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Resumo
Este artigo apresenta a Contribuição Nacionalmente Determinada (Na-
tional Determined Contribution – NDC) para redução de emissão de 
gases de efeito estufa (GEE) definida pelo Brasil no âmbito do Acordo de 
Paris, aprovado na 21ª Conferência das Partes Signatárias da Convenção-
-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em 2015.* Em sua 
NDC, o Brasil compromete-se a reduzir em, no mínimo, 37% suas emissões 
de CO2, até 2025, em relação aos níveis emitidos em 2005. A imposição 
de metas de emissão a todos os países signatários do acordo não apenas 
contribuiu para o desenvolvimento das técnicas de reengenharia climática 
(carbon dioxide removal, weathering, elevação da reflexividade do planeta ou 
albedo), mas também induziu, por consequência, o surgimento de diversos 
mercados para troca de carbono pelo mundo.

Abstract
This paper exposes the Brazilian National Determined Contribution 
(NDC) for reducing greenhouse gas emissions (GEE), until 2025, as 
defined in the Paris Agreement, approved in the 21st Conference of the 
Parties (COP 21), in 2015.* The Brazilian NDC estimates a reduction of 
37% of the country’s GEE emissions, compared to 2005. The imposition 
of a quantified and predetermined emission trajectory for “the parties” 
not only contributed to the development of geoengeneering techniques 
(carbon dioxide removal, weathering, amplifying Earth’s reflectiveness – 
also called Albedo) but also induced, therefore, the creation of several 
carbon markets, all over the world.

* O acordo foi aprovado pelas partes, mas o processo de ratificação realizou-se, de fato, em abril de 2017 . A despeito 

da promessa do governo anterior, os Estados Unidos da América (EUA) não ratificaram o compromisso nessa ocasião . 

The agreement was approved by the parties, but the ratification process was carried out, in fact, in April 2017. Despite 

the promise of the previous government, the USA have not ratified the compromise on that occasion.





171
Aquecimento global: acordos internacionais,  

emissões de CO2 e o surgimento dos mercados de carbono no mundo

BNDES Set., Rio de Janeiro, v. 24, n. 48, p. 167-244, set. 2018

Introdução

Em 2015, diferentes nações, entre as quais o Brasil, aprovaram o maior 
tratado internacional acerca das mudanças climáticas (o Acordo de 
Paris), desde a assinatura do Protocolo de Quioto, em 1992. Na 21a 
Conferência das Partes Signatárias da  Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre a Mudança do Clima (na sigla em inglês, UNFCCC), 189 
países acordaram definir metas individuais de redução de CO2, a fim de 
evitar que a temperatura da Terra se eleve mais de 2°C, em relação aos 
níveis pré-industriais, até 2050. A comunidade científica prevê elevação 
da temperatura do planeta entre 2°C e 5°C, caso as nações prossigam 
na atual trajetória de emissões de GEE. O aumento previsto pode gerar 
danos irreversíveis à biodiversidade e comprometer, ainda, a agricultura, 
a indústria e a infraestrutura, como consequência de desastres naturais, 
prejudicando, em última análise, o desenvolvimento econômico tanto 
de países desenvolvidos quanto de países em desenvolvimento.

Do Acordo de Paris, resultaram diversos documentos nacionais de-
nominados NDCs, nos quais os países definiram suas metas de redução 
de emissões até 2030. Signatário do acordo, o Brasil apresentou sua 
proposta oficial de redução de emissões (Intended National Determined 
Contribuition – INDC)1 em 27 de setembro de 2016.2

De acordo com a NDC, “[o] Brasil pretende comprometer-se a reduzir 
as emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005, 
em 2025” (BRASIL, 2016b, p. 1). Subsequentemente, o país pretende 
alcançar redução de 43% (comparada a 2005), no ano de 2030.

1 Posteriormente, deixou de ser apenas uma “intenção” (intended), tornando-se NDC .

2 O Brasil promulgou o Acordo de Paris por meio do Decreto 9 .073, de 5 de junho de 2017 .



172 Meio ambiente

BNDES Set., Rio de Janeiro, v. 24, n. 48, p. 167-244, set. 2018

O presente trabalho divide-se nas seguintes seções: “O Acordo de Paris 
e o Brasil” abrange informações quanto aos termos, às implicações e aos 
desdobramentos da assinatura do referido tratado e quanto à NDC do 
Brasil. “Emissões de CO2 no mundo e no Brasil” mostra a distribuição 
das quantidades emitidas de CO2 no mundo, por país, tipo de gás e 
setor emissor, permitindo análise das diferentes fontes emissoras. Ex-
põe, ainda, o perfil das emissões brasileiras, discutindo os potenciais de 
redução, bem como os vetores de crescimento. “Engenharia climática 
e tecnologias para reduções de emissões no Brasil” apresenta, de modo 
introdutório, conjunto de técnicas de redução dos impactos das emissões 
de CO2 sobre a atmosfera. “Mercados de carbono no mundo (cap and 
trade x carbon tax)” aponta diferentes iniciativas e esquemas de troca e 
precificação de carbono existentes no mundo até 2016. Por fim, a seção 
“Conclusões e propostas” encerra o trabalho. 

O Acordo de Paris e o Brasil

O Acordo de Paris 
O Acordo de Paris é um tratado no âmbito da UNFCCC que rege me-
didas de redução de emissão de CO2 a partir de 2020.

O acordo foi negociado durante a 21ª Conferência das Partes da 
 UNFCCC3 e aprovado em 12 de dezembro de 2015. Entrou em vigor 
em 4 de novembro de 2016, com a ratificação de 126 países, de um 
total de 197. Depois do prazo final para ratificação,4 em 21 de abril de 
2017, 195 países haviam assinado o acordo, exceto os Estados Unidos 

3 Realizada em Paris, de 30 de novembro de 2015 a 11 de dezembro de 2015 .

4 Nessa data, os EUA decidiram não ratificar o acordo, em alinhamento com as novas diretrizes do governo eleito em 2016 .
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da América (EUA) – que têm elevado peso nas emissões (17,9% do total 
emitido em 2017), conforme seção “Emissões de CO2 no mundo e no 
Brasil” – e a Rússia, quinto maior emissor mundial. 

Os objetivos do Acordo de Paris estão descritos em seu artigo 2º, “O 
Reforço da Implementação”, conforme transcrito a seguir: 

(a) Manter o aumento da temperatura média global bem abaixo dos 2°C acima 

dos níveis pré-industriais e buscar esforços para limitar o aumento da tempera-

tura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, reconhecendo que isso reduziria 

significativamente os riscos e impactos das mudanças climáticas;

(b) Aumentar a capacidade de adaptar-se aos impactos adversos das mudanças 

climáticas e fomentar a resiliência ao clima e o desenvolvimento de emissões 

de gases de efeito estufa, de uma forma que não ameace a produção de alimentos;

(c) Promover fluxos financeiros consistentes, com um caminho de baixas emis-

sões de gases de efeito estufa e de desenvolvimento resiliente ao clima (ONU, 

2015, p. 26). 

O esforço conjunto para o alcance das metas do acordo é resultado 
do reconhecimento pelas partes signatárias das seguintes premissas:

Reconhecendo que as mudanças climáticas representam uma ameaça urgente 

e potencialmente irreversível para as sociedades humanas e para o planeta e, 

portanto, requer a mais ampla cooperação possível de todos os países e sua par-

ticipação numa resposta internacional eficaz e apropriada, com vista a acelerar 

a redução das emissões globais de gases de efeito estufa,

Reconhecendo ainda que serão necessárias reduções profundas nas emissões 

globais, a fim de alcançar o objetivo final da Convenção, e enfatizando a neces-

sidade de urgência no combate às mudanças climáticas, 

Reconhecendo que a mudança climática é uma preocupação comum da hu-

manidade, as Partes deverão, ao tomar medidas para combater as mudanças 
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climáticas, respeitar, promover e considerar suas respectivas obrigações em 

matéria de direitos humanos, o direito à saúde, os direitos dos povos indígenas, 

comunidades locais, migrantes, crianças, pessoas com deficiência e pessoas em 

situação de vulnerabilidade, o direito ao desenvolvimento, bem como a igualdade 

de gênero, empoderamento das mulheres e a igualdade intergeracional, 

Também reconhecendo as necessidades e preocupações específicas dos países em 

desenvolvimento Partes decorrentes do impacto da implementação das medidas 

de resposta e, a este respeito, as decisões 5/CP.7, 1/CP.10, 1/CP.16 e 8/CP.17, 

Enfatizando com grande preocupação a necessidade urgente de resolver a lacuna 

significativa entre o efeito agregado dos compromissos de mitigação das Partes 

em termos de emissões anuais globais de gases de efeito estufa até 2020 e as traje-

tórias das emissões agregadas consistentes com manter o aumento da temperatura 

média global a menos de 2° acima dos níveis industriais e promover esforços 

para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, 

Também enfatizando que a ambição reforçada pré-2020 pode estabelecer uma 

base sólida para uma maior ambição pós-2020, 

Sublinhando a urgência de acelerar a implementação da Convenção e seu Pro-

tocolo de Quioto, a fim de ampliar a ambição pré-2020, 

Reconhecendo a necessidade urgente de melhorar a provisão apoio financeiro, 

tecnológico e de desenvolvimento de capacidades pelos países desenvolvidos 

Partes, de uma maneira previsível, para permitir o reforço da ação pré-2020 por 

países em desenvolvimento, 

Enfatizando os benefícios duradouros de uma ação ambiciosa e prévia, incluindo 

grandes reduções no custo dos futuros esforços de mitigação e adaptação, 

Tomando conhecimento da necessidade de promover o acesso universal à energia 

sustentável em países em desenvolvimento, particularmente na África, por meio 

da implantação reforçada das energias renováveis, 



175
Aquecimento global: acordos internacionais,  

emissões de CO2 e o surgimento dos mercados de carbono no mundo

BNDES Set., Rio de Janeiro, v. 24, n. 48, p. 167-244, set. 2018

Concordando em defender e promover a cooperação regional e internacional 

de modo a mobilizar a ação climática mais forte e mais ambiciosa de todos 

os interessados, sejam estes Partes ou não, incluindo a sociedade civil, o setor 

privado, as instituições financeiras, cidades e outras autoridades subnacionais, 

comunidades locais e povos indígenas. (ONU, 2015, p. 1-2) 

O documento The Global Risks Report 2018 reforça tais argumentos, 
destacando como os maiores temores da humanidade, para 2018, as temá-
ticas relacionadas a seguir de acordo com a probabilidade de ocorrência 
(itens 1 a 5) e de acordo com a magnitude do impacto (itens 6 a 10): 

1) eventos climáticos extremos;

2) desastres naturais; 

3) ataques cibernéticos; 

4) grandes fraudes ou roubos de dados; e 

5) falha/incapacidade de a humanidade mitigar as mudanças climáticas e adap-

tar-se a elas; 

6) armas de destruição em massa; 

7) eventos climáticos extremos; 

8) desastres naturais; 

9) incapacidade da humanidade em lidar com adaptação e mitigação de efeitos 

climáticos; e

10) crises hídricas (WORLD ECONOMIC FORUM, 2018, p. 6).

Do ponto de vista financeiro, o acordo prevê, ainda, que os países 
desenvolvidos signatários devem prover suporte para ajudar os paí-
ses em desenvolvimento a mitigar os efeitos das mudanças climáticas 
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e adaptar-se a eles (ver Box 1), levando-se em conta as prioridades e 
particularidades de cada país, especialmente aqueles em uma posição 
mais vulnerável quanto a seus efeitos adversos.5

Box 1 | Fluxos financeiros de países  
desenvolvidos para países em desenvolvimento

O Acordo de Paris determina que os países desenvolvidos deverão investir, 

no mínimo, um piso de 100 bilhões de dólares por ano em medidas de 

combate à mudança do clima e adaptação, em países em desenvolvimento . 

Fonte: ONU (2015) .

O acordo ainda trouxe uma novidade no âmbito do apoio financeiro, 
que foi a possibilidade de financiamento entre países em desenvolvi-
mento – denominada “Cooperação Sul-Sul” –, o que amplia a base de 
financiadores dos projetos.

As Contribuições Nacionalmente 
Determinadas
Para o alcance do objetivo final do Acordo de Paris (redução das emissões 
oriundas da queima de combustíveis fósseis e alterações no uso do solo), 
cada nação, por meio das NDCs, apresentou sua própria contribuição 
de redução de emissões dos GEE, seguindo o que cada governo consi-
derava viável, com base no cenário social e econômico local. Depois de 
registradas, as NDCs são, quinquenalmente, revisadas. 

5 Atenção especial deve ser dada às populações mais expostas (comunidades indígenas, povos tradicionais, comunidades 

isoladas, entre outras), no esforço para que se alcance uma adaptação integrada, por meio de ações e políticas apropriadas 

a cada caso, com o objetivo de manter a cultura e a identidade desses grupos .
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No Brasil, em 22 de abril de 2016, o Senado Federal aprovou a as-
sinatura do acordo (BRASIL, 2016d), posteriormente ratificado pela 
Presidência, em 12 de setembro do mesmo ano – promulgando-o em 
junho de 2017. A partir desse momento, as metas estabelecidas pelo 
país no acordo ratificado passaram a ser de caráter mandatório. A 
data-limite para que os outros países ratificassem o acordo era abril de 
2017 – quando os EUA deixaram de participar. A principal crítica ao 
Acordo de Paris diz respeito ao nível de comprometimento e execução 
(enforcement), uma vez que não existem sanções ou punições para países 
que não cumprirem as metas acordadas. 

