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1. Introdução

Diante do reconhecimento global da necessidade duma contribuição compreensiva 
de todos os países na redução de emissões para enfrentar a mudança climática, 
o Brasil estabeleceu uma meta de redução de entre 36.1 e 38.9% comparado com 
as emissões projetadas para 2020 (UNFCCC, 2010). A definição dessa meta foi 
estimulada pela Lei Federal 12.187/09, a qual definiu a Politica Nacional sobre 
Mudança do Clima (PNMC) e com isso também o compromisso nacional voluntario 
e a correspondente adoção de ações nacionais de mitigação. O Estado de São 
Paulo, sendo polo econômico principal no pais com uma participação produtiva 
de 33% do PIB nacional (CETESB, 2011), joga um papel importante para atingir a 
meta nacional de redução. O Estado mesmo definiu pela Lei Estadual 13.798/2009, 
que se deva reduzir as suas emissões estaduais num 20% até 2020 comparado 
com o ano de base, 2005.

Segundo o inventario de gases de efeito estufa (GEE) efetuado em 2005, as 
emissões nacionais de GEE aumentaram num 58% comparado com 1990 (UNFCCC, 
2010). A distribuição das emissões de GEE a nível nacional é dominado pela 
categoria de uso da terra, mudança do uso da terra e florestas, cujas emissões 
chegaram a 3⁄4 das emissões totais. No mesmo período, essa categoria aumentou 
as suas emissões num 64%. No entanto, estimativas mais recentes indicaram 
que, graças à forte redução no desmatamento, se observou uma redução das 
emissões de -76.7% entre 2005 e 2010, o que corresponde a uma redução na 
participação nacional de 57% a 22% (SEPED, 2013). Os demais setores aumentaram 
as suas emissões, sendo o setor agropecuário com as maiores emissões de GEE. 
Diferente ao nível nacional, no Estado de São Paulo dominam as emissões do 
setor energético com uma participação de 57.2% das emissões em 2005 (CETESB, 
2011). Da mesma forma, o setor industrial (14.7%) e de resíduos (6.7%) contam com 
uma participação relativamente maior que a nível nacional. Consequentemente, a 
participação relativa das emissões dos setores de energia (24.3%), de processos 
industrias (26.4%) e de resíduos (22.8%) a nível estadual comparado com o nível 
federal excede a participação media (6.5%). Diferente às reduções de emissões 
obtidas a nível federal, as emissões no Estado de São Paulo tem vindo crescendo 
quase constantemente.

Para atingir as metas de redução estipuladas pela lei, considera-se do lado 
econômico dois mecanismos mutuamente os mais custo-efetivos: um imposto 
sobre o carbono e um mercado de carbono (Goulder, 2009). Esse reconhecimento 
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se tem traduzido num crescente interesse pelo uso de mercados de carbono para 
atingir metas nacionais de redução de emissões. Se manifesta no número crescente 
de mercados que estiveram operando em 2013 a nível nacional, subnacional e local 
(Banco Mundial, 2014). Apenas em 2013, um total de oito mercados adicionais 
começou a operar. Com isso, o presente resumem da serie de estudos “Estudos 
sobre o Mercado de Carbono no Brasil” coincide com um momento de maior 
impulso pros mecanismos econômicos de mercados de carbono.

O analise do quadro regulamentador por Lopes e outros (2015) revela que a 
legislação federal i estadual contêm elementos essências para a criação dum 
mercado de ativos de carbono. Embora, esses elementos poderão facilitar uma 
futura criação, a legislação ainda carece de especificações diretamente dirigida aos 
mercados de carbono. O avance atual na legislação estadual permitiria um avance 
mais acelerado para a criação de mercados subnacionais. Simultaneamente, esses 
avances estaduais acontecem descoordenadamente, o que poderá dificultar a 
unificação de mercados estaduais no largo prazo.

Concentrando o analises num potencial mercado de carbono no Estado de São 
Paulo, Avzaradel Szklo e outros (2015) simulam potenciais dimensões do mercado 
dependendo do limite de emissões (“cap”) estabelecido. As três simulações tomam 
como base para estabelecer o límite (i) os planos setoriais de redução de emissões 
no Estado; (ii) uma meta de até 50%; e (iii) uma meta igual à possível redução com 
todas as medidas de custo marginal de abatimento negativo (CMA). Os preços 
de equilíbrio estimados nas simulações variam entre 5 e 19 BRL/tCO2e com um 
volume de toneladas negociados entre 32 e 128 milhões tCO2e, dado que exista um 
ponto de equilíbrio de oferta e demanda de ativos. O impacto econômico e médio 
ambiental dum mercado de carbono poderia chegar a possíveis investimentos de 
108.946 milhões de BRL, resultando numa mitigação de emissões de 496 milhões 
de tCO2e.

Na estruturação dum mercado de carbono requer-se da capacidade técnica que 
permita construir uma infraestrutura legal e técnica, que por sim assegure a geração 
de demanda e oferta de emissões, e com tal o funcionamento do mercado. Entre 
os elementos claves dum mercado de carbono é o mecanismo de alocação de 
permissões, já que determina substancialmente o preço de participação pros atores. 
Gusmão e outros (2015) determinam que no caso do Estado de São Paulo, a base 
de dados gerada ainda não permite identificar um mecanismo ideal que garante 
o funcionamento do mercado, o impacto ambiental desejado e seja acetado pelos 
diferentes atores econômicos, particularmente do setor de processos industriais. 
Adicionalmente, determinaram que além da base de dados de emissões, também 
se requer atualizar a matriz produto-insumo do Estado.

O resumem da serie de estudos começa por uma introdução aos mercados de 
carbono. O análise da situação atual no Brasil reflete que localmente já está se 
observando avances. O resumem dos mesmos estudos enfatiza os resultados de 
maior importância. Ao final, o artigo conclui que o Estado de São Paulo está com 
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a capacidade de introduzir um mercado de carbono de corto a médio prazo, com 
o potencial duma redução substancial nas emissões, apoiando-se neste analises 
inicial.
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2. Mercados de Carbono

Em 2013, o valor total de ativos nos mercados de carbono totalizaram US$ 
30 bilhões. No mesmo ano, oito mercados adicionais entraram em operação, 
refletindo o crescente esforço de comercializar as emissões de carbono (Banco 
Mundial, 2014). Os mercados ativos no mundo operam a nível internacional, 
nacional, regional e municipal. Vários outros países e áreas subnacionais, entre elas 
o Estado de São Paulo, começaram o processo de implementação dum mercado 
de comercio de emissões.

