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Este material traz um resumo com principais conteúdos, destaques e citações das 
apresentações durante a “Trilha LAB sobre Mercados de Carbono”, que ocorreu de 
março a agosto de 2021. Trata-se de uma compilação de diferentes apresentações e 
palestrantes, cujas referências podem ser verificadas conforme os vídeos com hiper-
link indicados
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Há muitas formas diferentes de implementar 
precificação de carbono. Mercados voluntários 

podem dar um bom passo inicial para 
precificação de carbono, por exemplo, no Brasil, 
mas os preços são baixos e há mais oferta do 

que demanda. Então, se o nosso objetivo é 
incentivar a descarbonização de longo prazo, 

instrumentos mandatórios podem ser a melhor 
forma de fazer isso, mas não significa que a 

gente tenha que começar devagarzinho 

Stephanie La Hoz

Introdução sobre precificação de carbono e mercados de carbono

Por que precificar carbono? 
Apesar de as emissões de gases de efeito estufa (GEE) serem uma externalidade nega-
tiva das atividades econômicas, os custos das consequências adversas causadas por 
estas emissões ao meio ambiente, compartilhados pela coletividade, não estão inter-
nalizados nos produtos e serviços. Para equacionar essa situação, uma das soluções 
seria precificar as emissões de GEE, assim internalizando essa externalidade negativa, 
em linha com o “princípio do poluidor-pagador”.

Quais são as vantagens de precificar o carbono? 
Proporciona o envio de um sinal de preço a nível econômico, que influencia (i) produ-
ção: pois os produtores são incentivados a utilizar matérias-primas e processos pro-
dutivos menos impactantes e intensivos em emissão de carbono; (ii) consumo: pois os 
consumidores têm opções de serviços e produtos com baixas emissões para escolher; 
(iii) investimento: pois os investidores são incentivados a investir em atividades menos 
poluidoras; e (iv) inovação: pois há um incentivo financeiro para o desenvolvimento de 
novos produtos, processos produtivos e tecnologias com baixa emissão de carbono.

“

“

WEBINAR 1
MERCADOS DE CARBONO: PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES PARA 
BRASIL E REGIÃO
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Sistemas de precificação de carbono
Os sistemas de precificação de carbono existentes no mundo atualmente cobrem cer-
ca de 22% das emissões globais. Trata-se de sistemas estabelecidos por legislação ou 
alguma regulamentação estatal. Eles podem ser:

• Sistemas de Comércio de Emissões (Emissions Trading Systems – ETS): 
Os governos impõem limites para emissões de GEE de determinados setores da 
economia e as empresas reguladas recebem os direitos de emissão de GEE gra-
tuita diretamente do governo, ou adquirem em leilões dentro ou fora do ETS, a 
depender da regulação. As empresas podem, então, transacionar entre si esses 
direitos de emissões e, anualmente, precisam monitorar, relatar e verificar suas 
emissões, e entregar um direito de emissão para cada tonelada de CO₂ emitida. 
As empresas com baixas emissões têm que entregar menos direitos ao governo 
e, portanto, têm custos menores, enquanto as com altas emissões possuem cus-
tos mais elevados, pois precisam entregar ao governo mais direitos de emissões. 
Por se tratar de um mercado, não há certezas sobre os preços do carbono, mas 
sim definições sobre o resultado em relação à redução de emissões de GEE que 
se pretende alcançar. Há 24 sistemas deste tipo no mundo, como os Sistemas de 
Comércio de Emissões da União Europeia, da China, da Califórnia e do México.

• Tributação de emissões de gases de efeito estufa: 
Os governos definem um imposto sobre o carbono em um ou mais setores da 
economia, e as empresas pagam um valor fixo para cada tonelada de emissão 
de CO₂. A exemplo do que ocorre no ETS, as empresas com baixas emissões têm 
menor ônus, enquanto as empresas com altas emissões de GEE têm custos mais 
elevados. Por se tratar de imposto, há certeza quanto ao preço, mas não quanto 
ao resultado em relação às emissões de GEE. Há 30 impostos sobre emissão 
de carbono no mundo, como em países da União Européia,na Colômbia e no 
Canadá.

Mercado Voluntário: 
Além disso, empresas e indivíduos também podem voluntariamente comprar créditos 
de carbono ou direitos de emissões de ETS, para promover ações de sustentabilidade 
corporativa ou compromissos voluntários de neutralidade de emissões de GEE. Diante 
do atual cenário de formação dos mercados voluntários, em que a oferta de créditos 
normalmente supera de maneira significativa a demanda, os preços praticados ten-
dem a ser baixos, o que, de um lado, caracteriza-os como um bom mecanismo de par-
tida de precificação de carbono; mas, por outro, demonstram que, isoladamente, são 
incapazes de promover uma descarbonização profunda da economia ou a inovação 
tecnológica necessária. Uma das conquistas dos Mercados Voluntários de Carbono é 
difundir a medição da pegada de carbono pelas empresas. Quando esse parâmetro 
se torna público, gera uma obrigação para que as corporações adotem ações, o que 
impacta na redução interna de suas emissões e no investimento em projetos que per-
mitam a compensação de suas emissões residuais.
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Quais são os tipos de unidades transacionadas? 
 » Permissões ou direitos de emissão, nos sistemas de comércio de emissão; 
 » Créditos de carbono/reduções verificadas de emissões (offsets);
 » Unidades novas criadas pelo Artigo 6 do Acordo de Paris, como os ITMOs (Inter-
nationally Transferred Mitigation Outcomes);

 » Outros certificados (como os créditos de descarbonização CBios, por exemplo);

O que são créditos de carbono? 
São unidades que representam 1 tonelada de CO₂ evitado ou removido da atmosfera 
de forma real, verificada e adicional. 

Como esses “créditos de carbono” são gerados? 
São gerados a partir de projetos certificados por meio de programas específicos de 
certificação, seja por certificadoras do mercado voluntário, como o Voluntary Carbon 
Standard (VCS) e a Gold Standard, seja por mecanismos de certificação vinculados à 
ONU, como o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e o Artigo 6º do Acordo de 
Paris. Para se obter uma Unidade de Carbono Verificada (VCU) do VCS, por exemplo, é 
preciso que as ações e os projetos a serem creditados atendam a determinados cri-
térios, como: ser real, ou seja, só é possível creditar projetos e ações que já tenham 
ocorrido, pois deve ser demonstrado que já houve redução daquelas emissões, por 
meio de relatórios e auditoria de terceiros imparciais; ser mensurável e permanente, 
adicional, e ser verificado de maneira independente, listado de maneira transparente, 
numerado de maneira única e estimado conservadoramente.

De onde vem a demanda por estes créditos de carbono? 
Os compradores normalmente são atores privados dos mercados voluntários. Alguns 
sistemas de ETSs e tributação de carbono também permitem que os agentes regulados 
usem offsets (como é o caso da Coréia do Sul, Califórnia e Colômbia).

CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International 
Aviation): 
A ICAO - agência da ONU que regula a aviação internacional - definiu uma meta de 
crescimento neutro em carbono a partir de 2020 para o setor, de modo que as empre-
sas de aviação devem comprar créditos de carbono acima de uma determinada linha 
de base de emissões. O sistema funciona em três fases: com adesão voluntária, a Fase 
Piloto (2021-2023) e a Primeira Fase (2024-2026), e, com adesão mandatória, a Segun-
da Fase (2027-2035). São elegíveis os offsets de projetos que começaram o primeiro 
período de geração de créditos a partir de 01/01/2016, sendo aceitos diferentes stan-
dards, como o do MDL, VCS, Gold Standard e China GHG Voluntary Emission Reduction 
Program (CCER). Para não gerar dupla contagem dos créditos, os offsets utilizados no 
âmbito do CORSIA devem ser contabilizados nas contas nacionais que estão comer-
cializando os ativos.
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As unidades do Artigo 6 do Acordo de Paris
O Artigo 6º do Acordo de Paris regula alguns aspectos de comércio de créditos de 
carbono entre os países membros do tratado, válidos a partir do ano de 2020. Nele, o 
Artigo 6.2 permite que os países adotem medidas cooperativas e orienta sobre como 
podem transferir seus resultados de mitigação entre si – os chamados ITMOs, Inter-
nationally Transferred Mitigation Outcomes -, e contabilizá-los na Contribuição Na-
cionalmente Determinada de cada país. Já o Artigo 6.4 cria um mecanismo que gera 
unidades de redução de emissões de GEE ou remoções de carbono, sob a autoridade 
da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima – UNFCCC -, de 
forma semelhante ao MDL. 