A NDC do Brasil 
O Brasil apresentou sua NDC à UNFCCC em 27 de setembro de 2015, 
reconhecendo que a implementação de políticas e medidas para adap-
tação às mudanças climáticas contribuem para o aumento da resiliência 
de populações, ecossistemas, infraestrutura e sistemas produtivos, bem 
como para garantia e manutenção da provisão de serviços ambientais. 

Em conformidade com as decisões 1/CP.19 e 1/CP.20, o Governo da República 

Federativa do Brasil tem a satisfação de comunicar ao Secretariado da Convenção 

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) sua pretendida 

Contribuição Nacionalmente Determinada (intended Nationally Determined 

Contribution – iNDC), no contexto das negociações de um protocolo, outro 

instrumento jurídico ou resultado acordado com força legal sob a Convenção, 

aplicável a todas as Partes (BRASIL, 2016b).

A NDC brasileira tem escopo amplo, abarcando programas de miti-
gação de efeitos climáticos e de adaptação às mudanças climáticas, bem 
como diferentes meios para implementá-los. Inclui atenção às unidades 
de conservação e às áreas indígenas e quilombolas. O documento é 
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abrangente, também, na cobertura de gases (CO2, metano, óxido nitroso, 
perfluocarbonetos e hidrofluorcarbonetos).

As políticas e os instrumentos para implementação da NDC brasilei-
ra estão baseados, sobretudo, em cinco normativos (e seus derivados) 
principais:

• Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei 12.187, de 29 de 
dezembro de 2009);

• Código Florestal (Lei 12.651, de 25 de maio de 2012);

• Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei 9.985, de 18 
de julho de 2000);

• Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305, de 2 de agosto 
de 2010);

• Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Cli-
máticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emis-
são de Carbono na Agricultura; e 

• Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Cli-
máticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emis-
são de Carbono (Plano ABC) (Decreto 7.390, de 9 de dezembro 
de 2010).

Box 2 | Compromisso assumido pelo Brasil no âmbito do Acordo de Paris

O Brasil comprometeu-se a reduzir as emissões de GEE em 37% abaixo dos 

níveis de 2005, em 2025, com uma contribuição indicativa subsequente de 

reduzir as emissões de GEE em 43% abaixo dos níveis de 2005, em 2030 .

Fonte: Brasil (2016b) .
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Compromissos assumidos
De acordo com documento oficial: 

O Brasil pretende adotar medidas adicionais que são consistentes com 
a meta de temperatura de 2°C, em particular: 

(i) aumentar a participação de bioenergia sustentável na matriz energética 

brasileira para aproximadamente 18% até 2030, expandindo o consumo de bio-

combustíveis, aumentando a oferta de etanol, inclusive por meio do aumento 

da parcela de biocombustíveis avançados (segunda geração), e aumentando a 

parcela de biodiesel na mistura do diesel (BRASIL, 2016b, p. 3).

Ainda conforme referido documento: 

(ii) no setor florestal e de mudança do uso da terra:

- fortalecer o cumprimento do Código Florestal, em âmbito federal, estadual 

e municipal;

- fortalecer políticas e medidas com vistas a alcançar, na Amazônia brasileira, 

o desmatamento ilegal zero até 2030 e a compensação das emissões de gases de 

efeito de estufa provenientes da supressão legal da vegetação até 2030;

- restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 2030, para múl-

tiplos usos;

- ampliar a escala de sistemas de manejo sustentável de florestas nativas, por 

meio de sistemas de georeferenciamento e rastreabilidade aplicáveis ao manejo 

de florestas nativas, com vistas a desestimular práticas ilegais e insustentáveis 

(BRASIL, 2016b, p. 3).

A não adequação ao Código Florestal nos últimos sessenta anos 
(desde a criação do Novo Código Florestal, em 1965) gerou ao país 
passivos de Reservas Legais e Áreas de Preservação Permanente (APP) 
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de mais de 50 milhões de hectares. Recentes alterações na lei redu-
ziram o referido passivo ao total de 22 milhões de hectares. Destes, 
10 milhões podem ser solucionados por meio dos mecanismos de 
compensação do Novo Código Florestal, revisado em 2012, restando 
a obrigação de restauração de apenas 12 milhões dos 50 milhões ori-
ginalmente estimados (SOARES-FILHO, 2014). Somente a implan-
tação dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR) e dos Programas de 
Regularização Ambiental  (PRA) permitirá efetivo restauro dos 12 
milhões de hectares previstos na NDC. Entretanto, forças políticas 
trazem morosidade ao processo de regularização dos passivos, além 
de anistiar muitos produtores. 

Conforme a seção “Emissões de CO2 no mundo e no Brasil”, parcela 
substancial das emissões brasileiras é oriunda de queimadas ilegais e 
desmatamento, bem como da não conformidade legal com o Código 
Florestal (sobretudo, no que concerne às Reservas Legais), ou seja, são 
emissões oriundas do descumprimento das leis. Assim, questiona-se se 
existe, de fato, uma política de redução das emissões com adicionalida-
de (isto é, uma política para além daquilo que a lei já requer, no setor 
florestal). Por outro lado, a implantação efetiva do Código Florestal, 
tendo os CARs estaduais como base, pode vir a contribuir com a re-
dução de emissões, como consequência das atividades de restauro e 
reflorestamento de áreas de Reserva Legal e Preservação Permanente, 
a serem regularizadas.

No que se refere às políticas e medidas voltadas a zerar o desmata-
mento ilegal na Amazônia brasileira e a compensar as emissões de GEEs 
provenientes da supressão legal da vegetação até 2030, vale comentar 
os seguintes pontos:

• A Amazônia Legal tem 4 mil km2, com perímetro aproximado 
de fronteira de milhões de km. Fiscalizar as fronteiras e o in-



181
Aquecimento global: acordos internacionais,  

emissões de CO2 e o surgimento dos mercados de carbono no mundo

BNDES Set., Rio de Janeiro, v. 24, n. 48, p. 167-244, set. 2018

terior desse grande espaço territorial requer o melhoramento 
contínuo de técnicas de monitoramento e a capacidade de fis-
calização e detecção de focos de desmatamento ainda no início, 
de modo a prevenir sua expansão. O desmatamento recente na 
Amazônia pode ser observado no Gráfico 1.

Gráfico 1 | Desmatamento na Amazônia Legal (km2), 2004-2017
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Fonte: Elaboração própria, com base em Brasil (2018b) .

• Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (BRASIL, 
2018b) revelam que houve um aumento de 24% no desmata-
mento na Amazônia Legal, no período 2014-2015, e de 29%, no 
período 2015-2016. Rondônia liderou esse desmatamento, entre 
2014 e 2015, com 51% do aumento; e o Pará, entre 2015 e 2016, 
com 40%. 

• Já no biênio 2016-2017, entretanto, a 

taxa estimada pelo Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Ama-

zônia Legal por Satélite (PRODES), do Instituto Nacional de Pesquisas 
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Espaciais (INPE), apontou o valor de 6.624 km2 de corte raso no período de 

agosto de 2016 a julho de 2017 (BRASIL, 2018b).6 

A dinâmica recente (2016-2017) mostra a instabilidade (redu-
ções abruptas em certos estados concomitantemente a elevações 
abruptas em outro estado) nas taxas recentes de desmatamento 
na região, conforme Tabela 1. Ainda que a área média desmata-
da tenha sido substancialmente reduzida (cerca de 6 mil km2), 
existem picos específicos de supressão de vegetação que mere-
cem atenção.

Tabela 1 | Desmatamento recente na Amazônia (km2)

Ano AC AM AP MA MT PA RO RR TO Amazônia 

Legal

2004 728 1 .232  46 755 11 .814 8 .870 3 .858 311 158 27 .772

2005 592 775  33 922 7 .145 5 .899 3 .244 133 271 19 .014

2006 398 788  30 674 4 .333 5 .659 2 .049 231 124 14 .286

2007 184 610  39 631 2 .678 5 .526 1 .611 309 63 11 .651

2008 254 604 100 1 .271 3 .258 5 .607 1 .136 574 107 12 .911

2009 167 405  70 828 1 .049 4 .281 482 121 61 7 .464

2010 259 595  53 712 871 3 .770 435 256 49 7 .000

2011 280 502  66 396 1 .120 3 .008 865 141 40 6 .418

2012 305 523  27 269 757 1 .741 773 124 52 4 .571

2013 221 583  23 403 1 .139 2 .346 932 170 74 5 .891

2014 309 500  31 257 1 .075 1 .887 684 219 50 5 .012

(continua)

6 Existe sazonalidade nas taxas de desmatamento na Amazônia, além de grande volatilidade, particularmente relacionada 

a suas causas . De modo geral, existem, ao menos, três conhecidos vetores de desmatamento na região amazônica, a saber: 

(i) Exploração ilegal de madeira por madeireiras, criando ciclos de ascensão e decadência de municípios . São exemplos: 

Fordlândia (PA), Airão Velho (AM), Juruá (PA), Purus (AM) e Madeira (AM) . O aparecimento e o desaparecimento de cidades 

é parte da dinâmica do ciclo da madeira, sendo vasta a literatura com estudos de caso . (ii) Exploração ilegal de madeira 

para fabricação de carvão vegetal com a finalidade de produção do ferro-gusa . Existe correlação linear direta entre o preço 

internacional do ferro-gusa e as taxas de desmatamento no denominado Arco do Desmatamento (VITAL; PINTO, 2009) . 

(iii) Mais recentemente, a expansão das fronteiras agrícolas e de pecuária tem sido o principal vetor de desmatamento . 

Toda a franja sul da floresta amazônica já apresenta sinais da expansão agropecuária observada nos últimos vinte anos .
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(continuação)

Ano AC AM AP MA MT PA RO RR TO Amazônia 

Legal

2015 264 712  25 209 1 .601 2 .153 1 .030 156 57 6 .207

2016 372 1 .129  17 258 1 .489 2 .992 1 .376 202 58 7 .893

2017* 257 1 .001  24 265 1 .561 2 .433 1 .243 132 31 6 .947

Variação 

2017-2016* 

(%)

 (31) (11)  41 3 5 (19) (10) (35) (47) (12)

Variação 

2017-2004* 

(%)

 (65) (19)  (48) (65) (87) (73) (68) (58) (80) (75)

Fonte: Elaboração própria, com base em Brasil (2018b) . 

* Valor estimado .

• O restauro de matas nativas não consiste, propriamente, em 
atividade rentável do ponto de vista econômico. Tecnicamente, 
a atividade de restauro de floresta tem valor presente líquido 
(VPL) negativo. Entretanto, são conhecidas as externalidades 
geradas pelas atividades de reflorestamento: sequestro de car-
bono, prestação de serviços ambientais de regulação, provisão e 
manutenção de nutrientes do solo, bem como de serviços ecoló-
gicos de suporte.

Vale citar, também, os sistemas agroflorestais (SA), que permitem a 
extração de valor sem destruição da floresta e têm sido considerados 
prática menos intrusiva e lesiva ao meio ambiente. 

O documento oficial afirma ainda:

iii) no setor da energia, alcançar uma participação estimada de 45% de ener-

gias renováveis na composição da matriz energética em 2030, incluindo: 

- expandir o uso de fontes renováveis, além da energia hídrica, na matriz total 

de energia para uma participação de 28% a 33% até 2030; 
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- expandir o uso doméstico de fontes de energia não fóssil, aumentando a parcela 

de energias renováveis (além da energia hídrica) no fornecimento de energia 

elétrica para ao menos 23% até 2030, inclusive pelo aumento da participação de 

eólica, biomassa e solar; 

- alcançar 10% a eficiência no setor elétrico até 2030 (BRASIL, 2016b, p. 3-4).

No que concerne ao setor agrícola, o documento prossegue:

iv) no setor agrícola, fortalecer o Plano de Agricultura de Baixa Emissão de 

Carbono (Plano ABC) como a principal estratégia para o desenvolvimento 

sustentável na agricultura, inclusive por meio da restauração adicional de 15 

milhões de hectares de pastagens degradadas até 2030 e pelo incremento de 

5 milhões de hectares de sistemas de integração lavoura-pecuária-florestas (ILPF) 

até 2030 (BRASIL, 2016b, p. 4). 

A recuperação de pastagens degradadas é um dos programas do Plano 
ABC, que é um dos planos setoriais elaborados de acordo com o artigo 
3o do Decreto 7.390/2010, e tem por finalidade a organização e o plane-
jamento das ações a serem realizadas para a adoção das tecnologias de 
produção sustentáveis, selecionadas com o objetivo de responder aos 
compromissos de redução de emissão de GEE no setor agropecuário 
assumidos pelo país. 