Os mercados de carbono presentam um instrumento que permite internalizar as 
externalidades negativas produzidas pela geração de GEE. Ao limitar a quantidade 
de emissões de GEE permitidas, os reguladores criam um bem escasso com 
um preço representativo de oferta e demanda. Limitadas as emissões que cada 
empresa é permitida de realizar, as empresas acham a maneira mais custo-eficaz 
de internalizar os custos gerados pelas suas atividades produtivas, vis-à-vis a 
redução das suas emissões realizadas. Com isso, o instrumento aplica o polluter-
pays principle.1 Embora o mecanismo deva constituir um incentivo para realizar 
investimentos nas tecnologias limpas, a possível compra de permissões permite 
evitar às empresas que sejam forçadas a investir numa tecnologia custosa demais. 
Aparte da sua eficácia econômica, o instrumento também pode resultar mais 
equitativo dependendo do mecanismo usado na alocação de permissões.2

Para o estabelecimento dum mercado de carbono requer-se de alguns elementos 
claves que lhe garantem um funcionamento eficiente, transparente e robusto. 
Para gerar um mercado de demanda e oferta com um bem escassez necessita-se 
estabelecer um limite de emissões permitidas para a jurisdição em questão. Esse 
limite deve ser relevante no seu tamanho e confiável de médio prazo. O alcance e 

1 Pelo polluter-pays principle entende-se que o causante da poluição paga pelo dano gerado devido as suas atividades 

produtivas.

2 Goulder (2009) sugere que o mecanismo de alocação de permissões, ou a alocação gratuita ou os leilões de permissões, 

pode ter efeitos distributivos substancialmente diferentes. Enquanto a alocação gratuita pode transferir renda de baixo 

para arriba, o uso de leilões e da receita resultante pode reduzir o impacto de maiores preços sobre os grupos de menor 

renda, e com isso, produzindo um ambiente mais equitativo.
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a cobertura em termos de setores e GEE incluídos dependem de fatores técnicos, 
econômicos e políticos (PMR, 2012).

Em segundo lugar, precisa-se criar uma infraestrutura, técnica e legal, que permita 
a negociação dessas permissões entre os empreendimentos participantes. No 
lado técnico requer-se dum sistema de registro para poder sistematizar e seguir 
continuadamente às emissões empresarias e duma plataforma eletrônica que 
facilite as transações duma forma confiável e verificável. Em consideração da 
complexidade de gestão dum mercado, requer-se duma entidade reguladora que 
tenha capacidade de processar, registrar e supervisionar as atividades no mercado.

Ademais, precisa-se definir uma metodologia que garante a uniformidade das 
quantificações das emissões de GEE e, com isso, a qualidade dos ativos negociados, 
de tal forma que se define a maneira e o ponto de medição das emissões. 
As medições permitem alimentar uma base de dados que, por sim, permite 
estabelecer limites setoriais apropriadas para evitar que alguns setores sejam 
afetados desproporcionalmente. Fazendo uso duma metodologia padronizada 
no monitoramento, o reporte e a verificação (MRV) garante a validade e 
comparabilidade das emissões realizadas e reduzidas nos empreendimentos. Uma 
base de dados confiável também é imprescindível na definição da quantidade de 
permissões emitidas, seja por alocação gratuita, por leilões o num modelo híbrido. 
Devido a que o mecanismo de alocação de permissões define em parte o preço 
das permissões e influi sobre a equidade do mercado, é sumamente importante 
ter a melhor base de dados possível. Particularmente para o calculo do risco de 
carbon leakage e do benchmark, os dois sendo valores importantes na definição 
das metas setoriais e das permissões emitidas.3,4 Por último, tanto para a adesão 
ao registro e para efetuar os inventários como também para a criação de oferta 
de ativos, pode se precisar de incentivos fiscais que motivem às empresas a que 
participarem no mercado.

3. O risco de carbon leakage é definido como o risco de transferência de atividades das empresas poluidoras a locações 

com menor custo de poluir. Empresas que enfrentam uma concorrência externa forte e que consumem grandes 

quantidades de energia são particularmente expostos a transferir as suas atividades para evitar o custo adicional de 

produção devido às permissões de emissão.

4. O benchmark são métricas utilizadas para a alocação de permissões nos mercados de carbono já que permite comparar 

o desempenho de instalações de empreendimentos dentro de setores semelhantes. Conta-se com diferentes tipos de 

benchmark (de produto, de combustível, de calor ou emissões de processos) que podem ser usados segundo o nível de 

informação disponível e de semelhança dos setores baixo o mesmo benchmark.
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3. Caso do Brasil

O Brasil, nem a nível federal nem subnacional, tem estabelecido um mercado 
de carbono que esteja em funcionamento. No entanto, observa-se avanços 
importantes a nível subnacional que poderiam levar ao estabelecimento de 
mercados subnacionais ao corto prazo e servir como experiência para um futuro 
mercado nacional.

Destacam-se três iniciativas que tem gerado conhecimento em relação à criação 
de inventários e do funcionamento de mercados de carbono. Duas das iniciativas 
estão sendo executadas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o Programa 
Brasileiro do GHG Protocol e o Sistema de Comercio de Emissões da Plataforma 
“Empresas pelo Clima”.5,6

O Programa Brasileiro do GHG Protocol aspira (i) promover o uso de inventários 
nos empreendimentos no Brasil; (ii) capacitar as empresas para reportar de 
emissões; (iii) preparar as empresas para regulações governamentais relacionadas 
a GEE; e (iv) apoiar aos reguladores no desenvolvimento das requerimentos 
de MRV (Kiss, 2014a). Entre 2008 e 2014 o programa expandiu o número de 
inventários de 23 a 273, dum total de 128 empresas membros. Os inventários são 
publicamente reconhecidos com medalhas de ouro, prata e bronze. As emissões 
apresentadas nos inventários dentro do Scope 1 provem de empresas de setores 
sumamente diversos. 52% das empresas emitem menos de 9.000 tCO2e/ano, 
um 28% corresponde a emissões entre 9.000 e 100.000 tCO2e/ano, e 20% dos 
emissores produzem volumes de emissões maiores a 100.000 tCO2e/ano.7

5. O Programa Brasileiro do GHG Protocol, a FGV está executando em parceria com o World Resources Institute e com 

o apoio do Ministério de Meio Ambiente do Brasil, da Embaixada Britânica, do World Business Council for Sustainable 

Development e do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável.