O Artigo 6º pode desempenhar um papel crucial para o alcance das metas de longo 
prazo do Acordo de Paris, uma vez que é uma ferramenta que os países podem utilizar 
para alcançar seus compromissos e NDCs de maneira mais efetiva e com melhor cus-
to-benefício, permitindo que os governos tragam para a mesa de negociação pautas 
mais ambiciosas. Além disso, também pode ser um meio de facilitar mercados volun-
tários de carbono, monitorar as finanças internacionais pelo clima, complementar as 
políticas domésticas de precificação de carbono (podendo ser um meio para conectar 
o ETS doméstico internacionalmente) e de permitir a ação climática fora das áreas 
reguladas pelo Acordo de Paris (inciativas como o CORSIA, por exemplo). 

Uma das conquistas mais importantes dos 
mercados voluntários de carbono nos últimos 

anos é que, essencialmente, eles transformaram 
a pegada de carbono corporativa em passivo. 
Então, dado onde estamos hoje nas mudanças 

climáticas, muitas empresas se sentem obrigadas 
a, ao menos, mensurar sua pegada de carbono. 
Mas o que isso gera? Uma vez que isso se torna 
público, essencialmente se torna uma ação com 

efeito contrário e muitas empresas se sentem 
obrigadas a fazer algo sobre isso. E isso é uma 

boa coisa, certo? Eles ao menos reduzem as 
emissões internas e, também, fazem investimentos 
adicionais em projetos que reduzem as emissões 

de carbono, além de compensar a pegada 
residual da empresa. 

David Antonioli, Verra

“

“
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https://www.youtube.com/watch?v=9RxJt55-PMI
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União Europeia 
Implementado desde 2005, o EU-ETS estipula um limite de emissões para os seto-
res cobertos, cujas emissões em agregado não podem ultrapassar uma determinada 
quantidade a cada ano. Anualmente, as empresas devem realizar o monitoramento, o 
reporte e a verificação de suas emissões, e apresentar uma quantidade de permissões 
capaz de cobrir cada tonelada de CO₂ emitida no ano anterior.

Atualmente, o sistema europeu está no início da Fase IV, que visa atingir as metas 
definidas pelas NDCs da União Europeia – redução de 55% das emissões em 2030 – 
comparadas aos níveis de 1990 - e neutralidade de carbono em 2050. Para isso, a União 
Europeia revisará suas normas e o funcionamento do seu próprio sistema de comér-
cio de emissões. Na Fase IV também há previsão de atuação conforme o Artigo 6º do 
Acordo de Paris, enquanto mecanismo de conexão entre o sistema de comércio de 
emissões da União Europeia e outros sistemas de comércio de emissões mandatórios.

No momento da realização desse webinário, o preço estava em torno de 40 euros por 
tonelada de carbono. Ele é definido pelas transações de mercado (oferta e demanda) 
e não pelos governos, o que é importante para demonstrar o custo real para atingir as 
metas do sistema e para estabilizar o mercado. 

Inicialmente, o critério de alocação das permissões no sistema europeu funcionava 
com base nas emissões históricas dos agentes regulados, mas, desde 2012, o sistema 
passou a operar segundo uma abordagem de referência1 (“benchmark approach”). 

A partir de 2012 também as permissões deixaram de ser gratuitas para o setor de 
energia, diante da possibilidade de este setor repassar os custos aos consumidores. 
Para o setor industrial, o foco é em alocações gratuitas das permissões, visto que esse 
setores estão sujeitos a “carbon leakage”. Em outras palavras, são setores em que as 
empresas poderiam optar por realocar suas operações para jurisdições com menor 
regulação para não repassar o custo total do sistema ao consumidor, o que levaria a 
mudança no local das emissões de gases de efeito estufa em vez de uma efetiva re-
dução de emissões, e este não é o objetivo do sistema. Com a transição de concessão 
gratuita das permissões de emissão para um sistema de comércio em leilões, passou-
-se a gerar receita no sistema, o que permitiu promover diversos fundos e diversificar 
a economia do bloco. 

Califórnia 
Na Califórnia, também há uma definição legal das metas de redução de emissões de 
GEE a serem atingidas. 

A legislação atual, datada de 2006, previu como meta inicial para 2020 um retorno das 
emissões aos níveis de 1990, o que significa uma redução de 424,1 MMTCO2, a qual foi 

1O processo de medir as principais métricas e práticas das empresas e compará-las.

WEBINAR 2
EXPERIÊNCIAS DOS MERCADOS DE CARBONO JURISDICIONAIS

https://www.youtube.com/watch?v=9RxJt55-PMI
https://www.youtube.com/watch?v=9RxJt55-PMI
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atingida com antecedência. Em 2016, a legislação foi revista para adicionar uma re-
dução de mais 20% até 2030 e, recentemente, o governador da Califórnia emitiu uma 
Ordem Executiva determinando a neutralidade de carbono até 2045 e a redução, até 
2050, das emissões a 80% em relação aos níveis de 1990.

O Plano de Ação Climática da Califórnia prevê, em seu portfólio, atuação nas seguintes 
políticas para atingir as metas definidas para 2030: duplicação da eficiência nas cons-
truções; combustíveis mais limpos e renováveis; transportes de emissões neutras ou 
quase neutras e mais limpos; espaços para caminhada e ciclovias; 60% da matriz ener-
gética de fonte renovável; captura de emissões dos setores de transporte, indústria, 
gás natural e eletricidade; investimentos nas comunidades para reduzir as emissões; e 
proteção e gestão das áreas naturais e de plantação (uso da terra).

No sistema da Califórnia, cada entidade participante deve atender a uma obrigação de 
conformidade, que é definida a partir de suas emissões de GEE. Deve, ainda, apresen-
tar instrumentos para endereçar tais emissões durante o período de conformidade, 
para, então, serem criadas as quotas de emissões a partir do teto definido, sendo cada 
quota equivalente a 1 tonelada de CO₂. Em razão da definição de um teto decrescente, 
algumas quotas são criadas anualmente e o total de emissões deve diminuir ao longo 
do tempo.

O sistema permite uma atuação conjunta com outras políticas climáticas, além de criar 
conexões com sistemas internacionais, como o de Quebec, e de estabelecer um valor 
mínimo para os direitos de emissão comercializados em leilões (cerca de US$ 17). Fo-
ram realizados 34 leilões, sendo 26 leilões conjuntos. O primeiro leilão conjunto com 
Quebec foi realizado em novembro de 2014.

O sistema de cap and trade da Califórnia contempla cerca de 80% das emissões de GEE 
do Estado e de importadores de energia, fornecedores de gás natural e de combustível 
para transporte, totalizando aproximadamente 450 entidades. Foram gerados mais de 
US$ 14,8 bilhões para reinvestimento em ações climáticas.

Para assegurar a integridade do sistema, foram implantados mecanismos específicos 
para compra e manutenção do teto, regras de registro e transparência, monitoramento 
seguro e previsão de aplicação de penalidades financeiras.

México
Iniciado em janeiro de 2020, o sistema visa estar plenamente implementado em 2023 
e abrangendo cerca de 60 a 70 empresas dos setores de energia (geração, extração e 
produção combustíveis fósseis) e indústria (automotiva, cimento, química, vidro, aço, 
metais, mineração, petroquímica e papel).