O Plano ABC é composto de sete programas – seis deles referentes às 
tecnologias de mitigação e o outro com ações de adaptação às mudanças 
climáticas:

• programa 1: Recuperação de Pastagens Degradadas;

• programa 2: ILPF e SAFs;

• programa 3: Sistema Plantio Direto (SPD);

• programa 4: Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN);
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• programa 5: Florestas Plantadas;

• programa 6: Tratamento de Dejetos Animais; e

• programa 7: Adaptação às Mudanças Climáticas.

Em 2017, o Brasil possuía – em modo de produção extensivo (são 
utilizados 200 milhões de hectares de terra, 1,04 cabeça de boi por 
hectare) – 218,3 milhões de cabeças de gado, o equivalente a 1,05 cabeça 
por habitante, de acordo com o portal do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento.

Em países em que a técnica de pecuária é intensiva, a relação cabeça 
de boi por hectare é de 0,6. A intensificação das técnicas de pecuária 
no Brasil consiste em grande desafio, posto que a expansão da atividade 
é importante vetor de desmatamento no país. 

Para a indústria, o objetivo é o seguinte: “v) no setor industrial, promo-
ver novos padrões de tecnologias limpas e ampliar medidas de eficiência 
energética e de infraestrutura de baixo carbono” (BRASIL, 2016b, p. 4). 

A redução estimada (em relação a 2005) na NDC do Brasil é de 66% 
em emissões de GEE por unidade do produto interno bruto (PIB) (in-
tensidade de emissões), em 2025, e de 75%, em 2030. Naturalmente, tal 
variável deve ser analisada com prudência e acuidade, na medida em 
que abruptas variações de PIB afetam o denominador. 

O documento prossegue: “vi) no setor de transportes, promover medidas 
de eficiência, melhorias na infraestrutura de transportes e no transporte 
público em áreas urbanas” (BRASIL, 2016b, p. 4).

Aos interessados em se aprofundar em como cada uma das ações 
reduz as emissões e como se pretende implantá-las, sugere-se a leitura 
do chamado “Documento-Base” da NDC Brasil.
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Emissões de CO2 no mundo e no Brasil 

Análise de emissões de CO2 no mundo 
As emissões atmosféricas acompanham o crescimento do PIB bem como 
da população dos diferentes países. Conforme a Tabela 2, os EUA e a 
China, respectivamente os dois maiores PIBs do mundo (US$ 18,78 tri-
lhões e US$ 11,2 trilhões), são também os maiores emissores (WORLD 
BANK, 2014). Apesar de o PIB americano ser maior do que o chinês, a 
matriz energética intensiva em carvão mineral existente na China faz 
desse país o maior emissor de CO2 do mundo.

Crescimento e distribuição, por país, 
das emissões globais de CO2 (1990-2016)
O Gráfico 2 parece apresentar padrão de crescimento exponencial ou, 
no mínimo, em aceleração, comprovável pela observação da acentuação 
no ângulo da curva acima. 

Gráfico 2 | Evolução das emissões globais de carbono (milhões de t), 1900-2016
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Fonte: U .S . Department of Energy (2017) . 
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A Tabela 2 representa a evolução dos três maiores emissores globais 
de carbono para o período recente, de 2010 a 2017. Ressalta-se que 
dois grandes emissores, EUA e Rússia, ainda não assinaram o Acordo 
de Paris (ainda que a Rússia sinalize a intenção de fazê-lo até janeiro 
de 2019,7 bem como os EUA). Somados, esses dois países representam 
43% das emissões totais. 

Tabela 2 | Evolução dos maiores emissores de carbono (milhões de t), 2010-2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EUA 5 .508,3 5 .374,7 5 .168,6 5 .309,1 5 .360,1 5 .214,4 5 .129,5 5 .087,7

China 8 .104,9 8 .792,3 8 .966,3 9 .204,2 9 .206,5 9 .163,2 9 .113,6 9 .232,6

Rússia 1 .489,8 1 .555,8 1 .571 1 .524,4 1 .533,3 1 .495,5 1 .510,5 1 .525,3

Fonte: U .S . Department of Energy (2017) .

Emissões de GEE no mundo, 
por tipo de gás e setor emissor

A distribuição das emissões de GEE no mundo em 2014 pode ser ob-
servada no Gráfico 3, por tipo de gás, e no Gráfico 4, por setor emissor. 

Apesar de o CO2 ser o principal gás emitido por atividades antrópicas, 
os potenciais destrutivos do metano e do óxido nitroso são, respectiva-
mente, 24 e 298 vezes maiores do que o do CO2.

7 “Russia plans to ratify the Paris Agreement until 2020, although the final decision whether to ratify it or not will 

be taken not earlier than in January 2019, bearing in mind the effects produced by the guidelines of the agreement’s 

implementation. This document will be put together by the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement, which will 

include the Russian ministerial delegation” (RUSSIA…, 2018) . 
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Gráfico 3 | Distribuição das emissões mundiais por tipo de gás (%), 2014
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Fonte: IPCC (2014) .

Conforme o Gráfico 4, 50% das emissões globais de CO2 estão concen-
tradas em dois setores: (i) eletricidade e aquecimento; e (ii) agricultura, 
silvicultura e uso do solo.

Gráfico 4 | Distribuição das emissões mundiais por setor (%), 2014 
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No caso de eletricidade e aquecimento, trata-se, sobretudo, de emissões 
do Hemisfério Norte e provenientes da queima de carvão mineral na China. 

Já no uso do solo, as emissões vêm se expandindo, no mundo, pelas 
seguintes grandes frentes: (i) produção de grãos para alimentação, cria-
ção intensiva e extensiva de gado e biocombustíveis;8 e (ii) alterações 
por desmatamento e queimadas (em especial, na África e em florestas 
tropicais – como é o caso da Amazônia brasileira). 

China: o maior emissor 

As emissões na China são oriundas, sobretudo, das seguintes atividades: 
(i) produção de energia; (ii) indústria de manufatura pesada; e (iii) setor 
de serviços, conforme Tabela 3.

Tabela 3 | Principais fontes de emissão na China (%), 2000-2015

Anos 2000 2005 2010 2015

Agricultura, construção e uso doméstico  7,9  6,4  5,3  5,9

Produção de energia 45,4 43,0 44,1 44,5

Indústria de manufatura pesada 31,7 36,3 38,5 37,3

Indústria de iluminação  3,9  4,3  3,1  1,9

Indústria de alta tecnologia  0,7  0,6  0,3  0,2

Setor de serviços 10,5  9,4  8,6 10,2

Fonte: Shan et al . (2018) .

EUA 

Nos EUA, a distribuição das emissões de CO2, por setor de atividade 
econômica, é ilustrada no Gráfico 5. 

8 É conhecida a discussão ocorrida, nos EUA, no início dos anos 2000, e que persiste até hoje, acerca das decisões do 

uso do solo desse país entre produção de grãos para alimentação versus produção de grãos (milho, em particular) para 

produção de etanol de segunda geração . 
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Gráfico 5 | Principais fontes de emissão nos EUA, por setor (%), 2016
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Conforme o Gráfico 5, 80% das emissões dos EUA são provenientes de 
três atividades: (i) geração de eletricidade (29%); (ii) transporte (29%); 
e (iii) indústria (22%). 

Gráfico 6 | Principais fontes de emissão nos EUA, por tipo de gás (%), 2014
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A economia americana ainda está baseada em diferentes fontes 
fósseis de combustíveis (petróleo, carvão mineral, xisto, gás natural, 
madeira, dentre outros). A matriz energética americana é mais inten-
siva em carbono do que a brasileira, que tem elevado percentual de 
energia hidrelétrica. 

Vale notar ainda que, uma vez que o potencial destrutivo do metano 
é 241 vezes maior do que o do dióxido de carbono, o Gráfico 6 merece 
ser observado sob tal ótica. Ou seja, ainda que, aparentemente, “apenas” 
10% das emissões americanas estejam concentradas em metano, de fato, 
esse número representa potencial de impacto ambiental muito maior 
que as emissões de CO2. 

Europa

As emissões na Europa são oriundas, sobretudo, da queima de combus-
tíveis fósseis com finalidade de geração de energia elétrica e geração de 
calor para calefação. A Europa é o único continente em que há reduções 
efetivas dos níveis de emissão, indicadas na Tabela 4.

Tabela 4 | Emissões de CO2eq na Europa (milhões de t), 1990-2014

País 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2014 (%)

Bélgica 149,2 156,9 153,9 148,4 137,5 117,9   2,64

Bulgária 104,8 74,4 58,5 63,2 60,3 55,4   1,24

República Tcheca 199,8 158,7 151,5 149,7 141,1 126,8   2,84

Dinamarca 72,4 80,4 73,4 69,3 66,0 53,9   1,21

Alemanha 1 .258,2 1 .133,4 1 .060,3 1 .012,8 963,6 969,1  21,72

Estônia 40,1 20,0 17,1 18,4 20,0 21,2   0,48

Irlanda 57,2 61,0 71,2 72,9 64,6 60,6   1,36

(continua)
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(continuação)

País 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2014 (%)

Grécia 107,3 113,4 130,2 138,4 120,8 104,3   2,34

Espanha 291,6 333,0 395,3 450,5 373,6 342,7   7,68

França 556,8 557,7 568,8 570,6 530,7 475,4  10,66

Croácia 35,2 24,6 27,1 31,3 29,2 24,8   0,56

Itália 526,1 539,2 562,6 588,1 517,9 428,0   9,59

Chipre 6,4 7,9 9,2 10,2 10,4 9,2   0,21

Letônia 26,4 12,9 10,5 11,6 12,6 11,6   0,26

Lituânia 47,5 21,7 18,8 22,4 20,2 19,2   0,43

Luxemburgo 13,3 10,7 10,7 14,4 13,5 12,0   0,27

Hungria 94,6 76,2 74,2 76,7 66,2 57,7   1,29

Malta 2,2 2,8 3,0 3,2 3,4 3,3   0,07

Países Baixos 226,8 239,8 230,2 225,5 224,1 198,0   4,44

Áustria 79,7 81,2 82,1 94,8 87,0 78,3   1,76

Polônia 473,5 446,0 393,0 397,9 407,7 382,0   8,56

Portugal 62,1 73,0 86,0 90,5 73,1 67,6   1,52

Romênia 252,7 183,4 140,9 147,0 117,5 110,4   2,47

Eslovênia 18,7 18,8 19,2 20,6 19,7 16,7   0,37

Eslováquia 74,8 54,8 50,0 51,6 46,7 40,8   0,91

Finlândia 72,4 72,8 71,1 70,9 77,6 61,1   1,37

Suécia 73,3 75,5 70,8 68,9 67,1 56,7   1,27

Reino Unido 812,2 769,0 744,0 727,3 642,1 556,7  12,48

Total 5.735,3 5.399,2 5.283,6 5.343.9 4.914,2 4.461,4 100,00

Fonte: Eurostat (2018) .

Os principais emissores da Europa são: Alemanha (21,72%), Reino 
Unido (12,48%), França (10,66%) e Itália (9,59%).
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Emissão de CO2 no Brasil (Inventário 
Nacional de Carbono e Sistema de Estimativa 
de Emissão de Gases de Efeito Estufa)
O Brasil representa apenas 3,8% das emissões mundiais (aproximada-
mente, 1.203 milhões de t de CO2eq,9 em 2012). 

A Tabela 5 contém dados aferidos e estimativas de emissões para o 
Brasil relativos aos anos 1990, 2005, 2025 e 2030, com base nas premis-
sas da NDC, adotadas nas ações descritas anteriormente neste artigo.

Tabela 5 | Emissões por setor, 1990-2005 e projeções 2025-2030

Setores 1990 2005 2025 2030

milhões 

de t de 

CO2eq

% milhões 

de t de 

CO2eq

% milhões 

de t de 

CO2eq

% milhões 

de t de 

CO2eq

%

Energia 194 14 332 16 598 44 688 57

Agropecuária 356 25 484 23 470 35 489 40

Florestas e 

uso do solo

Emissão 826 57 1 .398 66 392 29 143 12

Remoção - - 211 10 274 20 274 23

Líquido - - 1.187 56 118  9 (131) (11)

Processos industriais  48  3 77  3  98  7  99  8

Tratamento de resíduos  12  1 54  2  61  5  63  6

Total 1.436 2.134 1.345 1.208

Redução em relação a 2005 - - 37 43

Fontes: Brasil (2014; 2015b; 2016c), para dados relativos a 2025 e 2030; e IBGE (2012), como referencial  

para tratamento de resíduos, considerando tendência 0,32 t CO2/hab e população de 223 milhões de habitantes .

9 CO2eq ou CO2e é uma medida internacionalmente aceita que expressa a quantidade de GEE em termos equivalentes 

da quantidade de CO2 . A equivalência leva em conta o potencial de aquecimento global dos gases envolvidos e calcula 

quanto de CO2 seria emitido se todos os GEEs fossem emitidos como esse gás, medidos em um período de tempo 

especificado (geralmente cem anos) .
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Pela Lei 12.187/2009, o Brasil instituiu a Política Nacional sobre 
a Mudança do Clima (PNMC), que define o compromisso nacional 
voluntário de adoção de ações de mitigação, com vistas a reduzir suas 
emissões de GEE, entre 36,1% e 38,9%, em relação às emissões proje-
tadas até 2020.