6. O Sistema de Comercio de Emissões da Plataforma é executado em parceria com a Bolsa Verde do Rio.

7. As emissões consideradas Scope 1 referem-se unicamente as emissões direitas geradas nas instalações. Baixo o Scope 

2 caem as emissões indiretas geradas pela energia elétrica e térmica aquisitada pelas empresas. As demais emissões 

indiretas são incluídas no Scope 3.

http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br
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O Sistema de Comercio de Emissões da Plataforma “Empresas pelo Clima” simula 
um mercado de carbono com dados de emissões reais dos participantes dos 
anos 2012 a 2014, incorporando o Scope 1 e 2. Os diversos perfis de emissão dos 
participantes, resultado da proveniência de diversos setores, levaram a que a 
criação do mercado foi muito desafiadora (Kiss, 2014b).9 Se aspira aumentar o 
conhecimento empresarial dos mercados de carbono e garantir que tenham a 
capacidade de contribuir ao desenho dum futuro mercado de carbono brasileiro. 
No seu primeiro ano de simulação, 2014, se definiu um cap de 90% das emissões 
de Scope 1 e 2 em base ao ano 2012 (em agosto de 2014 se ajustou o cap em base 
dos inventários de 2013). Nas simulações se distribuiu gratuitamente entre 40 e 
60% das permissões dependendo do benchmark setorial. Aparte das permissões, 
os participantes também podem negociar offsets reais e fictícios, cujo preço 
tem sido menor que das permissões leiloadas. A demanda pelas permissões tem 
crescido ao largo da simulação, superando a oferta num 40% no leilão de outubro 
de 2014. Pro ano entrante, se excluirá as emissões de Scope 2 e se enfocará no 
estabelecimento dum sistema de MRV.

Figura 1: Emissões históricas do Programa Brasileiro GHG Protocol 
(em milhões de toneladas de CO2e)

Fonte: Elaboração própria na base do Registro Público de Emissões (2014)8

8. A disponibilização das emissões do Scope 3 é voluntaria no Registro Público de Emissões.
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No Estado de São Paulo, se conta ademais com um Sistema de Recepção de 
Informação gerenciado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
(CETESB). As empresas participantes, sendo de 27 subsetores industriais e os 
emissores grandes com emissões superiores a 20.000t de CO2e ao ano, relatam 
as emissões conforme ao Scope 1 e 2 e usam na sua grande maioria a metodologia 
proposta pelo GHG Protocol (Ferrer, 2014). Diferente à iniciativa da FGV, essas 
informações não estão sendo publicadas, mas servem apenas a geração duma 
base de dados. Um 25% das emissões reportadas tem sido verificadas.

Por último, a Bolsa Verde no Rio de Janeiro (BVRio), sociedade civil sem fins de 
lucro e operacional desde outubro 2011, foi criada com o objetivo de facilitar os 
avances no cumprimento das novas leis e politicas ambientais nacionais (BVRio, 
2014). Fazendo uso da ferramenta de mercados para fortalecer o empreendimento 
ecológico, a BVRio começou a atuar em quatro áreas, entre as quais se destaca a 
comercialização das Cotas de Reserva Ambiental, instrumento criado pelo Código 
Forestal Brasileiro (na seguinte secção encontram-se maiores informações à Lei 
Forestal). Também na BVRio apoia-se a simulação da Plataforma “Empresas pelo 
Clima”.

Para operacionalizar o comercio de ativos ambientais na BVRio, precisou-se criar 
uma plataforma de negociação. Ao final de 2013 a plataforma, BVTrade, a qual 
funciona de maneira empresarial, contava com a participação de 1.600 atores 
e mais de 1.5 milhão de hectares de imóveis rurais cadastrados. A manutenção 
dessas florestas, localizadas nos principais biomes do pais, poderiam permitir a 
conservação de estoques de carbono de mais ou menos 600 MtCO2e. Fator que 
fortaleceu a participação no mecanismo foi a introdução de Cotas de Reserva 
Ambiental para entrega futura (CRAF), devido à maior seguridade investidora.10

Relacionado à potencial implementação dum mercado de carbono, a BVRio criou 
também uma plataforma com o objetivo da negociação de ativos de carbono e 
um sistema de registro. Ambos elementos tem servido à Plataforma “Empresas 
pelo Clima” para poder realizar a sua simulação dum mercado de carbono.

9 Os setores representados nos inventários são de produtos florestais e papel e celulose, de serviços, financeiro, elétrico, 

de informação e comunicação, transporte, industrial, construção civil, extrativa e saneamento (Monzoni e outros, 2014).

10 Os CRAFs permitem ao vendedor das CRA comprometer-se a criar as CRA e vende-las a um preço definido ao 

comprador, uma vez que as CRAs realmente forem emitidos.

11.  A CRA é um título nominativo emitido pelo órgão ambiental do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Cada 

título corresponde a um hectare de área com vegetação primaria ou secundaria; instituída sobre área excedente aos 

percentuais exigidos por lei.iar as CRA e vende-las a um preço definido ao comprador, uma vez que as CRAs realmente 

forem emitidos.

http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br
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4. Analises do Quadro Regulamentador no Brasil

O quadro regulamentador em vigor no Brasil não conta com planos, uma lei própria 
ou normas que regulem um potencial mercado de carbono. No entanto, a PNMC, 
o seu decreto regulamentador, diversas lei estaduais e planos setoriais propõem 
elementos que poderão contribuir na criação dum mercado.

4.1 Legislação Federal

A legislação federal constitui elementos gerais que poderão servir para o 
desenvolvimento dum mercado de carbono, seja obrigatório o voluntaria, mais 
não dispõe duma regulação especificamente dirigida a esse tipo de mercado. 
Destacam-se as metas de redução e projeções voluntárias de emissões de GEE, 
os planos setoriais e a determinação de por em operação um MBRE, estabelecido 
na PNMC (Lei No 12.187, 2010) e no Decreto Regulamentador (Decreto No 7.390, 
2010). Ao carecer de especificações que regulem os principais aspectos dum 
potencial mercado, a lei em vigor poderia viabilizar desacordos sobre a natureza 
jurídica e o regime legal aplicável. Além disso, vários planos setoriais, necessários 
para a criação de instrumentos, mecanismos e parâmetros, ainda não tem sido 
elaborados ou não estão em vigor.

A PNMC estabelece as metas voluntarias de redução e as projeções de emissões 
ao ano 2020. Além das metas de redução, as quais não implicam nem incentivos 
nem barreiras à criação dum mercado de carbonos, denomina como um dos 
principais objetivos estimular ao desenvolvimento do MBRE. Pese à determinação 
de operacionaliza-lo, a PNMC carece de clareza nalguns elementos claves para 
estabelecer tal mercado. Especificamente, a política não dispõe “quanto i) ao 
uso de unidades negociáveis e fungíveis representativas de direitos de emissão 
para o cumprimento de limites preestabelecidos de emissão; e ii) à criação de 
um sistema de registro para contabilizar e rastrear transações destas unidades, 
e à designação de uma ou mais autoridades para operar e/ou supervisionar tal 
sistema” (Lopes e outros, 2015). Embora definida a necessidade da quantificação 
e verificação das metas de redução de emissões, a PMNC tampouco esclarece 
métrica e metodologia ser utilizado para medir-as.
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Para exemplificar as carências identificadas anteriormente: Define-se que os 
títulos mobiliários, representando às emissões de GEE evitadas certificadas, 
deverão ser negociados por meio de entidades autorizadas pela Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM). Especificam-se aquelas entidades como bolsas 
de mercadorias e futuros, de valores e de balcão organizado. Tal como estão 
definidos os títulos mobiliários neste momento, determinados pela Lei Federal 
No 6.385/1976, certificados de redução de emissões o qualquer outra espécie de 
crédito de carbono não enquadram nessa definição e por tanto não poderiam ser 
negociados como valores mobiliários. Caso que os ativos de carbono não forem 
tratados como valores mobiliários, diferente ao definido na PNMC, isso permitiria 
que se os transacionasse em bolsas e mercados de balcão organizado.

