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Introdução

Na tentativa de lidar com a mudança climática, o comércio de carbono se 
tornou o instrumento de escolha dos governos do mundo. É também o 
elemento central do Protocolo de Kyoto da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). Sistemas de comércio de 
carbono nacionais ou regionais agora operam na Europa, nos EUA, na Nova 
Zelândia e em outros lugares.

Porém, o comércio do carbono é ainda altamente controvertido. Alguns 
o percebem como uma perigosa distração e falsa solução ao problema da 
mudança climática. Infelizmente, o assunto é caracterizado por jargões, 
conceitos abstratos, fórmulas matemáticas e detalhes técnicos, o que torna 
difícil, para a maioria das pessoas, compreender suas implicações e avaliar 
seus méritos ou deméritos. Este guia procura esclarecer um pouco esta 
complexidade.

Em termos simples, o comércio do carbono é o processo de compra e venda 
de quotas que permitem o detentor de uma quota emitir o equivalente a uma 
tonelada de CO2. Portanto, se as emissões de um país ou empresa são mais 
baixas que sua quota, o excedente pode ser vendido. Por outro lado, se eles 
excedem seus limites, terão que comprar uma quota adicional no mercado 
ou cortar sua produção.

Este relatório lida com cada um dos três componentes básicos sobre os quais 
o comércio do carbono está baseado – o cap and trade, as compensações de 
carbono e as transações de comércio. 

O capítulo 1 explica como surgiu o conceito do comércio de carbono.

O capítulo 2 explica a teoria de cap and trade – às vezes também chamada de 
comércio de emissões – e examina como o Protocolo de Kyoto desencadeou 
o uso difundido de sistemas de comércio de carbono. O capítulo examina 
também o Regime de Comércio de Licenças de Emissão da União Européia 
(EU ETS).
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O capítulo 3 explica a teoria por trás das compensações de carbono, e 
inclui estudos de caso de projetos de compensação específicos ligados ao 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) do Protocolo de Kyoto, ou a 
sistemas de compensação de carbono voluntários.

O capítulo 4 descreve os aspectos financeiros do comércio de carbono, 
explicando como o mercado de carbono mudou à medida que maturou, 
e como novos grupos de interesse e arranjos financeiros cada vez mais 
complexos hoje moldam o mercado de carbono. Há uma seção que explica 
os termos chave financeiros e demonstra como seu uso tem influenciado 
o mercado de carbono. O capítulo também examina como instrumentos 
financeiros complexos e novos atores fazem os preços tornarem-se mais 
voláteis, levam a uma maior especulação no mercado de carbono, e afastam 
cada vez mais o mercado de carbono de seu objetivo original de oferecer 
uma ferramenta de administração de custos eficaz a empresas obrigadas a 
reduzir suas emissões de gases do efeito estufa.

O glossário explica os conceitos e termos chave em linguagem simples.

Ainda que na FERN nós tenhamos nossa própria opinião sobre por que 
o comércio de carbono nada faz para impedir a mudança climática, 
acreditamos ser importante que os leitores decidam suas opiniões por eles 
mesmos. No final dos capítulos 2 e 3, portanto, apresentamos alguns dos 
argumentos usados pelos defensores do comércio de carbono, seguidos de 
argumentos contrários a estes últimos. Os pontos de discussão selecionados 
por nós não podem ser exaustivos, mas esperamos ter lidado com as 
principais áreas de discussão. Discussões sobre outros argumentos que os 
leitores crêem que deveriam ter sidos incluídos são bem-vindas. Esperamos 
que o guia seja útil tanto para aqueles que desejem compreender o comércio 
de carbono puramente como mecanismo, como para aqueles que queiram 
fortalecer seus argumentos contra o mesmo.

Agosto de 2010
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O tempo está acabando.
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Capítulo 1  As origens do comércio de carbono

No final da década de 1960, Ronald Coase, um economista da Universidade 
de Chicago começou a promover a idéia do ‘comércio de poluição’. Coase 
acreditava que a poluição deveria ser vista como parte do custo de produção. 
Ele acreditava que se a poluição fosse taxada como parte do processo de 
produção, as forças de mercado acabariam por deter a poluição do meio 
ambiente por parte das empresas, porque seria cada vez menos eficaz em 
termos de custos. ‘As pessoas não poluem porque gostam de poluir,’ disse 
Coase. ‘Elas o fazem porque é uma maneira barata de se produzir outra 
coisa.’1 

Outros economistas desenvolveram esta teoria. J.H Dales da Universidade 
de Toronto e Thomas Crocker da Universidade de Wisconsin sugeriram 
que, ainda que os preços e níveis de poluição devessem ser em grande 
parte controlados pelo mercado, os limites totais de poluição teriam de 
ser definidos pelos governos. O comércio de emissões, então, era visto 
como uma maneira de fazer com que o cumprimento da meta de emissões 
definida pelo estado fosse o mais eficaz possível em termos de custos para as 
empresas. 2

Em 1976, a Agência de Proteção ao Meio Ambiente dos EUA (EPA) aplicou 
o conceito de comércio de emissões para reduzir o nível de certos poluentes 
no ar. Seria permitido a empresas construir fábricas poluentes em certas 
regiões apenas se garantissem reduzir a poluição em maior quantidade em 
outro lugar.3  Porém, o esquema não teve sucesso. Os níveis de poluição não 
caíram, apenas se espalharam por uma área mais extensa.4 

Com a aprovação da Lei do Ar Limpo (Clean Air Act) dos EUA em 1990, um 
sistema nacional de comércio de dióxido de enxofre foi estabelecido pelo 
governo dos EUA com o objetivo de combater o problema da chuva ácida. 

1 Coase RH (1988) The Firm, the Market and the Law. University of Chicago Press, p. 155.
2 Para obter informações adicionais sobre sistemas de comércio de poluição, ver Lohmann L (2006) Carbon Trading: A Critical 

Conversation on Climate Change, Privatisation and Power. Development Dialogue 48. 
www.thecornerhouse.org.uk/subject/climate

3 Reitze AW (2001) Air Pollution Control Law: Compliance and Enforcement. Environmental Law Institute, pp 79-80.
4 Ibid, p.83.

Ver Estudo de 
caso 1: O sistema 
estadunidense 
de comércio de 
enxofre



O Comércio de Carbono

12

Sob este sistema, permissões de emissões foram distribuídas aos maiores 
poluidores gratuitamente. O sistema estadunidense de comércio de enxofre é 
frequentemente citado como modelo para o planejamento de programas de 
comércio de carbono, apesar de que muitos acreditem que os sistemas não são 
comparáveis.5  Ainda que as emissões de enxofre tenham diminuído, também 
diminuíram – frequentemente com mais rapidez e eficácia – em outros países 
onde a regulamentação convencional de desempenho foi usada. 6
7

Durante as negociações sobre 
o Protocolo de Kyoto, sob a 
Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança Climática, 
os Estados Unidos, além de se opor 
a cortes significativos das emissões 
de gases causadores do efeito estufa, 
insistiu que o comércio de alocações 
de carbono fosse um elemento principal do tratado internacional do clima. 
E, apesar dos Estados Unidos não ter ratificado o Protocolo de Kyoto, o 
legado de sua posição de negociação fez do comércio de carbono o pilar 
central da política climática internacional.

Aderiu-se à idéia do comércio de carbono, não só nas salas de diretoria, 
bancos e altos escalões de governos, mas também nas ONGs. A mensagem 
era que o mercado não reconhece fronteiras e é infinitamente adaptável, 
capaz de responder rapidamente à mudanças de circunstâncias.

Porém, alguns pioneiros do comércio de emissões têm suas dúvidas quanto 
ao papel do comércio do carbono na redução de gases causadores do efeito 
estufa e na luta contra a mudança climática. Thomas Crocker ele mesmo 
declarou ser ‘cético quanto ao “cap and trade” como modo mais eficaz de 
regular carbono’.8  Já que há tantas fontes de emissões estruturalmente 
diferentes umas das outras, Crocker não acredita que se possa lidar com 
o problema com um único sistema de comércio de emissões, e afirma 
que ‘não está claro… como se faria cumprir um sistema de permissões 
internacionalmente’. 9

5 http://www.youtube.com/user/CarbonFees#play/all
6 Os EUA são signatários da Convenção sobre Poluição Trans-Fronteiriça de Longo Alcance, mas não do Protocolo sobre Redução 

Adicional de Emissões de Enxofre (ver http://www.unece.org/env/lrtap/fsulf_h1.htm). O protocolo foi assinado em 1994, um 
ano antes das concessionárias estadunidenses serem sujeitadas a um limite nas emissões de SO2. O Anexo II do protocolo traz 
os compromissos de redução dos países da OCDE.

7 Reflections on the Kyoto Protocol – Looking back to see ahead. International Review of Environmental Strategies 5: 61-70.
8 Reitze AW (2001) Air Pollution Control Law: Compliance and Enforcement. Environmental Law Institute.
9 Ibid.

Ver Estudo de 
caso 1 para uma 
comparação

‘Não é exagero taxar de “Made 
in USA” os mecanismos do 
Protocolo de Kyoto.’ 7

Michael Zammit Cutajar, ex-Secretário 
Executivo da UNFCCC.
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Estudo de caso 1 O sistema estadunidense de comércio de enxofre

O Programa de Chuva Ácida (Acid Rain Program) da Agência de Proteção 
ao Meio Ambiente (EPA) dos Estados Unidos foi uma iniciativa para 
reduzir os níveis atmosféricos gerais de dióxido de enxofre e de óxidos 
nitrosos, que causam chuva ácida. Ele era voltado a usinas termelétricas 
que queimavam carvão mineral, limitando suas emissões gerais de 
dióxido de enxofre e com o tempo permitindo-as a comprar e vender 
permissões de emissão.

O sistema de concessões foi criado como parte das emendas de 1990 à 
Lei do Ar Limpo (1990 US Clean Air Act Amendments). Ele estabelecia 
um limite decrescente para as emissões de dióxido de enxofre para cada 
um dos anos seguintes, almejando reduzir o total de emissões a 50% dos 
níveis de 1980.

O programa costuma ser aclamado e citado como antecessor do comércio 
de carbono. Aponta-se para estatísticas que mostram uma queda de 40% 
nas emissões de dióxido de enxofre, tendo sido atingida a meta de longo 
prazo do programa antes do prazo legal (2010). E a EPA estima que até 
2010, o custo global de cumprimento do programa chegará a US$ 1-2 
bilhões, apenas um quarto da quantia originalmente prevista.

No entanto, embora as emissões estadunidenses tenham caído em todo 
o país, elas diminuíram mais em estados dos EUA e em países que não 
haviam implementado o sistema de comércio de enxofre. Países como a 
Alemanha, que usaram legislação-padrão de desempenho industrial para 
reduzir a liberação de dióxido de enxofre, conseguiram cortar as emissões 
muito mais rapidamente que os Estados Unidos. E nos EUA, grande parte 
dos cortes de emissões já havia ocorrido antes do sistema de comércio 
estar em funcionamento.

Deixando de lado as discordâncias sobre sua eficácia, há claras diferenças 
entre os sistemas de comércio de enxofre e carbono:
• O sistema de comércio de enxofre não permitiu compensações. 

Todos os sistemas de comércio de carbono permitem que uma parte 
considerável das reduções de emissões seja realizada pelo uso de 
compensações.

• O comércio de enxofre se aplicava apenas a uma indústria relativamente 
uniforme, que consistia inteiramente de produtores de eletricidade 

Ver capítulo 3
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empregando carvão mineral com alto conteúdo de enxofre para gerar 
energia. Em contraste, os regimes atuais de comércio de carbono 
agrupam indústrias sob jurisdições muito distintas e abarcam seis gases 
causadores do efeito estufa diferentes.

• As mudanças tecnológicas necessárias para a retirada do enxofre 
eram relativamente simples se comparadas àquelas que as mudanças 
climáticas requerem. Indústrias que participaram do sistema de 
comércio de dióxido de enxofre não pararam de queimar carvão, 
elas apenas mudaram para enxofre com baixo conteúdo de enxofre e 
purificadores de ar.

• O sistema de comércio de enxofre foi introduzido na legislação Clean 
Air somente após haver tecnologia disponível para monitorar emissões 
de dióxido de enxofre com monitores de chaminés, tornando possível 
uma mensuração direta de emissões em tempo real. O CO2 e os cinco 
outros gases do efeito estufa são liberados em quase toda a Terra por 
literalmente milhares de processos diferentes. A mensuração direta de 
emissões de gases do efeito estufa em tempo real ou não está disponível 
ou não está em uso. Portanto, estas emissões não são medidas e sim 
calculadas usando uma série fatores de conversão e proxies (indicadores 
substitutos).

Mais informações:

– Dois advogados da EPA explicam as diferenças entre os sistemas 
de comércio de carbono e enxofre: http://www.youtube.com/
watch?v=uSNQzSjb38g

– Driesen DM (2003) Markets are not magic. Environmental Forum. 
Nov/Dez: 18-27.

– Ellerman D et al. (2003) Emissions Trading in the US: Experience, 
Lessons and Considerations for Greenhouse Gases. Pew Center on 
Global Climate Change.

– Driesen DM (1998) Is emissions trading an economic incentive 
program? Replacing the command and control/economic incentive 
dichotomy. Washington and Lee Law Review 55.

– Dados da EPA estadunidense sobre o Programa de Chuva Ácida:
www.epa.gov/airmarkets/progress/interactivemapping.html 

– Agência Ambiental Européia (EEA) (2008) Air Pollution from 
Electricity-Generating Large Combustion Plants. O Relatório Técnico 
da EEA no. 4/2008 oferece uma atualização sobre as reduções de 
emissões de dióxido de enxofre na União Européia.