Segundo o Decreto 7.390/2010, que regulamenta a PNMC, a projeção de 
emissões de GEE para 2020 foi estimada em 3.236 milhões de t de CO2eq. 

Dessa forma, a redução correspondente aos percentuais estabelecidos 
encontra-se entre 1.168 milhões de t de CO2eq e 1.259 milhões de t de 
CO2eq, para o ano em questão.

A fim de acompanhar o cumprimento do compromisso nacional vo-
luntário para a redução das emissões (artigo 12 da Lei 12.187/2009), até 
o ano 2020, foi estabelecido, no artigo 11 do Decreto 7.390/2010, que 
seriam publicadas, a partir de 2012, estimativas anuais de emissões de 
GEE no Brasil, em formato apropriado para facilitar o entendimento 
por parte dos segmentos da sociedade interessados. Essa meta, porém, 
não foi integralmente cumprida, com as últimas estimativas disponíveis 
realizadas apenas para os anos 2010 e 2012.10 Os setores abrangidos pelas 
estimativas foram:

• Energia: emissões provenientes da queima de combustíveis e 
emissões fugitivas da indústria de petróleo, gás e carvão mineral. 

• Processos industriais: emissões resultantes dos processos produ-
tivos nas indústrias e que não são resultado da queima de com-
bustíveis. Subsetores: produtos minerais, siderurgia a carvão, 

10 A estimativa de 2012 foi elaborada tomando-se por base a metodologia empregada nos relatórios de referência 

publicados no II Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas por Fontes e Remoções por Sumidouros de Gases de Efeito 

Estufa não Controlados pelo Protocolo de Montreal, de 2010 (BRASIL, 2014) .
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metalurgia e química, além da produção e consumo de hidro-
fluorcarbonetos e hexafluoreto de enxofre.

• Agropecuária: emissões relativas à fermentação entérica do 
gado, manejo de dejetos animais, solos agrícolas, cultivo de ar-
roz e queima de resíduos agrícolas.

• Mudança no uso do solo e florestas: emissões e remoções resultan-
tes das variações da quantidade de carbono, sejam da biomassa 
vegetal, sejam do solo, considerando-se todas as transições possí-
veis entre diversos usos, além das emissões de CO2, por aplicação 
de calcário em solos agrícolas, e das emissões de metano e óxido 
nitroso, pela queima de biomassa nos solos.11 

• Tratamento de resíduos: emissões (principalmente de metano) 
pela disposição de resíduos sólidos (resíduos sólidos urbanos e 
resíduos industriais) e pelo tratamento de esgotos. Contabili-
zam-se, ainda, emissões por incineração de resíduos e pelo con-
sumo humano de proteínas.

Conforme Gráfico 7, destaque-se queda acentuada da participação do 
uso do solo e florestas nas emissões brasileiras de GEE, ocasionada pela 
diminuição dos índices de desmatamento no país a partir de 2004 (à 
exceção de 2008) e pelo repique de crescimento entre 2012-2016, com 
novas reduções no biênio 2016-2017. Por outro lado, evidencia-se o 
crescimento da participação da agropecuária e da produção de energia 
nas emissões de GEE. 

A Tabela 6 apresenta as emissões de GEE no Brasil por setor e por 
tipo de gás em vários períodos. 

11 O crescimento da vegetação, em áreas consideradas manejadas, gera remoções de CO2 .
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Tabela 6 | Emissões de GEE, por setor de atividade e tipo de gás

Setor Gás 1990 1995 2000 2005 2011 2012 Variação 

(%) 

milhões de t de CO2eq 1995-

2005

2005-

2012

Energia CO2 176,2 217,3 287,5 313,1 393,2 431,5 44,1 37,8

CH4 9,0 7,7 8,3 11,5 9,8 9,9 50,4 (13,9)

N2O 2,5 2,7 2,8 3,7 4,5 4,7 38,2 28,2

Processos 

industriais

CO2 45,3 52,8 63,2 65,5 78,7 77,4 24,0 18,2

CH4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 43,3 21,8

N2O 3,3 5,4 6,2 7,1 0,3 0,2 30,9 (96,5)

Outros 3,9 4,7 2,1 5,2 6,9 7,5 10,2 43,9

Agropecuária CH4 200,3 219,4 226,2 268,1 281,4 278,7 22,2  3,9

N2O 103,5 116,4 121,7 147,6 168,5 167,8 26,8 13,7

Uso do solo 

e florestas

CO2 766,5 184,0 1 .272,4 1 .113,6 286,5 158,2 (39,5) (85,8)

CH4 44,9 90,4 64,2 59,4 21,8 15,9 (34,2) (73,2)

N2O 4,6 9,2 6,5 6,0 2,2 1,6 (34,2) (73,3)

Tratamento 

de resíduos

CO2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 39,4 28,0

CH4 26,2 30,2 34,6 37,5 43,4 45,0 24,1 20,1

N2O 2,8 3,4 3,9 4,3 4,6 4,6 26,6  7,8

Total   1.389,1 943,8 2.099,9 2.042,9 1.302,1 1.203,3 (21,4) (41,1)

Fonte: Brasil (2014) .

Observam-se grandes variações negativas nas emissões de GEE oriun-
das do uso do solo e florestas para o período de 2005 a 2012. Destaca-se 
também a expressiva queda das emissões de óxido nitroso originadas nos 
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processos industriais (-96,5%, entre 2005 e 2012). O balanço nacional 
de emissões de GEE para os períodos de 1995 a 2005 e de 2005 a 2012 é 
positivo (reduções de 21,4% e 41,1%, respectivamente). As emissões por 
setores e subsetores serão analisadas na sequência.

Do lado positivo (redução de emissões), no período 2005-2012, houve 
redução de óxido nitroso em processos industriais e redução de todos os 
GEE por alteração no uso do solo e florestas, enquanto outros setores 
apresentaram aumento expressivo das emissões, tais como: (i) geração de 
energia; e (ii) emissão de CO2 por resíduos sólidos a céu aberto (lixões). 

Os gráficos 8a, 8b, 8c e 8d resumem as informações da Tabela 6 para 
o período entre 2005 e 2012.

Gráfico 8 | Comparação das emissões, 2005 e 2012

8a | Por setor de atividade (%), 2005
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8b | Por setor de atividade (%), 2012
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8d | Por tipo de gás (%), 2012

CO2 CH4 N2O Outros

55,4

29,1

14,9
0,6

Fonte: Brasil (2014) .

Emissões por subsetores no Brasil 
Energia

Tabela 7 | Emissões por subsetores da energia (milhões de t de CO2eq)

Setor 1990 1995 2000 2005 2010 2014 Variação (%)

milhões de t de CO2eq 2005-

2010

2010-

2014

Energia 185,80 223,72 284,27 312,74 371,08 469,83 18,70 26,60

Queima de 

combustíveis 

176,33 214,39 271,00 294,47 352,00 448,77 19,54 27,49

Emissões 

fugitivas 

  9,47   9,33  13,27  18,27  19,07  21,05  4,41 10,36

Fonte: Brasil (2016e) .

A queima de combustíveis fósseis teve aumentos expressivos nos 
períodos analisados, decorrentes principalmente da evolução da frota 
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de veículos automotores, com destaque para os automóveis. Dados de 
Anfavea (2018) indicam que a frota nacional de automóveis saiu de um 
patamar de 32,4 milhões de unidades, em 2010, para 43,7 milhões, em 
2017, representando um aumento de 34,8%. O crescimento da atividade 
da indústria petrolífera refletiu-se também nas emissões de GEE e no 
grande aumento das emissões fugitivas (58,66%, 2000-2014). Em 2009, 
com a crise internacional, foi registrada uma redução de emissões oriun-
das dos combustíveis fósseis, que se refletiu em variações menores das 
emissões no período de 2005 a 2012.

Processos industriais

Tabela 8 | Emissões por subsetores de processos industriais

Setor 1990 1995 2000 2005 2010 2014 Variação (%)

milhões de t de CO2eq 2005-

2010

2010-

2014

Processos 

industriais

52,05 65,62 75,58 80,51 89,94 94,26  11,7 4,8

Produção 

de cimento

11,06 11,52 16,04 14,34 21,28 26,84  48,4 26,1

Produção de cal 3,68 4,10 5,00 5,35 5,95 6,27  11,1 5,5

Outros usos do 

calcário e da 

dolomita

1,63 1,72 1,75 1,81 3,06 0,90  68,5 (70,3)

Uso da barrilha 0,18 0,24 0,24 0,24 0,39 0,51  59,7 29,59

Indústria química 5,79 8,09 8,98 10,22 3,52 3,67  (65,6) 4,38

Produção de  

ferro-gusa e aço

23,84 33,17 38,80 41,69 44,96 49,01   7,8 9,0

Produção 

de alumínio

3,91 4,43 3,42 3,82 3,09 1,88  (19,1) (39,0)

Uso de HFCs e 

hexafluoreto 

de enxofre

1,93 2,30 1,31 2,99 7,67 5,14 156,1 (32,99)

Fonte: Brasil (2016e) .
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Na Tabela 8, para o período de 2000 a 2014, verifica-se o aumento ex-
pressivo (289,5%) da utilização de hidrofluorcarbonetos (GEEs presentes 
em aerossóis, aparelhos de ar-condicionado e geladeiras), seguido pela 
utilização de hexafluoreto de enxofre (outro GEE, usado como isolante 
elétrico em equipamentos de média e alta tensão). 

Assim como o observado no setor de energia, a crise internacional de 
2009 refletiu-se nas emissões industriais, especialmente, por conta do 
setor de ferro-gusa e aço. 

Já para o período de 2005 a 2012, os destaques nas emissões pelos pro-
cessos industriais ficam por conta do aumento das emissões na produção 
de cimento (67,3%), cal (25 %), barrilha (111%) e a produção de ferro-gusa 
(26%). Essa elevação resultou da implantação do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) 1 e 2 do Governo Federal, que promoveu várias 
obras de infraestrutura pelo país, aumentando a demanda por cimento 
e demais insumos da construção civil (BRASIL, 2018a).

A indústria química teve reduções significativas de emissões, no pe-
ríodo de 2000 a 2014, por causa das atividades de projetos no âmbito 
do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), em indústrias de 
produção de ácido adípico e ácido nítrico.

Agropecuária

Tabela 9 | Emissões por subsetores da agropecuária

Setor 1990 1995 2000 2005 2010 2014 Variação (%)

milhões de t de CO2eq 2005-

2010

2010-

2014

Agropecuária 286,99 316,67 328,36 392,49 407,06 424,47 3,71 4,28

Fermentação 

entérica

172,70 188,10 196,33 235,48 234,31 239,75 (0,50) 2,32

(continua)
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(continuação)

Setor 1990 1995 2000 2005 2010 2014 Variação (%)

milhões de t de CO2eq 2005-

2010

2010-

2014

Manejo de dejetos 

animais

 11,96  13,46  13,63  15,39  17,37  17,78 12,83 2,38

Solos agrícolas  90,13 100,93 105,93 127,91 140,25 153,01 9,65 9,10

Emissões diretas  57,06  63,63  66,29  79,69  87,51  94,99 9,81 8,55

Animais em 

pastagem

 40,21  43,46  43,43  51,91  52,77  53,21 1,66 0,84

Fertilizantes 

sintéticos

  3,04   4,42   6,59   8,52  11,07  14,93 29,89 34,85

Aplicação de 

adubo

  4,61   5,08   4,92   5,52   6,61   6,80 19,79 2,97

Resíduos agrícolas   4,75   6,13   6,71   9,02  12,24  15,15 35,73 23,76

Solos orgânicos   4,43   4,52   4,62   4,71   4,80   4,88 1,97 1,54

Emissões indiretas  33,07  37,29  39,64  48,21  52,73  58,01 9,38 10,00

Deposição 

atmosférica

  6,91   7,80   8,22  10,13  11,04  12,23 9,00 10,73

Fertilizantes 

sintéticos

0,75   1,10   1,53   2,19   2,82   3,92 28,87 38,69

Adubo animal   6,16   6,70   6,69   7,94   8,21   8,31 3,51 1,11

Lixiviação  26,15  29,49  31,41  38,08  41,68  45,77 9,47 9,81

Fertilizantes 

sintéticos

  2,84   4,14   6,09   8,04  10,43  14,14 29,68 35,63

Adubo animal  23,30  25,34  25,32  30,03  31,25  31,63 4,06 1,19

Cultura de arroz   9,10  10,72   9,41   9,73   9,74   9,71 0,11 (0,38)

Queima de cana e 

algodão

  3,09   3,44   3,04   3,95   5,38   4,21 35,94 (21,66)

Fonte: Brasil (2016e) .

As emissões da agropecuária aparecem em primeiro lugar, estando 
concentradas na pecuária bovina (35%), e cresceram 29%, entre 2000 e 
2014. Do total emitido pela agropecuária, a fermentação entérica foi 
responsável por 56% do total dessas emissões. 



