantas
transformam em matéria orgânica através da fotossíntese. Esta matéria vai-se degradando com
o tempo através da respiração do solo e parte
desse carbono vem de novo para a atmosfera.
As lavouras colocam as camadas mais profundas
a descoberto mas, como na sementeira directa
o solo não é mexido, as raízes e outras formas
de matéria orgânica ficam mais estabilizadas em

profundidade, aumentando o efeito de sequestro de carbono”, explica Tiago Domingos, que já
está a pensar numa futura candidatura ao Fundo
com projectos de sementeira directa e não descarta uma terceira opção, o enrelvamento das
entrelinhas, onde se poderiam encaixar culturas
permanentes como a vinha, olival e pomares: “A
nossa ideia para futuro é ter um portofolio que
cubra quase todas as actividades agrícolas. E também pensamos entrar na área da injecção de lamas e gestão de resíduos. Embora reconheça que
as pastagens são a culturas com mais potencial, é
possível enquadrar culturas permanentes e anuais no sequestro de carbono”, remata. •
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Um papel pioneiro
Portugal comprometeu-se a reduzir,
no âmbito do Protocolo de Quito, as
suas emissões de CO2 para o período
2008/2012, não podendo estas aumentar mais do que 27% em relação
a 1990. Como já ultrapassou a meta
prevista, o Estado português foi obrigado a recorrer a algumas medidas
adicionais, caso da contabilização dos
‘sumidouros naturais’. Ao ter assumido
um papel pioneiro a nível mundial, ao
escolher a gestão florestal, gestão das
áreas agrícolas e gestão de pastagens,
pode agora beneficiar dessa escolha
e é um dos poucos países que pode
contabilizar as pastagens e a gestão
agrícola para os créditos de carbono.
Neste âmbito, o Fundo Português de
Carbono tem como meta contribuir
para o cumprimento dos compromissos quantificados de limitação de
emissão de gases com efeito de estufa
e está vocacionado para a compra de
licenças de emissão no estrangeiro,
embora apoie também projectos, em
Portugal, que conduzam a uma redução de emissão destes gases, nomeadamente através de eficiência energética, energias renováveis, sumidores
de carbono, captação e sequestração
geológica de CO2 e adopção de novas
tecnologias quando o retorno em
termos de emissões evitáveis assim o
recomenda.
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