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MERCADO DE CARBONO 

Ilidia da Ascenção Garrido Martins Juras 

1. INTRODUÇÃO 

Mercado de carbono é um dos mecanismos usados para a mitigação 

do aquecimento global e da mudança do clima. Conforme estudos científicos evidenciam, a 

temperatura da superfície terrestre está aumentando em decorrência do aumento, na 

atmosfera, de certos gases, os chamados gases de efeito estufa (GEE), em decorrência da 

queima de combustíveis fósseis. 

Como é uma questão que envolve todos os países, as medidas para 

reduzir as emissões de GEE e, assim, mitigar a mudança do clima e seus efeitos, estão sendo 

tratadas por meio de negociações no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU). 

Dessas negociações resultaram a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima, que contém diretrizes gerais para todos os países. 

Posteriormente, as Partes da Convenção firmaram o Protocolo de 

Kyoto, que estabelece metas de redução de emissão de GEE para os países desenvolvidos 

(Anexo I);os países em desenvolvimento (não-Anexo I) não têm metas de redução. O 

Protocolo de Kyoto prevê três mecanismos para auxiliar o alcance das metas de redução 

estabelecidas: implementação conjunta, comércio de emissões e Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL). Os dois primeiros só podem ocorrer entre países 

desenvolvidos, enquanto o MDL envolve países em desenvolvimento e países 

desenvolvidos. As reduções de GEE passaram a ter valor econômico e, assim, estabeleceu-se 

um mercado de carbono, regulado e de escala internacional. 

Existe, também, um mercado voluntário, onde empresas, 

organizações não-governamentais, instituições, governos ou mesmo cidadãos tomam a 

iniciativa de desenvolver projetos para reduzir as emissões, voluntariamente. Essas reduções 

podem ser auditadas por uma entidade independente do sistema das Nações Unidas e da 

Convenção do Clima e gerar créditos, passíveis de comercialização. 

Como signatário do Protocolo de Kyoto do grupo dos países não-

Anexo I, o Brasil participa do mercado regulado com projetos de MDL. Não existe ainda 

um mercado brasileiro de carbono regulado, mas há previsão legal. 

Essas questões são objeto deste estudo, que se inicia com resumo das 

evidências científicas sobre o aquecimento e a mudança global do clima e suas 

consequências, continua com um panorama das negociações internacionais sobre o tema, 

seguindo-se de informações sobre o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e situação 
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atual, e conclui com informações sobre mercados voluntários e um possível mercado 

brasileiro de carbono regulado. 

2. A BASE CIENTÍFICA 

O tema das mudanças climáticas e do aquecimento global começou a 

fazer parte da agenda internacional na década de 80 do século passado, a partir de alguns 

trabalhos científicos que indicavam o aumento da concentração de gás carbônico na 

atmosfera associado a um aumento na temperatura terrestre. 

Reconhecendo a necessidade de informações científicas confiáveis e 

atualizadas para os formuladores de políticas, a Organização Meteorológica Mundial – 

OMM e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente estabeleceram o Painel 

Intergovernamental sobre Mudança do Clima – IPCC em 1988. O papel do IPCC é avaliar, 

de forma abrangente, objetiva, aberta e transparente, as informações científicas, técnicas e 

socioeconômicas relevantes para compreender os riscos das mudanças climáticas induzidas 

pelo homem, seus impactos potenciais e as opções para adaptação e mitigação. 

Os resultados do trabalho do IPCC têm sido divulgados 

periodicamente desde 1990, sendo que em 2007 foi apresentado o Quarto Relatório de 

Avaliação (IPCC, 2007), o qual considera ser inequívoco o aquecimento global, a partir das 

observações do aumento na temperatura média global do ar e dos oceanos, da ampliação do 

derretimento de gelo e neve e da elevação do nível do mar. A temperatura da superfície 

terrestre, por exemplo, aumentou, em média, 0,76ºC entre entre os períodos de 1850-1899 e 

2001-2005. Numerosas variações de longo prazo, nas escalas continental, regional e 

oceânica, têm sido observadas, incluindo mudanças nas temperaturas e no gelo do Ártico, 

na quantidade de precipitação, na salinidade oceânica, nos padrões de vento e em aspectos 

de eventos climáticos extremos, como secas, chuvas intensas, ondas de calor e intensidade de 

ciclones tropicais. O documento também conclui que o aumento na temperatura média 

terrestre ocorrido no século XX seja devido ao aumento observado nas concentrações de 

gases de efeito estufa, oriundos de atividades humanas. 

