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CEPEA – ESALQ/USP é aprovado como
conselheiro oficial da Bolsa do Clima de Chicago
A Bolsa do Clima de Chicago (Chicago Climate Exchange - CCX), um mercado multinacional e
multissetorial, responsável por reduzir e administrar a emissão de gases tóxicos na atmosfera, aprovou o
Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) a agir como seu consultor oficial no
Brasil. Assim, o Cepea irá prestar assistência técnico-científica e logística aos agentes que queiram
apresentar projetos para serem considerados ou registrados na Bolsa. O papel do consultor oficial da CCX
é servir como um centro que provê sugestões e recomendações à Bolsa para a adequação e reputação dos
projetos.
A Bolsa do Clima de Chicago (Chicago Climate Exchange) é uma Bolsa auto-reguladora que administra o
primeiro mercado multinacional e multissetorial do mundo para reduzir e negociar gases efeito estufa na
atmosfera. A Bolsa representa o primeiro comprometimento legal de um grupo representativo de
corporações norte-americanas, municipalidades e outras instituições que visam a estabelecer regras
básicas para reduzir a emissão de gases efeito estufa. A Bolsa permite aos seus membros receber créditos
para a redução, bem como comprar e vender créditos para determinar os melhores custos para alcançar a
redução das emissões.
O Cepea é o centro de pesquisas econômicas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz
(ESALQ), uma das unidades da Universidade de São Paulo (USP), em Piracicaba – SP. Informação,
dinamismo e precisão são as diretrizes para cada trabalho desenvolvido no Cepea. Times coordenados por
profissionais dos mais altos padrões acadêmicos em várias áreas têm o objetivo de desenvolver projetos
para instituições públicas e privadas, além de propor soluções para os obstáculos ao desenvolvimento
sustentável da economia e ao bem-estar social.
Nos últimos cinco anos, o Cepea desenvolveu projetos de pesquisa sobre mudanças climáticas e o
mercado de carbono, como: “Estudo do potencial da geração de energia renovável proveniente dos
'aterros sanitários' nas regiões metropolitanas do Brasil”, “Fast-track para Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL)”, “Projeto climático de ação no Pontal do Paranapanema”, “Energia
renovável proveniente dos resíduos florestais em Jaguariaiva – PR”, “A Bolsa de Mercadorias e Futuros e
o certificado do mercado ambiental: o mercado de carbono no Brasil”, entre outros.
As instituições interessadas em tornar-se consultores oficiais da Bolsa devem apresentar ao Comitê da
Bolsa de Clima de Chicago uma descrição de suas atividades e evidências de habilidades em áreas como
agricultura, florestal, sistemas de captação de metano e energia renovável. Somente instituições
acadêmicas e organizações não-governamentais são permitidas a servir como consultores do CCX.
Outras informações podem ser obtidas com os pesquisadores Marcelo Theoto Rocha e Mariano Collini Cenamo,
através do Laboratório de Informação do Cepea, pelos telefones 19-3429-8837 / 8836 ou cepea@esalq.usp.br
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