Na fase piloto do programa, de 2020 a 2023, serão endereçadas 100 mil toneladas de 
CO₂, que correspondem a 37% das emissões locais, com quotas de emissão concedidas 
gratuitamente pelo governo. Está previsto um período de transição entre a fase piloto 
e a fase operacional, entre 2022 e 2023 (fase de transição). Há a possibilidade de serem 
realizados leilões na fase operacional, a partir de 2022.
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Foram estabelecidos como tetos 271,3 Mton CO₂ em 2020 e 237,1 Mton CO₂ em 2021, com 
redução do nível do teto a partir de 2022, considerando o cenário business as usual. 

O sistema mexicano prevê mecanismos de flexibilidade, como a compensação de seto-
res não abrangidos pelo sistema (créditos gerados por programas de reflorestamento, 
por exemplo), limitado a 10% das obrigações, ações antecipadas e banking durante a 
fase operacional se os participantes cumprirem suas obrigações durante a fase piloto.

Em dezembro de 2020 o Ministério do Meio Ambiente do México publicou as regras e 
critérios de alocação das quotas do sistema.

Colômbia 
Em 2016, o país instituiu a tributação da emissão de carbono (Lei nº 1.819) e, em 2017, 
ratificou o Acordo de Paris (Lei nº 1.844) e editou o Decreto nº 926, por meio do qual 
instituiu o Mecanismo de Neutralização de Carbono, possibilitando a não aplicação 
da tributação do carbono quando demonstrado o compromisso de neutralização de 
emissões.

No ano de 2018, o país promulgou a Lei de Mudança do Clima (Lei nº 1.931), no âmbito 
da qual possibilitou a implantação de um sistema de comercialização de emissões, e 
instituiu o RENARE, registro nacional de emissões (Resolução nº 1.447).

De acordo com a lei de tributação de carbono de 2016, as emissões de GEE dos com-
bustíveis fósseis (óleo e gás natural), com algumas exceções, são tributadas para os 
produtores, importadores e aqueles que adquirem combustíveis de produtores ou im-
portadores (inclusive para utilização em indústrias, como gás natural para refino de 
hidrocarbonetos e indústria petroquímica), cujo valor foi de 17.611 COP por tonelada 
de CO₂ em 2020.

Os sujeitos passivos previstos na lei que certificam neutralidade de carbono de acordo 
com as regras do Ministério do Meio Ambiente estão isentos de tributação.

Após 3 anos e meio da implementação do mecanismo de neutralização de carbono na 
Colômbia, houve aproximadamente 3.523 pedidos para neutralização de carbono, 42,8 
milhões de toneladas de CO₂ neutralizadas (84% decorrentes de iniciativas nacionais), 
108 iniciativas de mitigação (nos setores de energia, indústria, resíduos, transporte e 
florestal) e desenvolvimento de serviços associados aos mercados voluntários de car-
bono no território nacional (padrões de carbono e plataformas de registro).
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China 
A China é a segunda maior economia global e o maior emissor de GEE do mundo. O 
país teve um cenário de desenvolvimento econômico acelerado por mais de 30 anos, 
com avanços rápidos em industrialização, urbanização e motorização.

Recentemente, o país passou por um processo de transformação e reformas contínu-
as, visando à redução do consumo de recursos e de poluição, mudanças no sistema 
energético e reforma do mercado de eletricidade, e se comprometeu com um futuro 
carbono neutro e uma transição da matriz energética.

O país incorporou as mudanças climáticas como estratégia principal em seu planeja-
mento econômico e de desenvolvimento social (Five Year Plan), considerando o con-
trole das emissões de carbono como importante política de transformação do padrão 
de crescimento. Entre 2010 e 2015, a China estabeleceu a meta de redução de 17% das 
emissões comparadas aos níveis de 2005, e entre 2016 e 2020, 18% comparando aos 
níveis de 2015. Para o período de 2021 a 2025, o país manteve o percentual de 18%, 
mas em relação às emissões de 2020. A meta para 2030 é reduzir 65% das emissões de 
carbono comparadas aos níveis de 2005 e atingir a neutralidade de emissões até 2060.

O ponto de mudança de postura da China quanto às emissões de carbono ocorreu 
no ano de 2010, quando foi realizada uma conferência internacional sobre mercados 
de carbono, tendo sido mencionado pela primeira vez em documento oficial o termo 
“comércio de carbono”, acompanhado de decisão para acelerar desenvolvimento de 
indústrias estratégicas emergentes.

Nos anos de 2011 e 2012, foram lançados pilotos de sistemas de comércio de emissões 
e o National Development and Reform Commission (NDRC) regulamentou o comércio 
voluntário de redução de emissões no país.

Entre 2013 e 2014, a China desenvolveu sete programas pilotos regionais, que abran-
geram setores de energia, aviação, indústrias, transporte e edificação, com concessão 
de direitos de emissão gratuitamente, leilões e benchmarking (análise comparativa), e 
configurou um sistema voluntário de offsets (Certificado Chinês de Redução de Emis-
sões).

A partir de 2015, o país iniciou a implantação do seu sistema de comércio de emissões 
nacional, com legislação, políticas, sistema de registro, mobilização de governos locais 
e empresas, e transição dos sistemas regionais para o nacional.



Frente de Mercados de Carbono  |  Trilha LAB sobre Mercados de Carbono 14

Brasil 
No Brasil, não há ainda um sistema de precificação de carbono. No entanto, o projeto 
PMR – Partnership for Market Readiness -, de iniciativa do Banco Mundial em coopera-
ção com o Ministério da Economia, elaborou estudo sobre alternativas de precificação 
de carbono no Brasil, cuja recomendação final foi apresentada em dezembro de 2020. 
Nesta análise, o PMR considerou os seguintes “princípios norteadores”: 

• Priorização de um sistema de comércio de emissões (aceitação pública, viabilida-
de política, flexibilidade dinâmica e conexões).

• Implementação gradual (primeira fase de 2 a 5 anos, com ambição climática mo-
desta, aprendizado dos participantes, desenvolvimento de instituições e aprimo-
ramento de dados e informações por meio da metodologia MRV).

• Proteção à competitividade (alocação gratuita de permissões de emissão, isenção 
de produto exportado, contenção de custos regulatórios e contenção de custos de 
conformidade via offsets).

• Previsibilidade e estabilidade (estabilidade regulatória, com comprometimento e 
regras de evolução, e mecanismo de estabilização de preços).

• Reciclagem de receitas (instrumento não arrecadatório com finalidade extrafiscal).

Assim, o PMR propôs a criação de um sistema nacional de comércio de emissões, com 
as seguintes características:

• instituído por meio de Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo 
• respeito aos princípios norteadores (implementação gradual com primeira fase 

‘piloto’ aplicada ao setor industrial, mecanismos de flexibilidade e garantia da 
competitividade, evitando-se a oneração fiscal dos agentes econômicos e bus-
cando-se destravar investimentos e colocar em prática as vantagens competiti-
vas do país)

• arcabouço institucional ancorado na Administração Pública, mas com forte par-
ticipação privada; 

• previsão de evolução do sistema ao longo de fases de operação (ajustes nos 
elementos de desenho, escopo da regulação, ambição e método de alocação 
das permissões); 

• mandato para criação e gestão de um sistema nacional mandatório de Monito-
ramento, Relato e Verificação de emissões de GEE, alinhando o país às melhores 
práticas internacionais; e 

• fortalecendo as capacidades técnicas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ino-
vação, no âmbito do Grupo de Trabalho de Inventários Organizacionais de Emis-
sões de Gases de Efeito Estufa.
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https://www.youtube.com/watch?v=oXt7syyiUlw
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O Protocolo de Quioto e o MDL
Criado em 1997 e em vigor desde 2005, o Protocolo de Quioto é um acordo interna-
cional vinculante, com o objetivo de detalhar compromissos para a implementação 
da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, atribuindo metas 
individuais de limitação de emissões de GEE apenas aos países desenvolvidos. 