O Decreto Regulamentador determina que para alcançar as metas de redução 
definidas pela PNMC se requerem reduzir as emissões entre 1.168 MtCO2e e 1.259 
MtCO2e. Pro mesmo Decreto se considerou os planos setoriais de siderurgia, 
agricultura, energia e os planos de ação para prevenção e controle de desmatamento 
da Amazônia e do Cerrado. Além disso, define um conteúdo mínimo pros planos 
setoriais e de ação a serem elaborados segundo a PNMC, dentro do qual se 
determina que as metas de redução de emissões estabelecidas nos planos poderão 
servir como parâmetros pro MBRE. Devido as projeções estabelecidas nos planos, 
o Decreto Regulamentador poderá auxiliar na elaboração de limites de emissão 
num eventual mercado de carbono.

Dentro da legislação setorial encontram-se alguns elementos que poderiam servir 
no estabelecimento dum mercado de ativos ambientais. O novo Código Forestal 
criou a Cota de Reserva Ambiental (CRA), a qual pode ser negociada como ativo 
ambiental de forma onerosa ou gratuita (Lei Federal No 12.651, 2012).11 A CRA 
permite a que um proprietário que exceda os requerimentos mínimos de área de 
Reserva Legal compense a falta de reserva nos imóveis de outros proprietários 
por um mecanismo econômico. Com isso, o Código Forestal poderá servir no 
desenho dum potencial mercado de carbono, particularmente da linha de base, 
estabelecimento de conceitos de adicionalidade e níveis de referencia, assim como 
a disponibilidade potencial de créditos. Tal como o Código Forestal estabelece 
os conceitos e parâmetros pras Áreas de Preservação Permanente (APP), o 
Sistema Nacional de Unidades Conservação (SNUC) se ocupa pelas Unidades de 
Conservação (UC) (Lei Federal No 9.985, 2000). Esse instrumento, devido a que 
regula o alcance das áreas sob alçada baixo controle público, poderá influir por 
meio de próprios títulos a capacidade do setor privado de gerar uma oferta de 
ativos.

4.2 Legislação Estadual

Independentemente das leis federais em vigor, os Estados impulsionaram as 
suas próprias leis de mudança climática que abrangem elementos que poderem 
impulsionar o estabelecimento dum mercado de carbono a esse nível.12 Enquanto o 
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avance nas leis estaduais poderão permitir um avance mais pronunciado na criação 
dum mercado de carbono a nível subnacional, a possível discordância de normas 
poderá complicar o estabelecimento dum maior mercado interestadual o nacional 
posteriormente. Por tanto, no médio prazo se precisara duma uniformização das 
normas federais e estaduais para evitar que se criem conflitos.

As leis estaduais consideradas13 indicam que em geral o enfoque tem sido na 
criação de oferta de ativos ambientais, mas não na geração duma futura demanda. 
A ausência duma regulamentação que incentive a participação voluntaria num 
mercado causa que, mesmo com a previsão de metas de reduções de emissões ou 
tetos de emissões, a demanda provavelmente não desenvolva. Também se observa 
um desenvolvimento desarmônico em termos dos elementos que se incluíram 
nas politicas. Alguns consideram limites setoriais, voluntários u obrigatórios, mas 
nenhuma politica conta com elementos que regulem os limites e que os sancionem 
no caso de descumprimento. Poucas estabelecem métricas e metodologias, clave 
para a verificação e quantificação das reduções.

A lei que institui a Politica de Mudanças Climáticas no Estado de São Paulo ainda 
não dispõe quanto a mecanismos que estabelecessem um mercado de carbono, 
no entanto presenta uma boa base para o estabelecimento, considerando as 
metas setoriais estabelecidas, a previsão de registros14 e diversos instrumentos 
de incentivos (Lei Estadual No 13.798, 2009).15 São Paulo conta com uma meta 
obrigatória de redução de emissões de 20% até 2020 com base no ano 2005. 
Destaca-se que a meta abrange toda a economia paulista, mas apenas considera 
CO2 e não os equivalentes de outros GEE. Essa desconsideração de outros gases e 
a subdivisão de setores no estabelecimento de metas poderão presentar barreiras 
para uma possível harmonização posterior. Por último, ressalta-se que se prevê 
incentivar a adesão ao registro publico de emissões voluntario por meio de 
instrumentos econômicos, financeiros e fiscais.

12. O sistema jurídico brasileiro se base numa repartição de competências entre União, Estados e Municípios. Todas as leis 

respeitam ao estabelecido na Constituição Federal, mas entre as mesmas não existe uma hierarquia jurídica. Por tanto, 

sempre considerando a supremacia da legislação federal para estabelecer regras gerais, os Estados tem a competência 

para instituir normas jurídicas em matéria ambiental.

13. Os Estados de Amazonas, do Rio de Janeiro e de São Paulo aprovaram uma lei que estabelecesse uma politica 

relacionada às mudanças climáticas. Em ausência de leis que instituem tal tipo de politica, no caso de Minas Gerais se 

analisa um decreto regulamentador e no caso de Acre se considera a lei que apoia a implementação do Sistema Estadual 

de Incentivos a Serviços Ambientais.

14. O registro num primeiro passo prevê a adesão das instalações de 27 diferentes segmentos industriais, termoeléctricas, 

e quaisquer outra instalação com consumo de combustível fóssil que emita mais de 20.000 tCO2 anualmente.

15. A lei supõe a introdução de mecanismos que incentivem às empresas a se aderir ao registro público de emissões. 

Sob esses incentivos caem (i) o fomento para reduções de emissões de GEE; (ii) a prorrogação da renovação da 

licença ambiental; (iii) acesso privilegiado ao financiamento publico com taxas de juros menores; (iv) a certificação de 

conformidade; e (v) incentivos fiscais.

http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br
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A Lei que estabelece a Politica sobre Mudança Global do Clima e Desenvolvimento 
Sustentável no Estado do Rio de Janeiro inclui incentivos à criação de mercados 
de carbono, mas sem que tenha alguma regulamentação (Lei Estadual No 5.690, 
2010). Destaca-se que as metas setoriais previstas abrangem setores semelhantes 
à PMNC, o que não implica que tanto metas, que também serão diferenciados 
por atividade, e métricas sejam iguais. Além disso, a Lei determina que as metas 
devessem ser verificas no âmbito de licenciamento ambiental.

