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Os mercados voluntários de carbono podem desempenhar um papel importante no 
processo de descarbonização da economia global. No Brasil, tem crescido o interesse 
dos atores privados em desenvolver projetos e soluções para desenvolvimento desse 
mercado no contexto doméstico; assim como tem crescido a demanda pela compra 
de créditos de carbono brasileiros, inclusive por empresas e atores locais. A falta de 
um ambiente regulado por lei, contudo, torna mais difícil o acesso a conhecimento, 
a compreensão e a interpretação de aspectos básicos sobre o funcionamento desses 
mercados e suas implicações práticas. Visando contribuir com esclarecimento de in-
formações essenciais àqueles interessados em participar de iniciativas de mercado 
voluntário de carbono no Brasil, o GT Finanças Verdes do LAB desenvolveu este Q&A 
Básico sobre Mercados Voluntários de Carbono no Brasil.
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1. O QUE É PRECIFICAÇÃO DE CARBONO? 

A precificação do carbono é um mecanismo voltado à internalização nos negó-
cios dos custos sociais e ambientais vinculados à emissão de gases de efeito 
estufa (GEE) na atmosfera.

Existem dois principais mecanismos de precificação de carbono envolvendo a 
intervenção governamental: 

(i) tributação sobre a emissão do carbono, por meio da qual o governo, 
mediante a edição de instrumentos normativos, determina um preço 
a ser pago por tonelada de carbono emitida, de forma que, quanto 
maior a quantidade de carbono emitida, maior o preço de tributo a 
ser pago; e 

(ii) criação de um sistema de comércio de emissões de carbono (em 
inglês emissions trading system – ETS – e também conhecido como 
“cap-and-trade”), no qual o governo estabelece uma quantidade má-
xima de emissões permitida para os setores econômicos regulados 
(cap) e distribui permissões ou direitos de emissão (no inglês “allowa-
nces”) correspondentes aos agentes regulados, que somente poderão 
emitir GEE na medida em que possuírem permissões suficientes para 
justificar o volume de emissões. Conforme os agentes regulados fo-
rem mais ou menos eficientes nas suas emissões de GEE, terão exce-
dentes ou déficits de permissões, que poderão comercializar entre si. 
O cap global, ou seja, a disponibilidade de permissões no mercado, 
vai sendo reduzida gradualmente, e assim o preço das permissões se 
ajusta conforme as regras do mercado. 

Na ausência de mecanismos de precificação governamentais, atores privados 
podem também estabelecer medidas de precificação interna de carbono, po-
dendo para tanto considerar o preço médio do crédito de carbono no mercado, 
entre outros métodos.
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2. QUAIS SÃO OS TIPOS DE MERCADOS DE CARBONO?

Os mercados de carbono podem ser compreendidos de acordo com o tipo de 
demanda pela compra de unidades que representam permissões ou reduções 
de carbono. Essa demanda pode ser (i) obrigatória ou (ii) voluntária. 

Na demanda obrigatória, temos um contexto em que os atores envolvidos uti-
lizam permissões ou reduções de carbono para cumprir obrigações de caráter 
legal. Nessa categoria, estão os mercados regulados por governos nacionais ou 
subnacionais, por meio de sistemas de comércio de emissões. Também estão 
nesta categoria os mercados criados dentro de tratados internacionais, como 
o Protocolo de Quioto1 e o Acordo de Paris2, em que os países signatários têm 
obrigações relacionadas à redução de suas emissões de GEE, e podem utilizar 
créditos de carbono para cumprir essas obrigações, a partir de mecanismos 
criados dentro da própria Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mu-
danças Climáticas - UNFCCC3. 

Dentre os sistemas de comércio de emissões jurisdicionais, segundo dados 
do Banco Mundial4, existem 9 iniciativas nacionais – incluindo México e China, 
entre outros – e 29 Subnacionais – o estado da Califórnia, o estado da Virgínia, 
e a cidade de Tóquio, por exemplo – além de iniciativas regionais como a da 
União Europeia.

Já no mercado voluntário, é por mera liberalidade que entidades do setor priva-
do buscam adquirir créditos de carbono, para cumprir com suas metas volun-
tariamente fixadas de redução e neutralização de emissões. Nesse contexto, os 
créditos de carbono que elas adquirem são oriundos de projetos certificados 
que resultem em reduções de emissões de gases de GEE, conforme verificado a 
partir de uma linha de base e por meio da utilização de determinadas tecnolo-
gias ou metodologias de acordo com standards reconhecidos no mercado, em 
um rigoroso processo de verificação e validação por entidades independentes. 

1 O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (“MDL”) é um mecanismo que certifica projetos de créditos de carbono 
utilizados pelos países que tem obrigações dentro do Protocolo de Quioto.
2 O Artigo 6 do Acordo de Paris prevê instrumentos de mercado de carbono que podem ser usados pelos países 
para cooperativamente cumprirem suas NDCs e promoverem mais ambição na mitigação climática.
3 Para maiores informações sobre a Convenção e o Protocolo de Quioto, ver item 4 deste documento.
4 https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/map_data 

https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/map_data
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3. O QUE SÃO CRÉDITOS DE CARBONO? 

Crédito de carbono é um termo genérico que normalmente se refere a unidade 
que representa a redução ou remoção de 1 tonelada de CO2 equivalente da 
atmosfera, e que pode assim conferir um direito ao seu titular de efetuar a 
mesma quantidade de emissão para a atmosfera, a depender do contexto em 
que realizada essa compensação e das regras sob as quais está sujeito5. 

Por esse motivo, é também chamado de offset, que em inglês significa com-
pensação. Embora tenha se popularizado chamar essas unidades de “créditos” 
de carbono, um termo mais consistente seria “redução verificada de emissões” 
ou “RVE”, que em inglês tem gerado a sigla VERs (verified emission reductions), 
já que há outras utilidades para essas unidades e nem sempre elas poderão 
ser utilizadas para a finalidade de compensação.