As projeções do 4º Relatório do IPCC para seis diferentes cenários 

futuros indicam que, para um aumento da temperatura global média que ultrapasse 1,5ºC a 

2,5°C, grandes mudanças na estrutura e na função dos ecossistemas e nas interações 

ecológicas e distribuições geográficas das espécies devem ocorrer, com conseqüências 

predominantemente negativas para a biodiversidade e bens e serviços dos ecossistemas, 

como por exemplo a oferta de água e de alimento. As mudanças do clima devem levar, 

ainda, a alterações importantes na produção agrícola, com o deslocamento de inúmeras 

culturas, e na área da saúde, não apenas pelo aumento na incidência de subnutrição e fome, 

mas também devido ao aumento de vetores de doenças. A ocorrência maior de inundações, 
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tempestades, incêndios e secas, além da elevação do nível do mar, que afetará diretamente as 

populações litorâneas, acarretará um grande número de desabrigados e refugiados, 

aumentando as tensões sociais. 

Considera-se, assim, que o aumento de temperatura de 2ºC seria, 

então, o limite para alterações climáticas ainda suportáveis ou adaptáveis e, para isso, é 

preciso que a concentração de CO2 na atmosfera fique em 450 ppm. Conforme os estudos 

com modelos sugerem, seria necessário que as emissões cumulativas de dióxido de carbono 

ao longo do século XXI fossem reduzidas de cerca de 2.460 Gigatoneladas (Gt) de CO2 para 

1.800 Gt CO2. Ou seja, as emissões anuais deveriam ficar, em média, em 18 Gt CO2 nos 

próximos cem anos. Isso significa reduzir drasticamente as emissões atuais, que atingiram 

cerca de 50 Gt CO2eq/ano em 2004 (IPCC, op. cit.). 

3. AS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS 

A partir da divulgação do primeiro relatório do IPCC, começaram as 

negociações que culminaram na formulação da Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima, aberta para assinaturas durante a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92. A Convenção entrou em vigor em 21 

de março de 1994 e conta com adesão de cerca de 180 países, além da Comunidade 

Européia. 

Conforme reconhece a Convenção, a responsabilidade histórica e 

presente pelas atuais concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera é dos países 

desenvolvidos. A concentração atual desses gases resultou principalmente do efeito 

cumulativo das emissões geradas nos últimos 150 anos pelas atividades industriais dos países 

desenvolvidos. Por essa razão, a Convenção ressalta o princípio das responsabilidades 

comuns mas diferenciadas entre os países, e a obrigação dos países industrializados de 

assumir a liderança na adoção das medidas nela previstas. Além disso, esse tratado reconhece 

o princípio da precaução, segundo o qual atividades capazes de causar danos graves ou 

irreversíveis ao meio ambiente devem ser restringidas, ou até mesmo proibidas, mesmo que 

não haja certeza científica absoluta de seus efeitos. 

Por essa Convenção, os países desenvolvidos e os do leste da Europa 

que se encontram em processo de transição para uma economia de mercado (países do 

Anexo I), assumiram o compromisso de reduzir as suas emissões de gás carbônico e de 

outros gases causadores do efeito estufa, de forma a não ultrapassar os níveis verificados em 

1990. 

Cabe aos países em desenvolvimento, portanto ao Brasil, sob a 

Convenção, entre outras obrigações, a de formular e implementar programas nacionais 
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contendo medidas para mitigar a mudança do clima. Esse compromisso, que é comum aos 

países desenvolvidos, apresenta-se de forma geral e não está articulado com nenhuma meta 

de redução de emissões de gases. Todos os países devem, além disso, elaborar um inventário 

de suas emissões antrópicas de gases de efeito estufa por fontes e de remoções por 

sumidouros – qualquer processo, atividade ou mecanismo que remova da atmosfera um gás 

de efeito estufa. 