O Estado de Minas Gerais pese a que não conte com uma Lei dirigida às mudanças 
climáticas e que per se não preveja um mecanismo de mercado de carbono dispõe 
de elementos relevantes no Decreto Estadual (Decreto Estadual No 45.229, 2009). 
Nesse Decreto se regulamenta o Registro Público Voluntário de Emissões de GEE, 
na cuja participação se incentiva por instrumentos econômicos, especificamente 
descontos na renovação da Licença de Operação ou na Autorização Ambiental de 
Funcionamento e a prorrogação dum ano na validade. Um potencial conflito com 
um mercado nacional poderia ser a metodologia predefinida do GHG Protocol.

No Estado de Acre se implementou o Sistema Estadual de Incentivos a Serviços 
Ambientais (SISA) (Lei Estadual No 2.308, 2010). O SISA se destaca por estabelecer 
uma infraestrutura que permite o registro, controle e monitoramento dos serviços 
ambientais (em particular de REDD+). Além disso, prevê a inclusão de incentivos 
à criação de oferta, particularmente aos projetos de REDD+.

4.3 Legislação Municipal

Mesmo que alguns Estados, alguns municípios têm antecipado o estabelecimento 
de metas globais e o desenvolvimento dum plano de medidas pra redução de 
emissões, independentemente dos avances ao nível federal e estadual. Também 
nos casos dos municípios pode se observar uma seleção de setores que não 
necessariamente coincidam com aqueles escolhidos nos outros níveis jurídicos. 
A falta de regulamentação impede a consideração dum modelo de mercado de 
carbono nos municípios, particularmente de incentivos econômicos e fiscais e 
métricas para a quantificação e verificação das metas de redução.

O Município de São Paulo conta com um estimulo ao desenvolvimento do mercado 
de carbono, destacando-se a criação dum banco de dados de projetos de redução 
de emissões e a previsão de estabelecimento de incentivos à geração de oferta 
(Lei Municipal No 14.933, 2009). Geram-se potenciais conflitos na harmonização 
com outros sistemas devido a que os setores selecionados se diferenciam 
daqueles estabelecidos na PNMC e nas outras politicas estaduais. As medidas 
a serem realizadas não são tratadas de forma unitária, já que se diferenciam por 
implementação voluntaria em geral e compulsória para alguns empreendimentos. 
Para ambos os tipos de medida se carece duma métrica adequada.
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A Política do Município do Rio de Janeiro também presenta metas gerais de redução 
de meio prazo, medidas de mitigação e adaptação dum subconjunto de setores 
(Lei Municipal No 5.248, 2011). De forma adicional à possível barreira que pode 
presentar essa seleção de setores, a politica ademais carece de metas setoriais 
especificas e instrumentos que permitam regular a quantificação e verificação das 
reduções.

4.4 Normas Voluntárias

Existem normas nacionais e internacionais que poderão facilitar a regulamentação 
dum futuro mercado de carbono no país. Trate-se de normas que propõem 
requisitos e metodologias para determinar a elegibilidade de reduções de emissões, 
incrementar a transparência de informações e registro de projetos assim como 
para generalizar o processo de quantificação e verificação das reduções. Com 
isso, se alcança obter uma comparabilidade dos projetos e dos ativos gerados, 
a qual permite melhorar a confiança e liquidez no mercado já que se assegura a 
qualidade dos produtos.

Ao nível nacional se instituiu a Norma ABNT NBR 15.948:2011, de aplicação 
voluntária, a qual deseja organizar um mercado de ativos de carbono na ausência 
duma norma jurídica de regulação. A Norma procura: (i) padronizar padrões 
mínimos para participar no mercado; (ii) aumentar a liquidez no mercado 
partindo de princípios, requisitos e orientações estabelecidas; (iii) incrementar a 
transparência e credibilidade ao mercado e (iv) contribuir para mitigar riscos. Para 
alcançar esses objetivos, a Norma estabelece os requisitos de monitoramento, 
reporte e verificação como base para a elegibilidade dos ativos. Também se 
visibiliza a informação dos projetos e dos ativos numas plataformas tecnológicas. 
E por último se garantiria o registro de projetos, a transação dos ativos entre 
vendedor e comprador, e a reiteração do ativo do mercado depois da utilização 
pelo consumidor final.

Ao nível internacional predominam duas normas que poderiam complementar a 
Norma nacional na elaboração das normas jurídicas nacionais para um mercado de 
ativos de carbono. O GHG Protocol propõe instrumentos, ferramentas e métodos, 
para o gerenciamento e a quantificação das emissões. Por médio da padronização 
se evita distorções entre os diversos atores no mercado y com isso se permite um 
aumento na credibilidade de informações e na confiança na gestão. As Normas ISO 
– 14.064 e 14.065 – orientam a organizações que quiseram participar no mercado 
nas especificações de quantificação e reporte, monitoramento e reportagem, e 
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validação e verificação das emissões.

5. Analises do Potencial Dimensionamento do 
Mercado

A análise da dimensão dum potencial mercado de carbono no Estado revela que o 
preço equilíbrio dos ativos e o potencial volume negociável variam substancialmente 
com a meta definida por setor. As simulações indicam que o rango de preços de 
equilíbrio variam entre 5 e 19 BRL/tCO2e com um volume de toneladas negociados 
entre 32 e 128 milhões tCO2e. Conforme a analise, o mercado poderia desencadear 
investimentos de 108.946 milhões de BRL, reduzindo as emissões em 496 milhões 
de tCO2e. A falta de dados atualizados a nível estadual e a ausência de dados em 
nível de empreendimento e planta impediram que se analisasse o potencial com 
maior detalhamento e precisão.

A construção de curvas de oferta e demanda pelos ativos de reduções certificadas 
de carbono baixo diferentes metas previamente definidas permitiu avaliar o 
potencial estabelecimento dum mercado de carbono no Estado de São Paulo. As 
curvas se construíram em base a PBE setoriais estimados, representando a média 
ponderada de PBE das medidas de mitigação nos setores. A carência de dados e 
o desenho da ferramenta aplicada restringiram o alcance da análise, no entanto 
se incluiu uma parcela importante das emissões no Estado. Embora os atores 
participantes num potencial mercado de carbono foram os empreendimentos, a 
falta de dados no nível de empresa o planta ditou que se o analisasse a nível 
setorial. Com a inclusão dos setores e subsetores de alimentos e bebidas, cimento, 
ferro-gusa e aço papel e celulose, química, tratamento de resíduos e transportes se 
alcançou incluir 70% das emissões de CO2 do setor de Energia, o qual representou 
63,5% das emissões totais do Estado segundo a CETESB (2010).16 O foco ao setor 
de Energia se deve as limitações associadas à ferramenta de presentar emissões 
de processos industriais. Consequentemente, se optou por enfocar-se na maior 
representatividade das emissões associadas à combustão.