Normalmente essas unidades são geradas a partir de um projeto, que passa 
por um processo de verificação e validação com base em standards internacio-
nais e auditoria, que reconhece e certifica ter havido uma efetiva redução ou 
remoção de GEE a partir de determinadas metodologias e critérios. Nesse sen-
tido, a redução verificada de emissões é diferente da “permissão” ou “direito 
de emissão” de carbono conferido por um governo no âmbito de um sistema 
de comércio de emissões devidamente regulamentado.

No contexto do mercado voluntário de carbono, a legislação não costuma tra-
tar especificamente da natureza jurídica dos créditos de carbono, o que oca-
siona insegurança jurídica neste mercado.

Especificamente no Brasil, o artigo 9º da Lei 12.187 de 2009 definiu créditos 
de carbono relacionados a reduções de emissões dentro de um futuro MBRE 
– Mercado Brasileiro de Reduções de Emissões - como “títulos mobiliários re-
presentativos de emissões de gases de efeito estufa potencialmente transacio-
nados em bolsas de mercadorias e futuros, bolsas de valores e entidades de 
balcão organizado, autorizadas pela CVM”, o que na prática corresponderia a 
um título de crédito. No entanto, não houve regulamentação desta norma até 
o momento.

A CVM já se manifestou reconhecendo que as Reduções Certificadas de Emis-
são (RCEs) – créditos de carbono originados no âmbito do Mecanismo de De-
senvolvimento Limpo (MDL) – também não se enquadram no conceito de valor 
mobiliário. 

5 Na medida em que representa a redução ou remoção de GEE da atmosfera, um agente que, ao seu turno, realize 
emissões de GEE pode ter interesse na compensação de tais emissões, por razões múltiplas, e assim vislumbrar 
valor na sua aquisição. A compensação pode ser efetivada em diferentes contextos e estar sujeita a diferentes 
regras.
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Também não há enquadramento dos créditos de carbono do mercado volun-
tário como ativos financeiros sob a regulamentação do Banco Central do Brasil 
(Bacen), tendo em vista que, para tal, haveria a necessidade de serem escritu-
rados ou custodiados por instituição financeira, o que não acontece no Brasil. 

Por outro lado, a Lei 12.651/2012 (Código Florestal) chegou a definir o crédito de 
carbono como “título de direito sobre bem intangível e incorpóreo transacio-
nável”, conceito que vem sendo mais largamente utilizado atualmente. 

O Projeto de Lei 528/2021, apensado ao PL 2148/2015, em tramitação por ini-
ciativa da Câmara dos Deputados, tem por objetivo regulamentar o Mercado 
Brasileiro de Redução de Emissões, previsto na Política Nacional de Mudanças 
Climáticas – Lei 12.187/2010, criando um sistema de registro e contabilidade 
das emissões no Brasil, e contém proposição de que o crédito de carbono seja 
definido como “título de direito sobre bem intangível, incorpóreo, transacio-
nável, fungível e representativo de redução ou remoção de uma tonelada de 
carbono equivalente”. 

Logo, essa conceituação jurídica ainda está em processo de construção na 
legislação brasileira. 

Outras unidades normalmente tratadas como créditos de carbono incluem as 
seguintes:

Créditos de Descarbonização (CBIOs)

Um pouco diferente do crédito de carbono acima definido é a situação do 
CBIO, criado pela Lei 13.576/2017. Sua emissão não está associada a um projeto 
validado, monitorado e verificado, que revela uma redução de emissões ou 
remoção de GEE a partir de uma linha de base: os CBIOs são gerados a partir 
de um resultado de eficiência energética do biocombustível comercializado 
pelos produtores, o qual é auditado por terceira parte (e neste caso regulado 
pela ANP, e conforme regulamentação do Programa RENOVABIO mencionado 
no item 4 deste documento). Como o próprio nome já diz, os CBIOs são cré-
ditos voltados a promover a descarbonização do setor de transporte no Bra-
sil. Dessa forma, aqueles que adquirem o CBIO estão financiando uma maior 
participação do biocombustível na matriz energética do setor de transporte 
brasileiro. 
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O Conselho Nacional de Política Energética (“CNPE”) define as metas nacionais 
compulsórias anuais de redução de emissões de GEE para a comercialização de 
combustíveis e divide a meta nacional entre os distribuidores de combustíveis 
fósseis autorizados. O rateio da meta anual - definida em CBIOs a serem adqui-
ridos - é realizado proporcionalmente à emissão de GEE correspondente aos 
combustíveis fósseis comercializados por cada distribuidor de combustível.

Os CBIOs são transacionados na plataforma da B3 e podem ser adquiridos pe-
las partes obrigadas (distribuidores de combustíveis fósseis) ou por qualquer 
parte interessada em adquirir voluntariamente. 

Em março de 2022, o Ministério de Minas e Energia abriu consulta pública para 
alteração da Portaria nº 419/2019 (que regulamenta, entre outros, a negociação 
dos CBIOs), com o objetivo de aprimorar as negociações e proteger as partes 
envolvidas de oscilações bruscas nos preços atrelados aos CBIOs6.

Renewable Energy Certificate ou Certificado de Energia Renovável (RECs)

O REC constitui um título que garante que a energia adquirida foi gerada a par-
tir de uma fonte renovável (i.e. sol, vento, água, biomassa, biogás, calor da terra, 
ondas e marés), garantindo tal condição a partir da rastreabilidade da origem 
dessa energia. Também diferente do crédito de carbono, é medido na forma de 
1MWh de energia renovável injetada na rede.

O REC foi criado porque a energia elétrica gerada pelas variadas fontes é inje-
tada na rede, de forma que se torna fisicamente impossível saber qual energia 
é consumida por quem. Assim, para possibilitar a legítima reivindicação de 
consumo de energia renovável, foi criado um sistema que identifica a energia 
renovável injetada na rede e a converte em certificados únicos (não duplicá-
veis) que possam ser adquiridos por interessados.