Ver Box 2, quanto a 
problemas relacio-
nados à medição de 
gases causadores do 
efeito estufa
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Um limite disciplina as emissões. Somente o limite leva a reduções 
de emissões, e não as compensações ou o comércio.
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Capítulo 2 Cap and trade
(Limite e Comércio)

Este capítulo descreve os sistemas de cap and trade, o ‘limite e comércio’. 
Porém, no comércio de carbono, o cap and trade está entrelaçado com 
a compensação de carbono. As compensações fazem parte de todos 
os sistemas de comércio de carbono existentes. Ao examinar a teoria 
por trás do cap and trade e como os sistemas de cap and trade têm 
funcionado em realidade até agora, assinalaremos aonde a aplicação 
prática desviou do conceito teórico. Na seção final avaliaremos as 
conseqüências disto, e discutiremos alguns dos argumentos a favor do 
cap and trade. A teoria e a realidade das compensações de carbono serão 
descritas no capítulo 3.

O conceito

Num sistema de cap and trade, o governo ou um órgão 
intergovernamental fixa um limite total legal para as emissões (o cap) 
durante um período de tempo específico, e concede um número fixo de 
permissões àqueles que as emitem. A entidade poluidora deve possuir 
permissões suficientes para cobrir suas emissões. Se um poluidor não 
usa todas as suas permissões, pode comercializá-las com outra entidade 
que já tenha usado todas as suas e necessita mais para poder continuar 
emitindo, sem exceder seu limite legal. No caso do comércio de carbono, 
as entidades cujas emissões estão atualmente sendo limitadas são os 
grandes emissores industriais dos seis gases causadores do efeito estufa: 
países industrializados (no caso do Protocolo de Kyoto) ou empresas 
(no caso dos sistemas de comércio da União Européia ou outros 
sistemas regionais). Cada licença num sistema de comércio de carbono 
é equivalente a uma tonelada de equivalente de dióxido de carbono 
(CO2e). Tais permissões pressupõem que o potencial de aquecimento 
global dos outros gases causadores do efeito estufa pode ser calculado e 
convertido em um múltiplo do valor atribuído ao dióxido de carbono, 
que é de um.

Ver Box 2: os 
diferentes gases 
causadores do 
efeito estufa e o 
CO2e
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Componentes chave

O cap

Em qualquer sistema de cap and trade, é o limite (cap) que determina o nível de 
ambição do sistema, enquanto o componente comercial (trade) pretende fazer 
com que a conformidade ao limite seja mais eficaz em termos de custos para as 
entidades participantes. Além do estabelecimento do limite, a distribuição de 
permissões e o monitoramento da conformidade todos determinam se o sistema 
de cap and trade conseguirá alcançar a objetivo para o qual foi desenvolvido.

Box 1 As mudanças climáticas e o limite

O comércio de carbono é atualmente o pilar central da política 
internacional com relação às mudanças climáticas. Em tais sistemas 
de limite e comércio (cap and trade), é o limite que determina o nível 
emissões que será permitido. Ele também determina as contribuições 
que os países cujas emissões foram limitadas farão com vistas à meta 
da UNFCCC de evitar mudanças climáticas perigosas e de manter o 
aquecimento global abaixo de 2ºC. No seio dos países ou regiões, o limite 
determina o quanto as indústrias mais poluidoras devem contribuir para 
se atingir essas metas de emissões nacionais ou regionais.

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) 
recomenda que as concentrações de gases do efeito estufa na atmosfera 
cheguem ao seu extremo até 2015, sendo então reduzidas por até 
85% até 2050, estabilizando-se em 445-490 ppm CO2e. Mesmo nessa 
hipótese, a estimativa é que a chance de não estourarmos os dois graus 
de aquecimento será pequena.10  Muitos países insulares e de baixas 
altitudes — os mais vulneráveis às mudanças climáticas — pregam 
um retorno o quanto antes dos atuais 380 ppm CO2 (430 ppm CO2e) 
para uma concentração máxima de 350 ppm CO2, assim limitando os 
aumentos médios de temperatura a 1-1,5ºC. Aumentos de temperatura 
mais pronunciados significariam uma ameaça à sua existência. Está 
claro que os limites prometidos a partir de janeiro de 2010 pelos países 
industrializados para as negociações no âmbito da ONU com vistas ao 
tratado do clima para o período pós-2012 são insuficientes para baixar 
as concentrações a níveis sequer próximos dos 450ppm — que dirá dos 
níveis mais baixos pleiteados.

10 IPPC, Climate Change 2007: Synthesis Report.

Ver também 
página 19
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Estabelecendo o limite

O objetivo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
Climática (confirmado na 15ta Conferência das Partes da Convenção, COP 
15, em dezembro de 2009 em Copenhague) é evitar uma mudança climática 
perigosa. Apesar de ainda haver 
debate sobre qual o maior aumento 
de temperatura permissível para se 
alcançar este objetivo, as conferências 
sobre as mudanças climáticas da 
ONU concordaram em limitar o 
aumento global médio a 2°C.11  As 
projeções atuais sugerem que as 
emissões globais de gases causadores 
do efeito estufa teriam que atingir seu 
pico até 2015 e, em seguida, cair 
drasticamente. Muitos analistas 
sustentam que, para atingir tamanha 
mudança nas emissões, os governos 
teriam que focar em mudanças 
estruturais na produção de energia, redes elétricas e sistemas de transporte. 
Muitos governos, porém, têm decidido usar o comércio de carbono como o 
instrumento chave para deter a mudança climática, alegando frequentemente 
que o próprio comércio ajudará a reduzir as emissões. Isto não leva em 
consideração o fato de que a redução é definida pelo limite, enquanto o 
comércio é apenas uma ferramenta de gestão de custos, que por ele mesmo 
não reduz as emissões. Estabelecer um limite global para o carbono é uma 
tarefa complexa, que envolve uma avaliação por parte dos governos dos custos 
e riscos de não se reduzir as emissões, contra os custos e riscos de implementar 
o limite, tanto no curto quanto no longo prazo.
12

A abordagem teórica simples para definir o limite seria:
1. decidir o objetivo da política, p. ex. manter o aquecimento global 

abaixo de 2°C (e limitar as concentrações de gases causadores do efeito 
estufa a um máximo de 450 partes por milhão de CO2e) ou manter o 
aquecimento global abaixo de 1,5°C (limitando-as a um nível muito mais 
baixo);

2. determinar quanto ainda se pode emitir antes das concentrações 
passarem do objetivo da política.

11 http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf#page=3
12 Carbon Market Europe, 12 de junho de 2009. www.pointcarbon.com

‘Dado que, mais que quaisquer 
outros, os mercados de 
carbono são formados 
via regulamentação, o 
detalhamento exato de seu 
desenho regulatório afetará 
profundamente o êxito ou 
não do mecanismo de limite e 
comércio.’ 12

Imtiaz Ahmad, diretor executivo, comércio de 
carbono, Morgan Stanley.
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No entanto, não foi assim que os limites às emissões de gases causadores do 
efeito estufa foram definidos. No contexto do Protocolo de Kyoto, o limite 
foi definido pelos países industrializados, que coletivamente se alocaram 
permissões equivalentes a 95% das emissões que eles estavam liberando 
antes dos limites serem impostos. Ou seja, a definição do limite não foi 
ligada ao objetivo da política, para o qual um limite muito mais baixo teria 
que ter sido definido. O estudo de caso 3 explica como o limite foi definido 
no caso Regime de Comércio de Licenças de Emissão da União Européia 
(EU ETS).

A distribuição de permissões

Uma vez definido o limite, deve-se decidir quem será abarcado e como 
distribuir as permissões. Este é um dos aspectos mais contenciosos de 
qualquer programa que limita a emissão de uma substância poluente, 
principalmente quando a substância é motor chave das economias, como 
no caso dos combustíveis fósseis, fonte principal de emissões de gases 
causadores do efeito estufa. 

Nos sistemas de limite e comércio, surgem duas questões principais: quem 
estará incluído no limite e como decidir o número de permissões. Duas 
questões adicionais são: deve-se emitir as permissões todas de uma vez ou 
em parcelas, e a que preço.

A decisão sobre quem estará coberto tem vastas implicações que não são 
sempre imediatamente óbvias. O sistema deve incluir unidades econômicas, 
ou deve-se escolher os participantes com base em sua localização geográfica? 
Sob o Protocolo de Kyoto, a localização geográfica (países) foi escolhida 
como fator decisório, mas agora a China e outros países exportadores 
do Sul estão argumentando que grande parte de suas emissões provêem 
da manufatura de produtos que serão consumidos em outros países 
cobertos pelo limite do Protocolo de Kyoto, e que cabe ao país consumidor 
responsabilizar-se pelas emissões, não o país produtor.

Sobre a questão de como decidir quantas permissões distribuir, teóricos 
de comércio e limite como J. H. Dales baseiam seus conceitos na hipótese 
de que as permissões seriam leiloadas,13  portanto a questão de quantas 

13  Robert Stavins da Universidade de Harvard observa que ‘a receita de leilões pode ser usada de maneiras que reduzem os custos 
do sistema tributário existente ou financiar outras políticas socialmente benéficas. Alocações gratuitas ao setor privado abrem 
mão de tais oportunidades’ (http://belfercenter.ksg.harvard.edu/analysis/stavins/?p=108). Os economistas Peter Cramton e Suzi 
Kerr (2002), por sua vez, argumentam que as ‘enormes rendas em jogo tendem a fazer com que os grupos de interesse continuem 
a buscar mudanças de alocação com o passar do tempo’. (Tradeable carbon permit auctions: how and why to auction not 
grandfather. Energy Policy 30: 333-45.)

Ver também 
página 34

Ver também 
página 11
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alocar se tornaria menos importante, já que cada entidade daria lances 
pelo número de permissões que requer no valor determinado pelo lance 
mais alto no leilão (presumivelmente com um limite sobre o valor máximo 
de permissões que pode ser comprado por uma só entidade). Porém, 
todos os sistemas de limite e comércio de carbono existentes – incluindo 
o Protocolo de Kyoto, o Regime de Comércio de Licenças de Emissão 
da União Européia e o sistema estadunidense de comércio de enxofre – 
inicialmente distribuíram permissões gratuitas. As permissões sempre foram 
alocadas de acordo com o nível passado de emissões (um processo chamado 
grandfathering, ou ‘apadrinhamento’, um tratamento moralmente dúbio 
baseado em precedente histórico), com muitas negociações nos bastidores 
entre a entidade solicitante e a autoridade emitente. 14

Sob o Protocolo de Kyoto, foram 
desenvolvidas metas de acordo 
principalmente com o critério de 
viabilidade. As primeiras alocações 
para países industrializados 
individuais foram baseadas no 
histórico dos níveis de emissões 
de cada país, o que resultou no 
recebimento de concessões muito 
maiores do que alguns países 
precisavam para cobrir suas emissões 
na época. Foi o caso particularmente 
da Rússia e da Europa Oriental, 
onde as emissões caíram significativamente por causa do colapso da produção 
econômica com o fim da União Soviética. As alocações do Protocolo de 
Kyoto variaram entre 8% abaixo das emissões do país em 1990, e 10% acima 
dos volumes de emissão no mesmo ano. Todas as permissões foram alocadas 
aos países no início do primeiro período de compromisso do Protocolo de 
Kyoto – 1º de janeiro de 2008 – e eles terão que prestar contas do uso de suas 
permissões, e fazer um balanço de suas contas de licenças até 30 de dezembro de 
2012. Quanto à questão do preço individual de cada licença, estas foram dadas 
gratuitamente pelos países industrializados a eles mesmos.

Para o Sistema Europeu de Comércio de Emissões (EU ETS), cada Estado-
Membro decidiu a contribuição que os setores de indústria de alta emissão 
de seu país deveriam fazer para atingir as metas do Protocolo de Kyoto e o 

14 Há um volume substancial de literatura acadêmica sobre como a ‘busca de rendas’ influencia a formulação e implementação 
dos sistemas de limite e comércio. A ‘busca de rendas’ é o processo pelo qual empresas buscam extrair ‘valor não-compensado 
de outras por meio da manipulação do ambiente econômico ao invés de por meio do comércio e a produção de riqueza agregada’. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Rent_seeking

Ver Estudo 
de caso 2 ‘Quando um mercado é 

criado por meio de ação 
política ao invés de surgir 
espontaneamente a partir das 
necessidades de compradores 
e vendedores, o empresariado 
tentará influenciar o desenho 
do mercado para obter 
vantagens comerciais.’

John Kay, Financial Times, 9 de maio de 2006.
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limite foi definido de acordo com isso. A proposta de alocações foi então 
submetida à Comissão Européia para aprovação sob a forma de planos 
nacionais de atribuição de permissões de emissão (PNALEs). O EU ETS está 
sendo introduzido em três etapas. Para as Fases I (2005-07) e II (2008-12), os 
estados-membros alocaram eles próprios as permissões às várias entidades 
cobertas pelo EU ETS em seu país; na Fase III este processo será mudado, 
com a alocação central passando a ser feita pela Comissão Européia. 