O Protocolo de Quioto teve dois períodos de compromisso: o primeiro (de 2008 a 
2012), prevendo redução média de 5% na emissão de GEE dos países desenvolvidos, e 
o segundo (de 2013 a 2020), com redução média de 18% da emissão de GEE dos países 
desenvolvidos.

Um dos princípios orientadores do Protocolo de Quioto foi o das responsabilidades 
comuns porém diferenciadas, que permitiu o entendimento de que os países que se 
industrializaram antes possuem uma responsabilidade maior pela concentração de 
GEE hoje na atmosfera e, portanto, devem liderar o processo de mitigação global.

Para viabilizar o cumprimento das metas climáticas dos países desenvolvidos, o Proto-
colo de Quioto estabeleceu alguns “mecanismos de flexibilização”:

• Comércio de emissões: comércio internacional de emissões, que permite aos 
países industrializados comercializar o excedente das suas unidades de permis-
são de emissões com outros países desenvolvidos.

• Desenvolvimento de projetos de redução de emissão: mecanismos que certi-
ficam projetos que reduzem emissão de GEEs, cujos créditos são usados para 
países desenvolvidos cumprirem suas metas climáticas no Protocolo de Quioto. 
Há 2 tipos: a) Implementação Conjunta: projetos são hospedados em países de-
senvolvidos e geram créditos que são transferidos para outros países desenvol-
vidos; e b) Mecanismo de Desenvolvimento Limpo: os projetos são hospedados 
em países em desenvolvimento – que não têm metas no Protocolo de Quioto – e 
transferidos para uso por países desenvolvidos.

Dessa forma, o Brasil – enquanto país em desenvolvimento – pôde participar ativa-
mente do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). A certificação dos projetos de 
MDL contava com um arcabouço criterioso de regras para garantir credibilidade, trans-
parência e rastreabilidade dos créditos gerados - CERs, do inglês Certified Emission 
Reduction -, sob a governança do Conselho Executivo do MDL. 

Até 2018, foram desenvolvidos 7.960 projetos no mundo todo, sendo cerca de 81,3% na 
Ásia e no Pacífico (cerca de 56% somente na China), 13,3% na América Latina (dos quais 
35% foram no Brasil, 18% no México e 11% no Chile), 3,1% na África, 1,3% no Oriente 
Médio e 1% na Europa e Ásia Central.

WEBINAR 3
MERCADOS DE CARBONO REGULADOS PELA CONVENÇÃO-QUADRO 
DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇA DO CLIMA (UNFCCC): MDL E 
OS NOVOS MERCADOS GLOBAIS DO ACORDO DE PARIS

https://www.youtube.com/watch?v=oXt7syyiUlw
https://www.youtube.com/watch?v=oXt7syyiUlw
https://www.youtube.com/watch?v=oXt7syyiUlw
https://www.youtube.com/watch?v=oXt7syyiUlw
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Dentre os tipos de projeto, 71% foram na área de energia renovável, 15% em redução 
de metano, cimento e minas de carvão, e 6% em eficiência energética. No Brasil, foram 
27,5% dos projetos em hidrelétricas, 18,4% em biogás e 16,7% em energia eólica. Até 
2018, houve cerca de US$ 32 bilhões em investimentos nesses projetos no Brasil, sendo 
97% do capital investido em geração de energia renovável, com uma média de redução 
anual de 54 MtCO₂e. 

As principais contribuições do MDL estão relacionadas à promoção de práticas de 
sustentabilidade e governança, com a criação de relevante estrutura institucional e de 
monitoramento e verificação de emissões nos países hospedeiros, capacitação técnica 
em contabilização de GEEs; bem como os benefícios econômicos, sociais e ambientais 
relacionados aos projetos em si. 

O Acordo de Paris e seu Artigo 6
Com a assinatura do Acordo de Paris, em 2015, que veio para substituir o Protocolo 
de Quioto, surgiu uma nova alocação de responsabilidades na governança global do 
clima. O Acordo de Paris prevê que todos os países – sejam eles desenvolvidos ou em 
desenvolvimento – devem apresentar suas Contribuições Nacionalmente Determina-
das (NDCs), ou seja, suas próprias metas individuais de redução de emissões de GEE, 
de forma sucessiva (a cada 5 anos), e de forma progressiva (cada vez mais ambiciosa). 
Além disso, o Acordo de Paris tem como objetivo frear o aquecimento global em níveis 
abaixo de 2°C em relação a níveis pré-industriais e tentar limitá-los a 1.5°C. Para isso, 
deve-se buscar a rápida redução das emissões, visando atingir a neutralidade ou o 
equilíbrio climático. 

Por meio de ações informativas, suporte e melhorias na cooperação internacional, a 
intenção é que o Acordo de Paris possibilite que todos adotem ações climáticas e que 
estas sejam realizadas com transparência. 

O Artigo 6º do Acordo de Paris oferece um conjunto de ferramentas (inclusive ferra-
mentas de mercado de carbono) para apoiar os países na implementação de suas 
NDCs e permitir ainda maior ambição na consecutiva elaboração dessas metas. Ele 
prevê 3 instrumentos:

 » Abordagens Cooperativas: quando os países atuam conjuntamente para transfe-
rir entre si seus resultados de mitigação (chamados ITMOs), por meio de progra-
mas vinculados, por exemplo (Artigo 6.2)

 » Mecanismo: quando os países geram créditos de carbono com base em regras 
específicas e certificadas em projetos por um mecanismo supervisionado pela 
UNFCCC (Artigo 6.4)

 » Abordagens não-mercadológicas: quando países desenvolvem programas de tra-
balho por meio do compartilhamento de melhores práticas de seus programas 
de eficiência energética, por exemplo, sem que isso implique em transferência 
de direitos ou créditos de carbono (Artigo 6.8)
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Por que o artigo 6 é importante?

• O Artigo 6º é a única parte do Acordo de Paris que envolve diretamente os ne-
gócios privados.

• Além dos instrumentos comerciais, a implementação de abordagens de não-
-mercado é essencial para contribuir para o desenvolvimento sustentável e a 
erradicação da pobreza.

• Há um grande potencial no mundo real para a ação cooperativa – demonstrado 
pelos projetos piloto do Artigo 6 já existentes –, mas, sem as decisões da ONU, 
pode ser difícil compreender o impacto geral da ação cooperativa na mitigação 
global.

• As empresas podem tomar decisões informadas sobre se devem investir em ati-
vidades de mitigação do clima no âmbito do Acordo de Paris quando esses ato-
res empresariais compreenderem como funcionam os instrumentos do Artigo 6º.

• Os instrumentos ainda estão em fase final de desenho, portanto, os reguladores 
e o governo precisam ouvir com atenção seus setores de negócios para entender 
as oportunidades que esses instrumentos podem trazer.

O Artigo 6.2 do Acordo de Paris permite que os países membros do Acordo de Paris 
desenvolvam “abordagens cooperativas”, pelas quais eles podem transferir seus re-
sultados de mitigação entre si (assim chamados ITMOS – Internationally Transferred 
Mitigation Outcomes), com o objetivo de cumprir suas NDCs. Nesse contexto, o Artigo 
6.2 prevê uma estrutura de contabilidade e reportes para cooperação bottom up des-
centralizada, que permite diferentes aplicações: os países podem cooperar para atingir 
suas NDCs, vincular políticas domésticas de precificação de carbono e estabelecer 
mecanismos de crédito bilaterais, por exemplo. Além disso, o sistema pode facilitar 
a criação de “clubes de carbono” entre os países, reduzindo os custos de mitigação e 
permitindo aumentar a ambição, bem como auxiliar o alcance de metas de emissões 
líquidas zero o mais rápido possível.

No caso do mecanismo do Artigo 6.4 do Acordo de Paris, seu funcionamento deve 
ser muito semelhante ao do MDL, também permitindo desenvolvimento de projetos 
por entidade pública ou privada, a qual deverá desenvolvê-lo de acordo com regras, 
modalidades e procedimentos estabelecidos por um órgão supervisor vinculado ao 
Acordo de Paris.