204 Meio ambiente

BNDES Set., Rio de Janeiro, v. 24, n. 48, p. 167-244, set. 2018

Na agricultura, ressalta-se a grande participação dos fertilizantes sinté-
ticos nas emissões diretas e indiretas, com variações de 115% entre 2000 
e 2014. Esse aumento foi gerado pela expansão da fronteira agrícola no 
país, que demandou a utilização de grandes quantidades de fertilizantes 
para terras que já haviam sido degradadas pela pecuária bovina.

Mudanças do uso do solo e florestas

Tabela 10 | Emissões por subsetores das mudanças do uso do solo e florestas

Setor 1990 1995 2000 2005 2010 2014 Variação (%) 

milhões de t de CO2eq 2005-

2010

2010-

2014

Uso do solo 

e florestas

792,03 1.931,47 1.265,60 1.904,66 349,17 233,14 (81,67) (33,2)

Mudança no uso 

do solo

786,93 1 .926,08 1 .256,88 1 .897,19 338,74 217,57 (82,14) (35,77)

Bioma Amazônia 461,97 1 .526,53 857,49 1 .184,95 179,82 (9,42) (84,82) (105,24)

Bioma Cerrado 249,63 227,12 227,04 301,37 66,78 89,57 (77,84) 34,12

Bioma Mata 

Atlântica

27,27 120,19 120,14 356,15 79,70 125,25 (77,62) 57,14

Bioma Caatinga 29,32 25,40 25,39 16,55 (2,90) (3,09) (117,53) 6,74

Bioma Pantanal 18,86 22,87 22,86 22,70 2,91 2,86 (87,18) (1,69)

Bioma Pampa (135) 3,93 3,93 15,44 12,41 12,39 (19,61) (0,19)

Calagem 5,10 5,39 8,71 7,47 10,42 15,56 39,46 49,34

Fonte: Brasil (2016e) .

É possível perceber, na Tabela 10, que todos os biomas alcançaram 
grandes quedas nas emissões de GEE, valendo ressaltar: Pantanal, Ama-
zônia e Cerrado. 

Pelo Decreto 6.527, de 1º de agosto de 2008, foi autorizada a criação 
do Fundo Amazônia pelo BNDES. O fundo tem por finalidade captar 
doações para investimentos não reembolsáveis em ações de preven-
ção, monitoramento e combate ao desmatamento e de promoção da 
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conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal. Até o fim de 2017, 
86 projetos já haviam sido apoiados, com um valor total desembolsado 
de R$ 653 milhões (BNDES, 2018). 

Tratamento de resíduos
A Tabela 11 apresenta as emissões oriundas do tratamento de resíduos 
de acordo com suas distintas fontes. 

Tabela 11 | Emissões por subsetores de tratamento de resíduos

Setor 1990 1995 2000 2005 2010 2014 Variação (%) 

milhões de t de CO2eq 2005-2010 2010-2014

Tratamento 

de resíduos

26,00 31,37 38,69 45,47 54,12 62,78 19,02 16,00

Resíduos 

sólidos

17,33 20,35 24,23 26,11 28,04 32,44  7,41 15,70

Efluentes  8,67 11,02 14,46 19,36 26,08 30,33 34,67 16,32

Industriais  1,73  3,13  4,89  8,15 13,08 15,71 60,43 20,14

Domésticos  6,93  7,88  9,56 11,21 13,00 14,62 15,95 12,48

Fonte: Brasil (2016e) .

Apenas 50% da população brasileira tem acesso a tratamento de esgoto, 
deixando nítida a oportunidade de avanço no tema. De acordo com Junior 
e Lopes (2016), a produção de biogás por pessoa atendida em uma estação 
de tratamento de esgoto (ETE) gera, em média, entre 5 l e 20 l de esgoto 
por dia, e 50% a 70% desse volume é composto por metano. Com população 
de 202 milhões de habitantes (IBGE, 2012) e tendo em vista o percentual 
informado de cobertura de esgoto, o processo de saneamento no país 
poderia evitar, na média, emissão de até 10,8 l de metano na atmosfera. 

As emissões advindas dos resíduos sólidos e do tratamento de esgoto 
doméstico variam basicamente com o aumento/a queda da população 
e do PIB. 
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Já o tratamento de esgotos industriais reflete o aumento das atividades 
com maior produção de carga orgânica. 

O setor sucroalcooleiro é o que gera mais carga orgânica (o vinhoto), 
que, no entanto, é aplicado diretamente no solo e não gera, necessaria-
mente, a totalidade de emissões de metano no setor.

Engenharia climática e tecnologias 
para reduções de emissões no Brasil 

Engenharia climática: definição e conceitos 
Com base na premissa de que o ser humano é capaz de alterar negativa-
mente o clima do planeta (inferida pela correlação entre as diferentes 
ondas da “Revolução Industrial” e a elevação da temperatura do planeta), 
surgiu também a ideia de que se poderia interferir, propositalmente, 
em sentido contrário. 

Nesse contexto, formou-se o conceito de engenharia climática ou 
geoengenharia, como um conjunto teórico, composto de diversas ideias 
e projetos de engenharia, com o objetivo específico de alterar o clima 
do planeta. A ideia inicial não é nova, mas observa-se a proliferação de 
estudos nessa área de conhecimento. 

De forma geral, existem dois grupos principais de tecnologias e técnicas 
de engenharia climática em estudo e algumas já em aplicação: 

• Aumento da reflexão do planeta (albedo)12 – uma vez que o efei-
to estufa e o aquecimento global estão relacionados à radiação 

12 Albedo, ou coeficiente de reflexão, derivado do termo latino albedo (brancura, ou luz solar refletida – formado a 
partir de albus, branco), é a refletividade difusa ou poder de reflexão de uma superfície . Ela é a razão entre a radiação 
refletida pela superfície e a radiação incidente sobre ela .
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solar, algumas técnicas concentram-se em aumentar a capacida-
de da terra em absorver, dissipar e refletir tais radiações. Alguns 
exemplos dessas técnicas são: 

 ৫ aumento da capacidade de reflexão de luz das nuvens; 

 ৫ criação de espelho refletor gigante; e 

 ৫ enhanced weathering.13 

• Sumidouros de carbono14 – essas técnicas têm como objetivo 
desenvolver projetos que retirem o CO2 da atmosfera. Incluem, 
também, a substituição da queima de combustíveis fósseis por 
outras formas de energia. Alguns exemplos aplicáveis (e neces-
sários) no Brasil são: 

 ৫ plantio de florestas (que sequestram carbono durante o cresci-
mento, por meio da fotossíntese); 

 ৫ projetos de intensificação da pecuária e melhorias das práticas 
nesse setor; e

 ৫ redução de resíduos sólidos orgânicos em decomposição, por 
meio de projetos de saneamento básico e de coleta e tratamen-
to adequado dos resíduos sólidos urbanos.

A geoengenharia é um tema polêmico, que envolve questões éticas, 
sociais, econômicas e territoriais. Muitos autores preferem utilizar o 
termo “remediação climática” como conjunto de técnicas para redução 
de danos causados por emissões passadas. 

13 Existe um processo natural, químico-físico-geológico, que retira lentamente o carbono contido na atmosfera . Tal 

processo pode ser acelerado com algumas técnicas específicas, denominadas enhanced weathering.

14 Do inglês carbon sinks ou carbon dioxide removal (CDR) .
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Engenharia climática no Brasil 
O Brasil já dispõe de marcos regulatórios suficientes para gerenciar 
suas emissões anuais de CO2, valendo citar: (i) Lei 12.651/2012 (Novo 
Código Florestal); (ii) Lei 12.187/2009 (instituiu a Política Nacional 
sobre Mudança do Clima); e (iii) Lei 12.305/2010 (instituiu a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos). 

Caso tais leis estivessem sendo efetivamente cumpridas, o Brasil não 
apenas reduziria suas emissões, como também se tornaria um dos maio-
res credores de carbono do mundo, em razão de sua biodiversidade de 
algas marinhas, de sua continental base florestal (Amazônia), de suas 
plantações de florestas com espécies de rápido crescimento (como o 
eucalipto – matéria-prima para a indústria de celulose), entre outros 
fatores naturais. A estimativa é que exista, estocado nessas florestas, 
cerca de 1 bilhão de toneladas de carbono (quantidade suficiente para 
compensar um ano de emissões brasileiras, por exemplo), utilizando-se a 
média de duzentas toneladas de carbono por hectare (LEMOS; VITAL; 
PINTO, 2010). 

Box 3 | O código florestal e o sequestro de carbono

Se o Passivo Florestal Nacional de Reserva Legal e as Áreas de Preservação 

Permanente (APP) fossem restaurados (12 milhões de hectares), haveria 

outras 24 gigatoneladas de CO2 sequestrado (equivalente a quatro anos de 

emissões chinesas, por exemplo, ou duas décadas de emissões brasileiras) . 

Para tanto, faz-se necessária a efetiva aplicação da Lei 12 .651/2012 .

Fonte: Soares Filho (2014) .
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Por fim, o cumprimento da Lei 12.305/2010, que previa a erradicação 
de 100% dos vazadouros a céu aberto no país, reduziria a emissão de 
68,3 milhões de t de CO2eq. Vale lembrar que os lixões são emissores 
de metano por decomposição de matéria orgânica. 

As emissões de CO2 no Brasil advêm, fundamentalmente, de processos 
industriais (37%) e da agropecuária (37%). Outros 15% são oriundos do 
desrespeito ao Código Florestal, tendo como principais fontes emissoras 
o desmatamento e as queimadas ilegais, que são associados, entre outros, 
aos seguintes fatores: (i) expansão da fronteira agropecuária; e (ii) uso 
energético (carvão vegetal para siderurgia e serrarias). 

Mercados de carbono no mundo 
(cap and trade x carbon tax)

Em 1992, 172 países reuniram-se no Rio de Janeiro com o objetivo de 
discutir os efeitos das mudanças climáticas sobre o planeta, dando 
origem ao documento conhecido como Agenda 21.15 Nesse momento, 
as nações, coordenadas pela Organização das Nações Unidas (ONU), 
decidiram promover encontros anuais das partes signatárias do referido 
documento. Em 1997, firmou-se, no Japão, o Protocolo de Quioto. Nele, 
as nações desenvolvidas comprometeram-se a reduzir suas emissões de 
CO2 em até 5,2%, em comparação com os níveis emitidos em 1990. 

O mercado iniciado pelo Protocolo de Quioto e os esquemas euro-
peus de cap and trade mostraram-se muito eficazes em reduzir de modo 

15 “A Agenda 21 pode ser definida como um instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, 

em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica” 

(BRASIL, 2017) .
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quantificável as emissões de CO2 no continente europeu. A relação 
estreita entre crescimento do PIB e emissões revelou-se, na Europa, 
uma oportunidade de negócios na qual o PIB cresce e as emissões são 
reduzidas – sinalizando que as soluções ambientais consistem em ne-
gócios rentáveis e auxiliam o desenvolvimento por meio de inovações. 

Esquemas e técnicas de 
precificação de carbono 
Existem diferentes instrumentos e arranjos para o intercâmbio de 
emissões de carbono. Os principais instrumentos utilizados têm sido: 
(i) esquemas de troca de Reduções Certificadas de Emissões (RCE, ou 
CRE – do inglês, Certified Reduction Emission) e de allowances (Emission 
Trading Schemes – ETS, ou cap and trade system); (ii) impostos sobre 
emissão de carbono (carbon tax); e (iii) financiamento direto a projetos 
“limpos” (Result Based Finance).

O sistema de trocas diretas de emissões (ETS) entre agentes interes-
sados é bastante simples. A cada ano, o governo de cada país estabelece 
quantidades máximas de emissão para cada empresa, de acordo com 
o setor de atuação e os níveis de intensidade no uso de carbono. As 
empresas que emitem menos do que a quantidade que lhes é permitida 
por lei ganham créditos (diferença entre o permitido e o efetivamente 
emitido), que podem ser comprados por empresas que extrapolaram 
seus limites.

Ainda que a implementação de esquemas de trocas do tipo cap and 
trade seja operacionalmente mais complexa do que a introdução de 
um imposto sobre carbono, por exemplo, ela conta com as seguin-
tes vantagens: (i) permitir abertura de diálogo com o setor privado; 
(ii) apresentar resultado ambiental predeterminado e com aferição 
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precisa; e (iii) possibilitar flexibilidade para as empresas no que tange 
ao cumprimento de suas metas setoriais estabelecidas.

O imposto sobre carbono (carbon tax) nasceu na década de 1990, nos 
países nórdicos (Finlândia, Noruega, Islândia e Dinamarca). De modo 
geral, é um imposto que incide sobre cada tonelada de carbono emitida. 
Em alguns casos, como o da Suíça, descrito na subseção “Impostos sobre 
carbono”, o imposto foi criado com alíquota progressiva, iniciando com 
US$ 5/tCO2eq e crescendo no montante de US$ 5, a cada ano, até o 
máximo de US$ 30/tCO2eq.16 

O financiamento direto17 a projetos de geoengenharia, transição para 
economia de baixo carbono, energias limpas e renováveis etc. permite 
avaliar diretamente o benefício ambiental associado ao referido projeto. 
Projetos de restauração florestal, por exemplo, sequestram carbono de 
modo fácil de ser aferido. 