No que diz respeito ao pagamento das permissões, ‘Nas Fases I e II do ETS as 
concessões, em grande medida, nada custaram, tendo sido majoritariamente 
gratuitas’.15  Este processo de emissão por ‘grandfathering’ tem sido muito 
criticado por permitir que os próprios países e indústrias mais responsáveis 
por aumentar as concentrações de gases causadores do efeito estufa na 
atmosfera obtivessem novos bens sob a forma de permissões de carbono 
gratuitas.16  17 No EU ETS, esta alocação gratuita resultou em lucros 
imensos para alguns dos maiores 
emissores de GEEs da Europa. 
Estima-se que as dez empresas que 
mais beneficiaram das permissões 
gratuitas terão ganhado €3.2 bilhões 
no período de 2008-12. Empresas 
concessionárias de distribuição de 
energia aumentaram o preço da 
eletricidade para cobrir o possível 
custo das permissões, apesar de 
terem recebido-as, em grande 
parte, gratuitamente, e indústrias 
de cimento e aço venderam seus 
excessos de permissões.18  
19

Monitoramento e fiscalização da adesão ao limite

Uma vez definido o limite e alocadas as permissões, o órgão responsável 
pelo sistema de limite e comércio deve comprovar que o limite está sendo 
cumprido. Isto quer dizer que é preciso comprovar que entidades com 

15 What are the implications of the new EU Emissions Trading Scheme for European companies? Standard & Poor’s Credit Week, 
23 de setembro de 2009, p. 18.

16 Para uma análise das consequências sócio-políticas desta forma de alocação gratuita de permissões, consulte Lohman L (2006) 
Carbon Trading. A Critical Conversation on Climate Change, Privatisation and Power. pp 73-94.

17 Para uma discussão de como empresas que fazem parte do EU ETS venderam suas permissões durante a crise financeira para 
conseguir recursos que não estavam disponíveis, ou apenas estavam disponíveis a taxas de juros substancialmente mais altas, 
consulte o Capítulo 4.

18 Pearson, Anne (2010): The Carbon Rich List. The companies profiting from the EU Emissions Trading Scheme. Relatório da 
Sandbag, fevereiro de 2010.

19 Deutsche Bank Report Global Climate Change Policy Tracker: An Investor’s Assessment, outubro de 2009.

Ver Estudo 
de caso 3

‘Alocações gratuitas de 
créditos de carbono tendem a 
criar distorções no mercado. 
Portanto, concessões devem ser 
leiloadas para entidades com 
cobertura, de maneira que os 
preços sejam determinados 
com base em oferta e demanda 
fundamentais.’ 19

Deutsche Bank
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interesses em continuar poluindo não encontrem maneiras de emitir 
mais gases causadores do efeito estufa do que é permitido, por exemplo, 
apresentando emissões mais baixas do que emitiram em realidade. 20

Gráfico 1 Valor das permissões ociosas detidas em 2008 pelas dez empresas mais 
lucrativas (milhões de Euros)

A importância de um monitoramento de emissões confiável foi 
demonstrada em dois programas de comércio de emissões nos EUA. O 
sistema estadunidense de comércio de enxofre só foi introduzido à Lei do 
Ar Limpo uma vez que um equipamento de monitoramento independente, 
direto e confiável esteve amplamente disponível.21  Em contraste, o programa 
RECLAIM em Los Angeles22 contava com os fatores de emissão como 
indicadores substitutos (proxies) das emissões, ao invés de utilizar a medição 
direta, em tempo real. A margem de erro nas emissões relatadas foi de 
50-100%, e as refinarias sub-relatavam entre 10 e 1.000 vezes as emissões de 
seus navios-tanque.23 

Todos os sistemas de limite e negócio existentes dependem da ‘medição’ 
através de um fator substituto, utilizando fatores de conversão entre os 
diferentes gases ao invés da medida direta da emissão em si. Apesar da 

20 Drury RT et al. (1999) Pollution trading and environmental injustice: Los Angeles’ failed experiment in air quality policy. Duke 
Environmental Law and Policy Forum 45.

21 Cole D (2002) Pollution and Property: Comparing Ownership Institutions for Environmental Protection. Cambridge University Press.
22 Para obter mais detalhes sobre o Mercado Regional de Incentivos ao Ar Limpo (RECLAIM) em Los Angeles, consulte Lohman L 

(2006) Carbon Trading. A Critical Conversation on Climate Change, Privatisation and Power. p 85.
23 Drury RT et al. (1999) Pollution trading and environmental injustice: Los Angeles’ failed experiment in air quality policy. Duke 

Environmental Law and Policy Forum 45.
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tecnologia de remoção de emissões 
hoje estar, teoricamente, disponível 
para alguns tipos de fábricas, ela é 
considerada excessivamente cara 
para a aplicação extensiva em países 
e setores – e com certeza não está 
sendo usada de maneira abrangente 
para o monitoramento dos níveis 
de emissão, o critério pelo qual a 
adesão ao Protocolo de Kyoto e 
outros sistemas serão avaliados.
24

Além disso, um regime de comércio 
foi definido para o Protocolo de Kyoto, (e para a Fase III do EU ETS 
também) no qual seis gases causadores do efeito estufa diferentes – cada um 
afetando o clima de diferentes maneiras, a diferentes graus e por períodos 
de tempo diferentes – são tratados como se fossem equivalentes. Apesar de 
cientistas tentarem agregar todos os gases numa só categoria de ‘equivalente 
de dióxido de carbono’, há uma convicção generalizada de que isto está 
repleto de problemas.

24 http://blog.finetik.com/2009/05/08/a-new-growth-industry-carbonfraud//

Ver Box 2

‘O impulso de trapacear, 
especialmente dados os preços 
extremamente voláteis pela 
tonelada de carbono, será 
grande. Por exemplo, medidores 
altamente sofisticados e outros 
equipamentos terão de ser 
instalados em empresas que 
alegam estar reduzindo suas 
emissões de dióxido de carbono.’ 
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Box 2 A dificuldade de medição dos gases causadores do efeito estufa

Tabela 1 Os gases causadores do efeito estufa do Protocolo de Kyoto

Gás causador do 
efeito estufa

Concentrações 
pré-industriais*

Concentrações 
de 2008 Fonte humana

Potencial de 
aquecimento 
global (PAG) 
em 100 anos

Dióxido de 
carbono (CO2)

278 ppm 365 ppm Combustão de 
combustíveis fósseis; 
mudanças no uso do 
solo; produção de 
cimento

1

Metano (CH4) 700 ppb 1745 ppb Combustíveis fósseis; 
campos de arroz; lixões; 
criações de animais

25

Óxido nitroso 
(N2O)

270 ppb 314 ppb Fertilizantes; processos 
industriais; combustão 
de combustíveis fósseis

298

Hidrofluor-
carbonetos 
(HFC-23, por 
exemplo)    

0 14 ppt Líquidos refrigerantes 14.800**

Perfluor-
carbonetos 
(CF4, por 
exemplo)

0 80 ppt Líquidos refrigerantes; 
indústria eletrônica; 
indústria de alumínio

6.500

Hexafluoreto de 
enxofre (SF6)

0 4,2 ppt Isolante nas indústrias 
eletrônica e de magnésio 

22.800

* ppm = partes por milhão por volume; ppb = partes por bilhão por volume; ppt = partes 
por trilhão por volume. 

** Este número foi mudado de 11.700 para 14.800 em 2007.25

25

Esta tabela relaciona os principais gases que contribuem para o aquecimento 
global e são contemplados pelo Protocolo de Kyoto. Diferentes gases têm 
diferentes impactos no aquecimento global. O Potencial de Aquecimento 
Global (PAG) é um índice que busca tornar comparáveis esses diferentes 
impactos. Para tal, ele calcula o impacto em termos de aquecimento global ao 
longo de 100 anos dos diferentes gases em comparação com o CO2.

Cada um dos seis diferentes gases do efeito estufa afeta o clima de maneiras e 
graus diferentes e ao longo de períodos distintos. Entretanto, para os 

25 Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change.
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propósitos do sistema de contabilidade, eles precisam ser tratados como se 
fossem equivalentes. O Protocolo de Kyoto, além dos sistemas de comércio de 
emissões que foram desencadeados pelo Protocolo, supõe que é possível 
calcular equivalências entre os diferentes gases que são limitados.

Cientistas tentaram agregar todos os gases em uma categoria de ‘equivalente 
de dióxido de carbono’, mas é amplamente aceito que este é um procedimento 
repleto de dificuldades. As correções feitas nos valores de conversão do HFC-
23 servem para destacar a amplitude de erro envolvida nesses cálculos de 
equivalência. Originalmente, os cientistas estabeleceram uma equivalência de 
11.700 de CO2 para o gás do efeito estufa HFC-23, o que quer dizer que uma 
tonelada de HFC-23 é 11.700 vezes mais danosa para o clima que o dióxido 
de carbono. Em 2007, o PAG do HFC-23 foi revisado para 14.800. A faixa de 
erro da nova estimativa ainda é ± 5000, o que indica o quão incertas são essas 
conversões de equivalência.26 Os efeitos práticos dessa hiper-simplificação são 
consideráveis: a destruição de HFC-23 é a categoria mais rentável de créditos 
de compensação (créditos de carbono) do MDL do Protocolo de Kyoto, 
representando 67% de tais créditos gerados em 2005 e 34% dos gerados em 
2006.27 Portanto, revisões afetam significativamente os volumes calculados de 
compensações de carbono que um projeto pode vender.

Ao se determinar equivalências para os seis diferentes gases do efeito estufa, 
margens de erro significativas vêm à tona; estas são exacerbadas por 
imprecisões na mensuração de emissões. De acordo com um levantamento, 
estes erros são da ordem de ±10-30%.28 Outro levantamento indica que as 
incertezas com relação às emissões de gases do efeito estufa num certo elenco 
de países industrializados ficariam na faixa de 4-21%.29 As orientações do 
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) de como 
calcular e contabilizar os gases do efeito estufa sugerem que as incertezas 
quanto ao dióxido de carbono são de até 10% para a geração de eletricidade, 
10% para processos industriais, incluindo-se a produção de cimento e 
fertilizantes, e até 60% para mudanças no uso do solo e atividades florestais. 
Para o metano, as margens de erro são ainda maiores, e para o óxido nitroso 
são de 50% para os processos industriais.30 Dados os pequenos compromissos 

26 MacKenzie D (2009) Making things the same: gases, emissions rights and the politics of carbon markets. Accounting, 
Organizations and Society 34: 440-55; ver também Lohmann L (2009) Toward a different debate in environmental accounting. 
The cases of carbon and cost-benefit. Accounting, Organizations and Society 34: 499-534.

27 UN RISOE database and World Bank (2007) State and Trends of the Carbon Market 2007. Washington DC.
28 Michael Obersteiner et al. (2002) Quantifying a fully verifiable Kyoto. World Resource Review 14: 542.
29 Monni S (2004) Uncertainties in the Finnish Greenhouse Gas Emissions Inventory. Environmental Science and Policy 7: 87-98.
30 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Reporting Instructions.

Ver capítulo 3
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de redução no primeiro período de compromissos do Protocolo de Kyoto, o 
efeito cumulativo destas diferentes fontes de erro – e incerteza quanto à  
quantidade de emissões liberadas – significa que a dimensão da meta de 
redução cai dentro da margem de erro da medida destes diferentes gases 
causadores do efeito estufa.

Nilsson concluiu que, dadas as incertezas existentes (com relação aos 
inventários de emissão dos gases do efeito estufa), a maior parte dos 
países do Anexo I do Protocolo de Kyoto não serão capazes de aferir suas 
metas de emissões em âmbito nacional. Isto se deve ao fato de que as 
reduções nas emissões são pequenas durante o período de compromissos 
e as incertezas quanto às emissões líquidas são grandes.31

Fraude carrossel. O Regime de Comércio de Licenças de Emissão da União Européia (EU ETS) 
foi vítima de “fraude carrossel” em 2008 e 2009. Isto resultou em prejuízos de aproximadamente 
€ 5 bilhões ao fisco de diversos Estados-Membros da UE. Estima-se que em alguns países até 90% 

do volume de mercado foi causado por atividades fraudulentas.32

A fraude carrossel é o roubo do Imposto de Valor Agregado (IVA) de um governo por grupos do crime organizado que exploram a 
maneira como se lida com o IVA nos Estados-Membros da UE.

31 Michael Obersteiner, Matthias Jonas and Sten Nilsson, The Political and Economic Costs of a Fully Verifiable Kyoto Protocol. 
IIASA Interim Report IR-00-062

32 http://www.europol.europa.eu/index.asp?page=news&news=pr091209.htm
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O monitoramento das emissões de gases causadores do efeito estufa é 
complicado, adicionalmente, pelo fato de que tanto de acordo com o 
Protocolo de Kyoto quanto de acordo com o EU ETS, as entidades incluídas, 
em grande parte, relatam elas mesmas suas emissões, ainda que haja alguma 
verificação independente.

O Artigo 14 da diretriz do EU ETS exige que os estados-membros 
verifiquem que as empresas incluídas no EU ETS monitorem e relatem suas 
emissões de gases causadores do efeito estufa de acordo com as diretrizes 
publicadas pela Comissão Européia.33 O monitoramento e o relato das 
emissões de uma planta são feitos principalmente por uma avaliação das 
compras de combustível e do uso dos fatores de emissão; o monitoramento 
contínuo e a verificação por terceiros são permitidos, mas raramente 
usados. As diretrizes estipulam que todas as emissões relatadas têm de ser 
verificadas por terceiros.

Atualmente, sabe-se pouco sobre a eficácia desses processos de 
monitoramento e fiscalização. Os processos de verificação das metas do 
Protocolo de Kyoto serão testados na íntegra somente após o primeiro 
período de compromisso em 2012. Porém, no caso do EU ETS, um relatório 
pelo Tribunal de Contas da Holanda sugere que a falta de pessoal e de 
cooperação próxima entre fiscais e auditores fazem com que o sistema seja 
bem menos robusto do que seria desejável.