Na Primeira Conferência das Partes da Convenção, realizada em 

Berlim em 1995, decidiu-se pela negociação de um protocolo, cujas diretrizes estão contidas 

na resolução conhecida como Mandato de Berlim (MCTI, s.d.a). De acordo com esse 

Mandato, deveria ser iniciado um processo, por meio da adoção de um protocolo ou outro 

instrumento legal, que fortalecesse os compromissos das Partes incluídas no Anexo I da 

Convenção (Partes do Anexo I). Assim, os países incluídos no Anexo I deveriam elaborar 

políticas e medidas e definir objetivos de limitação quantificada e redução dentro de prazos 

específicos, como 2005, 2010 e 2020, para suas emissões antrópicas por fontes e remoções 

por sumidouros de gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal. As 

Partes não incluídas no Anexo I não teriam qualquer novo compromisso, mas seriam 

reafirmados os compromissos existentes, de forma a atingir o desenvolvimento sustentável. 

Em 1997, em Kyoto, durante a Terceira Conferência das Partes da 

Convenção do Clima, foi assinado um Protocolo (Protocolo de Kyoto), que obriga os países 

desenvolvidos, individual ou conjuntamente, a cortar, no período de 2008 a 2012, em 

média, 5,2% das emissões de gases de efeito estufa (foram aprovadas cifras diferenciadas para 

cada país) em relação ao ano-base de 1990
1

. 

A fim de cumprir essas metas, foram propostos basicamente três 

tipos de mecanismos: implementação conjunta (joint implementation), Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL ou, em inglês, Clean Development Mechanism - CDM) e comércio 

de emissões (emissions trading)
2

. 

Pelo mecanismo de implementação conjunta, qualquer país do 

Anexo I pode transferir ou adquirir de outro país desse Anexo unidades de redução de 

emissões resultantes de projetos destinados a diminuir as emissões ou aumentar as remoções, 

por sumidouros, dos gases de efeito estufa. 

O comércio de emissões prevê um sistema global de compra e venda 

de emissões de carbono. Baseia-se no esquema de mercado já usado nos EUA para a redução 

do dióxido de enxofre (SO2), responsável pela chuva ácida. Países do Anexo I que tiverem 

limites de emissões sobrando (emissões permitidas, mas não usadas), podem vender esse 

excesso para outras nações do Anexo I que estão emitindo acima dos limites. 

                                                           
1
Art. 3º do Protocolo de Kyoto. 

2

Arts. 6º, 12 e 17, respectivamente, do Protocolo de Kyoto. 
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O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo destina-se a auxiliar os 

países não desenvolvidos a atingir o desenvolvimento sustentável e contribuir para o 

objetivo final da Convenção. Permite a certificação de projetos de redução de emissões nos 

países em desenvolvimento e a posterior venda das reduções certificadas de emissão, para 

serem utilizadas pelos países desenvolvidos como modo suplementar para cumprirem suas 

metas. Esse mecanismo deve implicar  reduções de emissões adicionais àquelas que 

ocorreriam na ausência do projeto, garantindo benefícios reais, mensuráveis e de longo 

prazo para a mitigação da mudança do clima. Podem candidatar-se, por exemplo, projetos 

relativos a implementação de energia solar e eólica, co-geração, aproveitamento de 

biomassa, plantios florestais e reflorestamento. 

O Protocolo de Kyoto entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005, 

após ter sido aprovado por um mínimo de 55 países, que contabilizam, juntos, pelo menos 

55% da quantidade total de dióxido de carbono equivalente emitida em 1990. 

No entanto, os compromissos assumidos e as medidas adotadas até 

agora, no âmbito da Convenção e do Protocolo de Kyoto, não impediram que as emissões 

de gases de efeito estufa continuem aumentando em níveis perigosos. 

As negociações posteriores das Partes da Convenção não tiveram 

êxito quanto à adoção de compromissos vinculantes posteriores e mais rígidos que os 

adotados no Protocolo de Kyoto.  

