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O desmatamento é uma das principais causas das mudanças climáticas
em  escala  global,  visto  a  grande  quantidade  de  CO2  emitida  pela
mudança do uso do solo,  contribuindo assim para o efeito estufa.  No
cenário mundial, o programa de redução de emissões por desmatamento e
degradação florestal (REDD) vem ganhando grande espaço. Organizações
sem fins lucrativos como a Voluntary Carbon Standard Association (VCS)
tem  assumido  um  papel  importante  nesse  mercado  de  carbono
desenvolvendo metodologias que visam padronizar e dar credibilidade a
esse mercado. Ao mesmo tempo, países com grande interesse em comprar
o crédito  de carbono dos países  amazônicos investem em pesquisa e
tecnologia para criar metodologias confiáveis a atender o mercado não
voluntario  priorizando  as  metodologias  de  MRV  (monitoramento,
replicação  e  verificação).  O  presente  estudo  tem  como  objetivo
compreender os desafios enfrentados pelos povos tradicionais para o
estabelecimento  de  projetos  de  REDD  certificados  pelo  VCS  e
metodologias similares. Para isso, o estudo busca inspiração na Teoria
Ator-Rede  a  fim  de  compreender  as  múltiplas  inscrições,  traduções,
alinhamentos que permitem o estabelecimento de projetos de REDD e a
venda de carbono provindo de desmatamento evitado. Empiricamente
essa  pesquisa  partirá  do  estudo  de  um  caso  de  sucesso  de
estabelecimento de REDD pelos  Pater  Suruí,  uma nação indígena da
Amazônia brasileira. A partir desse estudo de caso busca-se identificar as
contradições  sociotécnicas  inerentes  ao  pagamento  por  serviços
ambientais,  e  contribuir  para  elaboração  de  políticas  de  redução  do
desmatamento  compatíveis  com o  contexto  institucional  brasileiro.
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