‘Como preparação para suas atividades de fiscalização, a NEa [Autoridade 
Holandesa de Emissões] desenvolveu uma estratégia de supervisão. O que 
encontramos foi que a organização da supervisão da NEa havia se afastado 
dessa estratégia em vários quesitos. ... No primeiro período de comércio 
(2005-7), por exemplo, todas as empresas teriam que ter sido visitadas ao 
menos uma vez e investigações detalhadas realizadas em 3-5% das empresas 
por ano (isto é, dez a quinze empresas por ano). Investigações detalhadas 
teriam que ter sido realizadas em 10% das empresas complexas por ano. 
Nossa auditoria encontrou que a NEa havia planejado menos investigações 
detalhadas em 2005 e 2006 do que o recomendado pela estratégia de 
supervisão. ... Em 2005 e 2006, a NEa iniciou um número relativamente 
pequeno de ações de acompanhamento. Em 2005, houvera um total de quatro, 
enquanto haviam sido realizadas um total de 131 visitas durante aquele ano. 
Em média, três quartos das visitas haviam levado à realização de acordos com 
as empresas.’34

33 Diretrizes e detalhes sobre monitoramento e verificação no âmbito do EU ETS constam da página da Comissão Européia: http://
ec.europa.eu/environment/climat/emission/mrg_en.htm.

34 Algemene Rekenkamer (2007) The European Emissions Trading Scheme and its Implementation in the Netherlands, pp 76-77.
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Registros

Registros ou logs de transação são outra parte do sistema de 
monitoramento. Enquanto o comércio de permissões e créditos de 
compensação se dá diretamente entre as entidades – no mercado de 
balcão (‘over the counter’, OTC) ou em bolsas – seu movimento é sempre 
acompanhado por esses registros ou logs de transação. Por exemplo, 
os países têm contas no registro da UNFCCC, e cada entidade incluída 
no ETS tem uma conta num registro nacional. Estas são administradas 
a nível nacional pelos Estados-Membros, e no nível da UE através do 
Registro Independente de Transações da Comunidade (CITL), que 
registra a emissão, transferência, cancelamento, “aposentadoria” e 
depósito de concessões nos registros nacionais. Nas datas especificadas 
pela legislação, as entidades devem ter permissões ou créditos suficientes 
em suas contas para cobrir suas emissões. No caso do Protocolo de 
Kyoto, países do Anexo I devem ter cumprido com suas obrigações 
do primeiro período de compromisso de reduzir seus GEEs até 2012. 
A conformidade com as metas de emissão das partes interessadas do 
Protocolo de Kyoto será então determinada em 2014, uma vez que os 
dados inventariados do primeiro período de compromisso de 2008-12 
tenham sido avaliados pela UNFCCC.

Conseqüências do não-cumprimento

O quanto empresas ou governos farão para cumprir com o limite depende 
em parte da severidade das penalidades para o não-cumprimento. Diferentes 
Sistemas de comércio de carbono têm diferentes incentivos e penalidades, 
incluindo restrições sobre o comércio, requisitos de redução mais altos em 
períodos de compromisso futuros, e multas. Países que não alcançarem suas 
metas do Protocolo de Kyoto terão seu direito de vender permissões suspenso 
sob as cláusulas do comércio de emissões até que o Comitê de Cumprimento 
readmita seu direito de comerciar. Há muitas divergências sobre a eficácia 
deste mecanismo, porém, alguns o vêem como uma contribuição única aos 
esforços ambientais internacionais, enquanto outros sustentam que oferece 
pouco incentivo ao cumprimento.35 Enquanto isso, no EU ETS, a penalidade 
pelo não-cumprimento é de €100 por tonelada de CO2e, com permissões 
atualmente custando em torno de €15. Porém, considerando-se o as receitas 
e o tamanho de algumas empresas envolvidas no EU ETS, parece improvável 
que as penalidades tenham algum efeito dissuasivo.

35 Hovi J, Kallbekken S (2004) The Price of Non-Compliance with the Kyoto Protocol. The Remarkable Case of Norway. CICERO 
Working Paper 2004:07.

Diferença entre 
permissões e 
créditos: ver Box 4

Ver capítulo 4



O Comércio de Carbono

30

Box 3 O monitoramento upstream versus 
 o monitoramento downstream 

Quase todas as propostas no debate internacional de políticas para o clima 
se baseiam no pressuposto de que para se enfrentar as mudanças climáticas 
deve haver um limite acordado internacionalmente para as emissões de 
gases do efeito estufa.36 Portanto, questões a respeito do estabelecimento 
do limite, a distribuição de concessões e monitoramento serão importantes 
mesmo onde o comércio não for incluído (i.e., onde houver apenas o 
limite, sem o comércio como ferramenta de gestão de custos). Alguns dos 
problemas com monitoramento e verificação poderiam ser evitados se fosse 
usado um sistema de monitoramento upstream (‘corrente acima’) ao invés 
de downstream (‘corrente abaixo’) — i.e., medindo quanto combustível 
fóssil sai do subsolo em vez de quanto é queimado nas várias fontes de 
emissões espalhadas por uma área amplíssima.37

O comércio

O componente ‘comércio’ de qualquer sistema de limite e comércio é uma 
ferramenta de administração de custos. Ele permite que pelo menos algumas 
das entidades afetadas pelo limite alcancem seu compromisso de redução de 
maneira mais barata. Apesar de não ser possível que o componente comércio 
compense um limite definido num nível inadequado, a estrutura deste 
componente é importante para muitos participantes por razões econômicas. 
Aqueles que defendem que o comércio é capaz de desencadear incentivos 
estruturais a investimentos em baixo carbono ressaltam que a estrutura 
do componente comércio determinará os incentivos de investimento, e 
influenciará, portanto, o tipo de infraestrutura de energia na qual investirão 
empresas e governos, assim como o quão cedo a transição a economias 
de baixo carbono pode ocorrer. Os aspectos estruturais principais que 
determinam os custos e incentivos proporcionados pelo componente 
‘comércio’ são: (1) como as licenças para poluição são distribuídas, (2) 
se as licenças têm data de validade, (3) se licenças adicionais podem ser 
importadas de fora do sistema e (4) quem pode comerciar.

A questão de como as licenças são distribuídas já foi tratada. Quanto à questão 
de se permissões e créditos de compensação ligados ao Protocolo de Kyoto serão 

36 Propostas de ‘limite-e-imposto’ ou ‘limite-e-dividendo’ foram feitas nos Estados Unidos como alternativas ao modelo mais aceito 
de limite e comércio. Para obter mais detalhes, consulte http://www.capanddividend.org e http://www.carbonfees.org/home/.

37 Para uma discussão mais detalhada, consulte os posts de Gar Lipow no blog da organização Grist: http://www.grist.org/article/
tax-or-auction-permitsupstream e ‘Why pricing emissions is the least important policy’, http://www.grist.org/member/1598.
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utilizáveis depois de 2012, isto depende da continuação do Protocolo de Kyoto 
após o final de seu primeiro período de compromisso em 2012. No EU ETS, as 
permissões tiveram data de validade (31 de dezembro de 2007) durante a Fase 
I do esquema. Isto significa que o excedente de permissões perdeu seu valor 
nesta data e, somado a sobre-alocação de permissões na primeira fase, fez com 
que o preço das permissões despencasse, uma vez que se tornou óbvio que mais 
permissões haviam sido emitidas do que era necessário para as entidades cobrirem 
suas emissões durante a Fase I. Porém, as permissões e créditos de compensação 
que não forem usadas durante a Fase II do EU ETS podem ser usadas na Fase III 
(2013-20), independentemente de qualquer eventual tratado internacional sobre 
o clima após 2012. Alguns analistas supõem que um grande volume de licenças 
excedentes estará disponível para uso na Fase III. Devido a uma combinação 
da sobre-alocação no começo da Fase II e à crise econômica desde 2008, as 
empresas podem “bancar” até 700 milhões de permissões do excesso da Fase 
II – o equivalente a 14 vezes a redução alegada pela UE em 2008. Se as entidades 
também fizerem uso total de suas licenças de compra de créditos de compensação 
poderão guardar 900 milhões de créditos de compensação adicionais. Ao todo, isto 
poderá somar um total de até 40% do esforço de redução da Fase III, apenas por 
ter bancado o excesso de permissões e créditos da Fase II.38

Todos os sistemas de comércio do carbono existentes e planejados permitem 
a compra de mais licenças de fora do sistema. Estas licenças extras existem 
atualmente sob a forma de créditos de compensação. Com relação a quem é 
permitido comerciar, esta é uma diferença chave entre as permissões emitidas 
sob o Protocolo de Kyoto e aquelas emitidas por outros sistemas de comércio 
de carbono. Sob o componente de comércio de emissões do Protocolo de 
Kyoto, apenas aqueles países aos quais foram alocadas permissões – e que, 
portanto, têm metas de cumprimento – podem comerciar as permissões 
entre si.39 Sistemas de comércio de carbono como o EU ETS, em contraste, 
permitem o comércio com entidades não cobertas pelo limite, o que permite 
que corretoras, bancos de investimento e outros comprem e vendam 
permissões. Como esta diferença está afetando a evolução e as tendências de 
preço no mercado de carbono será discutido no capítulo 4.

O anexo 2 apresenta uma lista de diferentes tipos de unidades – permissões 
e créditos de compensação – que podem ser comerciados em diferentes 
sistemas. Cada uma dessas unidades é definida como equivalente a uma 
tonelada de dióxido de carbono (CO2e).

38 Pearson A, Worthington B (2009) EU ETS S.O.S.: Why the Flagship ‘EU Emissions Trading Policy’ Needs Rescuing. Sandbag, 
Londres, p. 4.

39 Com os créditos de compensação (créditos de carbono) do Protocolo de Kyoto é diferente — eles também  podem ser 
comerciados por outros.

Ver Capítulo 3 e 
Box 4

Ver Estudos 
de caso 2 e 3
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Box 4 Licenças de poluição e créditos de compensação

Permissões ou licenças são unidades de poluição dadas a emissores no 
marco de um sistema de limite e comércio. Elas são fornecidas por uma 
autoridade relevante, geralmente um órgão governamental. No caso de 
permissões de carbono, elas na prática são uma licença para emitir uma 
certa quantidade de gases do efeito estufa. A UNFCCC fornece Assigned 
Amount Units – AAUs (Unidades de Quantidade Atribuída – UQAs), e a 
União Européia fornece European Union Allowances – EUAs (Concessões 
da União Européia – CUEs). Há uma certa confusão em torno do termo 
‘permissão’; algumas pessoas chamam-nas de ‘concessões’, enquanto 
outras usam a palavra ‘permissão’ para descrever tanto as concessões 
quanto os créditos de compensação (ver abaixo). Neste guia, nós 
distinguimos entre permissões (licenças) e créditos de compensação.

Créditos de compensação são as unidades que descrevem reduções de 
emissões alegadas, geradas por projetos de compensação de carbono. No 
mercado de carbono regulado eles são fornecidos pela autoridade relevante 
(como o conselho do MDL do Protocolo de Kyoto). No mercado voluntário 
eles são fornecidos pelas próprias empresas de compensação. No marco 
do MDL do Protocolo de Kyoto os créditos são chamados de Reduções 
Certificadas de Emissões – RCEs (Certified Emissions Reductions – CERs); no 
mercado voluntário de compensação os créditos são chamados de Reduções 
Verificadas de Emissões – RVEs (Verified Emissions Reductions – VERs).

Todos os sistemas regulados de limite e comércio existentes incluem 
o comércio tanto de permissões quanto de créditos de compensação. 
Atualmente, seus preços diferem um do outro.

Ver Anexo 2

Ver Capítulo 4
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Box 5 A teoria econômica por trás do cap and trade ilustrada

Imagine duas empresas sujeitas a um limite de emissões, cada uma 
emitindo três unidades de um gás do efeito estufa. 

Um regulamento do governo rebaixa as emissões máximas de gases do 
efeito estufa de seis para quatro unidades, i.e., as duas juntas ficam 
limitadas a emitir quatro unidades. Cada empresa recebe duas 
permissões. A empresa A apura que reduzir suas emissões por uma 
unidade custaria R$5,  mas a empresa B descobre que uma redução 
equivalente lhe custaria R$11.

O custo total  portanto seria de R$5 + R$11 = R$16. Entretanto, se a 
empresa A reduzisse suas emissões por duas unidades ao invés de uma, e 
a empresa B não reduz suas emissões, o custo total seria de apenas R$5 + 
R$5 = R$10 pelo mesmo volume de redução. Ao vender uma permissão 
à empresa B por R$10, a empresa A recupera os gastos necessários para 
efetuar tanto a redução que precisa para cumprir o regulamento, quanto 
a redução extra que comercializa para a empresa B. Ao comprar uma 
permissão da empresa A, a empresa B economiza R$1, em comparação com 
efetuar sua própria redução.
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Assim, o custo total da redução com limite e sem comércio seria de R$16, 
ao passo que sob um sistema de limite e comércio o custo total para as 
empresas de cumprir o regulamento cai para R$10. As duas hipóteses (com 
e sem comércio) resultam na mesma redução de emissões, mas a versão 
com comércio tem um custo menor para as empresas no curto prazo.