Da COP 15, resultou o Acordo de Copenhagen, que fixou em 2°C o 

limite máximo do aumento da temperatura até 2050, sem, no entanto, estipular medidas 

firmes para atingir tal objetivo. Os países desenvolvidos comprometeram-se em reduzir em 

80% as emissões em 2050, mas não há menção a metas de curto prazo. Como previsto no 

documento, as Partes submeteram ao secretariado metas de emissões quantificadas em 

economia de escala para 2020, que são consideradas pelos especialistas (IEA, 

2010)insuficientes para o propósito desejado – manter o aumento na temperatura em apenas 

2ºC – além de não serem legalmente vinculantes, uma vez que o Acordo de Copenhagen não 

foi formalmente aprovado; a Conferência das Partes apenas tomou nota desse Acordo. 

Como resultados das COP 16 (Cancun) e COP 17 (Durban), 

destacam-se: a prorrogação da vigência do Protocolo de Kyoto para 2017; a constituição de 

Grupo de Trabalho Ad Hoc para a Plataforma de Ação Avançada de Durban (Ad Hoc Working 

Group on the Durban Platform for Enhanced Action), destinado a formular um novo pacto global 

sobre o clima, que deve concluir seus trabalhos o mais tardar em 2015; a constituição do 

Fundo Verde do Clima; avanços sobre o mecanismo de Redução das Emissões por 

Desmatamento e Degradação(REDD). 
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4. O MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO LIMPO 

Como referido anteriormente, o Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo está previsto no art. 12 do Protocolo de Kyoto e consiste na possibilidade de que um 

país do Anexo I (que tem compromisso de redução de emissões) adquira Reduções 

Certificadas de Emissões (RCEs
3

), geradas por projetos implantados em países em 

desenvolvimento (países não-Anexo I), como forma de cumprir parte de suas obrigações 

quantificadas no âmbito do Protocolo. A idéia consiste em que um projeto gere, ao ser 

implantado, um benefício ambiental (redução de emissões de GEE ou remoção de CO2) na 

forma de um ativo financeiro, transacionável, as RCEs. Tais projetos devem implicar 

reduções de emissões adicionais àquelas que ocorreriam na ausência do projeto registrado 

como MDL, garantindo benefícios reais, mensuráveis e de longo prazo para a mitigação da 

mudança global (FRONDIZI, 2009). 

Os projetos devem ser qualificados perante um sistema de registro 

público e rigoroso, que foi desenvolvido para assegurar que os projetos sejam reais, 

verificáveis, reportáveis e adicionais ao que ocorreria sem a existência do projeto. As etapas 

de um projeto de MDL são as seguintes: 

- elaboração de documento de concepção de projeto (DCP), 

usando metodologia de linha de base e plano de monitoramento 

aprovados; 

- validação (verifica se o projeto está em conformidade com a 

regulamentação do Protocolo de Kyoto); 

- aprovação pela Autoridade Nacional Designada – AND, que no 

caso do Brasil é a Comissão Interministerial de Mudança Global 

do Clima – CIMGC (verifica a contribuição do projeto para o 

desenvolvimento sustentável); 

- submissão ao Conselho Executivo; 

- monitoramento; 

- verificação/certificação; 

- emissão de unidades segundo o acordo de projeto. 

O DCP deveconter: a descrição das atividades de projeto; os 

participantes do projeto; a metodologia da linha de base; as metodologias para cálculo da 

redução de emissões de gases de efeito estufa e para o estabelecimento dos limites do projeto 

e das fugas; o plano de monitoramento; a definição do período de obtenção de créditos; a 

                                                           
3

Uma unidade de RCE é igual a uma tonelada de dióxido de carbono equivalente. 
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justificativa para adicionalidade da atividade de projeto; o relatório de impactos ambientais; 

os comentários dos atores; e informações quanto à utilização de fontes adicionais de 

financiamento. Os responsáveis por essa etapa do processo são os participantes do projeto. 

A validação corresponde ao processo de avaliação independente de 

um projeto por uma Entidade Operacional Designada – EOD, no que se refere aos 

requisitos do MDL, com base no DCP. 