Quando se discutem as vantagens e desvantagens de um esquema sobre 
outro, é consenso que os esquemas de cap and trade e de financiamento 
direto a sumidouros de carbono e/ou projetos “limpos” têm a vantagem 
de deixar explícito o efetivo benefício ambiental associado a eles. 

Por outro lado, argumenta-se que mercados de trocas de excessos de 
emissões são de construção mais complexa, por necessitarem de marcos 
regulatórios bem-definidos, que estabeleçam, com clareza, as regras de 
funcionamento do referido mercado, as metodologias de aferição de cada 
projeto, entre outras especificidades. 

16 Tecnicamente, refere-se a esse tipo de imposto incidente sobre uma externalidade como imposto de Pigou, em 

homenagem ao economista A . Pigou e seu artigo “The economics of welfare” (PIGOU, 1924) . 

17 O financiamento baseado em resultados (RBF, do inglês result-based financing) é um financiamento direto com 

resultados já predeterminados . Sua aplicação pioneira ocorreu no sistema de saúde e expandiu-se, gradualmente, como 

uma das formas de financiar tecnologias de baixas emissões (WORLD BANK, 2014) .
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Parece também ser consenso que o imposto sobre carbono é fundamen-
tal para a definição de um piso para o preço dessa commodity ambiental. 
Argumenta-se, contudo, que, ainda que do ponto de vista técnico seja 
muito simples adotar um imposto, tal caminho sempre acaba se desen-
rolando em debates e imbróglios políticos, dificultando, a depender do 
país, sua pronta implantação.

Box 4 | Mercados de carbono e soberania

•	 A	escolha	do	melhor	instrumento	é	de	âmbito	soberano	de	cada	nação	

e dependerá não somente de estrutura produtiva, matriz energética e 

eficiência geral dos fatores econômicos, mas também de diretrizes 

políticas domésticas .

•	 A	experiência	mostra	que	os	mercados	mais	eficientes	(europeu,	nórdicos	

e norte-americano) combinam esses três mecanismos de diferentes 

formas no tempo . 

Fonte: World Bank (2014) .

Iniciativas de precificação de 
carbono no mundo 
De acordo com o relatório State and Trends of Carbon Pricing 2016, pu-
blicação do Banco Mundial (WORLD BANK, 2016), os principais 
mercados de carbono por tipo e estágio de implementação, em 2016, 
são apresentados na Figura 1.
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Figura 1 | Mercados de carbono por tipo (cap and trade x carbon tax)  
e estágio de implementação, 2016

Fonte: World Bank (2016) .
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A Tabela 12 evidencia o tamanho dos mercados de carbono no mundo.

Tabela 12 | Tamanho dos mercados de carbono no mundo, 2013-2016

Mercados 2013 2014 2015 2016 (previsão)

milhões 
de t de 
CO2eq

€ 
milhões

milhões 
de t de 
CO2eq

€ 
milhões

milhões 
de t de 
CO2eq

€ 
milhões

milhões 
de t de 
CO2eq

€ 
milhões

Europa EUAs e 

aviação (EUAs)

8 .092 36 .045 6 .942 40 .694 4 .960 37 .460 5 .343 46 .873

América do 

Norte

389 2 .100 472 3 .320 1 .042 10 .633 1 .216 13 .047

Pilotos da 

China

4 26 24 123 65 165 70 145

CREs 727 316 185 110 100 80 90 102

ERUs 112 24 18 2 0 0 0 0

Outros* 16 82 1 1 3 15 22 176

Total 9.340 38.593 7.642 44.250 6.170 48.353 6.741 60.343

Fonte: Thomson Reuters (2016), 

Notas: EUA = European Aviation Allowances; CRE = Certified Reductcion Emissions; ERU = European Allowances, 

* Em 2013, inclui Austrália e Nova Zelândia, A partir de 2014, apenas Cazaquistão e Coreia do Sul,

Europa

A Europa foi pioneira na definição de metas quantitativas para emissão 
de CO2eq para a indústria. 

Em 2005, na Conferência das Partes (COP) 11, realizada em Montreal, 
83 países ratificaram o Protocolo de Quioto, dando início ao mercado 
mandatório (obrigatório) de carbono no continente europeu e no restante 
dos países do denominado Anexo I do Protocolo de Quioto. Por meio 
das allowances (permissões para emitir) e dos CREs, empresas ou países 
deficitários (que emitiram mais CO2 do que suas allowances) poderiam 
comprar créditos de empresas/países superavitários (que emitiram menos 
CO2 que suas allowances). 
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A Figura 2 mostra a tendência dos fluxos de capitais na Europa, 
oriundos das negociações de allowances e CREs.

Figura 2 | Fluxos de allowances na Europa, 2008

Fonte: World Carbon Database (2018) .

The European Climate Exchange 
The European Climate Exchange foi uma das primeiras “bolsas” de co-
mercialização não apenas de carbono, mas também de papéis atrelados ao 
valor atribuído à biodiversidade. Em 2017, havia 31 países participantes. 
O esquema de trocas europeu foi implantado em fases, descritas a seguir.

Fase I: 2005-2007 

A Fase I caracterizou-se como estágio preparatório de aprendizado 
para as fases seguintes, com a fixação de metas de emissões de CO2 por 
usinas de geração de energia e indústrias intensivas no uso de energia. 
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Os principais resultados alcançados foram: (i) o estabelecimento de 
um preço para a tonelada de carbono (uma vez que as allowances eram 
distribuídas gratuitamente, porém o não cumprimento gerava multa de 
US$ 40 por tonelada emitida em excesso); (ii) livre-mercado de  allowances 
por todo o continente europeu; e (iii) criação de infraestrutura necessária 
para aferição e monitoramento de emissões. 

Inicialmente, ainda sem uma exata noção entre oferta e demanda, foi 
emitido um elevado número de allowances (significativamente superior 
à demanda), fazendo, em 2007, o preço delas tender a zero. 

Fase II: 2008-2012

A Fase II coincide com o chamado primeiro período de comprometimen-
to do Protocolo de Quioto, ressaltando-se as seguintes características: 

• entrada de três novos players (Islândia, Lichtenstein e Noruega);

• introdução do óxido nitroso;

• ingresso do setor aéreo para voos intracontinentais; e

• alteração nos responsáveis pelo registro de allowances.

Fase III: 2013-2020 

Em momento de grande incerteza mundial, iniciou-se a terceira fase do 
Protocolo de Quioto, com destaques importantes: (i) um teto máximo 
para toda a Europa é introduzido, em vez de tetos (caps) nacionais; 
(ii) o sistema de leilões (auctioning) torna-se o principal instrumento de 
alocação das allowances (antes distribuídas gratuitamente); e (iii) novos 
gases passam a ser cobertos – além de CO2 (oriundo de geração de ener-
gia e calor, bem como de indústrias intensivas em energia),18 o óxido 

18 Incluem refinarias de petróleo, siderurgia, alumínio, metais, cimento, vidros, cerâmicas, celulose, papel, ácidos e 

produtos químicos orgânicos . 
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nitroso (oriundo da produção dos ácidos nítrico, adípico e glioxílico) e 
o perfluorcarbono (PFC, oriundo da indústria de alumínio). 

Os preços das European Union Allowances vêm caindo sistemati-
camente, desde 2008, saindo do patamar de aproximadamente € 27 
para € 5, em janeiro de 2017. A despeito da atual tendência de inter-
nalização das externalidades negativas relacionadas à poluição, parece 
inevitável, entretanto, que no médio e longo prazo o carbono seja uma 
commodity internacionalmente comercializada, com preços estabele-
cidos e, como em todo sistema econômico, flutuantes de acordo com 
a oferta e a demanda. 

O mercado de carbono na Suíça: conjugando 
cap and trade e imposto sobre CO2eq

O mercado suíço é formado por 55 empresas, pertencentes a 25 setores 
intensivos em energia. As empresas de grande porte intensivas no uso 
de energia são obrigadas a fixar metas e aderir ao mercado de trocas de 
cotas de carbono. 

Na Suíça, existem metas quantitativas de redução de emissões, entre 
2013 e 2020. Tais metas preveem a redução de 1,74% ao ano em relação 
às emissões observadas em 2010. Vale notar que o mercado suíço é in-
terligado ao mercado europeu (ETS). 

Há, também, no país, imposto sobre emissão de CO2eq, conforme 
Tabela 13, na seção “Impostos sobre carbono”. Médias empresas podem, 
voluntariamente, inscrever-se no sistema de trocas, ficando, desse modo, 
isentas do imposto. 
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América do Norte: o mercado de cap and 
trade (Califórnia, Quebec e Alberta) e o 
Regional Greenhouse Gas Initiative

Califórnia

O mercado de carbono da América do Norte é o segundo maior do 
mundo, ficando atrás apenas do mercado europeu (4.960 milhões de t 
de CO2eq comercializadas em 2015), no que concerne ao volume de car-
bono negociado (1.042 milhões de t de CO2eq comercializadas em 2015). 

As regras de funcionamento do mercado de trocas na Califórnia 
foram estabelecidas em 1º de janeiro de 2013 e, inicialmente, apli-
cavam-se somente a usinas de geração de energia de grande porte e 
unidades industriais de grande porte, independentemente do setor 
de atuação. 

Em 2015, as regras foram estendidas para os setores de distribuição de 
combustíveis (incluindo geradores de calor e combustível para trans-
portes), cobrindo 85% de todas as companhias do estado da Califórnia 
(360 empresas aderiram ao mercado). 

Em 1º de janeiro de 2014, o mercado da Califórnia foi conectado ao 
mercado de Quebec. 

Em 2017, mais de seiscentas pessoas jurídicas, entre usinas de energia 
e fábricas de diferentes setores produtivos, já faziam parte do mercado 
de cap and trade no estado da Califórnia. 

Nos primeiros anos de funcionamento, as quantidades e preços compor-
taram-se de modo bastante estável, oscilando entre, aproximadamente, 
US$ 15/tCO2eq e US$ 18/tCO2eq, conforme Gráfico 9. 
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Gráfico 9 | Preços de carbono transacionados na Califórnia (US$/tCO2eq)
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Fonte: World Bank (2014) . 

Canadá: mercado de Quebec e Alberta (cap and trade)

As metas de reduções de emissões do Canadá (assim como as da Suíça) 
são bem-definidas.

O sistema de cap and trade de Quebec teve início em janeiro de 2013, 
conectando-se, posteriormente, ao mercado californiano.

O objetivo central do cap and trade de Quebec é similar ao estabelecido 
no mercado europeu, ou seja, a redução das emissões de GEE em até 
20% até 2020, em relação aos níveis de 1990.

O sistema é composto de três fases: (i) Fase I: 2013-2014; (ii) Fase II: 
2015-2017; e (iii) Fase III: 2018-2020. 

A primeira fase incluiu os grandes emissores da indústria e do setor 
elétrico, cujas emissões anuais de GEE fossem iguais ou superiores a 
25 milhões de t de CO2eq.
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Na segunda fase, as empresas que distribuem ou importam combustí-
veis fósseis previam ingressar no sistema de cap and trade até dezembro 
de 2017. 

Até 2020, o governo de Quebec espera arrecadar C$ 3 bilhões, que 
serão totalmente empregados na mitigação das emissões de GEE e em 
iniciativas para a adaptação às mudanças climáticas. Atualmente, 98% 
da eletricidade produzida em Quebec e 50% do consumo de energia 
são provenientes de fontes de energia renováveis, em sua maior parte 
energia hidroelétrica e eólica.

Em Alberta, província localizada no Oeste do Canadá, a meta consistia 
em redução de 12%, a partir de 2007, com relação aos níveis emitidos 
entre 2003 e 2005. 

Regional Greenhouse Gas Initiative

Criado em 2009, o Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) é o 
primeiro programa mandatório baseado no mercado de carbono nos 
EUA para reduzir as emissões de GEE. O programa é uma iniciativa de 
esforços cooperativos dos estados de Connecticut, Delaware, Maine, 
Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New York, Rhode Island e 
Vermont para limitar e reduzir as emissões de CO2 do setor de geração 
de energia.

O programa previu, inicialmente, um teto de emissões de 91 milhões 
de toneladas curtas19 de CO2, em 2014. A partir de 2015, o teto cai 2,5% 
a cada ano, até o ano de 2020.

19 Tonelada curta ou norte-americana: equivale a 907,18474 kg . É abreviada sempre com um (T) maiúsculo, em distinção 

ao (t) minúsculo usado para abreviar a tonelada métrica .
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Cada estado vende as allowances em leilões regionais e investe os re-
cursos em eficiência energética, geração de energia de fontes renováveis 
e programas direcionados aos consumidores. 

Em setembro de 2016, foi lançado o primeiro relatório do RGGI, 
com os resultados do programa desde 2014. O documento estima que 
foram economizados cerca de US$ 4,67 bilhões nas contas de energia 
elétrica, dos 4,6 milhões de casas e 21.400 empresas participantes do 
programa (RGGI, 2018).

Mais de US$ 1,3 bilhão oriundo dos leilões de allowances foi investido 
em programas, incluindo eficiência energética, energia limpa e renovável 
e abatimento de emissões de GEE. 