Estudo de caso 2 O Protocolo de Kyoto40 

No Protocolo de Kyoto, os países são divididos em duas categorias: 
aqueles que têm a obrigação de cumprir uma meta de emissões e aqueles 
que não. Países com uma meta em geral são os países industrializados,41 
que foram responsáveis pelos maiores aumentos de emissões de gases do 
efeito estufa na atmosfera. Eles também são chamados de ‘países do Anexo 
1’, porque estão relacionados no Anexo 1 do Protocolo de Kyoto. Para 
a maior parte dos países industrializados as metas requerem reduções, 
embora alguns países (Espanha, Islândia e Austrália) possam aumentar 
suas emissões. O Protocolo de Kyoto não inclui metas para países ‘em 
desenvolvimento’, por causa de sua menor contribuição ao aumento das 
emissões de gases do efeito estufa no passado. Cada país industrializado 
signatário do Protocolo de Kyoto relacionado no Anexo 1 deve prestar 
contas anualmente ao Secretariado da UNFCCC sobre seu progresso 
rumo ao cumprimento de sua meta e, ao final do primeiro período de 
compromisso do Protocolo de Kyoto (31 de dezembro de 2012), deve 
demonstrar que suas emissões estão equilibradas com as permissões e 
créditos de compensação em sua conta do Protocolo de Kyoto.

40 Muito já foi escrito sobre o Protocolo de Kyoto. Para obter mais detalhes sobre como ele foi negociado e como seus diferentes 
mecanismos de comércio funcionam, consulte a página da UNFCCC na internet, www.unfccc.int. Para ler uma análise crítica do 
Protocolo de Kyoto, consulte Lohmann L (2006) Carbon Trading. A Critical Conversation about Climate Change, Privatisation 
and Power, www.thecornerhouse.org.uk/subject/climate.

41 A principal exceção sendo os Estados Unidos, que não firmaram o Protocolo de Kyoto.
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Uma das possíveis políticas e medidas para atingir estas metas — e a que 
tem atraído mais atenção — é a opção que os países que sofrem limites 
determinados pelo Protocolo têm de comerciar alocações ociosas entre 
eles. O artigo 17 do Protocolo de Kyoto define as regras desse tipo de 
comércio de emissões. Esta opção é complementada por um dispositivo 
para se aumentar as emissões ainda mais, acima do limite, ao mesmo 
tempo alegando que se está abaixo dele. Trata-se do uso de créditos 
de compensação, gerados principalmente por meio do Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo (MDL). Este assunto será discutido mais 
detalhadamente no Capítulo 3.

Para ficarem abaixo dos limites de emissões no marco do Protocolo 
de Kyoto, muitos países industrializados estabeleceram metas de 
emissões a seus grandes emissores, tais como termelétricas e outras 
indústrias intensas em energia. Políticas e medidas não-comerciais foram 
implantadas em outros setores para encorajar reduções de emissões. Essas 
medidas frequentemente são um misto de regulamentos para incentivar a 
inovação, o uso da melhor tecnologia disponível e a eficiência energética, 
juntamente com incentivos financeiros e regulamentos para estabelecer o 
comércio de carbono para indústrias com altos níveis de emissão. 
42

É notório que emissões de 
aviação e navegação tenham sido 
excluídas das metas nacionais 
do Protocolo de Kyoto, devido 
à falta de acordo sobre como 
estas deveriam ser alocadas. A 
questão da alocação destaca a 
importância da decisão sobre 
quem é abarcado pelo limite. Se, 
como no Protocolo de Kyoto, 
a inclusão no limite é decidida 
com base na geografia, e uma empresa desloca sua produção para um país 
sem meta (China ou Brasil, por exemplo) e depois traz de volta o produto, 
ela ainda assim pode alegar que reduziu suas emissões. Este processo de 
deslocamento de emissões para um local onde elas não são contabilizadas é 
frequentemente chamado de ‘vazamento de carbono’. Devido ao fato de que 
o Protocolo de Kyoto se propõe a controlar a produção de gases do efeito 

42 http://www.guardian.co.uk/environment/2009/oct/01/carbon-emissions-david-mackay



‘Nossa pegada energética 
decresceu nas últimas décadas e 
isto se deve em grande medida 
ao fato de termos exportado 
nossa indústria.’ ‘A verdadeira 
pegada energética do Reino 
Unido é o dobro da oficial.’42

Professor David MacKay
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‘As incertezas científicas 
em torno da medição de 
movimentos de entrada e saída 
de carbono dos ecossistemas 
são simplesmente grandes 
demais. … Ao abrir a totalidade 
da biosfera a ações sob a 
égide do Protocolo de Kyoto, 
as governos o tornaram 
completamente inverificável.’ 43

Sten Nilsson, do Instituto Internacional de 
Análise de Sistemas Aplicada (IIASA)



estufa ao invés do consumo de 
produtos intensivos em emissões, 
não há mecanismo para se evitar 
tais vazamentos. Por exemplo, a 
China argumenta que embora seja 
hoje o maior emissor mundial 
de gases do efeito estufa, um 
quarto de suas emissões resulta de 
produção destinada a nações que 
tem limites sob o Protocolo de 
Kyoto. A inclusão de sumidouros 
de carbono (carbon sinks) na 
contabilidade de emissões sob 
o Protocolo de Kyoto — na 
forma de carbono absorvido 
da atmosfera e estocado em árvores, solos e outros tipos de biomassa 
— também tem gerado controvérsia, dada a falta de permanência de tal 
estocagem e (in)capacidade que os técnicos têm de mensurar tais estoques 
com precisão. Também controvertida é a escolha do ano-base (1990), que 
para países que outrora faziam parte da URSS resultou na alocação de 
permissões muito além de suas emissões reais, que despencaram após 1990 
devido ao rápido declínio de sua atividade industrial.
43

No Protocolo de Kyoto as permissões alocadas a países industrializados 
que têm metas para suas emissões são chamadas de Unidades de 
Quantidade Atribuída (UQAs). O comércio de UQAs é permitido 
entre países que as receberam no marco do Protocolo de Kyoto. 
Outras entidades não podem comerciar UQAs44,  mas consultorias 
frequentemente estão envolvidas como corretoras deste comércio de 
UQAs entre países. Isto difere do EU ETS e de outros sistemas regionais 
de comércio de emissões, nos quais corretoras, bancos de investimento 
e outros atores financeiros podem comprar e vender permissões muito 
embora não sejam atingidos diretamente pelo limite. O comércio de 
UQAs é uma fonte importante, porém controvertida, de permissões para 
países que têm dificuldades em alcançar suas metas de redução.

Outras unidades podem ser comerciadas sob o Protocolo de Kyoto: créditos 
de compensação do MDL e da Implementação Conjunta (IC). No MDL, estes 

43 Citado por Fred Pearce em ‘Smokescreen exposed’, New Scientist, 26 de agosto de 2000.
44 Uma exceção é a Nova Zelândia, onde entidades abarcadas pelo sistema doméstico recebem AAUs do governo.

Ver Anexo 2

Ver Capítulo 4
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créditos de compensação são gerados em países sem um limite de emissões; 
no caso do mecanismo IC, eles são gerados em países com um limite de 
emissões. Assim, as compensações do MDL permitem que países com um 
‘limite Kyoto’ emitam acima deste, desde que financiem um projeto num 
país sem limite para reduzir emissões ‘extras’. O Capítulo 3 discute por que 
não é simples estabelecer o que vem a ser uma redução ‘extra’, como estas 
compensações diferem de permissões e por que isto importa para os sistemas 
de comércio de carbono que tratam as duas como se fossem a mesma coisa.

Outros sistemas de comércio de carbono

Se por um lado os Estados Unidos não ratificaram o Protocolo de 
Kyoto — embora ele tenha sido fortemente influenciado pela insistência 
estadunidense em incluir o comércio de carbono — vários sistemas 
regionais de comércio de carbono foram desenvolvidos recentemente 
nos EUA. Estes incluem a Iniciativa Regional para Gases do Efeito Estufa 
(RGGI) nos estados do nordeste e a Iniciativa Climática do Oeste (WCI), 
que vincula diversos estados do oeste dos EUA e províncias canadenses a  
um sistema de limite e comércio da Califórnia. Entre as opções discutidas 
nos EUA desde 2009 para uma legislação nacional voltada a questões 
climáticas estão propostas para um sistema de limite e comércio. Este seria 
bem parecido com o EU ETS, mas permitiria ainda mais compensações 
e possivelmente incluiria apenas as concessionárias de energia. Também 
teria uma ‘válvula de segurança’ que permitiria créditos de compensação 
adicionais no sistema, caso os preços das permissões subissem para além 
de um nível predeterminado,45 na prática criando um teto para o preço 
do carbono. Isto preocupa muita gente porque o teto é significativamente 
mais baixo do que o valor amplamente reconhecido como necessário a 
uma transição para uma economia de baixo carbono.46 Sistemas nacionais 
de comércio de carbono estão também em funcionamento ou sendo 
discutidos no Japão, na Austrália e na Nova Zelândia, com relação a seus 
‘limites Kyoto’. No Brasil e na China, discussões sobre a implantação de 
sistemas nacionais ou regionais de comércio de carbono semelhantes ao 
EU ETS também estão em andamento. 

45 O preço exato da permissão carbono que serviria de gatilho para a ‘válvula de segurança’ ainda está para ser determinado, assim 
como muitos outros detalhes, já que as propostas tramitam no início do processo legislativo. O valor discutido é de cerca de US$ 20.

46 IPCC Working Group III, Chapter 3: Issues related to mitigation in the long-term context. p. 205.

Uma lista 
completa de 
unidades 
 comerciáveis 
consta do 
Anexo 2

Ver página 12
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Estudo de caso 3 O comércio de carbono na prática – o Regime de Comércio 
 de Licenças de Emissão da União Européia47

Sob o Protocolo de Kyoto, os quinze países que eram Estados-Membros da 
União Européia (UE) quando de sua assinatura (EU-15) se comprometem 
a reduzir suas emissões coletivas de gases do efeito estufa a 8% abaixo dos 
níveis de 1990 (o ano-referência do Protocolo) no período 2008-12. Este 
compromisso coletivo se traduziu em metas nacionais diferenciadas de 
emissões para os países do grupo EU-15. Em 2009, a UE se comprometeu 
com uma meta de redução de 20% abaixo dos níveis de 1990 até o ano 2020. 
Uma das principais políticas da UE para atingir a meta de 2020 é o Regime 
de Comércio de Licenças de Emissão da União Européia (EU ETS).48

O EU ETS foi lançado em 1º de janeiro de 2005. Ele inclui elementos de 
sistemas de comércio de emissões de dióxido de carbono que originaram 
no Reino Unido e na Dinamarca e que se fundiram com o regime pan-
europeu no começo de 2005.49 O EU ETS estabelece metas para as 
emissões de setores industriais intensivos em energia, tais como geração 
de eletricidade, cimento e papel e celulose,50 e consiste de três fases.

A Fase I foi de janeiro de 2005 até o final de 2007. Durante este período, 
o único gás controlado foi o CO2. O objetivo da Fase I era uma redução 
experimental de 2%, embora houvesse bastante incerteza quanto ao nível 
de emissões realmente sendo liberado pelas indústrias abarcadas pelo 
EU ETS. Cada Estado-Membro recebeu o controle da alocação de suas 
permissões após haver formulado um plano nacional de alocação (NAP), 
que devia demonstrar que o Estado-Membro estava estabelecendo um 
limite geral dentro do EU ETS alinhado com sua meta de redução do 
Protocolo de Kyoto. As permissões em geral foram dadas aos emissores 
participantes gratuitamente. O número de permissões fornecidas 
se baseou em níveis anteriores de emissões, ‘uma prática chamada 
grandfathering’ (tratamento moralmente dúbio baseado em precedente 
histórico). Acreditava-se que o comércio de permissões que se desse 
posteriormente estabeleceria o preço correto. Aos Estados-Membros 
foi permitido vender em leilão um máximo de 5% das permissões, mas 
somente a Dinamarca exerceu essa opção completamente.   

47 Para obter mais detalhes sobre o EU ETS, os setores contemplados, as mudanças adotadas nas diferentes fases e outras questões, 
consulte ‘When the cap does not fit – cap and trade and the failure of the EU Emissions Trading Scheme.’ In: Gilbertson T., 
Reyes O. (2009) Carbon Trading – How it Works and Why it Fails. DHF Critical Currents 7, 31-51.

48 http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/index_en.htm
49 Gilbertson e Reyes (2009) op. cit., p. 28 e seguintes.
50 Uma lista completa de setores contemplados pelo EU ETS consta da página na internet da Comissão Européia sobre o sistema: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/2&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.
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O problema do grandfathering foi que as indústrias nacionais em cada 
Estado-Membro fizeram lobby junto a seus governos para obter a alocação 
máxima possível, o que levou a uma hiper-alocação de permissões — mais 
foram distribuídas que de fato eram necessárias. O resultado foi que ao 
final da Fase I, as emissões totais dos setores industriais contemplados 
pelo EU ETS tinham aumentado 1,9%.51

Outro efeito da hiper-alocação foi que em abril de 2006, quando se 
tornou claro que as empresas participantes do EU ETS tinham recebido 
um número significativamente maior de permissões do que precisavam 
para cobrir suas emissões de 2005, o preço das permissões despencou. 
Dado que as permissões perderiam sua validade ao final da Fase I (i.e., 
não se poderia ‘transportar’ ou ‘depositar’ permissões entre a primeira e 
a segunda fase), o preço delas no mercado de carbono caiu de um pico de 
cerca de € 30 para apenas € 1. Nem todos os participantes tiveram êxito 
nas negociações por alocações generosas, ou estavam suficientemente 
preparados para o comércio; hospitais e universidades se deram menos 
bem que empresas de energia, cujo foco de negócios era justamente 
o comércio e sabiam como se “jogar o jogo” nesse novo mercado. 
Consequentemente, até 2012, as permissões CUE ociosas (estimadas em 
230 milhões) com um valor de até € 3 bilhões (€ 13 por tonelada)52 terão 
resultado em ganhos financeiros significativos para alguns dos maiores 
poluidores. Por exemplo, empresas geradoras de energia elétrica que 
haviam superestimado com êxito seus requisitos de permissões receberam 
lucros recordes, tinham repassado custos hipotéticos de compras de 
permissões aos seus clientes.