Uma vez validado o projeto, ele é submetido à análise das AND das 

Partes envolvidas, para verificação da participação voluntária e, ainda, de que o projeto 

contribuirá para o desenvolvimento sustentável do país onde será implementado. Este 

aspecto, no caso do Brasil, é analisado pelos integrantes da Comissão Interministerial, que 

avaliam o relatório de validação e a contribuição da atividade de projeto para o 

desenvolvimento sustentável do país, segundo cinco critérios básicos: distribuição de renda; 

sustentabilidade ambiental local; desenvolvimento das condições de trabalho e geração 

líquida de emprego; capacitação e desenvolvimento tecnológico; e integração regional e 

articulação com outros setores. 

Registro é aceitação formal, pelo Conselho Executivo, de um projeto 

validado e aprovado pela AND. O Conselho Executivo analisa a metodologia escolhida, a 

adicionalidade do projeto, entre outros aspectos. 

O processo de monitoramento do projeto inclui o recolhimento e 

armazenamento de todos os dados necessários para calcular a redução das emissões de gases 

de efeito estufa, de acordo com a metodologia de linha de base estabelecida no DCP, que 

tenham ocorrido dentro dos limites da atividade de projeto e no período de obtenção de 

créditos. Os participantes do projeto serão os responsáveis pelo processo de 

monitoramento. 

A sexta etapa é a verificação/certificação. Verificação é o processo de 

auditoria periódico e independente para revisar os cálculos acerca da redução de emissões de 

gases de efeito estufa ou de remoção de CO2 resultantes de um projeto do MDL constantes 

do DCP. Esse processo é feito com o intuito de verificar a redução de emissões que 

efetivamente ocorreu. Após a verificação, o Conselho Executivo certifica que uma 

determinada atividade de projeto atingiu determinado nível de redução de emissões de gases 

de efeito estufa durante um período de tempo específico. 

Cumpridas as etapas anteriores e sendo comprovado que as reduções 

de emissões de gases de efeito estufa decorrentes do projeto são reais, mensuráveis e de 

longo prazo, o Conselho Executivo emite as RCEs, que são creditadas aos participantes do 

projeto, na proporção por eles definida. Deve-se esclarecer que uma RCE equivale a uma 

tonelada de CO2 equivalente. 
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No Brasil, dos projetos analisados pela Comissão Interministerial de 

Mudança Global do Clima até 2012, 310 foram aprovados nos termos da Resolução nº 1, 

treze foram aprovados com ressalvas, onze encontram-se em revisão e restam vinte e três 

projetos submetidos (MCTI, s.d.b). A maior parte dos projetos está relacionado a energia 

renovável, seguidos de manejo de dejetos, resíduos, substituição de combustíveis fósseis, 

eficiência energética, processos industriais e emissões fugidias. 

Em 5 de junho de 2012, havia mais de 5.600 projetos em alguma fase 

do ciclo de projetos do MDL em todo o mundo (UNFCCC, s.d.), dos quais 4.640 já 

obtiveram registro. Destes, 211 correspondem a projetos implementados no Brasil. Nosso 

País ocupa a 3ª posição (4,54% do total), sendo que em primeiro lugar encontra-se a China, 

com 2.339 projetos (50,37%), e, em segundo, a Índia, com 901 projetos (19,40%). 

Em termos de RCEs (CERs no inglês) projetadas, os projetos 

registrados são equivalentes a mais de 2.700.000.000 RCEs até o final de 2012, com média 

anual de 649.651.563 RCEs. A China ocupa a primeira posição, com 418.110.122 RCEs 

(64,36%), a Índia, a segunda, com 70.804.381 RCEs (10,90%), e o Brasil, a terceira, com 

24.929.011 RCEs (3,84%) anuais. 

As RCEs podem ser vendidas diretamente por seu detentor ou 

colocadas em bolsas de ações, como a BM&FBOVESPA no Brasil, que, recentemente (12 de 

junho de 2012), vendeu, por meio de leilão, 530.000 RCEs da Prefeitura de São Paulo, a 3,30 

euros cada. 