Gráfico 10 | Distribuição das allowances RGGI por estado (%), 2017
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Ásia: China 

A China é o terceiro maior mercado de carbono (THOMSON 
 REUTERS, 2016), com uma negociação de 65 MtCO2eq em 2015, 
atrás da América do Norte (1.042 MtCO2eq, em 2015) e da Europa 
(4.960 MtCO2eq, em 2015).

Em 2013, a China lançou sete projetos-piloto de mercado de carbo-
no. Os projetos envolvem duas grandes cidades (Beijing e Shanghai), 
os municípios industriais de Tianjin e Chongqing, as províncias de 
Guangdong e Hubei e a área de Shenzhen. 

Quadro 1 | Mercados emergentes na Ásia, 2016

Status Nível
China

Beijing Implementado por força de lei Nacional 
Tianjin Implementado por força de lei Nacional
Hubei Implementado por força de lei Nacional
Shanghai Implementado por força de lei Nacional
Guangdong Implementado por força de lei Nacional
Shenzhen Implementado por força de lei Nacional
Chongqing Em implementação Subnacional 

Japão 
Quioto Implementado por força de lei Nacional
Saitama Implementado por força de lei Nacional
Tóquio Implementado por força de lei Nacional

Coreia do Sul Implementação já agendada Nacional

Fonte: World Bank (2014) .

Segundo informações de World Bank (2014), esses sete mercados 
de carbono juntos formarão o segundo maior mercado de carbono do 
mundo, com 4 milhões de toneladas de quotas do Chinese Certified 
Emissions Reductions (CCER) comercializadas em 2014.
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Os ETS apresentam algumas características em comum, mas é no-
tável a liberdade de definição que as sete iniciativas receberam para 
sua implantação, em particular no que tange ao estabelecimento do 
número de setores a serem contemplados (que variou de quatro, em 
Guangdong, até 26, em Shenzhen), bem como o tipo de sistema de 
compensação em uso e o número de empresas envolvidas (de 114, em 
Tianjin, até 635, em Shenzhen). Como consequência, esses mercados 
regionais têm diferenças consideráveis na cobertura de emissões, no 
escopo das transações e na média dos preços das quotas. 

O país comprometeu-se a reduzir as emissões de carbono entre 60% 
e 65% até o ano de 2030, em relação a 2005. O governo chinês escolheu 
o mercado de carbono como uma das ferramentas a serem utilizadas 
para alcançar essa meta de redução de carbono.

No fim de 2017, a China lançou seu sistema de trocas de carbono no 
modelo cap and trade e, logo em seguida, em 1º de janeiro de 2018, entrou em 
vigor a “taxa ecológica” (imposto que incide sobre empresas e instituições). 

O ETS chinês cobrirá as principais atividades industriais: geração 
de energia, siderurgia, química, cimento, papel e metais não ferrosos.

O início da implantação do ETS chinês estava previsto para 2016, 
porém já houve vários atrasos, o que comprometeu o prazo de lança-
mento original (2017). 

Além dessas iniciativas, em janeiro de 2014, o governo chinês defi-
niu um procedimento que obriga as indústrias que emitiram mais de 
13.000 tCO2eq ou consumiram mais de 5.000 tCO2eq, em 2010, a relatar 
ao governo chinês suas emissões anuais.

O Quadro 2 indica as metas de cada um dos sete mercados-piloto 
da China.
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Outros exemplos: Austrália, Nova 
Zelândia, Japão e Cazaquistão 

O mercado de carbono na Austrália passou por intempéries. Inicialmente 
criado em 2012, o mercado pouco se desenvolveu até 2015 e quase foi 
extinto por força da conjuntura política local. Em 2016, o mercado de 
carbono australiano foi recriado, com 150 empresas participantes – que 
representam mais de 50% das emissões do país.

O mercado de trocas da Nova Zelândia surgiu em 2008, de modo man-
datório, e suas allowances são denominadas New Zealand Units (NZU). 

Já o Japão é um caso bastante particular. Apesar da estabilidade de 
preços e da conjugação de mecanismos (Quadro 3), a escala faz do car-
bono uma commodity com muito pouca liquidez. 

Quadro 3 | Japão: a utilização de múltiplos esquemas

Nível Tipo de instrumento Nome
Subnacional 
(Tóquio)

ETS Programa Cap-and-Trade de Tóquio

Subnacional 
(Saitama)

ETS Programa de Negociação de 
Estabelecimento de Metas de Saitama 

Subnacional 
(Quioto)

ETS voluntário ETS Quioto

Subnacional 
(várias prefeituras)

Esquemas de 
compensação

Vários esquemas de compensação

Nacional (sob 
consideração)

ETS Sob consideracão

Nacional 
(concluído em 
2012)

ETS voluntário Esquema de Negociação Voluntária de 
Emissões do Japão (JVETS)

Nacional Crédito voluntário Esquema J de Crédito – esquema prévio 
doméstico japonês de crédito (J COM) 
e esquema de crédito de compensação 
(J-VER)

(continua)



226 Meio ambiente

BNDES Set., Rio de Janeiro, v. 24, n. 48, p. 167-244, set. 2018

(continuação)

Nível Tipo de instrumento Nome
Nacional 
(concluído em 
2013)

Acordo voluntário 
com compensação

Plano de Ação Voluntário de Keidanren

Nacional Acordo voluntário 
com compensação

Sociedade Keidanren de Compromisso de 
uma Sociedade de Baixo Carbono

Nacional Imposto de carbono Imposto para a Mitigação das Mudanças 
Climáticas

Internacional Crédito voluntário Mecanismo de Crédito Conjunto

Fonte: World Bank (2014) .

O mercado de trocas do Cazaquistão surgiu em 2013, como projeto-
piloto de cunho mandatório. A peculiaridade é que o referido mercado 
de trocas de CO2eq está baseado na aferição de projetos de mitigação de 
emissões de óxido nitroso e metano. 

A variabilidade de preços do 
carbono no mundo
A citada expansão recente de iniciativas de precificação tem permitido 
obtenção de mais informações sobre o preço dessa commodity ambiental, 
mostrando espectro amplo, que vai de US$ 1/tCO2eq, no México, até 
US$ 168/tCO2eq, na Suécia. A moda (valor de maior frequência) do 
preço oscila ao redor de US$ 12/tCO2eq. 

A variabilidade entre os preços é explicada pelas especificidades de 
cada nação. Em 2014, o Banco Mundial afirmou que a maioria dos 
mercados operavam com preços abaixo de US$ 35/tCO2eq (WORLD 
BANK, 2014). 

Observou-se que o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) 
influenciou bastante os preços de carbono no mercado de trocas 
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neozelandês, enquanto outro mecanismo oriundo do protocolo assi-
nado em Quioto, as RCEs, ficou estritamente vinculado ao mercado 
de trocas europeu. Desde a COP 17, em Bali, Redução de Emissões por 
Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+) tornou-se um grande 
instrumento de financiamento, direcionando fluxo de recursos de paí-
ses desenvolvidos para países em desenvolvimento, com finalidade de 
preservação de florestas e redução de desmatamento. Já o acordo de-
Varsóvia, assinado no âmbito da COP 19, permitiu doações unilaterais, 
viabilizando o Fundo Amazônia (com doações da Noruega), assim como 
o Fundo das Guianas. Os preços, nessa moda lidade, flutuaram entre 
US$ 5 e US$ 8/tCO2eq. Os preços médios da tonelada de carbono nos 
mercados de troca de carbono podem ser observados no Gráfico 11. 

Gráfico 11 | Preços médios da tonelada de carbono nos mercados de troca de 
carbono (€), 2005-2016
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Fonte: Investing .com (2018) .



228 Meio ambiente

BNDES Set., Rio de Janeiro, v. 24, n. 48, p. 167-244, set. 2018

No Brasil, estuda-se a possibilidade tanto de criação do imposto sobre 
emissões quanto da criação de mercados de troca de papéis que repre-
sentem carbono – para serem transacionados nas bolsas de valores de 
São Paulo e do Rio de Janeiro. 

Impostos sobre carbono
“Carbon and energy taxes may be introduced for a variety of reasons including 
economic, financial, social and environmental concerns” (WITHANA et al., 
2013, p. 4). 

Entende-se por imposto de carbono “qualquer preço a ser pago 
pela emissão de carbono com alguma métrica bem definida, tal como 
US$/tonelada de CO2eq” (WORLD BANK, 2016, p. 131).

Figura 3 | Impostos de carbono ao redor do mundo 

Fonte: World Bank (2014) .
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Os principais países que adotam impostos sobre a emissão de CO2, 
bem como o percentual estimado de GEEs compensados, evitados ou 
pagos, em cada região, podem ser observados na Figura 3. 

Países nórdicos 
As primeiras iniciativas surgiram nos países nórdicos, ao longo da década 
de 1990. Em seguida, os impostos sobre emissão disseminaram-se pelo 
mundo com diferentes desenhos. 

Finlândia
Em 1990, a Finlândia foi pioneira na introdução de imposto sobre 
carbono no mundo com o denominado “Hiilidioksidivero (CO2 tax)”. 

O referido imposto incidia sobre todos os consumidores de combustí-
veis fósseis, exceto para combustíveis destinados à geração de eletricidade 
para indústria, aviação e iatismo comercial. 

Naquela época, os impostos cobriam apenas 15% das emissões 
finlandesas. 

Em 2013, o imposto foi alterado de € 30/tCO2eq para € 35/tCO2eq. 
Já para o transporte de comburentes líquidos, estabeleceu-se imposto 
de € 60/tCO2eq. 

Dinamarca
A Dinamarca introduziu seu imposto sobre emissão de carbono em 1992, 
com o intitulado “CO2-afgiftsloven (CO2 tax act)”, que incidia sobre petróleo, 
gás, carvão e geração de eletricidade – cobrindo 45% das emissões do país.

No caso em que as empresas se registram no EU-ETS, ficam isentas de 
pagar o imposto aquelas que se utilizam do combustível para processos 
produtivos e geração de energia. Usinas de geração de calor são taxadas, 
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mesmo se estiverem participando do mercado europeu. Por outro lado, 
setores intensivos no uso de energia, mesmo que não façam parte do 
EU-ETS, são isentos do imposto. 

O imposto foi estipulado em US$ 31/tCO2eq e, entre 2008 e 2015, foi 
reajustado em 1,8% a.a. 

De modo dinâmico, ao perceber a abrupta queda recente no preço 
das European Allowances, o que incentivaria emissões, a Dinamarca 
respondeu elevando suas próprias tarifas sobre aviação.

A Dinamarca tem a seguinte peculiaridade: depois de introduzir o 
imposto sobre energia, em 1992, o país passou a isentar de impostos 
sobre emissões as empresas que aderissem a mecanismos de troca, ou seja, 
que propusessem aferir e definir metas para suas emissões individuais. 
Nesse caso, a introdução do imposto de carbono acabou por induzir a 
criação de um mecanismo de trocas do tipo cap and trade. 

Noruega 
A Noruega introduziu imposto sobre carbono, “CO2 avgift (CO2 tax)”, em 
1991. O imposto incidia sobre todo tipo de consumo de óleo mineral, gaso-
lina e gás natural. Aproximadamente 50% dos gases emitidos são mitigados 
com o referido imposto. Participantes do EU-ETS são parcialmente isentos.

A taxa varia em um espectro amplo que vai de US$ 4/tCO2eq a 
US$ 69/tCO2eq, dependendo do tipo de combustível e sua finalida-
de. Em 2013, a alíquota foi elevada para os setores de queima de óleo 
mineral e gás natural, bem como combustíveis utilizados na aviação 
em voos domésticos. 

Ressalta-se que, mesmo sob o EU-ETS, o setor de petróleo off-shore 
taxa com as maiores alíquotas, no sentido de induzir a utilização de 
combustíveis on-shore, que, no país, são oriundos de hidroelétricas. 



231
Aquecimento global: acordos internacionais,  

emissões de CO2 e o surgimento dos mercados de carbono no mundo

BNDES Set., Rio de Janeiro, v. 24, n. 48, p. 167-244, set. 2018

Europa
França 

A França adotou imposto sobre carbono (taxe intérieure de consomma-
tion sur les produits énergétiques) em 2013, com preço inicial ao redor de 
US$ 10/tCO2eq emitida. 

Em 2016, o governo socialista francês vetou a criação de impos-
to sobre carbono, alegando inconstitucionalidade e dificuldades de 
implementação. 

Alemanha 

Em 1999, a Alemanha passou por uma reforma tributária ecológica. 
Naquela época, foram tributados produtos oriundos de combustíveis 
fósseis, bem como a geração de energia termelétrica.

A implantação desses impostos apresentou resultados bastante signifi-
cativos sobre a economia. Em primeiro lugar, elevou a receita do governo, 
o que ajudou o país a equacionar as questões previdenciárias. Depois, o 
encarecimento no uso de produtos de origem fóssil induziu a inovações 
tecnológicas no setor de energia, gerando novos postos de trabalho. 

Reino Unido

Com a recente saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit), ainda 
não se estabeleceram os novos patamares das relações comerciais bri-
tânicas intraeuropeias. 