A Fase II coincide exatamente com o primeiro período de compromisso 
do Protocolo de Kyoto (janeiro de 2008 a dezembro de 2012). Novamente 
o único gás controlado é o CO2 (embora a França, a Holanda e agora a 
Noruega53 tenham optado por incluir o NO2), e novamente as permissões 
foram distribuídas pelos Estados-Membros em planos nacionais de 
alocação (NAPs). 2005 foi designado ano-base para a mensuração de 
mudanças nas emissões. Estabeleceu-se um nível de emissões de 2177 
MtCO2  para 2005. O objetivo da Fase II é reduzir as emissões anuais em 
4,3%, para 2083 MtCO2.

51 http://www.internationalprofs.org/iesc/index.php?option=com_content&view=article&id=118:eu-
-ets&catid=908:euets&Itemid=88

52 http://www.sandbag.org.uk/files/sandbag.org.uk/carbon_fat_cats_march2010.pdf
53 Embora não faça parte da União Européia, a Noruega usa o EU ETS para regular as emissões de seus setores industriais com 

altos níveis de emissão.

Ver Gráfico 1, 
página 22 
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Foram previstos na legislação 
da Fase II mais leilões de 
permissões — correspondendo 
a até 10% do total — mas sua 
utilização ficou à discrição dos 
Estados-Membros. O resultado 
é que apenas a Alemanha (com 
9%) e o Reino Unido (com 7%) 
declararam sua intenção de 
leiloar uma porcentagem que se 
aproxima desse teto, enquanto 
a maior parte dos países não 
se comprometeu a fazê-lo. A 
partir da Fase II, a ‘Diretiva de 
Vinculação’ — que vincula o EU 
ETS aos mecanismos flexíveis do 
Protocolo de Kyoto — permite 
que empresas comecem a usar 
créditos MDL e IC (ver Capítulo 3) até um teto de 11% da concessão total 
do Estado-Membro.54 55 Isto na prática permitirá que durante a Fase II 
as emissões aumentem dentro do EU ETS.56 O preço das permissões do 
EU ETS na Fase II oscilou quase tanto quanto na Fase I, caindo de mais 
de € 30 para menos de € 10. Desta vez a queda foi atribuída à redução na 
atividade industrial que se seguiu à crise financeira global de 2009/9. Em 
setembro de 2009, o preço da permissão do EU ETS estava ao redor de € 
14-15. Esta maior resistência do preço, a despeito de novamente ter havido 
hiper-alocação de permissões, se deve ao fato de que desta vez as permissões 
podem ser ‘depositadas’ até a próxima fase. Muitos têm a expectativa de que 
as empresas de energia, que na Fase II continuaram a receber permissões 
grátis, terão lucros inesperados de entre € 23 e € 71 bilhões durante a Fase II 

54 A diretiva do EU ETS estende os direitos de uso destes créditos para o terceiro período de comércio e permite o uso de uma quantidade 
limitada adicional de tal maneira que o uso total de créditos fica limitado a 50% das reduções da UE como um todo ao longo do 
período 2008-20. Para plantas existentes isto representará um nível total de acesso de aproximadamente 1,6 bilhões de créditos entre 
2008 e 2020. Na prática, isto significa que os operadores atuais poderão usar créditos até um mínimo de 11% de sua alocação durante o 
período 2008-12.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/796&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

55 Consulte http://sandbag.org.uk/carbondata/cers para ver um mapa interativo dos projetos de compensação do MDL dos quais 
empresas sob o EU ETS compraram créditos para cobrir parte de suas emissões de 2009.

56 Para obter uma descrição do impacto da Diretiva de Vinculação sobre o EU ETS, veja o relatório do National Audit Office do 
Reino Unido sobre o ETS, pp. 58 e 59, disponível em:
http://www.nao.org.uk//idoc.ashx?docId=BA234E01-C494-4AB4-898B-812A0FE1C4F5&version=-1.





As operações na União 
Européia da ArcelorMittal, 
a maior empresa siderúrgica 
do mundo, estão sob o manto 
do EU ETS. As operações da 
empresa receberam um número 
significativamente maior de 
permissões do que precisavam. 
A empresa provavelmente lucrou 
mais de € 2 bilhões negociando 
permissões do EU ETS entre 
2005 e 2008, sendo que mais de 
€ 500 milhões desses lucros se 
deram apenas em 2008.
Fonte: D. Leloup (2009), Analysis of Arcelor Mittal 
EU ETS Data.
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devido à continuação da prática de repassar os custos (não existentes) das 
permissões para o consumidor.57

O Capítulo 4 oferece mais detalhes sobre como algumas empresas usaram 
suas concessões do EU ETS durante a crise financeira de 2008/9 para 
angariar fundos que de outra forma teriam sido difíceis de obter devido 
à falta de disponibilidade de crédito bancário e à baixa liquidez do setor. 
Isso lhes deu uma vantagem empresarial significativa, vantagem essa 
indisponível a firmas de fora do EU ETS, tais como as do setor de energia 
renovável.

A Fase III será de janeiro de 2013 até o final de 2020. A meta final de 
emissões foi estabelecida em 1720 MtCO2e, 14% abaixo dos níveis de 
2005 (e equivalente a 21% abaixo dos níveis de 1990 — mas veja abaixo as 
ressalvas quanto ao uso de créditos de compensação). A legislação da Fase 
III faz modificações às regras existentes do EU ETS e introduz algumas 
novas:
– em harmonia com o Protocolo de Kyoto, diversos gases equivalentes ao 

CO2 serão introduzidos
– metade da redução entre o começo da Fase II e o fim da Fase III pode ser 

contabilizada por créditos de compensação importados do MDL ou IC
– os NAPs serão coordenados pela Comissão Européia a partir de 2013
– aumentou-se o uso de leilões, embora o nível exato ainda não tenha 

sido fixado. Um lobby intenso do setor industrial alega que a produção 
seria transferida para fora da UE se leilões forem introduzidos no EU 
ETS e a mesma prática não for adotada em outros blocos comerciais. 
O resultado provavelmente será que cerca de três quartos das empresas 
da indústria de transformação cobertas pelo EU ETS continuarão a 
receber permissões grátis na Fase III. Quando a Comissão introduziu 
seus planos para aumentar o uso de leilões na Fase III ela imaginava 
que 100% das alocações seriam leiloadas até 2027.58

Além destas mudanças, foi criado um ‘gatilho de preço’. Isto quer dizer 
que se o preço das permissões exceder o triplo do preço médio dos 
dois anos anteriores, a Comissão convocará uma reunião dos Estados-
Membros para decidir como limitar o preço. Alguns comentaristas 

57 WWF (2008) EU ETS Phase II – The potential and scale of windfall profits in the power sector. Março de 2008.
http://assets.panda.org/downloads/point_carbon_wwf_windfall_profits_mar08_final_report_I.pdf e National Audit Office 
(2009) European Union Emissions Trading Scheme. NAO, Londres. Março de 2009.

58 http://www.europeanvoice.com/article/2008/12/summit-approves-climate-change-package/63418.aspx
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expressaram preocupação, já que uma reunião desse tipo não será 
convocada caso o preço das permissões fique abaixo de um certo nível. 
Outros argumentam que tal gatilho de preço manterá os preços baixos 
demais para de fato incentivar investimentos em tecnologias de baixo 
carbono que vão além de investimentos em técnicas de fim de ciclo. 
59

Devido à combinação de 
persistente hiper-alocação no 
início da Fase II e a desaceleração 
econômica desde 2008, empresas 
podem ‘depositar’ até 700 
milhões de permissões ociosas 
da Fase II e levá-las para a 
Fase III. Isto seria equivalente 
a 14 vezes a redução alegada 
pela UE em 2008. Se entidades 
também usarem sua quota 
inteira de compra de créditos de 
compensação durante a Fase II, 
elas poderão levar para a Fase III 
mais 900 milhões de créditos de 
compensação. Juntando as duas 
coisas (permissões ociosas e créditos de compensação da Fase II), poderá 
se chegar a 40% do esforço de redução da Fase III60 — o que diminuiria 
substancialmente a necessidade de cortar emissões dentro da UE.

Monitoramento e verificação de emissões no EU ETS

O artigo 14 da Diretiva do EU ETS requer que os Estados-Membros 
garantam que as empresas sob o EU ETS monitorem e relatem suas 
emissões de gases do efeito estufa em consonância com as diretrizes 
publicadas pela Comissão Européia.61 Imre Csikós, da MOBilisation for 
the Environment62,  explica:
‘Emissões em geral não são medidas diretamente, mas determinadas por 
cálculos baseados no consumo de combustíveis, em fatores de emissão 

59 EC could come down hard on phase two NAPs. Carbon Market Europe, 12 de maio de 2006, p.3. www.pointcarbon.com
60 Pearson A, Worthington B (2009) EU ETS S.O.S.: Why the Flagship ‘EU Emissions Trading Policy’ Needs Rescuing. Londres, 

Sandbag, p. 4.
61 As diretrizes e detalhes sobre monitoramento e verificação sob o EU ETS constam da página da Comissão Européia: http://

ec.europa.eu/environment/climat/emission/mrg_en.htm.
62 MOB; www.mob.scarlet.nl.





Um observador do Mercado 
disse ao Point Carbon: ‘A coisa 
óbvia a se dizer agora é que os 
limites devem ser corrigidos 
na segunda fase, mas o que 
aconteceu recentemente nos faz 
perceber que se os reguladores 
erram suas estimativas, os preços 
serão muito altos ou muito 
baixos. Não sei ao certo se algo 
com um preço tão inerentemente 
instável incentiva as pessoas a 
investir. Trata-se de um defeito 
fundamental do sistema.’ 59
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especificados, em eficiências térmicas para unidades de combustão e em 
estimativas de produção e outras estimativas químicas e de engenharia 
para emissões de processos. De modo a evitar gastos desnecessários, os 
procedimentos específicos de monitoramento, relatoria e verificação variam 
de acordo com o tamanho da planta, com as técnicas de mais “alto nível”, 
mais precisas e custosas, aplicadas às plantas maiores. Cada Estado-
Membro é responsável por certificar verificadores e, em termos mais gerais, 
por garantir cumprimento por meio da dedução de concessões das contas no 
registro nacional em proporção às emissões verificadas relatadas para cada 
planta.’

O relatório resumido de uma oficina do EU ETS Compliance Forum 
realizada em 2009 pela Comissão Européia destaca lacunas na 
consistência do processo de monitoramento e verificação. O relatório 
menciona que os Estados-Membros têm diferentes ‘abordagens com 
relação à rejeição de relatórios de emissão — como lidam com relatórios de 
emissão não-verificados; interpretações inconsistentes e/ou diferentes dos 
requisitos do MRG [Monitoramento e Relatoria de Emissões de Gases do 
Efeito Estufa sob o EU ETS]; pressões de custos sobre verificadores e o efeito 
sobre a qualidade das verificações; ... faltando o ceticismo profissional e 
independência do verificador’.63

63 Outcomes and Follow-up on the 2nd Compliance Conference: ‘Going forward together’ – EU ETS Compliance Forum 
Secretariat, 3 e 4 de setembro de 2009.
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_compliance2.htm
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Os argumentos mais usados a favor de sistemas de 
limite e comércio de carbono e a resposta da FERN

Argumento: O limite e comércio é a maneira mais eficaz em termos de 
custo de se reduzir emissões

‘Aqueles que advogam apenas a regulação tipo ‘comando e controle’ parecem 
ignorar todos os dados publicados, das experiências de acadêmicos, governos e 
do setor privado, que assinalam exatamente por que o comércio de emissões é 
uma abordagem mais eficaz em termos de custo para reduzir emissões do que 
a regulação pura e simples. Em termos simples, é melhor reduzir emissões de 
uma maneira que resulte em custos mais baixos para a sociedade.’
Abyd Karmali, Diretor Geral, Chefe Global de Mercados de Carbono, 
Merrill Lynch64

65

O comércio do carbono não resulta no 
custo mais baixo para a sociedade. O 
melhor que ele pode fazer é abaixar o 
custo que certas indústrias poluentes 
têm que pagar para cumprir com 
suas atuais metas de redução de curto 
prazo. O comércio de carbono permite 
aos poluidores alcançarem suas 
metas de redução durante a próxima 
década – uma década crucial – sem as 
mudanças estruturais necessárias para 
as metas de longo prazo e a transição 
a uma economia baixa em carbono. 
A maioria dos comentaristas agora concorda que um investimento estrutural 
num futuro sem combustíveis fósseis terá que começar já, não em dez anos, 
nem mesmo em dois. Quanto mais longa a demora, mais todo o mundo terá de 
pagar. O professor David Driesen da faculdade de direito da Universidade de 
Syracuse, EUA, sustenta que abaixar os custos de curto prazo para as empresas 

64 The trouble with carbon trading: a short debate. ClimateChangeCorp: Climate News for Business, abril de 2009. http://www.
climatechangecorp.com/content.asp?ContentID=6064; http://www.climatechangecorp.com/content.asp?ContentID=6065.