De certa forma o REC também é um “crédito de descarbonização” uma vez 
que atesta que a energia utilizada pelos seus consumidores finais é renovável. 
Nesse sentido, ele pode ser utilizado para demonstrar cumprimento do Escopo 
2 do GHG Protocol7, i.e. emissões associadas ao consumo de energia elétrica, 
resultando em emissões menores ou nulas de GEE decorrentes do consumo 
nesse quesito.

6   <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-abre-consulta-publica-para-aprimorar-portar-
ia-que-regulamenta-os-creditos-de-descarbonizacao-cbios-do-renovabio>, acessado em 17.03.2022.
7 Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) é compatível com a ISO 14.064 – Gestão de Emissões e Remoções de 
Gases de Efeito Estufa. O GHG Protocol foi adaptado para o contexto nacional por meio do Programa Brasileiro 
GHG Protocol.

https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-abre-consulta-publica-para-aprimorar-portaria-que-regulamenta-os-creditos-de-descarbonizacao-cbios-do-renovabio
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-abre-consulta-publica-para-aprimorar-portaria-que-regulamenta-os-creditos-de-descarbonizacao-cbios-do-renovabio
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O REC pode ser adquirido por quaisquer organizações, mesmo que estas não 
tenham efetivamente consumido aquela unidade de energia elétrica que levou 
à geração do certificado. 

O Programa de Certificação de Energia Renovável, consolidado no Selo “REC 
Brazil”, é uma iniciativa conjunta da Associação Brasileira de Energia Eólica 
(“ABEEólica”) e da Associação Brasileira de Energia Limpa (“Abragel”), com 
apoio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”) e da Associa-
ção Brasileira dos Comercializadores de Energia (“ABRACEEL”). A iniciativa visa 
fomentar o mercado de energia gerada a partir de fontes renováveis e com alto 
desempenho em termos de sustentabilidade. Esse Programa utiliza a platafor-
ma de registro e emissão de RECs do International REC Standard. Isso garante 
que os RECs emitidos no Brasil sigam os mesmos padrões dos RECs emitidos 
em outras regiões do mundo.
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4. QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS LEIS QUE TRATAM DOS 
MERCADOS DE CARBONO NO MUNDO E NO BRASIL?

Tratados da ONU sobre mudança do clima: Convenção do Clima, Protocolo de 
Quioto e Acordo de Paris

O conceito de instrumentos de mercado de carbono surgiu a partir da neces-
sidade de a sociedade global agir para enfrentar o aquecimento global, o que 
culminou com a assinatura da UNFCCC, assinada em 1992 e em vigor desde 
1994. A UNFCCC tem o objetivo de estabilizar as concentrações de gases de 
efeito estufa na atmosfera em um nível que impeça uma interferência humana 
perigosa no sistema climático. Ela foi internalizada no ordenamento jurídico 
brasileiro pelo Decreto nº 2.652/1998.

Os 196 países membros da UNFCCC assumiram compromissos como: (i) elabo-
rar inventários nacionais de emissões de gases de efeito estufa; (ii) implemen-
tar programas nacionais e/ou regionais com medidas para mitigar a mudança 
do clima e também a ela se adaptar;  (iii) promover e cooperar em pesquisas 
científicas, tecnológicas, técnicas, socioeconômicas e outras, em observações 
sistemáticas e no desenvolvimento de banco de dados relativos ao sistema do 
clima; entre outras medidas. Mas somente os países considerados desenvolvi-
dos (e que foram listados em um anexo da UNFCCC chamado Anexo I) tinham 
a obrigação de efetivamente limitar suas emissões de GEE.

Para melhor delimitar essa obrigação dos países desenvolvidos, foi assinado o 
Protocolo de Quioto, em 1997, mas que somente entrou em vigor em 2005. No 
Brasil, foi aprovado pelo Decreto Legislativo nº 144/2002 e promulgado pelo 
Decreto nº 5.445/2005. 

O Protocolo de Quioto definiu metas de redução de emissões para 37 países 
desenvolvidos e a União Europeia, os quais em conjunto se comprometeram 
a reduzir suas emissões de GEE para uma média de 5% em relação aos níveis 
de 1990 entre os anos de 2008 e 2012. No segundo período do compromisso, 
entre 2013 e 2020, os países se comprometeram a reduzir as emissões em pelo 
menos 18% abaixo dos níveis de 1990.

O Protocolo de Quioto contemplou três instrumentos de mercado chamados 
“mecanismos de flexibilização”, para auxiliar os países desenvolvidos a cum-
prirem suas metas de redução: (i) Comércio de Emissões, (ii) Implementação 
Conjunta e (iii) Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (“MDL”). No MDL, países 
em desenvolvimento, como o Brasil, podiam desenvolver projetos que, com 
a introdução de tecnologias ou medidas de baixo carbono, fossem capazes 
de reduzir emissões de GEE em relação a uma projeção de cenário business 
as usual de emissões, gerando assim certificados de redução de emissões - 
créditos de carbono que podiam ser usados pelos países desenvolvidos para 
cumprir suas metas dentro do Protocolo de Quioto.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2652.htm
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2002/decretolegislativo-144-20-junho-2002-458772-norma-pl.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5445.htm
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Com a iminência do fim do período de compromisso do Protocolo de Quioto, 
em 2015 foi assinado o Acordo de Paris, novo tratado internacional de im-
plementação da UNFCCC, que previu o compromisso de limitar o aumento da 
temperatura média global em menos de 2ºC acima dos níveis pré-industriais 
e de envidar esforços para o aumento da temperatura ficar em até 1,5ºC aci-
ma dos níveis pré-industriais. Dessa vez todos os países – sejam eles países 
desenvolvidos ou países em desenvolvimento – precisariam apresentar suas 
próprias metas de redução de emissões de GEE, assim consideradas como Con-
tribuições Nacionalmente Determinadas (NDC), uma condição para fazer parte 
do tratado. Cada NDC deve também ser revisada a cada 5 anos, e com metas 
progressivas. O Brasil passou a ser membro do Acordo de Paris após a edição 
do Decreto nº 9.703/2017.