As perspectivas sobre o tamanho do mercado do Artigo 6º são bastante significativas. 
Em 2019, a International Emissions Trading Association (IETA) estimou negócios de US$ 
58 bilhões a US$ 167 bilhões no período até 2030. Em 2020, a publicação da The Paul-
son Institute, The Nature Conservancy, and the Cornell Atkinson Center for Sustaina-
bility estimou que o mercado de créditos de carbono em soluções climáticas naturais 
aumentará de US$ 0,9 a 1,4 bilhão em 2019 para US$ 24,9 a 39,9 bilhões em 2030.

https://www.youtube.com/watch?v=pF-f5i9nrGc
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https://www.youtube.com/watch?v=pF-f5i9nrGc
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California Low Carbon Fuel Standard (LCFS) 
O LCFD é um programa que tem por objetivo reduzir a intensidade do carbono nos 
combustíveis para transporte e diversificar a mistura de combustíveis. 
Dentre os benefícios esperados com o LCFS estão:

• Reduzir a emissão de carbono
• Transformar e diversificar as reservas de combustível
• Reduzir a dependência do petróleo
• Reduzir as emissões de outros poluentes regulamentados pelo Clean Air Act, de 

1970

O programa funciona basicamente assim: combustíveis com intensidade de carbono 
abaixo do benchmark geram créditos, e combustíveis com intensidade de carbono 
acima do benchmark geram déficits. Com isso, o LCFS promove o investimento em 
combustíveis de baixo carbono. 

Os geradores de crédito comercializam esses 
créditos no mercado [market place] e essas 

negociações são reportadas ao CARB [Califor-
nia Air Resources Board]. Então, no final do 

ano, os produtores de combustíveis com défi-
cit devem ter obtido e retido créditos suficien-
tes para cumprir com suas metas obrigatórias 

para aquele ano. E essa obrigação de com-
pliance é anual.

“

“

WEBINAR 4
CERTIFICADOS DE “DESCARBONIZAÇÃO”: RENOVABIO, CERTIFICA-
DOS DE ENERGIA RENOVÁVEL E OUTRAS ABORDAGENS

https://www.youtube.com/watch?v=pF-f5i9nrGc
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O programa foi regulamentado em 2018, com as seguintes características:

• Estabeleceu uma meta para 2030 de redução de 20% na intensidade de carbono
• Modelos de LCA (life cycle assessments, ou avaliações de ciclo de vida) revisados, 

com a inclusão de requisitos de verificação de terceiros
• Inclusão de oportunidades de crédito adicionais a partir de 2019
• Geração de créditos baseada em combustíveis: utilização de diesel renovável, 

biodiesel, etanol, gás natural renovável, hidrogênio, eletricidade de fonte alter-
nativa (crédito incremental e off-road), combustível alternativo para aviação e 
propano.

• Geração de créditos baseada em projetos: investimento em refinarias, inovações 
nos processos de refino de óleo e gás brutos, utilização de hidrogênio renovável 
para refinarias, refinarias de baixa complexidade e/ou baixo consumo de ener-
gia, concessão de crédito de infraestrutura para veículos com emissão zero de 
carbono (ZEV, do inglês zero emission vehicle), como infraestrutura de reabas-
tecimento de hidrogênio (HRI) e infraestrutura de carregamento rápido (FCI), e 
utilização de sistemas de captura e sequestro de carbono (CCS).

RenovaBio
O programa Renovabio é 

bastante parecido com o da Califórnia em termos 
de mitigação, a partir da redução da intensidade 
de carbono nos biocombustíveis. E como isso fun-
ciona? A gente tem uma meta de reduzir nos próxi-
mos 10 anos [começou em 2020] a intensidade de 
carbono na energia entregue nos combustíveis da 
nossa matriz. Hoje, o mix que a gente tem de com-
bustíveis entrega 72,57gCO₂e/MJ e o programa prevê 
que daqui a 10 anos a gente tenha 66,04gCO₂e/MJ 

no máximo. Só existe uma conta que faz essa equa-
ção fechar: se a gente olhar que a gasolina é perto 
de 90gCO₂e/MJ e o etanol e o biodiesel são perto de 
30gCO₂e/MJ, tem que aumentar a participação dos 
renováveis na matriz, e é assim que se reduz a in-

tensidade de carbono.

Felipe Bottini, Green Domus

“

“



Frente de Mercados de Carbono  |  Trilha LAB sobre Mercados de Carbono 22

A meta de descarbonização é o alicerce principal do RenovaBio: as distribuidoras de 
combustíveis são obrigadas a reduzir a intensidade de carbono de sua operação para 
que essa meta seja atingida, o que fazem por meio da aquisição de créditos gerados a 
partir da operação e produção de biocombustíveis – os Créditos de Descarbonização – 
“CBios”. Em 2020, foram adquiridos 14,53 milhões de CBios e a previsão é que em 2030 
sejam 90,67 milhões.

Esses CBios são gerados por produtores de biocombustíveis, a partir de uma aborda-
gem de ACV (Avaliação do Ciclo de Vida). Neste sentido, o CBio é a diferença daquilo 
que foi calculado na planta com o substituto fóssil em relação a todo o ciclo de vida 
do combustível fóssil substituído. Diferentemente do LCFS, o RenovaBio certifica a efi-
ciência energética (emitindo uma Nota de Eficiência Energético-Ambiental – NEEA, que 
é a redução em relação ao baseline), enquanto a CARB observa apenas a intensidade 
de carbono.

Atualmente, para geração de CBio são necessários 900 litros de etanol, 1.100 litros de 
biodiesel de grãos ou 400 litros de biodiesel residual.

Os CBios são escriturados por instituição financeira e registrados e comercializados 
em ambiente de bolsa, tendo a B3 operacionalizado uma plataforma própria para isso.
 
Fluxo do CBio: pré-registro (validação dos emissores e Notas Fiscais, e vínculo entre 
Emissor e Escriturador), registro e negociação (controle de emissão, plataforma de 
negociação e transferência de titularidade), e aposentadoria (comunicação entre as 
partes e unicidade de aposentadoria).

Pré-registro:
• Produtor/Emissor: produtor de biocombustíveis solicita à Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) a autorização da emissão do CBio.
• ANP: análise dos lastros e autorização para emissão do CBio.
• Produtor/Emissor: entra em contato com o Escriturador para solicitar a emissão 

do CBio.
• Escriturador: emite o CBio sob a forma escritural e inicia o processo de registro 

na B3.

Registro e negociação:
• B3: código identificador para o CBio é fornecido pelo sistema e os CBios ficarão 

disponíveis para negociação.
• Escriturador: após o primeiro negócio, aloca as quantidades para o comprador, 

indicando o preço unitário de venda dos CBios.
• Representante do cliente: representante do cliente comprador confirma a opera-

ção lançada pelo Escriturador.
• B3: DVP (entrega contra pagamento, do inglês Delivery Versus Payment) do CBio 

(ativo é trocado de posição mediante a confirmação de pagamento).
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Aposentadoria:
• Representante do cliente: lança a aposentadoria do CBio em nome do cliente/

investidor.
• B3: sistema identifica quantidades em custódia e solicita duplo-comando do 

Escriturador.
• Escriturador: faz o duplo-comando da operação para ter controle das quanti-

dades escrituradas.
• B3: aposenta o CBio retirando as posições do cliente.

Certificados de Energia Renovável no Brasil
A plataforma internacional I-REC Standard estabelece um sistema de rastreamento de 
energia no mundo, com padrões definidos e adotados pelo Brasil em 2016. Um Certi-
ficado de Energia Renovável (REC) é um sistema confiável de emissão, rastreamento e 
transferência de atributos ambientais da energia:

• Cada REC representa 1 MWh de energia renovável produzida
• Ativo gerado pelas empresas geradoras de energia
• Ativo é adquirido pelos consumidores de energia (pode haver intermediários)
• Há um Emissor Local em cada país, com base no uso do Padrão I-REC (no Brasil 

é o Instituto Totum)

Como funciona?
• Geração do REC: produtores de energia elétrica de fonte renovável solicitam a 

emissão de REC ao gerar energia para abastecer o sistema de transmissão e dis-
tribuição de energia elétrica que, por sua vez, abastece o mercado consumidor.