65 Citado por Jeremy Lovell, ‘Carbon price is poor weapon against climate change.’ Reuters, 25 de setembro de 2007.

‘Os governos estão contando 
demais com o preço do carbono 
para resolver tudo.’ ‘As crises do 
petróleo da década de 1970 não 
acabaram com o nosso vício 
em petróleo, então por que 
devemos crer que o carbono a 
preços altos vai acabar com o 
nosso vício em carbono?’65

Dr. Jim Watson, Grupo de Energia, 
Universidade de Sussex, Reino Unido
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‘não aumenta o incentivo para valiosas inovações’. Em resumo, concentrar-se em 
custos mais baixos para empresas a curto prazo aumenta, a longo prazo, o custo 
para a economia e a sociedade. 
66 67

A implementação eficaz de um sistema de limite e comércio para gases 
causadores do efeito estufa também requer a capacidade de monitorar 
e fiscalizar as reduções de emissões relatadas. Como ressalta Daniel H. 
Cole, os sistemas de comércio são 
‘dependentes de quantificação’, ou 
seja, não são capazes de alcançar suas 
metas de redução de emissões senão 
na presença de um sistema extensivo, 
abrangente, uniforme e acurado 
de medição e monitoramento. 
Apesar da existência de algum 
equipamento, como monitores 
contínuos de emissões de CO2, não 
existe tal equipamento para muitas 
operações e outros gases causadores 
do efeito estufa. Como observa 
Marc Roberts, ‘quando economistas 
discutem assuntos como o comércio 
de emissões, às vezes falam como 
se dispositivos de monitoramento 
estivessem amplamente disponíveis 
para registrar de maneira barata e 
confiável a quantidade de todas as 
emissões de poluição’; ao passo que 
na verdade, não se pode pressupor a 
ampla adoção de tais dispositivos.
Se medidas diretas e verificáveis não 
forem feitas, faz pouco sentido dar 
quotas de poluição aos poluidores.68 Portanto, ‘a eficiência comparativa de 
instrumentos ambientais alternativos não pode ser determinada isoladamente 
das circunstâncias institucionais e tecnológicas nas quais operam’.69

Como demonstrou a Lei do Ar Limpo dos EUA, foi mais eficiente, dado o 
estado da medição de poluição da época, usar regulamentação de desempenho 
para reduzir emissões de dióxido de enxofre, ao invés de um sistema de 

66 http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmenvaud/290/290.pdf
67 http://www.ukzn.ac.za/ccs/default.asp?5,74,5,1747
68 Citado por Cole D (2002) Pollution and Property: Comparing Ownership Institutions for Environmental Protection. Cambridge 

University Press. p. 54
69 Ibid, p.70.

‘O ETS não fez nada que 
reduzisse emissões, … é um 
imposto altamente regressivo 
que recai principalmente sobre 
os pobres [e] fortalece o poder 
de mercado das empresas 
geradoras. As metas da política 
foram atingidas? Preços em alta, 
emissões em alta, lucros em alta 
… então, na realidade, não.’67

Peter Atherton, Citigroup – janeiro de 2007

‘Até 2015, o sistema de 
eletricidade no Reino Unido 
será surpreendentemente 
semelhante, independentemente 
de pressupostos sobre como o 
EU ETS se comportará.’66

IPA Consultants



O Comércio de Carbono

46

limite e comércio, que apenas foi introduzido uma vez que equipamentos de 
monitoramento direto, independente e de tempo real ficaram amplamente 
disponíveis.70 Tentar atingir reduções através da regulação do limite e 
comércio, na ausência de equipamento de monitoramento e medição 
adequados, teria sido extremamente caro devido à falta da tecnologia de 
medição necessária. Com a regulação baseada em tecnologia, por outro lado, 
a tecnologia foi em si o mecanismo de medição. Como explicam Michael 
T. Maloney e Bruce Yandle: ‘Se a técnica aprovada estava acionada e o bom 
funcionamento documentado, o controle de emissões estava sendo cumprido’.71

A falta de um sistema de medição adequado só pode exacerbar as 
oportunidades para exercer atividades desonestas já inerentes aos sistemas de 
limite e comércio. Nestes, tanto compradores quanto vendedores têm grandes 
incentivos para ocultar se as reduções foram, de fato, realizadas. Neles, ainda, 
as permissões para poluir são comerciadas como se equivalessem a créditos de 
compensação, cujos supostas reduções são inerentemente inverificáveis.

Alguns desses problemas podem ser evitados com um sistema de monitoramento 
upstream (‘corrente acima’) ao invés de downstream (‘corrente abaixo’). Ou seja, 
um sistema que meça a quantidade de combustíveis fósseis retirados do subsolo, 
ao invés da quantidade queimada. Apesar de que a tecnologia de medição 
certamente melhorará com o passar do tempo, ‘não há razão para crer que países 
ou empresas reduzirão suas emissões de gases causadores do efeito estufa para 
cumprir com quotas que não se pode monitorar ou fazer cumprir.’72

A afirmação de que o comércio de carbono proporciona a maneira mais 
eficaz em termos de custos de reduzir a emissão de GEEs se torna ainda 
menos convincente se também se consideram as compensações. É chocante 
pensar que empresas que fazem lobby pela eficácia de custos como princípio 
norteador da política sobre o clima estão dispostas a pagar por compensações 
geradas de projetos que rendem até US$ 1 bilhão, quando o custo da compra, 
instalação e funcionamento do equipamento que gerou os créditos foi de 
apenas US$ 15 milhões. O pagamento direto por seu uso deveria, certamente, 
ter sido a alternativa mais ‘eficaz em termos de custos’. 73No capítulo 3, 
discutiremos os incentivos perversos que tais mecanismos de compensação 
proporcionam. No caso da empresa química francesa Rhodia, a receita 

70 Driesen D M (1998) ‘Is emissions trading an economic incentive program? Replacing the command and control/economic 
incentive dichotomy.’ Washington and Lee Law Review 55; Moore CA (2003) ‘Marketing failure: the experience with air 
pollution trading in the United States.’ Health and Clean Air: http://www.healthandcleanair.org/emissions/marketing_ failure.pdf

71 Maloney M T, Yandle B (1994) Estimation of the cost of air pollution control regulation. Journal of Environmental Economic and 
Management 11: 244.

72 www.essex.ac.uk/eccc/Presentations/Lohmann.ppt
73 Estas são as estimativas de custo e lucro referentes a um projeto registrado no MDL operado pela empresa química francesa 

Rhodia na Coréia do Sul.
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de caso 1

Ver Capítulo 3

Ver Box 3

Ver Estudo 
de caso 4, pág. 75
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proveniente da venda de seus créditos de carbono já é 35 vezes mais alta do 
que a da venda de ácido adípico, o produto principal da empresa. Questões 
parecidas surgem em projetos de compensação de MDL que eliminam o 
gás refrigerante HFC-23, nos quais, além das gigantescas margens de lucro 
(a instalação do equipamento custa em torno de € 100 milhões, enquanto 
a receita das compensações é de até € 4,7 bilhões), o lucro proveniente das 
compensações parece ter empurrado 
a produção de potentes GEEs além 
da demanda, apenas para maximizar 
a renda proveniente da venda de 
créditos de compensação.74

No que diz respeito à redução 
efetiva das emissões de combustíveis 
fósseis, a diretiva relativa às grandes 
instalações de combustão (LCPD) 
da UE tem sido, até agora, uma 
medida mais eficaz em termos de 
redução de emissões de carbono do 
que qualquer outra política específica sobre o clima da UE.75 Essa diretiva 
estabelece um limite não-comerciável para o nível do dióxido de enxofre, 
e obriga plantas que optam por não participar a fechar até 2015. Isto levará 
ao fechamento de várias usinas movidas a petróleo e carvão e reduzirá as 
emissões de GEEs provenientes das mesmas. 

Argumento: ‘O aquecimento global é tanto um problema global como 
um problema de quantidade, então não importa aonde são reduzidas as 
emissões, contanto que sejam reduzidas’

‘O problema da mudança climática é um problema de quantidade – definir o 
limite e depois reduzi-lo é a única medida que proporciona aos formuladores 
de políticas públicas a certeza do nível de emissões absoluto que será 
alcançado.’ Abyd Karmali, Diretor Geral, Chefe Global de Mercados de 
Carbono, Merrill Lynch76

O argumento de que não importa aonde as emissões são reduzidas é usado 
tanto em relação ao uso das compensações de carbono, quanto em relação 

74 Wara M, Victor D (2008) A Realistic Policy on International Carbon Offsets. PESD Working Paper nº 74..
75 Com relação ao fechamento de LCPDs, ver Harrison P (2009) ‘UK and Poland top dirty coal list, closures loom.’ Reuters, 12 de 

fevereiro; http://planetark.org/wen/51627.
76 The trouble with carbon trading: a short debate. ClimateChangeCorp: Climate News for Business, abril de 2009:

http://www.climatechangecorp.com/content.asp?ContentID=6064
http://www.climatechangecorp.com/content.asp?ContentID=6065

Philip Luyten, gerente 
de ambiente na Total 
Petrochemicals, afirma que 
‘O EU ETS não deu incentivos 
extras para reduções de 
gases do efeito estufa ou 
para mudanças no mix dos 
combustíveis.’
ENDS Daily, 1º de fevereiro de 2007
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ao comércio entre empresas com limites de emissão. Voltaremos a este 
argumento no capítulo 3. Quanto à afirmação de que não faz diferença 
aonde são reduzidas as emissões, contanto que haja redução entre as 
empresas que têm limites, este argumento ignora o fato de que o comércio 
de carbono permite às indústrias que mais precisam mudar, mas para as 
quais mudar é mais caro, atrasar o investimento em novas tecnologias 
limpas. Ao invés de fazer o investimento, elas podem apenas comprar 
permissões e créditos de compensação. Isso resulta em atrasos à transição a 
uma infraestrutura de energia de baixo carbono e às mudanças estruturais 
necessárias às economias mundiais. 

Este argumento também ignora o fato de que os maiores emissores de GEEs 
são também grandes emissores de outros poluentes que impactam a saúde, e 
que esses poluidores estão geralmente localizados em bairros de populações 
de baixa renda. Pesquisas já demonstraram que ‘reduzir o CO2 emitido 
localmente reduzirá a mortalidade devida à poluição local do ar, mesmo que 
o CO2 em regiões adjacentes não seja controlado. Este resultado contradiz a 
base para todos os regulamentos mundiais sobre a poluição do ar, nenhum 
dos quais considera controlar o CO2 local, baseado no impacto à saúde da 
população local. Sugere também que a suposição subjacente à política do limite 
e comércio, de que os impactos do CO2 são iguais onde quer que haja emissões, 
é incorreta ’ 77 78

Argumento: ‘O limite e comércio é preferível a um imposto sobre o 
carbono porque é uma abordagem que estabelece um limite para as 
emissões, enquanto o imposto apenas controla o preço e não estabelece 
um limite absoluto. Portanto, o imposto não permite um controle efetivo 
sobre as emissões totais soltadas na atmosfera, da maneira que faz o 
limite e comércio.’

Este é um argumento em grande parte teórico, porque a possibilidade de 
sistemas de limite e comércio efetivamente definirem as metas de emissão não 
é hoje uma realidade. O estabelecimento de um limite verificável é solapado 
por falhas concepção e pelas limitações das medições que impedem uma 
fiscalização adequada dos níveis de emissão do GEEs. É portanto duvidoso 
que qualquer sistema de limite e comércio operante hoje efetivamente 

77 Jacobson M Z (2009) The Enhancement of Local Air Pollution by Urban CO2 Domes. Department of Civil and Environmental 
Engineering, Stanford University, Stanford, California; Jacobson M Z (2008) On the causal link between carbon dioxide and air 
pollution mortality. Geophysical Research Letters, 35.

78 Leituras adicionais referentes a por que importa onde as emissões são reduzidas: Jacobson M Z (2009) The Enhancement of 
Local Air Pollution by Urban CO2 Domes. Department of Civil and Environmental Engineering, Stanford University, Stanford, 
Califórnia; Jacobson M Z (2008) On the causal link between carbon dioxide and air pollution mortality. Geophysical Research 
Letters, 35; Black Leadership Forum (2002) Air of Injustice. African Americans and Power Plant Pollution; League of United 
Latin American Citizens (2004) Air of Injustice. How Air Pollution Affects the Health of Hispanics and Latinos.

Ver páginas 18 e 19
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proporcione um limite absoluto às emissões.  Um imposto sobre o carbono 
teria de ser acompanhado por outras medidas e políticas, e, se fosse este o caso, 
e se a receita fiscal fosse usada para o financiamento da transição a economias 
de baixo carbono, poderia ser mais eficaz do que um sistema de limite e 
comércio por ser mais fácil de monitorar. Este enfoque de ‘taxar e regular’ está 
mais próximo do princípio de ‘o poluidor paga’ do que do limite e comércio, 
que na prática não levou a ‘o poluidor paga’, mas a ‘o poluidor é pago’.

Argumento: ‘O limite e comércio depende da distribuição gratuita de 
licenças, ao menos inicialmente, para conseguir a adesão da indústria ao 
sistema, e por causa do risco das empresas se instalarem em áreas sem 
limite enquanto não houver um regime global de comércio de carbono.