Na sua NDC, o Brasil se comprometeu a reduzir as emissões de gases de efeito 
estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005, em 2025, e indicou a possibilidade 
de em 2030 reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 43% abaixo dos 
níveis de 2005. Em 2020, o Brasil apresentou uma NDC atualizada, confirmando 
a meta de redução de 43% para o ano de 2030, e apresentando uma estratégia 
de longo prazo de neutralização das emissões até o ano de 2060. Em 2022, o 
Brasil formalizou à ONU interesse em antecipar essa meta para o ano de 2050.

Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC)

A Lei 12.187/2009 instituiu a política nacional de mudança do clima do Brasil, no 
momento em que o país assumia um compromisso voluntário de redução de 
emissões do Brasil junto à UNFCCC, ainda sob a vigência do Protocolo de Quio-
to. Naquele momento, os países em desenvolvimento podiam propor metas 
voluntárias de redução de emissões chamadas Ações de Mitigação Nacional-
mente Apropriadas (da sigla em inglês NAMAs). O Brasil propôs uma meta de 
redução de entre 36,1% e 38,9% de suas emissões projetadas até 2020, a qual 
ficou explícita no artigo 12 da PNMC. 

A PNMC consagrou os Planos de Ação para a Prevenção e Controle do Desma-
tamento nos biomas como instrumento de política climática, previu a regula-
mentação de planos de ação setoriais e a criação do MBRE.

Tendo se passado o prazo de 2020 para cumprimento da meta estabelecida na 
PNMC e tendo em vista as novas dinâmicas estabelecidas pelo Acordo de Paris, 
em particular com as metas na forma de NDCs, há discussões legislativas, a 
exemplo do Projeto de Lei nº 6539/2019, de iniciativa do Senado Federal, para 
se reformar ou substituir a atual PNMC, atualizando-a ao novo contexto.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9073.htm
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Renovabio

A Política Nacional de Biocombustíveis (“RenovaBio”) (Lei Federal nº 13.576/2017) 
foi concebida para aumentar a participação dos biocombustíveis como subs-
titutos ao combustível fóssil no setor de transporte, com o objetivo de atingir 
a primeira NDC assumida pelo Brasil no âmbito do Acordo de Paris. A política 
estabelece aos distribuidores de combustíveis a obrigatoriedade de descarbo-
nizarem sua matriz de combustíveis em percentuais crescentes e estabelecidos 
de acordo com sua participação de mercado, por meio da aquisição de “crédi-
tos de descarbonização”, chamados “CBIOs” (vide item 3 acima). 

Floresta+ Carbono

Em 2020, por meio da Portaria 288/2020, o Ministério do Meio Ambiente do 
Brasil criou o programa Floresta+, com o objetivo de incentivar o pagamento 
por serviços ambientais em áreas com cobertura de vegetação nativa e de criar 
infraestrutura e articular políticas públicas de conservação florestal e mudan-
ças climáticas por meio de múltiplas fontes de financiamento, inclusive fundos 
do Green Climate Fund (“GCF”) para projetos de REDD+. O programa inclui uma 
linha específica para pagamento por serviços relacionados ao carbono flores-
tal – o Floresta+ Carbono, com uma plataforma de pagamento por serviços 
de conservação florestal que conecta projetos e compradores dos créditos de 
carbono relacionados. 

Pagamento por serviços ambientais

Posteriormente à publicação da Portaria 288/2020 pelo Poder Executivo, foi 
sancionada e publicada a Lei da Política Nacional de Pagamento por Serviços 
Ambientais (“PNPSA”) (Lei Federal nº 14.119/2021), que tem entre seus objeti-
vos contribuir para a regulação do clima e a redução de emissões advindas 
de desmatamento e degradação florestal, bem como incentivar a criação de 
um “mercado de serviços ambientais”. O pagamento por serviços ambientais 
poderá ser feito de diversas maneiras pelo pagador ao provedor de serviços 
ambientais, como por exemplo, mediante: pagamento direto, monetário ou não 
monetário; compensação vinculada a certificado de redução de emissões por 
desmatamento e degradação ou outros tipos de créditos de carbono; e presta-
ção de melhorias sociais a comunidades rurais e urbanas. Essa política ainda 
aguarda regulamentação para se tornar operacional, inclusive com a definição 
dos tipos de modelos de contratação que podem ser estabelecidos entre pa-
gadores e provedores de serviços ambientais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13576.htm
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.119-de-13-de-janeiro-de-2021-298899394


5. QUAIS SÃO OS TIPOS DE 
PROGRAMAS DE CERTIFICAÇÃO 

DE CRÉDITOS DE 
CARBONO?

Q&A Básico
Mercados Voluntários de 

Carbono no Brasil



Q&A Básico sobre Mercados Voluntários de Carbono no Brasil 19

5. QUAIS SÃO OS TIPOS DE PROGRAMAS DE CERTI-
FICAÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO?

Como visto, créditos de carbono podem ser gerados tanto para atender o con-
texto de uma demanda voluntária de redução de emissões de GEE, ou para 
suprir uma demanda obrigatória.