• Comercialização do REC: transferência dos certificados em contas de comerciali-
zadores de energia, chegando ao consumidor final. O REC sai da conta do produ-
tor de energia elétrica de fonte renovável e vai para a conta do comerciante me-
diante pagamento, que registra o REC, vende-o para um distribuidor de energia 
elétrica e transfere o REC para a conta deste mediante pagamento.

• Cancelamento do REC: ocorre quando o certificado é utilizado por um consu-
midor final que pretende utilizá-lo para demonstrar o consumo de energia re-
novável, inclusive para poder relatar emissões de Escopo 2 por Localização ou 
Escolha de Compra. O uso do REC permite à organização relatar emissões baixas 
ou até zero no Escopo 2 (caso possua 100% de energia renovável rastreada com 
garantia de origem).
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Até abril de 2021, foram emitidos 4.013.000 I-RECs e registradas 197 usinas no Brasil.

Para poder se garantir a origem da energia, 
foi criado nos Estados Unidos e na Europa o 
sistema de RECs, que nada mais é do que um 
sistema de book and claim, então, toda ener-

gia injetada no sistema que é renovável se 
anota, para cada MWh se cria um certificado, 

que fica empilhado em uma plataforma de re-
gistro. No momento em que os consumidores 
demandam a garantia da origem da energia, 

eles compram esses certificados – se debita de 
um lado e se credita do outro lado –, se faz a 

aposentadoria desses certificados (é o mesmo 
sistema utilizado no CBio), de tal forma que se 

evita que seja pedalado esse título (se evita 
falsa geração, geração indevida e, também, a 

dupla contabilização.

Fernando G. Lopes, Instituto Totum

“

“
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https://www.youtube.com/watch?v=s3vlBiUwcp8
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Os mercados de carbono voluntários surgiram em um vazio entre os compromissos 
decorrentes do Protocolo de Quioto e a expectativa de atores que desejavam fazer 
além desse compromisso. Com o Acordo de Paris, passamos a uma realidade de ainda 
maior apetite do setor privado. 

No ano de 2020, as emissões globais reduziram 6,4% em relação ao ano de 2019. Con-
tudo, a redução necessária para alcançar os compromissos do Acordo de Paris seria de 
7% das emissões anuais para limitar o aquecimento global a 2,0°C e 14% das emissões 
anuais para limitar o aquecimento global a 1,5°C. 

Atualmente, mais de 1.500 empresas no mundo manifestaram interesse voluntário em 
neutralizar suas emissões para ajudar nesses esforços globais de descarbonização. 
Com isso, espera-se que a demanda global por créditos de carbono no mercado volun-
tário cresça, podendo aumentar em 15 vezes até 2030 e 100 vezes até 2050.

Com o objetivo de definir princípios claros e de estabelecer regras e standards para 
comercialização de créditos de carbono no mercado voluntário, foi criada a iniciativa 
Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets (TSVCM). Dentre os objetivos dela, es-
tão estabelecer core carbon principles por todos os créditos gerados: princípios com-
partilhados entre todos os projetos, como adicionalidade, linhas de base de emissões, 
qualidade e taxonomia.

Outra iniciativa da TSVCM é a elaboração de “contratos de referência” para compra e 
venda de créditos de carbono, que possam ser utilizados para negociar créditos em 
grande escala.

Os projetos a serem certificados no mercado voluntário de carbono devem atender 
a alguns requisitos, os quais hoje precisam estar alinhados à estrutura do Acordo de 
Paris:

• Adicionalidade: necessário demonstrar adicionalidade regulatória, bem como 
adicionalidade financeira do projeto. O que é adicional provavelmente evolui-
rá com o tempo, como já está acontecendo.

• Definição de linha de base: é necessário atualizar regularmente (e dinamica-
mente) as linhas de base, levando em consideração a política climática do país 
anfitrião do projeto.

• Dupla reivindicação: é necessário adotar medidas para evitar dupla reivindi-
cação do crédito entre a realização da NDC do país anfitrião e a compensação 
voluntária do ator privado. Requer maior envolvimento do país anfitrião, e 
implica na diferenciação entre os créditos que foram deduzidos da realização 
da NDC e aqueles que não foram.

WEBINAR 5
MERCADOS VOLUNTÁRIOS NA ERA PÓS-KYOTO

https://www.youtube.com/watch?v=s3vlBiUwcp8
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• Desenvolvimento sustentável: os projetos devem promover o desenvolvimento 
sustentável por meio de atividades de mitigação, alcançando impactos mais 
holísticos e duradouros.
Há também muitas melhorias que podem ser incrementadas neste mercado 
por meio da digitalização:

• Inovação pela digitalização para tornar os mercados mais confiáveis, mais 
acessíveis, e mais ajustados para os desenvolvedores de projetos e os 
compradores, como, por exemplo, por meio da utilização de “tokenização” 
e monitoramento por soluções digitais.

• Importante para escalar o uso dos mercados por meio de tecnologia e di-
gitalização, e torná-los mais confiáveis e eficientes.

Iniciativa Science-Based Targets
A Science Based Targets initiative (SBTi) é uma parceria entre CDP, Pacto Global da ONU 
(United Nations Global Compact), World Resources Institute (WRI) e World Wide Fund 
for Nature (WWF) para impulsionar uma ação climática ambiciosa no setor privado 
permitindo que empresas estabeleçam metas de redução de emissões que sejam ba-
seadas na ciência, a fim de alcançar os objetivos do Acordo de Paris.

As metas adotadas pelas empresas para reduzir suas emissões de gases de efeito 
estufa (GEE) são consideradas “Metas baseadas na ciência (SBTs)” se estão alinhadas 
com o que a mais atual ciência climática indica como necessário para cumprir os ob-
jetivos do Acordo de Paris – limitar o aquecimento global a 2ºC com relação aos níveis 
pré-industriais e fazer todos os esforços possíveis para limitá-lo a 1.5ºC. As metas SBT 
ajudam as empresas a determinar quanto e em que velocidade devem reduzir suas 
emissões de GEE.

Para elaborar uma meta baseada na ciência é necessário:
• Commit (Engajamento): empresa apresenta uma carta em que estabelece sua in-

tenção de elaborar uma meta baseada na ciência.
• Develop (Desenvolvimento): empresa trabalha na elaboração de suas metas de 

acordo com os critérios da SBTi.
• Submit (Submissão): empresa submete suas metas para validação oficial.
• Communicate (Comunicação): empresa anuncia suas metas e comunica seus gru-

pos de interesse.
• Disclose (Divulgação): empresa reporta anualmente suas emissões e seu progresso 

com relação às metas.
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O escopo do compromisso pode ser das seguintes formas:
• Opção 1 (metas de redução de emissões alinhadas a 1.5°C): Metas de redução de 

emissões alinhadas aos cenários de descarbonização de 1.5°C (5-15 anos) e com 
as trajetórias que levam a emissões líquidas zero na cadeia de valor em 2050. As 
empresas comprometidas com a SBTi por meio da campanha Business Ambition 
for 1.5°C também se tornam automaticamente parte do movimento global Race 
to Zero. As empresas devem estabelecer metas de 5 a 15 anos sobre as emissões 
de toda sua cadeia de valor (metas interinas baseadas na ciência).