No estudo “Projeto Fortalecimento das Instituições e Infraestrutura 

do Mercado de Carbono no Brasil”, realizado pela BM&FBOVESPA (GOUVELLO et al., 

2010), foram identificados 18.480 projetos potenciais, que, caso implementados, gerariam 

redução de emissão anual de aproximadamente 455.188 mil tCO₂e e potência adicional de 

452.185 MW de energia limpa decorrente dos projetos do setor de eletricidade. 

5. MERCADO VOLUNTÁRIO DE CARBONO 

Existe um mercado atuante não vinculado diretamente ao Protocolo 

de Kyoto, chamado mercado voluntário ou não regulado, com vários programas sendo 

implementados ao redor do mundo nos mais diversos níveis, desde individual, corporativo e 

até regional, seguindo o mesmo raciocínio de compensação das emissões que o MDL. No 

mercado voluntário, a operação é menos burocrática e podem ser aceitos projetos ainda não 

reconhecidos pelo mercado regulado, como o REDD, por exemplo, porém, os créditos não 

valem como redução de metas dos países. As negociações são guiadas pelas regras comuns de 

mercado, podendo ser efetuadas em bolsas, por meio de intermediários ou diretamente 

entre as partes interessadas. 
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De acordo com o relatório Estado dos Mercados de Carbono 

Voluntários 2012 (State of the Voluntary Carbon Markets 2012, no original) (PETERS-

STANLEY; HAMILTON, 2012), as transações de créditos de carbono no mercado 

voluntário em 2011 alcançaram o volume de 95 MtCO2e e o valor de US$ 576 milhões, 

ficando atrás somente do número alcançado em 2008, US$ 776 milhões. Os preços 

permaneceram relativamente estáveis, de pouco mais de US$ 6/tCO2e.Apenas a título de 

comparação, no mesmo ano (2011), o valor das negociações no mercado regulado foi de 

US$176 bihões com volume de 10,3 bilhões de toneladas de CO2e (KOSSOY; GUIGON, 

2012). 

Os compradores corporativos dominaram o mercado, contribuindo 

com US$ 368 milhões, cerca de 65%. A maioria das transações foi originada na Europa, 

porém o relatório reconhece o crescimento do interesse de empresas norte-americanas pelos 

créditos voluntários.Os projetos de energia renovável, principalmente energia eólica, foram 

os mais vendidos, representando 45% dos créditos comercializados. Transações de projetos 

de florestamento/reflorestamento ocuparam o segundo lugar no mercado em 2011 em 

termos de volume, com 7,6 MtCO2e e projetos de REDD vieram a seguir, com 7,3 

MtCO2e. 

Ainda segundo o Relatório acima citado, o Brasil é o país da América 

Latina com o maior volume de geração de créditos, 5,7 MtCO2e. Acordos firmados entre 

estados de países distintos, como o estabelecido entreCalifórnia (EUA), Acre (Brasil) e 

Chiapas (México), para projetos de REDD, podem ampliar a participação brasileira nesse 

mercado.O REDD, como referido anteriormente, encontra-se em discussão no âmbito da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, com o objetivo de 

promover reduções de emissões de GEE resultantes do desmatamento em países tropicais. 

Ainda não foi oficializado, mas já há iniciativas em andamento, tanto internacionalmente 

quanto de âmbito nacional, de caráter voluntário e desvinculadas das negociações 

internacionais. 

A Organização das Nações Unidas tem o Programa de REDD (UN-

REDD Programme), que atualmente apóia 44países da África, Ásia e Pacífico e América 

Latina, 16 dos quais recebem apoio para programas nacionais: Bolívia, Cambodja, República 

Democrática do Congo, Equador, Indonésia, Nigéria, Panamá, Papua Nova Guiné, 

Paraguai, Filipinas, Repúblicado  Congo, Ilhas Salomão, Sri Lanka, Tanzânia, Vietnam e 

Zâmbia. Até julho de 2012, o volume de recursos do Programa havia totalizado US$117,6 

milhões (UN-REDD PROGRAMME, s.d.). 

Outra possibilidade de obter recursos financeiros para projetos de 

redução de emissões ou de sequestro de carbono é dada por fundos voluntários, que também 

podem financiar projetos não reconhecidos pelo mercado regulado, como o REDD. Os 
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créditos também não podem ser usados para compensar emissões de países doadores. 