Em ambientes de demanda obrigatória, muitas vezes são criados mecanismos 
de certificação com o objetivo primordial de atender os agentes que possuem 
obrigações legais de compensação ou limitação de emissões de GEE dentro 
desses sistemas. É o caso, por exemplo, do MDL, um mecanismo de offsetting 
criado pelos países membros do Protocolo de Quioto no âmbito da ONU, que 
gerava RCEs, com o objetivo de que fossem primordialmente usadas por países 
desenvolvidos para compensarem parte de suas emissões de GEE e, assim, 
cumprirem o seu cap no âmbito do Protocolo de Quioto. No entanto, essas 
RCEs também podiam ser adquiridas e usadas por atores privados ou não-
-membros do Protocolo de Quioto, inclusive pelo mercado voluntário, como 
vem acontecendo até hoje. 

Por outro lado, há diversos programas de certificação de projetos de carbono 
desenvolvidos por atores privados primordialmente para atender a demanda 
voluntária de compensação de emissões de GEE. O programa de certificação 
mais utilizado do mercado voluntário é o Verra8, que desenvolveu seu padrão 
de certificação Verified Carbon Standard (VCS), a partir do qual são geradas 
Verified Carbon Units (VCUs). Alguns padrões de certificação atestam atributos 
adicionais ao carbono, como impactos positivos sociais e cobenefícios rela-
cionados à proteção da biodiversidade, como é o caso do Gold Standard, por 
exemplo.

Os créditos de carbono podem ser gerados não apenas a partir de atividades 
que reduzam emissões de GEE a partir de uma linha de base de projeção de 
emissões que é evitada, mas também de atividades que removam GEE da at-
mosfera, tais como as atividades de reflorestamento, cujas árvores capturam 
carbono da atmosfera ao realizar a fotossíntese. 

REDD+

No âmbito da COP 9 realizada em Milão, um grupo de instituições não gover-
namentais brasileiras sugeriu a criação de um mecanismo por meio do qual 
países em desenvolvimento que voluntariamente reduzissem as emissões de 
GEE relacionadas ao desmatamento recebessem compensação financeira in-
ternacional, o que depois restou reconhecido como Redução de Emissões Pro-
venientes do Desmatamento e Degradação Florestal (REDD)9. Um debate mais 
formal do mecanismo ocorreu na COP 13, em Bali, mas a definição dos seus 
frameworks ainda ficou pendente10.

9 DERANI, Cristiane; CHRISTOFOLI, Bruno de Andrade. O REDD+ e a Convenção do Clima: Avanços da COP 19. Revis-
ta de Direito Ambiental. Vol. 76/2014, p. 551 – 529. Out-Dez 2014.
10 https://www2.cifor.org/gcs/modules/knowledge-sharing/redd-reducing-emissions-deforestation-forest-deg-
radation/

https://www2.cifor.org/gcs/modules/knowledge-sharing/redd-reducing-emissions-deforestation-forest-degradation/
https://www2.cifor.org/gcs/modules/knowledge-sharing/redd-reducing-emissions-deforestation-forest-degradation/
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Em 2010, como resultado da COP 16, em Cancún, ficou definido que as ativida-
des de REDD são caracterizadas como: (i) redução das emissões provenientes 
de desmatamento; (ii) redução das emissões provenientes da degradação flo-
restal; (iii) conservação de estoques de carbono florestal; (iv) manejo susten-
tável de florestas; e (v) aumento dos estoques de carbono florestal. 

Assim, o conceito de REDD foi ampliado, passando a incluir, para além do des-
matamento e degradação florestal, as atividades de conservação florestal, 
manejo florestal sustentável e aumento dos estoques de carbono em áreas 
de floresta (sendo representado pela sigla REDD+). A implementação de tais 
atividades deveria ocorrer em fases, partindo do desenvolvimento de estraté-
gias nacionais ou planos de ação, políticas públicas e formas de mensuração, 
seguida da fase de efetiva execução, que poderia contar com mecanismos de 
transferência e execução de medidas pautadas por resultados, devendo essas 
ser devidamente mensuradas, reportadas e fiscalizadas. 

A Comissão Nacional para REDD+ (“CONAREDD”) foi criada por meio do Decreto 
n° 8.576, de 26 de novembro de 2015, hoje revogado e substituído pelo Decreto 
n° 10.144, de 28 de novembro de 2019. À CONAREDD foi atribuída a competência 
para coordenar, acompanhar, monitorar e revisar a Estratégia Nacional para 
REDD+ e por coordenar a elaboração dos requisitos para o acesso a esses 
pagamentos por resultados de políticas e ações de REDD+ no Brasil. Generi-
camente, referido instrumento normativo define como pagamentos por resul-
tados de REDD+ aqueles advindos de múltiplas fontes, em reconhecimento a 
emissões reduzidas mensuradas, relatadas e verificadas de políticas, progra-
mas, projetos e ações realizados em múltiplas escalas.

Compete à CONAREDD, órgão de execução e assessoramento aos Estados, Dis-
trito Federal e ao Ministério do Meio Ambiente, a formulação de diretrizes e a 
emissão de resoluções tendo como objeto a implementação da Estratégia Na-
cional para REDD+, os pagamentos por resultados de REDD+ no Brasil, reconhe-
cidos pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a 
elegibilidade para acesso a pagamentos por resultados de REDD+ alcançados 
pelo país, a captação, por entidades elegíveis, de recursos de pagamentos por 
resultados de REDD+, regulação de padrões e metodologias técnicas para o 
desenvolvimento de projetos e ações de REDD+, e a formulação, a regulação 
e a estruturação de mecanismos financeiros e de mercado para fomento e 
incentivo à redução de emissões derivadas de REDD+.

No entanto, neste âmbito dos pagamentos baseados em resultado, o que ocor-
re é uma doação atrelada a determinados resultados de redução de emissões 
de GEE verificados, mas sem qualquer contrapartida na forma de créditos de 
carbono. Foi somente no âmbito do mercado voluntário que os programas de 
certificação incorporaram as metodologias de REDD+ da UNFCCC como elegí-
veis para gerar créditos de carbono, os quais podem ser usados pelas partes 
privadas financiadoras para compensar suas emissões de GEE.

http://redd.mma.gov.br/pt/comissao-nacional-para-redd
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10144.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%2010.144%2C%20DE%2028,Estoques%20de%20Carbono%20Florestal%20%2D%20REDD%2B.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10144.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%2010.144%2C%20DE%2028,Estoques%20de%20Carbono%20Florestal%20%2D%20REDD%2B.
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6. COMO SÃO EMITIDOS OS CRÉDITOS DE CARBONO? 