• Opção 2 (metas net-zero e objetivos interinos de redução de emissões): Metas de 
longo prazo de alcançar emissões líquidas zero no mais tardar em 2050 e metas 
interinas de redução de emissões (5-15 anos). Se a descarbonização profunda 
não é atingida em 15 anos, as empresas devem estabelecer uma meta adicional, 
alinhada com as trajetórias que limitam o aquecimento a 1.5°C (net-zero/descar-
bonização profunda). As metas net-zero compreendem ações de compensação 
e neutralização, sendo recomendado que as empresas compensem as emissões 
restantes durante a transição rumo a net-zero e obrigatório que neutralizem 
qualquer emissão residual por meio da remoção do dióxido de carbono da at-
mosfera no ponto de net-zero. 

Uma empresa típica com metas SBT reduz suas emissões diretas (escopos 1 e 2) a uma 
taxa anual linear de 6,4%, que supera a taxa requerida pelos critérios da SBTi para 
cumprir com os cenários alinhados à ambição de 1.5°C (4,2%).

Até 2020, foram 1.577 empresas adotando ações climáticas, 796 empresas com metas 
SBT e 633 compromissos com a meta de 1,5°C do Acordo de Paris. Empresas com metas 
baseadas na ciência estão cumprindo com a ambição proposta pelo Acordo de Paris, 
reduzindo suas emissões em larga escala, e reduziram suas emissões combinadas em 
25% desde 2015, o que contrasta com um aumento de 3,4% nas emissões globais de 
energia e de processos industriais durante o mesmo período.



Frente de Mercados de Carbono  |  Trilha LAB sobre Mercados de Carbono 29

https://www.youtube.com/watch?v=y4wvFwTMAHc
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REDD+ (Reduction of Emissions from Deforestation and Degradation)
REDD+ é uma metodologia criada pela primeira vez no âmbito da UNFCCC para im-
plementação de projetos de proteção da floresta que evitam o desmatamento e a 
degradação florestal e, consequentemente, a emissão de GEEs, gerando receita por 
meio dos créditos de carbono aos envolvidos em sua implementação e manutenção. 
Nesse conceito estão inseridas atividades de conservação e aumento do estoque de 
carbono, como por meio de restauração florestal, de modo que o “+” designa os co-be-
nefícios socioambientais dessas atividades. Por exemplo, é o caso de um proprietário 
de terra rural que, dentro de sua área florestal de livre disposição compensa o custo 
de oportunidade de uso dessa terra para fins agropecuários, desenvolvendo projetos 
de proteção e restauração florestal. Assim, passa a obter renda proveniente da nego-
ciação dos créditos de carbono gerados pelos projetos de REDD+.

No Brasil, esses projetos podem ter o papel importante de evitar a “savanização” da 
Amazônia. A Amazônia armazena 100 GtCO₂e, que equivale a 10 anos da queima cons-
tante de todas as fontes fósseis do planeta. Cerca de 17% dessa floresta já foi des-
matada e, se alcançar 25% de desmatamento, isso pode desencadear um processo 
irreversível de savanização.

Projetos de REDD+ no Brasil também apresentam diversas vantagens:
• Crescimento econômico
• Desenvolvimento da bioeconomia local, aplicando conhecimento adquirido em 

novas tecnologias e práticas
• A floresta pode ser integrada na dinâmica social dos brasileiros (a floresta pre-

cisa ser desmarginalizada).
• Proteção da biodiversidade local e comunidades locais

No entanto, há desafios:
• Ambiente regulatório complexo (principalmente questões fundiárias)
• Dificuldade em acessar áreas remotas
• Alta competitividade da soja e gado torna o desmatamento para produção atra-

tivo para donos de terra locais
• Difícil convencimento dos proprietários acerca da superação do custo de opor-

tunidade, uma vez que o mercado de soja e gado importa em alta lucratividade
• Cenário político e legislativo incerto sobre o futuro do REDD+

Conceitos centrais para manter a integridade dos projetos e gerar créditos de quali-
dade:

• Adicionalidade: importa na aferição do resultado, para entender se ele adiciona 
impactos positivos, considerando uma linha de base do que já é feito como pa-
drão naquela área. O projeto deve adicionar resultados para além do business 
as usual.

• Permanência: ideia de manutenção dos projetos, para que eles não sejam es-
tanques, de modo que atividade futura imediata que o substitua não esvazie os 
benefícios de sua implantação. 

WEBINAR 6
OFFSETS FLORESTAIS E SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA

https://www.youtube.com/watch?v=y4wvFwTMAHc
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• Não-Vazamento: cuidar para que não haja o deslocamento do desmatamento 
para outras áreas não abrangidas pelo projeto. Assim, os projetos devem buscar 
centrar em áreas maiores, que evitem e mitiguem o risco de vazamento.

Mais recentemente, busca-se desenvolver programas jurisdicionais de REDD+, que 
nada mais é do que um programa de redução de emissões de carbono de grande 
escala, no nível de uma jurisdição – um estado, um país – contendo um mecanismo 
de REDD+ em seu sistema de contabilidade de emissões. Trata-se de uma abordagem 
que almeja um impacto mais abrangente desses grandes projetos, de modo a reduzir 
os riscos de vazamento (quando o desmatamento é evitado em uma propriedade, por 
exemplo, mas migra para uma área vizinha).

Programas jurisdicionais envolvem toda uma jurisdição preenchida com vários proje-
tos REDD+. Nesse sentido, projetos/atividades REDD+ de menor escala podem compor 
o programa de REDD+ jurisdicional, desde que compatíveis com os padrões estabele-
cidos nesse programa.
 
LEAF (Lowering Emissions by Accelerating Forest finance Coalition) 
A Coalizão LEAF é uma iniciativa criada pelo Reino Unido, Estados Unidos e Norue-
ga com o objetivo de mobilizar pelo menos US$ 1 bilhão em financiamento em 100 
milhões de toneladas de CO₂, dando início ao que se espera que se torne um dos 
maiores esforços público-privados já feitos para proteger as florestas tropicais, para o 
benefício de bilhões de pessoas que dependem delas e para apoiar o desenvolvimen-
to sustentável. A 1ª rodada de projetos finalizou em julho de 2021 e teve 5 vezes mais 
submissões de projetos do que o recurso que a Coalizão dispunha, demonstrando o 
interesse dos países. A metodologia utilizada é a ART TREE: ART (Architecture for REDD+ 
Transactions) TREE (The REDD+ Environmental Excellence Standard), focada em progra-
mas de REDD+ jurisdicionais.

Mercado voluntário e créditos florestais
O mercado voluntário de carbono já vem desenvolvendo metodologias para certifica-
ção de reduções de emissões de carbono para o setor florestal, sendo que também já 
havia metodologias do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto. 

Os compradores e investidores têm buscado não só resultados de mitigação do carbo-
no, mas também os co-benefícios dos créditos de carbono. Esses atores querem trazer 
uma boa narrativa para suas estratégias de redução de carbono, relacionada a bons 
projetos, desenvolvidos em um importante ecossistema e que influenciem positiva-
mente a vida das comunidades locais.

Soluções baseadas na natureza são atualmente o tipo mais demandado de compensa-
ções para compromissos voluntários. As empresas têm buscado seus próprios projetos 
para gerar créditos de carbono e potenciais investidores em restauração. A indústria 
tem chamado esse movimento de insetting, uma vez que a empresa é a detentora do 
projeto que vai gerar a redução ou compensação de suas emissões.

O REDD+ corresponde atualmente a cerca de 32% dos créditos de carbono no mercado 
voluntário.
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Estimativas do potencial de créditos de carbono ou ativos florestais no 
território brasileiro
O Cadastro Ambiental Rural (CAR) pode ser uma importante ferramenta de gestão de 
ativos de carbono florestal, tendo cadastrado um total de 4,2 milhões de imóveis ru-
rais no território brasileiro. O CAR permite avaliar os imóveis individuais sob tutela do 
Código Florestal e, a partir disso, estabelecer a necessidade de restauração florestal ou 
uma possibilidade de negociação de excedentes florestais.