16. Nota-se que se extrapolaram dados existentes federais para o Estado e se as complementou com dados especificamente 

levantados no decorrer do estudo.
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Simulou-se o tamanho dum potencial mercado de carbono com respetivo preço 
de carbono baixo cinco cenários diferentes, considerando um PBE médio e PBEs 
de oferta e demanda. Os cenários estão baseados (i) nas metas definidas nos 
planos setoriais de redução de emissões; (ii) em metas alcançáveis setoriais 
que garantiriam o funcionamento do mercado, assumindo que as empresas 
minimizariam o investimento para alcançar as metas; e (iii) numa meta estabelecida 
que reflexe uma meta igual à redução de todas as medidas de mitigação com 
CMAs negativos.

A primeira simulação assumiu a meta estabelecida no Plano Setorial de Reduções 
de Emissão na Indústria (Plano Indústria): uma redução de emissões de 5%. Pese 
à existência dum Plano Setorial de Siderurgia, se optou por aplicar o mesmo valor 
no subsetor de Ferro-Gusa e Aço que nos outros subsetores indústrias, devido 
à consideração muito limitada de medidas no Plano de Siderurgia. Além disso, 
o Plano Indústria contempla incorporar o subsetor de Ferro e Aço. Em base às 
projeções de Cenários de Referencia e de Baixo Carbono no Plano Setorial de 
Transporte e de Mobilidade Urbana para Mitigação e Adaptação à Mudança do 
Clima (PSTM) se calculou uma meta de redução de emissões 3% até 2030. Para 
os demais setores não existem metas de redução de emissões ainda, por o que se 
desconsiderou esses setores na Simulação I.

Tabela 1: Metas de redução de emissões para nove setores e subsetores 
no Estado de São Paulo, segundo (i) as metas nos planos setoriais; (ii) 

uma meta de até 50% do potencial de redução; e (iii) uma meta de 
potencial de redução de medidas de custo marginal de abatimento 

negativo (em por cento).

Fonte: Elaboração própria na base de Avzaradel Szklo e outros (2015)
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A segunda simulação considerou o alcance duma redução na parcela de entre 30 
e 50% do potencial de redução de emissões de cada setor. Estimou-se o potencial 
de redução de emissões como a capacidade máxima de redução de cada setor e 
subsetor, tomando a diferença entre o Cenário de Referencia e de Baixo Carbono. 
Os cenários se formaram a partir das informações obtidas nas entrevistas realizadas 
com empresas, instituições e representantes governamentais do Estado de São 
Paulo e do Governo Federal, em conjunto com pesquisas adicionais e informação 
extrapolada da base de dados da ferramenta usada. A tabela expõe as emissões 
calculadas por cada setor e subsetor nos dois cenários e o potencial de redução 
de emissões correspondente.

A terceira simulação assumiu que as empresas implementariam todas as medidas 
de mitigação com um CMA negativo. Nos subsetores de alimentos, bebidas e 
cimento 5 em 6 medidas analisadas presentam um CMA negativo, no setor de 
papel e celulose 4 em 5 e nos subsetores de ferro-gusa e aço assim como química 
2 em 5 (veja anexo para as lista de medidas de CMA negativo). Observa-se que 
no setor de transporte no se identificou nenhuma medida com CMA negativo, 
assim que se consideraram as três medidas de menor CMA. Para os subsetores de 
esgotamento sanitário e tratamento e disposição de resíduos se tomou a metade 
do potencial de redução de emissões dado que se analisou apenas uma medida 
para cada um. As metas resultantes variam entre 2,5 e 27,3% das emissões setoriais 
(veja tabela 1).

Tabela 2: Emissões estimadas para dois cenários – de base e de baixo 
carbono – para nove setores e subsetores no Estado de São Paulo, 

2012-2030 (em MtCO2e).

Fonte: Elaboração própria na base de Avzaradel Szklo e outros (2015)



26

Para determinar o hipotético comportamento das empresas nos diversos setores 
para alcançar as metas vis-à-vis os caps setoriais definidas, se estimaram um 
PBE médio e dos PBEs, um de oferta e um de demanda, para cada setor. Os 
PBEs estimados representam a média ponderada dos PBEs de cada medida de 
mitigação nos diversos setores. De tal forma, se o PBE se encontra por acima do 
preço hipotético por tonelada de CO2e, os requerimentos de redução de emissões 
seriam atendidas por meio de compra de créditos de carbono. Ao contrario, caso 
que se encontre por baixo do preço seria economicamente eficiente investir nas 
medidas de mitigação. No entanto, o PBE médio observa algumas deficiências por 
as quais se estimaram os PBEs de oferta e demanda. 

Por exemplo, o PBE médio não diferencia por medidas de mitigação resultando em 
que as medidas com PBEs por baixo do preço hipotético não seriam implementadas 
se a media ponderada dos PBEs esteja por encima do preço no mercado. Também 
assume que o setor como tal atuaria de forma única. Por último, o PBE médio 
não permite adaptar-se aos diferentes caps estabelecidos, mantendo-se estático 
a estrutura de demanda e oferta. Os PBEs de oferta e demanda aliviam essas 
deficiências já que permite diferenciar entre medidas de mitigação necessárias 
para atender o cap (demanda) e medidas executadas de forma adicional (oferta). 
Assume-se que cada setor realizaria as medidas em ordem crescente em função 
do PBE de cada medida, acumulando-as para alcançar o cap (PBE demanda) e 
aquelas medidas remanescentes que causariam ao setor a oferecer créditos no 
mercado (PBE oferta).

Em base às metas estabelecidas nas diversas simulações e aos PBEs estimados, se 
conseguiu simular as curvas de oferta e demanda de carbono. A figura 2 exemplifica 
as curvas segundo os dois conceitos de PBEs aplicados. Observa-se que se 
analisou o mercado num rango de entre 5 e 45 BRL/tCO2e, garantindo um preço 
positivo. O ponto de interseção das curvas identificaria volume transacionado ao 
preço hipotético correspondente num potencial mercado de São Paulo.
Figura 2: Curvas de oferta e demanda exemplificarias de carbono para 
dois conceitos de preço de break-even: médio e de demanda e oferta.

Fonte: Avzaradel Szklo e outros (2015)
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A tabela 3 presenta os resultados correspondentes às simulações. Observa-se no 
caso da simulação II.II os preços de equilibro e os volumes de créditos de carbono 
negociado identificados pela interseção das curvas de demanda e oferta por 
carbono exemplificado em figura 2. As metas setoriais estabelecidas segundo as 
medidas de mitigação com CMA negativo (simulação III) geram a maior atividade 
no mercado, chegando a transações equivalentes a mais de 100 milhões de tCO2e 
nas duas abordagens de PBE. Os preços de equilíbrio correspondentes oscilam 
numa faixa de entre 9 e 17 BRL/tCO2e. O maior preço de equilíbrio se alcançaria 
com uma meta que obrigaria às empresas que reduzissem suas emissões num 
50% do seu potencial de redução (simulação II.III). Quanto maior a redução 
compulsória, maior o volume negociado e o preço de equilíbrio como pode se 
evidenciar ao comparar as variações das simulações II. Para o PBE médio não 
se viabiliza um mercado porque dentro da faixa de preços analisados a oferta 
constantemente superaria a demanda, resultando de PBEs por acima de 75,4 
BRL/tCO2e nos subsetores de ferro-gusa e aço e de transporte e PBEs negativos 
nos subsetores de cimento, papel e celulose e química.