América do Norte

Lançado em 2008, com preço inicial de US$ 10/tCO2eq, o imposto da pro-
víncia canadense de Colúmbia Britânica foi o pioneiro na América do Norte. 
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Concomitantemente à implementação do imposto, decidiu-se por 
reduzir também o Imposto de Renda, como forma de recompor os 
impactos sobre o bem-estar dos consumidores, oriundos da elevação 
de preços de bens finais (combustível e eletricidade) intensivos em 
carbono. O imposto foi implementado de modo gradual, levando-se em 
consideração os efeitos sobre a competitividade das indústrias locais. 

Outros exemplos: Austrália,  
Islândia, Irlanda, Japão e México 
O imposto australiano nasceu da criação de mecanismo de troca de carbo-
no. Argumenta-se que a estabilidade de preços dessa commodity ambiental 
na Austrália fez, efetivamente, a emissão de carbono acabar sendo taxada 
em um preço médio de US$ 21,54/tCO2eq (WORLD BANK, 2014). 

Na Islândia, o imposto foi criado em 1994, incidindo sobre combustíveis 
fósseis de qualquer natureza. A curiosidade é que, no caso da produção 
de automóveis para exportação, o imposto é devolvido às empresas ou 
as empresas tornam-se isentas. O mesmo ocorre se as empresas fizerem 
parte do EU-ETS. 

Na Irlanda, os impostos incidem sobre a produção e o consumo de gás 
e também de eletricidade (imposto sobre gás natural e imposto sobre 
óleo mineral). Os impostos geram recursos suficientes para mitigar 40% 
dos gases emitidos. 

No Japão, existe, desde 2012, um imposto sobre combustíveis fósseis, e 
o governo decide, com fins de política industrial, isentar alguns setores 
da economia. Por sua vez, as receitas oriundas do imposto de carbono são 
vinculadas a projetos que reduzam as emissões e a inovações tecnológicas. 

Em 2014, o México instituiu a “ley del impuesto especial sobre producción y 
servicios”, que consiste em imposto sobre consumo de combustíveis fósseis.
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A Tabela 13 é um resumo com ano de implantação, taxa, incidência e 
cobertura de impostos sobre carbono ao redor do mundo. 

Tabela 13 | Impostos sobre carbono, por país, taxa e cobertura de GEE

Países Ano de 

criação

Taxa 

(US$/t)

Cobertura 

(% de GEE emitidos)

Incidência

Austrália 2012 21,54 60 Todo o setor industrial, grandes 

consumidores de gás e atividades 

agrícolas

Colúmbia 

Britânica

2008 28 70 Combustíveis fósseis – Alíquota 

crescente e gradual com teto em 

US$ 30/tCO2eq

Dinamarca 1992 31 45 Emissão de enxofre e combustíveis 

fósseis (óleo, gás, carvão)

Finlândia 1990 41-83 15 Combustíveis fósseis, eletricidade, 

aviação e navegação comercial 

França 2013 30 35 Gás natural, combustíveis pesados 

e carvão

Islândia 2010 50 10 Gás, óleo, combustíveis 

fósseis, combustíveis pesados e 

hidrocarbonetos 

Irlanda 2010   20-28 Gás natural e óleo mineral 

Japão 2012 70 2-3 Combustíveis fósseis, eletricidade, 

transportes, indústria

México 2014 40 1-4 Imposto sobre a venda e 

importação de combustíveis fósseis

Noruega 1991 50 4-69 Óleo mineral, gasolina e gás natural 

Suécia 2008 30 168 Combustíveis fósseis para 

aquecimento e uso em motores

Suíça 2008 30 68-135 Combustível fóssil para 

aquecimento e iluminação, 

termelétricas

Fonte: World Bank (2014) .
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O Quadro 4 mostra as diferentes alíquotas adotadas ao longo da 
história. 

Quadro 4 | Alíquotas de impostos sobre carbono em diferentes países, 2014

País/
região

Breve descrição Imposto de CO2, 
quando aplicável 

(€/tCO2)

Emissões de 
CO2 cobertas 
pelo imposto

Austrália Mecanismo de Precificação do 
Carbono (CPM) aplicado desde 2012. 
O preço do carbono foi fixado (ou 
seja, funcionou como um imposto 
sobre o carbono) nos três primeiros 
anos, antes da migração para o 
esquema de mercado de emissões, 
em 2015.

€ 18,6/tCO2 em 
2012

60% das 
emissões 
de GEE

Colúmbia 
Britânica

Introdução do imposto sobre o 
carbono em 2008, no qual se aplica 
o mesmo preço por cada unidade 
de emissão de GEE de combustível 
fóssil emitida por todas as 
atividades econômicas.

€ 23,3/tCO2 em 
2012

70%

Dinamarca Introdução do imposto sobre o 
carbono para energia consumida 
por residências em 1992, depois 
estendido para empresas em 1993. 
Adicionalmente, um imposto sobre 
energia foi criado e aplicado para o 
gás engarrafado, óleo combustível, 
gasóleo, carvão, eletricidade e gás 
natural, além de um imposto sobre 
o dióxido de enxofre para todos os 
combustíveis contendo enxofre usado 
por residências e indústria.

€ 21,3/tCO2 em 
2012

59,1%

(continua)
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(continuação)

País/
região

Breve descrição Imposto de CO2, 
quando aplicável 

(€/tCO2)

Emissões de 
CO2 cobertas 
pelo imposto

Finlândia Introdução do imposto sobre o 
carbono em 1990, que evoluiu em 
vários estágios influenciado por 
outros instrumentos, tais como 
as políticas climáticas da União 
Europeia, preocupações com 
violações de acordos comerciais e 
questões políticas. 

€ 60/tCO2 
(combustíveis para 
transporte); € 30/
tCO2 (combustíveis 
para aquecimento) 
em 2012

32,6%

Alemanha ETR introduzido em 1999 por meio 
do aumento gradual dos impostos 
sobre combustíveis para transporte, 
gás natural, aquecimento leve, óleos 
combustíveis pesados, concluindo 
com a introdução de um novo 
imposto sobre a eletricidade. Foi 
inspirado por objetivos ambientais 
e econômicos e incluiu várias 
derrogações para as indústrias de 
manufatura e intensivas em uso 
de energia.

N/A N/A

Irlanda Introdução do imposto sobre o 
carbono em 2009, escalonado em três 
estágios, de 2009 a 2013. O imposto 
se aplica às emissões de carbono 
de setores não ETS e é baseado no 
percentual de carbono presente 
no combustível.

€ 20/tCO2 
(petróleo, diesel 
para carro, 
querosene, 
gasóleo, GLP, 
óleo combustível 
e gás natural) em 
2012; € 10/tCO2 
(combustíveis 
sólidos) a partir de 
2013

60,4%

Países 
Baixos

Introdução do imposto sobre o 
carbono em 1996. Aplica-se a 
insumos de energia utilizados 
para aquecimento e geração de 
eletricidade para residências e 
pequenas e médias empresas.

N/A 58,5%

(continua)
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(continuação)

País/
região

Breve descrição Imposto de CO2, 
quando aplicável 

(€/tCO2)

Emissões de 
CO2 cobertas 
pelo imposto

Noruega Introdução do imposto sobre o 
carbono em 1991 para consumo de 
petróleo, diesel para automóveis, óleo 
mineral e setor off-shore de petróleo. 
O imposto sobre o carbono integra o 
esquema norueguês de imposto sobre 
o consumo de combustíveis fósseis, 
que também inclui um imposto sobre 
energia e sobre o dióxido de enxofre.

Variável de acordo 
com o combustível: 
€ 13/tCO2 (óleo 
combustível 
pesado); € 30,5/
tCO2 (gás natural, 
óleo leve para 
aquecimento); 
€ 52,1/tCO2 
(petróleo) em 2012

75,2%

Suécia Introdução do imposto sobre o 
carbono em 1991, seguido por um 
programa de dez anos de imposto 
verde para o período de 2001-
2010. Em 2009, foi realizada uma 
reavaliação dos impostos sobre 
energia e sobre o carbono, que 
removeu isenções que protegiam 
a competitividade das indústrias 
intensivas no uso de energia.

€ 118/tCO2 em 
2012

41,2%

Reino 
Unido

Imposto sobre a mudança climática 
(CCL) introduzido em 2001 e 
aplicado a eletricidade, gás natural, 
GLP, outros hidrocarbonetos gasosos, 
carvão, lignite, coque, semicoque de 
carvão ou lignite, e coque de petróleo 
utilizados por indústrias, empresas e 
setor público.

€ 12/tCO2 (gás 
natural); € 8,8/
tCO2 (petróleo); 
€ 6,4/tCO2 
(carvão)

35,4%

Fonte: World Bank (2014) .

Desafios para o mercado de carbono 
O sucesso da iniciativa dos mercados de carbono depende da sinergia 
com outras políticas de mudanças climáticas, com vistas a assegurar que 
sua criação seja eficaz para a mudança de comportamento das pessoas 
e que essa mudança seja plenamente factível. Exemplos de setores em 
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que essa sinergia é possível são o de geração de energia elétrica e o dos 
transportes públicos.

Para alcançar a eficiência energética e aumentar o uso dos transportes 
públicos, o mercado de carbono precisa ser acompanhado por medidas 
adicionais para eliminar barreiras tarifárias e prover a infraestrutura 
necessária para a implantação de plataformas de geração de energia limpa 
e melhoria da rede pública de transportes, a fim de que a sociedade se 
sensibilize e perceba a importância do uso eficiente da energia, seja em 
casa, seja para sua locomoção.

Outra questão relevante para o sucesso dos mercados de carbono é 
o gerenciamento adequado de sua interface com as demais políticas 
de mudanças climáticas, cujos resultados podem sobrepor-se aos seus. 
Por exemplo, uma política que crie medidas que facilitem a geração 
de energia renovável e a eficiência energética pode gerar os mesmos 
efeitos dos mercados de carbono, causando, assim, uma sobreposição 
de iniciativas. O desafio é eliminar essa sobreposição, ao mesmo tempo 
que se potencializam os benefícios de cada iniciativa e minimizam-se 
seus custos.

Um último ponto importante é o impacto que as políticas de com-
pensação de emissões têm sobre o comportamento dos investidores e 
consumidores em relação aos mercados de carbono. Para minimizar esse 
impacto, os mercados de carbono devem ser usados como parte de um 
pacote de mudanças graduais nos subsídios aos combustíveis fósseis – 
por exemplo, utilizar as receitas oriundas dos mercados de carbono para 
neutralizar as barreiras políticas e econômicas à extinção desses subsídios. 

Destaca-se também que o gerenciamento das interações entre o merca-
do de carbono e outras políticas de mudanças climáticas é um processo 
vivo, que passará por mudanças e avaliações constantes para se adaptar 
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aos desafios que possam surgir, sem causar riscos à confiança dos inves-
tidores e dos consumidores. 

A criação de um mercado internacional de carbono seria um instru-
mento relevante para potencializar a redução das emissões de carbono 
no mundo, pois reduziria os custos de implantação das NDCs de cada 
país signatário do Acordo de Paris em até um terço, em 2030. Os paí-
ses mais pobres, que geram créditos de carbono negociáveis, seriam os 
maiores beneficiários, com a injeção de receitas oriundas da venda de 
seus créditos nesse mercado. 

Conclusões e propostas 

O aquecimento global e seus efeitos parecem consenso entre a maioria 
dos países signatários do Acordo de Paris, a despeito de lobbies espe-
cíficos próprios da indústria à base de petróleo e outros combustíveis 
fósseis. Ações imediatas seriam necessárias para que o aumento da 
temperatura do planeta não ultrapasse 2°C até 2050 – e de 3,7°C a 
4,8°C até 2100. 

Com base nisso, 195 países assinaram o Acordo de Paris, em que cada 
país se compromete, por meio de documentos específicos (NDCs), a 
estabelecer suas metas de redução de emissões de CO2. 

O Brasil se comprometeu a: (i) reflorestar 12 milhões de hectares de 
passivos florestais de Reserva Legal e APPs; e (ii) recuperar (incluindo 
plantio) 15 milhões de hectares de terras degradadas pela atividade 
agropecuária. Vale a pena questionar se há alguma adicionalidade na 
NDC do Brasil, uma vez que muito do que foi prometido já integra 
obrigações legais não cumpridas, desde o primeiro Código Florestal, em 
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1965, até a Política Nacional de Resíduos Sólidos, delineada em 2010, 
que previa extinção dos lixões até 2014. 

Todas essas discussões quanto ao potencial destrutivo das emissões, 
assim como os tratados internacionais acerca das mudanças climáticas, 
foram progressivamente criando esquemas, mecanismos e mercados para 
troca e precificação de carbono. Acredita-se que a efetiva implementa-
ção dos normativos pertinentes à mitigação dos efeitos das mudanças 
climáticas (Código Florestal, medidas de saneamento básico, continui-
dade da Política Nacional de Resíduos Sólidos e PNMC) pode fazer 
do Brasil um dos maiores credores de carbono do planeta, garantindo 
fluxos financeiros para investimentos diretos em projetos que removam 
CO2 da atmosfera. 
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