Segundo análise do Professor Raoni Rajão no âmbito do projeto PMR Brasil, há um 
relevante potencial de ativos oriundos da restauração florestal no Brasil. Essa conclu-
são passa, inicialmente, pela compreensão acerca da aplicabilidade e utilização das 
bases de dados disponíveis – Mapa de uso do solo, Plataforma MapBiomas e CAR – na 
identificação da área a ser restaurada nos imóveis para cumprimento das exigências 
de Reserva Legal estabelecidas no Código Florestal (Lei Federal n.º 12.651/2012), equi-
valente a 80% da área do imóvel situado na Amazônia, 35% no Cerrado Amazônico 
e 20% nos demais biomas do país. Considerando as alterações trazidas pelo Código 
Florestal de 2012 quanto ao desmatamento ilegal realizado antes de julho de 2008, 
estima-se que há uma área de 14 milhões de hectares a serem restaurados no Brasil 
e de 36,9 milhões de hectares a serem conservados. Nesse cenário, o potencial de 
restauração florestal é ainda mais significativo quando observado que a estimativa 
do custo de restauração – que engloba custo de transação (é diluído quanto maior 
o imóvel), restauração e oportunidade (renda perdida a partir da restauração dessas 
áreas) –mantém-se abaixo de R$ 30,00/40,00 por tonelada para um universo de quase 
2,5 GtCO2 de potencial restaurável.

Além da restauração florestal relacionada às premissas do Código Florestal Brasileiro, 
o setor florestal comercial (silvicultura) demonstra uma segunda fonte relevante de 
ativos em potencial. Essa projeção positiva é decorrente do balanço de carbono de 
setores como siderurgia, papel e celulose (atividades que consomem madeira), a partir 
da inclusão da remoção de CO2 proporcionada pela verticalização de suas florestas 
plantadas (Projeção das Emissões Setoriais x Projeção das Remoções – RMUs comer-
ciais). Em 2020 foi observado que cerca de 35% das emissões desses setores poderiam 
ser abatidas a partir desses RMUs de Silvicultura, sendo equivalente a 29% em 2025 e 
23% em 2030, com potencial de cerca de 0,88GtCO₂.
 
Uma terceira fonte de possíveis ativos associados à conservação e à restauração flo-
restal é o “desmatamento evitado”, quando a conservação de áreas que poderiam es-
tar sujeitas a desmatamento legalmente é contemplada no âmbito de uma transação 
econômica, a exemplo das emissões evitadas originadas da conservação de exceden-
tes de Reserva Legal. Para conversão dessa projeção em algo tangível, faz-se neces-
sário compreender a dimensão do ativo de Reserva Legal no Brasil para identificar a 
quantidade de floresta e de carbono nos imóveis, e, em seguida, quantificar o risco de 
desmatamento nessas áreas. O resultado da multiplicação desses fatores – estoque de 
carbono e risco de desmatamento – equivale às emissões evitadas, objeto de emissão 
de Cota de Reserva Ambiental (CRA) e remuneradas por meio de um contrato em que 
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o proprietário do imóvel se compromete a conservar a área e evitar o desmatamento 
que, se realizado, geraria um número estimado específico de emissões. O potencial 
de ativos de desmatamento evitado considera os custos de transação e oportunidade 
(potencial dos recursos provenientes de uma expansão agrícola), e atinge cerca de 
8GtCO₂, sendo a maior parte concentrado na faixa abaixo de R$ 10,00 por tonelada de 
CO₂ evitado.

Conclusões:
• Necessária clara definição das metodologias e abordagens de mensuração, relato 

e contabilização (já existem propostas metodológicas que buscam modelagem, 
mas a partir do funcionamento desse mercado e da criação de uma regulação, 
importante haver um detalhamento maior das metodologias).

• As três modalidades/setores para emissão de ativos florestais – restauração/
conservação das florestas das áreas de reserva legal, setor florestal comercial e 
desmatamento evitado – se mostraram custo-efetivas.

• Desmatamento evitado possui grande potencial, porém, ainda é circundado por 
grandes incertezas metodológicas, como a adicionalidade, que depende do risco 
de desmatamento efetivo e da governança.

• Necessário discutir parâmetros para não inundar eventual mercado (para evitar 
uma grande geração de crédito em áreas com pouca adicionalidade).

• Créditos de carbono de restauração de reserva legal é a melhor opção para o 
mercado nacional (permanência garantida pelo cumprimento do Código Flores-
tal, baixa incerteza metodológica para definição da adicionalidade, e a imple-
mentação do Código traz benefícios adicionais, como redução do desmatamento 
ilegal).

Programa Floresta+ do Ministério do Meio Ambiente
O Programa Floresta+ é uma ação do Ministério do Meio Ambiente (MMA) para criar, 
fomentar e consolidar o mercado de serviços ambientais, reconhecendo e valorizando 
as atividades ambientais realizadas e incentivando a sua retribuição monetária e não 
monetária.

O foco é exclusivo em área de vegetação nativa em todos os biomas brasileiros: Ama-
zônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa.

A lógica por trás do programa é de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA):
• Quem presta serviços ambientais: proprietários rurais, grupos familiares, comu-

nidades, gestores de projetos e governo.
• Atividades de serviços ambientais: monitoramento, vigilância, proteção, comba-

te a incêndio e recuperação de vegetação nativa, que proporcionam benefícios 
ecossistêmicos relevantes.

• Benefícios ecossistêmicos: água, retirada de carbono da atmosfera, conservação 
da biodiversidade, proteção do solo, regulação do clima e polinização.

• Mercado: financeiro, bens de consumo, tecnologia, óleo e gás, alimentos e bebi-
das, farmacêuticos, energia elétrica e tratamento de água. Ente financiador dos 
serviços por meio da remuneração aos prestadores de serviços ambientais.

• Conceito: Remuneração aos prestadores de serviços ambientais
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Foi criado um CNAE (Cadastro Nacional de Atividades Econômicas) específico para a 
atividade econômica de conservação de florestas nativas (0220-9/06 – Conservação 
de florestas nativas), de modo que essa atividade se tornou passível de remuneração 
formal, desde que contemple:

• A conservação da vegetação nativa com objetivo de aumento e manutenção dos 
estoques de carbono, conservação da biodiversidade, polinização, regulação do 
clima, disponibilidade hídrica, proteção e fertilidade do solo, ciclagem de nu-
trientes, entre outros benefícios ecossistêmicos.

• O florestamento e o reflorestamento de florestas nativas, com o objetivo de ma-
nutenção da biodiversidade.

• A utilização de tratos silviculturais em florestas nativas.

Para isso também foi criada uma plataforma digital do Floresta+, para conectar áreas 
de floresta nativa preservadas em todos os biomas, com quem quer reconhecer e re-
munerar aqueles que cuidam.

Especificamente o programa Floresta+ Carbono foca em conectar atividades de proje-
tos de REDD+. Segundo o MMA, o que se comercializa nesse mercado não é o carbono 
como ativo, mas sim os serviços ambientais de proteção, monitoramento, vigilância, 
combate a incêndios e recuperação que resultam em captura e estocagem, evitando 
emissões de GEE na atmosfera. O crédito de carbono é usado como um indicador de 
desempenho e performance dos projetos.

O objetivo geral do Floresta+ Carbono é criar um ambiente de negócios favorável e 
efetivo para que o mercado voluntário de carbono aconteça em escala relevante, per-
mitindo a compensação das emissões de carbono e a conservação das florestas e da 
biodiversidade.

O agro tem um impacto direto nessa agenda climá-
tica, seja por redução de emissões, com o agro mais 

bem feito, seja aumentando a captura. Então no 
agro a gente nem fala de pegada (de carbono); fala 
de balanço, porque realmente a gente consegue tra-
balhar nas duas frentes. Mas também tem um im-
pacto indireto, que é o aumento da produtividade, 

que pode ajudar a reduzir pressão sobre novas áre-
as. Esse é um ponto superinteressante porque toca 
diretamente a redução de pressão, particularmente 

sobre desmatamento

Eduardo Bastos, Bayer
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