Embora cada um tenha suas regras, geralmente os padrões de certificação do 
mercado voluntário adotam procedimentos e critérios similares, inspirados no 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto. 

O processo acontece a partir da elaboração de um Documento de Concepção 
do Projeto (Project Design Document, “PDD”, em inglês), que estima a quanti-
dade e período de geração de créditos de carbono de acordo com uma meto-
dologia de quantificação adequada à atividade de projeto já reconhecida pelo 
padrão de certificação. 

O PDD então é submetido à validação, um processo de auditoria independente 
conduzida por uma validadora credenciada pelo padrão de certificação, e que 
emitirá um relatório ao final da análise. O PDD e o Relatório de Validação assim 
são incluídos no registro do projeto, que fica aberto para consulta pública.

Na sequência, é gerado um Relatório de Monitoramento, com os dados e in-
formações relacionados ao monitoramento das reduções ou remoções de GEE 
efetivamente alcançadas em um período do projeto. Cada projeto tem vários 
períodos de monitoramento sucessivos, que podem variar de 1 a 5 anos cada. 
Finalmente, o Relatório de Verificação atesta o volume de créditos gerados no 
período apurado.

Com os Relatórios de Monitoramento e de Verificação, o desenvolvedor do pro-
jeto poderá pleitear a emissão dos créditos do período. Uma vez emitidos, os 
créditos recebem um número de série único, que garante a rastreabilidade e 
evita a contagem duplicada. Eles ficam depositados na conta do desenvolvedor 
do projeto dentro do ambiente de registro dos créditos, e podem ser transfe-
ridos para outras contas existentes no mesmo ambiente ou podem ser “apo-
sentados” caso sejam utilizados para cumprimento de obrigações ou compen-
sação de emissões de GEE dos beneficiários, a depender das regras de cada 
padrão de certificação e ambiente de registro. A comercialização dos créditos 
normalmente ocorre em outra plataforma própria e operada por terceiros, com 
interoperabilidade em relação ao ambiente de registro e custódia dos créditos. 
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7. COMO SÃO FEITOS OS CONTRATOS DE COMER-
CIALIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE 
DOS CRÉDITOS?

Os créditos de carbono normalmente são comercializados por meio de contra-
tos de compra e venda que ficaram conhecidos com a sigla em inglês “ERPA” 
(Emission Reduction Purchase Agreement).

Eles podem também ser divididos em: (i) contratos spot, nos quais os créditos 
são emitidos pelo vendedor previamente e estão disponíveis para entrega ao 
comprador; (ii) contratos de entrega futura, geralmente atrelados a projetos 
em desenvolvimento, em que os créditos de carbono ainda não foram emi-
tidos pelo vendedor; e (iii) contratos de opção, nos quais o vendedor ou o 
comprador têm a opção de comercializar os créditos de carbono futuramente 
mediante determinado valor, não sendo constituída uma obrigação contratual, 
mas apenas um “direito” à aquisição.

Ao ser verificado e registrado, o crédito recebe um número de série e, ao ser 
comercializado, o número de série e a titularidade do crédito de carbono são 
transferidos para a conta do comprador, ou podem ser “aposentados” a pedido 
do vendedor. Quando o comprador desse crédito compensa suas emissões uti-
lizando o crédito adquirido, a registradora retira o número de série do crédito 
do banco de dados, e assim ele sai de circulação e não pode mais ser objeto 
de nova comercialização.
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8. QUAIS SÃO OS CRITÉRIOS DE QUALIDADE DOS 
CRÉDITOS? 

No mercado de carbono voluntário, geralmente há requisitos mínimos para a 
validação do desenho do projeto relacionados à sua integridade ambiental:

• A redução de emissões deve ser real
• A redução de emissões deve ser mensurável
• A redução de emissões deve ser permanente, e deve haver salvaguardas 

para minimizar o risco de reversão, e, caso a reversão ocorra, deve-se 
garantir a substituição ou compensação das reduções ou remoções

• As reduções e remoções de emissões de GEE devem ser adicionais ao 
que aconteceria em um cenário usual de negócios sem a realização 
do projeto

• Os resultados devem ser auditados independentemente
• Cada crédito de carbono deve ser único e não deve haver dupla reivindi-

cação do benefício ambiental.
• Deve haver divulgação pública das informações relacionadas ao projeto
• O projeto deve identificar e mitigar eventuais riscos de danos socioam-

bientais

No contexto de projetos de REDD+, aplicam-se salvaguardas ambientais e so-
ciais adicionais. Na COP 16, em Cancun, foram definidas internacionalmente as 
salvaguardas para utilização do REDD+11: 

• Convergência e complementariedade das ações com os objetivos dos 
programas florestais nacionais e das convenções e acordos internacio-
nais relevantes;

• Transparência e eficácia das estruturas nacionais de governança, levan-
do-se em consideração a legislação nacional e a soberania;

• Respeito ao conhecimento e direitos dos povos indígenas e das comu-
nidades locais, observadas as obrigações internacionais relevantes, cir-
cunstâncias e legislação nacionais, e observando-se a Declaração das 
Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, adotada pela As-
sembleia Geral da ONU em 2007;

11 https://redd.unfccc.int/fact-sheets/safeguards.html (acesso em 05/07/2021).

https://redd.unfccc.int/fact-sheets/safeguards.html
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• Participação plena e efetiva dos intervenientes relevantes, em particular 
dos povos indígenas e das comunidades locais, nas ações que os envolva 
ou impacte;

• Coerência com a conservação das florestas naturais e da diversidade bio-
lógica, assegurando-se que as ações de REDD+ não sejam utilizadas para 
a conversão das florestas naturais, mas sim para incentivar sua proteção 
e conservação, dos seus serviços ecossistêmicos, bem como para reforçar 
outros benefícios socioambientais, tendo em vista a necessidade de ga-
rantir uma subsistência sustentável dos povos indígenas e comunidades 
locais;

• Evitar os riscos de reversão das ações empreendidas (ou garantia de per-
manência dos resultados alcançados);

• Reduzir o deslocamento de emissões dos GEE (ou evitar os vazamentos 
de ações de desmatamento ou degradação para outras localidades que 
não tenham as ações de REDD).