Exemplo desse tipo no Brasil é dado pelo Fundo Amazônia, criado para a captação de 

doações de países estrangeiros, como a Noruega e a Alemanha, com o objetivo de  

realização de aplicações não-reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e 

combate ao desmatamento e de promoção da conservação e do uso sustentável no bioma 

amazônico. Entre projetos apoiados pelo Fundo Amazônia, encontram-se: 

- Projeto de REDD da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do 

Juma (Amazonas) - Fundação Amazonas Sustentável, Governo do Estado do Amazonas e 

Marriott Hotéis; 

- Assentamentos Sustentáveis na Amazônia (Amazonas) - Instituto de 

Pesquisa Ambiental da Amazônia; 

- Compostos Bioativos da Amazônia (Pará)- Universidade Federal do 

Pará e Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa; 

- Disseminação e Aprimoramento das Técnicas de Manejo Florestal 

Sustentável (Pará) - Instituto Floresta Tropical; 

- Projeto Pagamento por Serviços Ambientais (Acre) - Governo do 

Estado do Acre, WWF Brasil, International Union for Conservation of Nature, Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit e Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia; 

-Projeto Carbono Suruí  (Rondônia e Mato Grosso) - Associação 

Metareilá, ONG Kanindé, ONG Forest Trends e Incubadora Katoomba. 

6. MERCADO BRASILEIRO DE CARBONO 

Como país em desenvolvimento, e, conforme os acordos firmados 

até hoje, o Brasil não está obrigado a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa. No 

entanto, como parte do Acordo de Copenhagen, o Governo brasileiro assumiu o 

compromisso voluntário de reduzir a emissão de gases de efeito estufa de 36,1% a 38,9% até 

2020. Tal compromisso também está presente na Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, 

que estabelece a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC). 

Entre os instrumentos da PNMC, estabelecidos no art. 6º da Lei, 

figuram: o Plano Nacional sobre Mudança do Clima; os Planos de Ação para a Prevenção e 

Controle do Desmatamento nos biomas; e o estabelecimento de padrões ambientais e de 

metas, quantificáveis e verificáveis, para a redução de emissões antrópicas por fontes e para 

as remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa. 

A Lei 12.187/2009 prevê, ainda, o estabelecimento de planos 

setoriais de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas visando à consolidação de uma 

economia de baixo consumo de carbono. Devem ser contemplados os setores de geração e 
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distribuição de energia elétrica, transporte público urbano e sistemas modais de transporte 

interestadual de cargas e passageiros, indústria de transformação e de bens de consumo 

duráveis, indústrias químicas fina e de base, indústria de papel e celulose, mineração, 

indústria da construção civil, serviços de saúde e agropecuária (art. 11, parágrafo único). 

No art. 4º da Lei, incluem-se entre os objetivos da PNMC o 

estímulo ao desenvolvimento do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões – MBRE 

(inciso VIII). O art. 9º prevê que o MBRE será operacionalizado em bolsas de mercadorias e 

futuros, bolsas de valores e entidades de balcão organizado, autorizadas pela Comissão de 

Valores Mobiliários - CVM, onde se dará a negociação de títulos mobiliários representativos 

de emissões de gases de efeito estufa evitadas certificadas.  

Consoante o Decreto nº 7.390, de 9 de dezembro de 2010, que 

regulamenta a Lei 12.187/2009, o Plano Nacional sobre Mudança do Clima será integrado 

pelos planos de ação para a prevenção e controle do desmatamento nos biomas e pelos 

planos setoriais de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas (art. 2º). No art. 3º do 

Decreto, consideram-se os seguintes planos:  

- Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na 

Amazônia Legal - PPCDAm; 

- Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento e 

das Queimadas no Cerrado - PPCerrado; 

- Plano Decenal de Expansão de Energia - PDE; 

- Plano para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de 

Carbono na Agricultura; e 

- Plano de Redução de Emissões da Siderurgia. 

Com exceção deste último, que se encontra em fase de elaboração, os 

acima citados já foram concluídos (MMA, s.d.a). 

Ainda de acordo com o Decreto 7.390/2010 (art. 6º, caput e § 1º), as 

ações contidas nesses planos são as inicialmente consideradas para atendimento do 

compromisso nacional voluntário de que trata a Lei 12.187/2009 em seu art. 12. 