Embora os setores analisados representam uma parcela importante das emissões 
no estado paulista, esses resultados sugerem que provavelmente se precisaria 
de outros setores para garantir um mercado robusto, caso se aplicaria as metas 
consideras nos planos setoriais ao nível federal. Ao mesmo tempo, a inclusão 
de todas as empresas e operações dos setores analisados neste estudo poderia 
resultar pouco eficiente.

Na tabela 4 se ilustra os investimentos requeridos em términos de investimentos 
para poder realizar as medidas de mitigação nos diferentes setores. Evidentemente, 
o setor de transporte e o subsetor de ferro-gusa e aço requerem os maiores 
níveis de investimento. Além desses setores, os subsetores de cimento e produtos 

Tabela 3: Preço de Equilíbrio (em BRL/tCO2e) e Volume Negociável (em 
milhões de tCO2e e BRL) segundo o método de Ponto de Break-Even 

médio e de demanda e oferta, dependo dos diferentes limites segundo 
simulação.

Fonte: Elaboração própria na base de Avzaradel Szklo e outros (2015)
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alimentícios também teriam que acumular investimentos até 2030 somando-
se a mais de BRL 1.000 milhões. A intensidade de investimento, ou seja, cada 
BRL requerido para reduzir as emissões numa tonelada de CO2e, revela que as 
industrias intensivas em energia, tal como os subsetores de cimento e ferro-
gusa, oferecem maiores reduções por BRL investido. Os potenciais reduzidos nos 
subsetores de alimentos, bebidas e papel e celulose se traduzem em intensidades 
comparativamente altas de investimento.

Observa-se que a tabela 4 mostra o investimento requerido para que cada setor 
realize o seu potencial completo de redução de emissões, assumindo que as medidas 
de mitigação funcionariam de forma acumulativa. Aparte da desconformidade 
disso com a realidade, também se somou medidas nos subsetores de cimento 
e ferro-gusa e aço que são mutuamente exclusivas. Além disso, se teve que 
utilizar valores oferecidos pela literatura, já que não foi possível conseguir dados 
atualizados das empresas devido a sua sensibilidade.

Tabela 4: O custo de investimento, a intensidade de investimento (BRL/
tCO2e) e a redução de emissões (tCO2e) de todas as medidas possíveis 
nos diferentes setores e subsetores analisados pro período 2012-2030.

Fonte: Elaboração própria na base de Avzaradel Szklo e outros (2015)
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6. Analises duma Possível Alocação de Permissões

Elemento clave do desenho dum mercado de carbono é o mecanismo de 
alocação de permissões dado que determina o custo de participação no mercado. 
Principais mecanismos aplicados nos mercados existentes são a distribuição 
gratuita das permissões, o leilão das mesmas e uma abordagem híbrida que aspira 
combina elementos dos dois. Critérios principais na determinação do mecanismo 
apropriado são os custos de transação, o risco de carbon leakage, a capacidade 
institucional do regulador, entre outros. O Estado de São Paulo, devido a varias 
lacunas importantes - principalmente pela falta de dados atualizados e verificados, 
carece ainda da capacidade de desenhar um mecanismo de mercado de carbono 
apropriado.

O desenho da alocação de permissões determina o custo de participação no 
mercado, já que o mecanismo permite ao regulador influir (i) o preço das emissões 
no mercado e (ii) a quantidade de permissões que cada empresa precisa comprar.17 
Na definição do mecanismo, o regulador deveria considerar a capacidade de cada 
segmento na economia de reduzir emissões devido às características particulares 
de cada um; especificamente, a disponibilidade de tecnologias rentáveis e efetivas 
no abatimento de emissões, investimentos já realizados, o tamanho do segmento 
em termos de empresas, e o risco do carbon leakage. De forma ideal, esse 
mecanismo reduz as distorções no mercado e não afeta nenhum segmento de 
forma desproporcional.

Os reguladores têm três tipos de mecanismos principais para a alocação das 
permissões a sua disposição: a distribuição gratuita, o leilão, e uma versão híbrida. 
A tabela 5 visualiza as vantagens e desvantagens dos diferentes mecanismos na 
sua aplicação, baseando-se nas experiências internacionais.

17. Definida a meta de redução de cada empresa, o numero de permissões alocadas à entidade determina quantas 

permissões adicionais se requer comprar para cumprir com a meta estabelecida. Com tal diferença, o regulador 

indiretamente influi oferta e demanda das emissões no mercado e com tal o preço de equilíbrio.
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Tabela 5: Vantagens e desvantagens de mecanismos de alocação de 
permissões num mercado de carbono

Fonte: Elaboração Própria
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A distribuição gratuita pode ser particularmente interessante na fase de 
estabelecimento e no começo de operação dum mercado de carbono já que a 
oposição pelo setor produtivo seria reduzida. Não só recebem-se as alocações 
gratuitamente, mas também, no caso do Emission Trading Scheme da Union 
Europeia, as empresas repassaram o custo teórico do carbono pro consumidor final. 
Com isso se gerou windfall profits para as empresas e causou uma transferência de 
renda do consumidor para a empresa. Do lado institucional, o mecanismo permite 
ao regulador exercer um controle alto, por exemplo, definindo parcelas maiores 
para setores com maior exposição ao risco de Carbon Leakage.

O leilão de permissões, por contrario, gera transparência no mercado, causando 
as empresas a indicar o preço real do carbono. Dado que as projeções futuras 
sejam adequadas, o risco de sobre-alocação de permissões é reduzido, e com isso 
a caída grave do preço.18 O mecanismo permite às empresas que identificarem a 
opção mais custo-eficaz, ou seja, ou comprar permissões ou investir nas medidas 
de redução de emissões para alcançar a meta de redução. No esquema dos leilões 
o regulador exerce duas funções claves: o uso da receita resultante dos leilões 
e a organização e gerencia dos mesmos. A clara definição do uso da receita é 
sumamente importante para gerar credibilidade no mercado. Ao mesmo tempo 
permite compensar o impacto sobre os grupos socioeconômicos afetados de forma 
desproporcional. Todos esses elementos fazem com que o poluidor realmente seja 
a entidade que paga e, com isso, o mecanismo do leilão resulta economicamente 
mais eficaz e equitativo. Espera-se ademais que a identificação da opção mais 
custo-eficaz das empresas cause as empresas a investir em tecnologias mais 
limpas.