Essas salvaguardas também são parâmetros relevantes para os projetos de 
REDD+ no mercado voluntário de carbono, buscando-se maior higidez dos cré-
ditos, como por meio da garantia do envolvimento e o respeito aos direitos das 
comunidades abrangidas. Para evitar riscos de reversão, algumas ferramentas 
de análise de riscos podem ser utilizadas, bem como condições contratuais, a 
exemplo de conta reserva com créditos não negociáveis, que pode funcionar 
como garantia em caso de não permanência do estoque de carbono12. Da mes-
ma forma, o monitoramento de vazamentos para outras localidades deve ser 
observado e dimensionado, inclusive para a emissão dos créditos de carbono13.

11 https://verra.org/wp-content/uploads/2016/05/FactSheet-AFOLU-2013-FINAL_Portugese_0.pdf
12 https://verra.org/wp-content/uploads/2016/05/FactSheet-AFOLU-2013-FINAL_Portugese_0.pdf

https://verra.org/wp-content/uploads/2016/05/FactSheet-AFOLU-2013-FINAL_Portugese_0.pdf
https://verra.org/wp-content/uploads/2016/05/FactSheet-AFOLU-2013-FINAL_Portugese_0.pdf
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O ecossistema do mercado voluntário de carbono é composto de diversos ato-
res, desempenhando diferentes papéis, conforme abaixo:

Atores do Mercado Voluntário de Carbono

Padrão de 
Certificação

Organizações que definem metodologias, diretrizes 
e requisitos para projetos de carbono, e emitem os 
créditos de carbono após verificação de terceira 
parte,] desde que o projeto atenda aos seus objeti-
vos declarados e ao seu volume declarado de emis-
sões nos respectivos documentos. 

Proponentes dos 
projetos de créditos 
de carbono

Atores com propriedade sobre o projeto. Destaca-se 
que um projeto pode ter vários proponentes respon-
sáveis que, coletivamente, têm o seu controle geral - 
como por exemplo, os proponentes podem ser tanto 
os proprietários da terra onde realizados os projetos, 
os detentores da tecnologia e também os financia-
dores e os desenvolvedores técnicos do projeto.

Desenvolvedores 
dos projetos de 
créditos de carbono

Organizações com know-how para desenvolver a 
documentação técnica do projeto. Embora possam 
interagir apenas como consultores, muitas vezes 
são incluídos em projetos como seus proponentes 
e costumam deter titularidade sobre os créditos de 
carbono previstos, possuindo uma conta de registro 
própria para isso.

Traders e Brokers

Organizações ou indivíduos que negociam ou faci-
litam a transação de créditos de carbono. Os de-
nominados traders realizam transações de compra 
e venda de curto prazo de créditos de carbono, 
vendendo-os por um preço maior do que seu custo 
aquisição, auferindo ganhos financeiros nesta dife-
rença (denominada mark-up). Tal transação de com-
pra e venda pode também ser realizada em bolsa 
de valores, nas quais os brokers aproveitam-se do 
mark-up originado pela volatilidade do mercado. 
Os brokers (também conhecido como corretores) 
são intermediários que fazem a interligação entre 
o comprador e o vendedor do crédito de carbono, 
auxiliando as partes no processo dos investimen-
tos, cobrando uma taxa de remuneração em razão 
da facilitação de transações. Além disso, a atuação 
dos brokers pode consistir na compra de crédito de 
carbono dos traders para venda a um comprador 
final, cobrando igualmente uma comissão.

9. QUEM SÃO OS ATORES ENVOLVIDOS NO MERCADO 
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Compradores finais

Indivíduos ou organizações que adquirem créditos 
de carbono com o objetivo de compensar as suas 
emissões de GEE ou financiar atividades capazes de 
descarbonizar a economia.

Bancos Comerciais Costumam atuar na estruturação e financiamento 
de projetos de redução/compensação de emissões.

Auditores

Entidades independentes e qualificadas pelo pa-
drão de certificação para realizar as auditorias de 
validação do documento de concepção do projeto 
e de verificação dos relatórios de monitoramento 
para garantir que atendam aos requisitos do pa-
drão de certificação e da metodologia aplicáveis.

Investidores

Indivíduos, organizações e fundos de investimento 
que investem capital na forma de participações em 
empresas que geram créditos de carbono, em pro-
jetos de crédito de carbono ou como compradores 
e/ou revendedores (traders) de créditos de carbo-
no, apostando na sua valorização com o objetivo de 
se obter lucros em um espaço de tempo.