O art. 4º do Decreto 7.390/2010 previa que os demais planos 

setoriais previstos na Lei 12.187/2009 fossem elaborados até 16 de abril de 2012, mas ainda 

se encontram em elaboração, sendo os seguintes: 

- Plano Setorial de Mitigação da Mudança Climática para a 

Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Indústria de 

Transformação; 

- Plano de Mineração de Baixa Emissão de Carbono - Plano MBC; 
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- Plano Setorial de Transporte e de Mobilidade Urbana para 

Mitigação da Mudança do Clima – PSTM; e 

- Plano Setorial da Saúde para Mitigação e Adaptação à Mudança do 

Clima. 

Conforme os §§ 2º e 3º do art. 4º do Decreto 7.390/2010, as metas 

setoriais deverão ser expressas em percentuais de redução das emissões em relação a 2020 e 

poderão ser utilizadas como parâmetros para o estabelecimento do MBRE.  

Há algum tempo, há notícias de regulamentação do MBRE. Matéria 

veiculada em 2010 (ANDI, 2010) informava que o Ministério da Fazenda estudava a criação 

de um mercado de carbono regulado interno como uma das opções para atingir a meta [de 

redução de emissões de GEE] anunciada pelo Governo em 2009. O Governo imporia 

limites sobre as emissões de GEE de vários setores da economia, criando um sistema de 

comércio no qual empresas que emitissem acima deste limite poderiam comprar 

‘permissões’ de emissão daquelas que produzissem menos carbono que a meta fixada. Ou 

seja, empresas brasileiras que lançassem na atmosfera quantidade de carbono acima de um 

limite a ser fixado pelo Governo teriam de comprar "títulos" no mercado brasileiro de 

redução de emissões. Seriam estipulados "tetos" específicos de emissão de carbono para cada 

um dos seguintes setores da economia: geração de energia, transportes, indústria em geral e 

agronegócio. 

Em 29 de novembro de 2011, por meio da Portaria nº 537, o 

Ministério da Fazenda criou Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) sobre Mercado de 

Carbono, com o objetivo de analisar a viabilidade e os requisitos para a implantação do 

MBRE (MMA, s.d. b).O GTI é coordenado pela Secretaria de Política Econômica do 

Ministério da Fazenda e é integrado por representantes dos Ministérios do Meio Ambiente, 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, de Ciência, Tecnologia e Inovação, das 

Relações Exteriores, do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Casa Civil. Segundo 

informação divulgada no Portal do Ministério do Meio Ambiente (MMA, s.d. b), o GTI 

sobre Mercado de Carbono já elaborou relatório sobre o potencial e custo-efetividade dos 

instrumentos de mercado para a redução de emissões nos setores incluídos na Política 

Nacional sobre Mudança do Clima. No entanto, o relatório citado não foi encontrado em 

busca realizada nos portais do Ministério da Fazenda e do Meio Ambiente. 

Notícias recentes veiculadas no Valor Econômico (EXMAN, 2012, a 

e b) indicam que o Ministério da Fazenda [ainda] estuda a criação de um mercado de 

carbono no Brasil e a adoção de medidas tributárias para incentivar o desenvolvimento 

sustentável. 

Ou seja, ainda não há nada de concreto em relação ao MBRE. A 

situação pode mudar com o Acordo de Cooperação do Plano Indústria – Plano de 
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Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas do Setor Industrial, firmado em 21 de 

agosto de 2012 entre a Ministra do Meio Ambiente, o Presidente da Confederação Nacional 

da Indústria (CNI) e o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MMA, 2012). O Acordo prevê reduzir em 5% as emissões de gases de  efeito estufa de sete 

setores da indústria brasileira (alumínio, cimento, papel e celulose, químico, cal, vidro e 

ferro gusa), até o ano 2020. 

O Acordo deve estimular a formação de um mercado nacional, 

permitindo maior flexibilidade para atingir a meta estipulada. Da mesma forma que ocorre 

nos países da Europa, indústrias com maior potencial de redução de emissões poderão 

vender o excedente (por meio de certificados) a indústrias que não consigam atingir a meta.  
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