Por último, a abordagem híbrida aspira combinar os melhores elementos dos dois 
mecanismos anteriormente presentados. A alocação gratuita, geralmente realizada 
prévia aos leilões, permite fornecer os setores mais afetados pelo mercado, ou 
seja, aqueles que maior custo assumam o que sejam expostos de maior forma à 
competência externa, com permissões a um custo mínimo. Ao mesmo tempo, a 
execução de leilões garante a eficácia do mercado e a criação de sinais confiáveis 
do preço. O desafio desse mecanismo constitui na alta demanda de capacidade 
institucional. Não só precisa-se da capacidade do regulador de organizar e 
gerenciar o mercado, incluindo a definição de entidades que supervisionem o 
mercado e garantem uma infraestrutura confiável, más também precisa definir o 
benchmark que determina a alocação das permissões gratuitas.

No Estado de São Paulo, pode-se aproveitar dessa experiência internacional no 
desenho dum mecanismo de alocação de permissões para um futuro mercado 
de carbono. Para poder desenhar um mecanismo adaptado à realidade brasileira, 
ou numa primeira instancia paulista, precisam-se superar algumas lacunas 
identificadas. Identificaram-se duas lacunas principais, que por si influem outros 
critérios claves pro sucesso dum mecanismo de alocação de permissões: (i) a 
carência de dados de alta qualidade ao largo da economia e (ii) a clareza jurídica 
para definir o marco do mercado.
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Embora tenha se observado avanços gerais no entendimento de mercados de 
carbono e na coleção de dados, gerados pelas iniciativas da CETESB e da FGV 
em parceria com WRI (GHG Protocol) e pelos dados colecionados no estudo 
desta serie executada por Avzaradel Szklo e outros (2015), carece-se ainda de 
informações substanciais para a elaboração dum mecanismo de alocação de 
permissões. Relacionado ao nível de emissões, as iniciativas da CETESB e da 
FGV estão fazendo uma forte contribuição a fornecer uma base de dados com 
informações abrangendo o scope 1 e 2 das emissões das instalações. No entanto, 
as informações continuam insuficientes para que se possa desenvolver uma 
tendência de emissões das instalações e muito menos para a criação dum possível 
benchmark. Para caracterizar cada setor e, com isso, poder estabelecer alocações 
de permissões e metas de reduções apropriadas se requer informações sobre as 
possibilidades tecnológicas de abatimento, o histórico de investimento nessas 
tecnologias, o custo equivalente a fazer uso dessas tecnologias e a quantidade 
de empresas. Embora o estudo do IFC tenha recopilado uma alta quantidade de 
informação, só enfocou uma parte limitada da economia paulista, a indústria, e não 
compreendeu detalhes sobre os processos produtivos. Ademais, comparado com o 
benchmark desenvolvido pela Comissão Europeia, o inventario da CETESB carece 
de informações respeito aos produtos fabricados, à interconexão dos processos 
produtivos, valores medidos de uso de gases residuais, calor e eletricidade além 
de outros elementos que (citar) não conseguiram identificar claramente.

Em termos de dados necessários para desenhar o mecanismo, identificou-se 
também que São Paulo precisará atualizar e desagregar a sua matriz insumo-
produto para que se possa determinar o risco real de carbon leakage no caso do 
estado de São Paulo. Ao faltar essa informação, decidiu-se calcular um risco de 
carbon leakage preliminar em base na intensidade de comercio internacional e 
interestadual. Na figura 3 pode se observar que os setores paulistas na sua grande 
maioria não estão expostos a uma intensidade de comércio muito alta a nível 
internacional, mas a nível interestadual o comércio facilmente excede ao limite 
definido da Comissão Europeia como um setor exposto ao comercio (igual a 30%). 
Sim determinar um fator de ajuste pro carbon leakage, a fórmula para definir à 
alocação de permissões será incompleta.

18. Note-se que no caso da Iniciativa Regional de GEE (RGGI pelas siglas no inglês), se instituo um preço de reserva para 

evitar que o preço caísse demais, no caso que a alocação de permissões na base de projeções futuras fora excessiva.
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Figura 3: A intensidade de comércio19 internacional e interestadual dos 
setores disponíveis na matriz insumo-produto do Estado de São Paulo 

em 2004 (em por cento).

Em termos legais, nos elementos claves específicos pela PNMC, tal como presentado 
nos capítulos anteriores, não estabelece como fazer uso das possíveis receitas no 
caso do mecanismo híbrido e de leilões. Embora a utilização das receitas prove 
o regulador com a capacidade de reduzir as inequidades no mercado, a falta de 
definir o uso previamente pode causar a redução na credibilidade do mercado e o 
uso ineficiente dos recursos. O caso do uso dos royalties das atividades petroleiras 
no Brasil poderia prover uma indicação dum marco jurídico pra distribuição duma 
receita adicional proveniente dum mecanismo que prevê a internalização de 
externalidades.

19. A intensidade de comércio divide a soma das exportações e importações pela soma da produção domestica e das 

importações.

Fonte: Gusmão e outros (2015)
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7. Resume

O momento atual dum crescente número de mercados de carbono operando 
no mundo se reflete também nas atividades e no interesse no Brasil. A serie de 
estudos “Sobre um potencial mercado de carbono no Brasil” e três importantes 
iniciativas existentes no Brasil encaixam plenamente nesse atual movimento. Este 
documento resumiu os resultados claves da serie e os combinou com elementos 
principais relacionados aos mercados de carbono.

Se identificou tanto avanços importantes que favorecerão o estabelecimento dum 
mercado nacional o subnacional como lacunas jurídicas e técnicas consideráveis 
que na atualidade impediriam a operação. A principal lacuna a todos os níveis é a 
falta de bases de dados de emissões das empresas, necessários para determinar 
a quantidade de permissões a serem emitidos. Para incentivar o fornecimento 
das informações, o Estado poderia oferecer incentivos fiscais ou a extensão do 
prazo de licenças de operação e/ou licenças ambientais; embora indica a iniciativa 
da FGV que as empresas mesmo estão interessadas em realizar e publicar os 
inventários.

As experiências obtidas nas iniciativas existentes poderão ser valiosas, tanto pelo 
lado institucional como do lado empresarial, para estabelecer um futuro mercado. 
Geralmente, a nível estadual se acha uma melhor preparação institucional para a 
criação dum mercado de carbono, sugerindo que a nível subnacional poderia se 
avançar antecipadamente. A meio prazo, poderia se beneficiar dessa experiência 
inicial obtida nos Estados uma vez que se estabelecesse um mercado nacional. Para 
minimizar os desafios técnicos na transição de múltiplos mercados subnacionais a 
um mercado nacional, deveria se intentar maximizar a harmonização metodológica 
entre os mercados subnacionais. A nível internacional, especificamente no caso de 
Califórnia-Quebec, tem se evidenciado os desafios que pode trazer uma unificação 
das metodologias uma vez que se conexione os mercados (Rosenheim, 2014).
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