Plataformas de 
comercialização

As “bolsas” de carbono consistem em ambientes 
em que os créditos de carbono podem ser compra-
dos e vendidos, por meio de sistemas sofisticados 
e processos padronizados para assegurar transpa-
rência e liquidez ao mercado. Nas suas plataformas 
acontece a listagem dos créditos de carbono e ou-
tros ativos correlatos (como por exemplo valores 
mobiliários que seguem a oscilação de contratos 
futuros negociados em bolsas internacionais cujo 
lastro final são créditos de carbono), o registro, a 
compensação e a liquidação das compras e vendas 
feitas pelos investidores, além da divulgação de 
informações ao mercado. Exemplos incluem a Air 
Carbon Exchange, European Climate Exchange, Eu-
ropean Energy Exchange, Energy Exchange Austria, 
NORD Pool e Powernext.
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O Artigo 6 do Acordo de Paris cria instrumentos de mercados de carbono para 
auxiliar os países membros no cumprimento de suas NDCs. Semelhante ao que 
previa também o Protocolo de Quioto, a ideia é que os países possam coope-
rar entre si por meio de iniciativas conjuntas ou projetos hospedados em um 
país, que permita assim alocar-se recursos de mitigação climática onde é mais 
eficiente do ponto de vista econômico, permitindo-se dar maior escala à redu-
ção de emissões. Com isso, o Artigo 6 também pretende encorajar os países a 
proporem metas climáticas cada vez mais ambiciosas. 

Além disso, os créditos gerados no Artigo 6 poderão ser utilizados pelos mer-
cados domésticos de emissões de GEE, bem como pelos mercados voluntários 
de carbono. Dessa forma, surge uma nova fonte de créditos de carbono no 
mercado, pautada por regras acordadas pelos 192 países-membros do Acordo 
de Paris da ONU.

Trata-se de dois instrumentos de mercado de carbono. O primeiro deles é uma 
espécie de comércio dos “resultados de mitigação” gerados pelos países. Isso 
significa que os países vão poder transferir entre si as suas reduções de emis-
sões de GEE, de modo que o país adquirente possa utilizar esses resultados 
para cumprir a sua NDC. Esses resultados de mitigação foram chamados Re-
sultados de Mitigação Internacionalmente Transferidos (da sigla em inglês “IT-
MOs”, Internationally Transferred Mitigation Outcomes). Como todos os países 
membros do Acordo de Paris têm, cada um, sua própria meta de redução de 
emissões, na prática os resultados de mitigação a serem transferidos devem 
ser aqueles resultados que excederem ao cumprimento da meta pelo país 
vendedor. Isso pode ser feito, por exemplo, na forma de acordos de cooperação 
e/ou de conexão entre os sistemas de comércio de emissões dos países. 

O segundo deles é um mecanismo pelo qual entes privados podem certificar 
projetos que reduzem emissões ou removem GEE da atmosfera a partir de 
uma linha de base e metodologias aprovadas, gerando créditos de carbono 
que podem ser transferidos para que outros países utilizem para demonstrar 
cumprimento de sua NDC, similar ao que ocorria com o MDL. Uma das maiores 
diferenças desse mecanismo em relação ao MDL é que, tendo em vista que no 
Acordo de Paris também os países em desenvolvimento possuem metas climá-
ticas, agora estes também precisam fazer os ajustes correspondentes em seu 
balanço de emissões de GEE, descontando os créditos de carbono que forem 
transferidos para uso por outro país. 

10. O QUE MUDA COM O ARTIGO 6 DO  ACORDO DE 
PARIS?
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Este mecanismo ainda não tem nome (por enquanto é chamado apenas de 
Mecanismo do Artigo 6.4 do Acordo de Paris), mas contará com uma governan-
ça a partir de um Órgão Supervisor, e infraestrutura de registro, transferência, 
contabilidade e relato das operações dos países. A expectativa é de que este 
Órgão Supervisor seja constituído e já se reúna ao longo de 2022, para criar 
algumas de suas regras de funcionamento. 

Na COP 26, em Glasgow, foram decididas algumas regras básicas para opera-
ção desses instrumentos de mercado do Artigo 6, e outras ficaram pendentes 
de discussão ao longo de 2022. Uma das decisões pendentes para a próxima 
COP 27 é sobre a consideração de atividades de “emissões evitadas” entre as 
atividades elegíveis dentro do Artigo 6 – o que poderia incluir o desmata-
mento evitado contabilizado no âmbito das atividades de REDD+. Para além 
da geração de créditos de carbono, o financiamento de atividades que evitam 
desmatamento - na modalidade de “pagamento baseado em resultados” – já é 
previsto no Artigo 5 do Acordo de Paris.

Por outro lado, uma importante deliberação da COP 26 foi de que alguns cré-
ditos de carbono gerados pelo MDL, bem como alguns projetos lá registrados, 
poderão ser migrados para o regime do Acordo de Paris. Como o MDL pertence 
ao Protocolo de Quioto, cujo período de compromisso se encerrou ao final de 
2020, a rigor os créditos de carbono e atividades geradas dentro de seu escopo 
seriam anteriores ao sistema do Acordo de Paris. Em Glasgow ficou decidido 
que RCEs de projetos registrados no MDL em ou a partir de 2013 poderão ser 
utilizados para cumprimento de NDCs pelos membros do Acordo de Paris so-
mente até o ano de 2030. Já os projetos em andamento no MDL, que aguardam 
a geração de RCEs, poderão migrar para o mecanismo do artigo 6.4 do Acordo 
de Paris se efetuarem pedido de transição até o ano de 2023, o qual deverá ser 
aprovado até 2025. 
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Esperamos que tenha gostado! Mas tem mais:

Este Q&A Básico sobre Mercados Voluntários de Carbono no Brasil é mais uma inicia-
tiva da frente de Mercados de Carbono do GT de Finanças Verdes do LAB em seu pilar 
de educação sobre mercados de carbono, com o objetivo de melhorar a capacitação 
dos atores no contexto brasileiro e fomentar o desenvolvimento de mercados de car-
bono no Brasil. Esta publicação tem foco voltado à atuação no contexto dos mercados 
voluntários de carbono no Brasil. Uma visão mais geral dos mercados de carbono no 
contexto global e dos mercados de carbono jurisdicionais, regulados e internacionais, 
pode ser encontrada nos Vídeos e no Resumo da Trilha LAB sobre Mercados de Car-
bono. 