A distribuição gratuita de permissões pode até conseguir com que as 
indústrias dependentes de combustíveis fósseis adiram ao sistema, mas a 
mudança climática requer uma mudança estrutural, portanto há um limite de 
quanto se pode permitir que as ‘necessidades’ das indústrias de combustíveis 
fósseis em declínio definam a política. Este é o caso especialmente se tais 
distribuições custam caro para as indústrias que provavelmente terão um 
papel chave na transição a um futuro baixo em carbono. Ainda que algumas 
indústrias provavelmente nunca deixem de depender dos combustíveis fósseis, 
outras, como os setores de energia renovável e de eficiência energética, não 
lucram com o comércio de carbono. Na verdade, as distribuições gratuitas de 
permissões as deixam em desvantagem e atrasam sua inovação.

Quanto à distribuição gratuita, Peter Dorman da Econospeak79 afirma 
ter sido um erro emitir permissões a cada empresa, isto é, ter aplicado o 
limite aos usuários de combustíveis fósseis em vez de aplicá-lo às fontes. 
Como escreveu o economista John Kay no Financial Times: ‘Quando se cria 
um mercado pela ação política ao invés dele emergir espontaneamente das 
necessidades dos compradores e vendedores, os negócios visarão influenciar o 
desenho do mercado para a vantagem comercial’. 80

Argumento: ‘O comércio de carbono é apenas um instrumento dentre 
muitos e é melhor usar todos as ferramentas à disposição para lidar com 
a mudança climática.’

Muitos defensores do comércio de carbono sustentam que os mercados de 
carbono podem funcionar conjuntamente com outras políticas e medidas, e 

79 http://econospeak.blogspot.com/search?q=carbon+trading
80 John Kay, ‘Why the key to carbon trading is to keep it simple’, Financial Times, 9 de maio de 2006, http://www.johnkay.com/

in_action/441.

Ver página 22
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que não há razão alguma para excluir o comércio de carbono. O problema 
é que o comércio de carbono interfere ativamente com boas abordagens à 
mudança climática. Por exemplo, muitos políticos no Reino Unido estão 
usando o EU ETS como argumento contra a oposição à construção de novas 
usinas termelétricas a carvão mineral. Sua lógica é ‘Por que devemos lidar 
com a questão dos combustíveis fósseis, se qualquer intervenção nossa para 
cortar emissões fará com que elas meramente sejam deslocadas a outro lugar 
na Europa?’

Um ‘Esboço de opções sobre metas renováveis’, escrito pelo Departamento de 
Negócios, Empresas e Reforma Regulatória do Reino Unido, para aconselhar 
ministros do país sobre a meta de energia renovável da UE proposta para 
2020, assinala, adicionalmente, o risco do comércio de carbono retardar 
políticas sobre o clima mais ambiciosas: ‘Se a UE tem uma meta de 20% 
dos GEEs até 2020, a economia de emissões de GEEs alcançada pela meta de 
energias renováveis e pelas medidas de eficiência energética arrisca deixar o 
EU ETS redundante, e causar um colapso de preços. Dado que o EU ETS é o 
principal veículo existente na UE para fornecer reduções de GEEs ao menor 
custo e é a base sobre a qual a UE visa construir um mercado de carbono global 
para incentivar a ação internacional, isto é um grande risco.’ 81

Outro exemplo é a Diretiva IPPC (Prevenção e Controle Integrados da 
Poluição), que estabelece os requisitos de eficiência energética e limites 
de poluição. A aplicação do EU ETS interferiu diretamente com os 
co-benefícios desta legislação para lidar com as emissões de carbono. Como 
ressalta a Agência Européia do Ambiente, a Diretiva IPPC ‘exige a definição 
tanto dos requisitos de eficiência energética como dos limites de emissão ou 
concentração. Estes requisitos podem restringir o comércio de emissões. Por 
exemplo, operadores de grandes fontes podem ser obrigados a reduzir suas 
emissões (para cumprir com a diretriz relacionada à IPPC), quando, em vez 
disso, seria mais economicamente eficiente aumentar as emissões e comprar 
mais quotas. O artigo 26 da Diretiva do Comércio de Emissões, a base legal 
para o EU ETS, portanto emenda a Diretiva IPPC de modo que as permissões 
não incluirão limites de emissão de CO2 para instalações cobertas pelo 
EU ETS.’82  A UE está atualmente realizando uma consulta sobre se deve 
revisar a IPPC e introduzir sistemas de comércio de óxido nitroso e dióxido 
de enxofre – um exemplo adicional de como o EU ETS está solapando 
regulamentos ambientais existentes que têm sido eficazes na redução das 
emissões de gases causadores do efeito estufa.

81 http://image.guardian.co.uk/sys-files/Guardian/documents/2007/08/13/RenewablesTargetDocument.pdf
82 European Environment Agency (2008) Application of the Emissions Trading Directive by EU Member States – Reporting Year 

2007. EEA Technical Report nº 3/2008, p. 27.
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O proeminente climatólogo James Hansen recentemente concluiu que o 
comércio de carbono vai ‘certamente fracassar com respeito à rápida redução 
de emissões necessária’. Até Lord Browne, antigo diretor geral da BP e um dos 
primeiros defensores do comércio de carbono, agora diz que seu entusiasmo 
foi imerecido.83 Outro dos primeiros defensores, o antigo ministro neerlandês 
Willem Vermeend, também mudou de opinião sobre o comércio de carbono. 
Em entrevista com a revista EnergieGids, afirmou que ‘O mecanismo não 
funciona no interesse do clima. Notamos que empresas compram direitos de 
emissão maciçamente quando os preços do CO2 estão baixos. Estocam os 
mesmos para usá-los mais tarde ou vendê-los em parte, caso o preço aumente; é 
apenas um comércio com CO2 e não tem nada a ver com o clima.’84 85

Argumento: ‘O comércio de carbono tem problemas, mas estes serão 
resolvidos com o tempo, através de um refinamento da regulamentação, 
por um método de tentativas e erros’

Muitos defensores do comércio de carbono afirmam não ser surpreendente 
que o estabelecimento de sistemas de comércio de carbono tenha sido 
inicialmente problemático, pois os sistemas são complexos e incluem 
diferentes GEEs emitidos por inúmeras fontes, e por um grande número de 
diferentes setores industriais. Porém, a questão que surge é se os problemas 
que emergiram são defeitos de concepção que podem ser corrigidos, ou se a 
concepção em si é tão falha que não pode ser corrigida. 

Crescem as evidências da segunda hipótese. As estimativas iniciais de quanto 
tempo levaria para estabelecer mercados de comércio de carbono interligados 
e totalmente funcionais entre os diferentes blocos comerciais resultaram ser 
demasiado otimistas; nesse meio-tempo, cresceu a urgência de uma eliminação 
rápida do uso de combustíveis fósseis, assim como nossa compreensão da 
velocidade da mudança climática. Em seu relatório de fevereiro de 2010, o 
Comitê de Auditoria Ambiental do Reino Unido abordou outro assunto crucial: 
que o comércio de carbono deve ter um prazo de validade, já que o uso de 
combustíveis fósseis terá que ter caído a níveis insignificantes bem antes do final 
deste século. Como notou Alan Bernstein, da Sustainable Forestry Management 
Ltd, ‘daqui a 30 anos é melhor que não haja um mercado de carbono, porque se 
houver, não teremos conseguido lidar com a mudança climática’.86

83 Tim Webb e Terry Macalister (2009): Carbon trade wrong, says Lord Browne. The Observer, 8 de março de 2009.
http://www.guardian.co.uk/business/2009/mar/08/oilandgascompanies-carbon-emissions

84  Número 11 do www.EnergieGids.nl; tradução da entrevista original em holandês.
85 Leituras adicionais referentes a como o comércio de carbono mina outros regulamentos que almejam eliminar aos poucos o uso 

de combustíveis fósseis: Larry Lohmann, Carbon Trading, Climate Justice and the Production of Ignorance: Ten Examples.
http://www.thecornerhouse.org.uk/pdf/document/IgnoranceFinal.pdf

86 Evento paralelo organizado pela Ecosecurities no Dia da Floresta do CIFOR, dezembro de 2007, Bali.
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Quanto à questão da fixação de sistemas de limite e comércio, muitos que vêem 
problemas com as compensações de carbono sustentam que o comércio de 
emissões propriamente dito é diferente, e que o sistema de comércio funcionaria 
se fosse montado sem créditos de compensação e com um limite mais rígido. 
Há duas questões que devem ser consideradas: Primeiro, o fato de que todos 
os sistemas de comércio de carbono planejados e existentes tanto permitem o 
uso de créditos de compensação, como operam com limites inadequadamente 
baixos, tornam esta discussão um tanto teórica – principalmente considerando 
o prazo dentro do qual a transição a economias de baixo carbono deve ocorrer. 
Segundo, se teoricamente fosse estabelecido um sistema de comércio de carbono 
com limites rígidos, e sem permitir o uso de créditos de compensação para seu 
cumprimento, o sistema ainda teria dois grandes obstáculos.

O primeiro obstáculo é que, apesar de que a exclusão de créditos de 
compensação pode, teoricamente, facilitar a fiscalização do cumprimento 
das metas de emissão, a fiscalização da eficácia dos sistemas isolados de 
limite e comércio para atingir estas metas (sem falar da pouca eficácia dos 
sistemas em lidar com a mudança climática) continua a ser impossível, 
pois não há equipamento de medição e monitoramento disponíveis para 
monitorar o cumprimento do limite. Segundo, o sistema ainda incluiria 
setores industriais completamente diferentes, com fundamentos econômicos 
diferentes, e diferentes capacidades de reduzir emissões. Qualquer sistema 
de limite e comércio que inclua uma variedade tão grande de setores 
industriais irá, portanto, atrasar investimentos de alto custo nas indústrias 
que mais precisam investir nas mudanças estruturais necessárias para uma 
transição justa e rápida a economias de baixo carbono.

Além do mais, quanto mais tempo se gasta tentando refinar e consertar os 
problemas do comércio de carbono, mais carreiras, empregos e instituições 
ficam atados a ele, o que torna mais difícil desmontá-lo. Por exemplo, uma razão 
pela qual a primeira fase do EU ETS deu lucros excepcionais foi que empresas, 
e depois governos, gastaram muito tempo e energia fazendo lobby em favor de 
seus próprios interesses estreitos. Esse tempo e essa energia poderiam ter sido 
empregados para pesquisar, analisar e implementar políticas e medidas que 
facilitassem uma transição justa e rápida para economias de baixo carbono.87

87 Leitura adicional referente a por que os problemas do comércio de carbono não são apenas pequenos ‘defeitos de  fabricação’ 
superáveis com alguns ajustes: http://www.thecornerhouse.org.uk/pdf/document/IgnoranceFinal.pdf.
Para obter exemplos de tentativas de consertar problemas que detonaram mais dificuldades, consulte quanto a mercados 
financeiros: http://www.thecornerhouse.org.uk/pdf/document/Athens%2010.pdf e 
http://www.thecornerhouse.org.uk/pdf/document/Unregulatability.pdf;
quanto a barragens: http://www.thecornerhouse.org.uk/pdf/document/WhatNext.pdf;
quanto ao desenvolvimento: http://www.thecornerhouse.org.uk/item.shtml?x=51964;
e quanto aos transgênicos: http://www.thecornerhouse.org.uk/pdf/briefing/21gmtree.pdf.
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Argumento: A sinalização de preços do comércio de carbono incentivará 
investimentos em energia renovável

O argumento de que o preço alto do carbono incentivará o desenvolvimento 
tecnológico uma vez ele se torne mais barato que comprar permissões 
é enganoso de diversas maneiras. Primeiro, o preço do carbono nunca 
chegou à faixa considerada necessária para desencadear tais decisões de 
investimento. Além do mais, em ambos o EU ETS e o proposto sistema 
estadunidense de comércio, há ‘gatilhos de preço’ para garantir que nunca 
se alcance um preço suficientemente alto. Muitos especialistas concordam 
também que os preços do carbono não são capaz de ‘proporcionar a 
velocidade de escape necessária para lançar o investimento na inovação 
tecnológica em órbita a tempo’88 e que ‘há pouca evidência de que incentivos 
de preço induzam uma transformação fundamental numa economia ou 
sociedade’.89

Gráfico 2 Preço do carbono

Em segundo lugar, é importante lembrar que o comércio de carbono foi 
projetado em uma maneira que retrasa a ação. Ao invés de fazer com que 
todas as empresas procurem alternativas baixas em carbono, permite que 
os piores poluidores paguem por reduções de carbono de baixo custo 

88 Prins G, Rayner S (2007) Time to ditch Kyoto. Nature 449: 973.
89 Banuri T, Opschoor H (2007) Climate Change and Sustainable Development. United Nations Department of Economic and 

Social Affairs Working Paper No. 56, ST/ESA/2007/DWP/56, Nova York: ONU. Ver também Sachs J, (2008) Technological keys 
to climate protection. Scientific American, março; Buck D (2007) The ecological question: can capitalism prevail? In: Panitch L, 
Leys C (orgs.) Coming to Terms with Nature. New York: Monthly Review Press, 60-71.
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agora, enquanto continuam com seus negócios como de costume. Ou seja, 
o comércio de carbono é uma ferramenta de gestão de custos que incentiva 
empresas a priorizar economias de custo de curto prazo e mudanças de 
fim de ciclo, ao invés de investimentos de longo prazo em tecnologia, 
uso energético e produção de baixo carbono. Dessa maneira, atrapalha 
o investimento em mudanças estruturais e no desenvolvimento de redes 
inteligentes (isto é, nos setores que mais importam) porque nos próximos 
dez anos o custo de tal investimento será sempre mais alto do que comprar 
permissões de carbono ou créditos de compensação de outra entidade, 
atrasando assim estes investimentos cruciais em mudanças estruturais de 
nossos sistemas de energia. Os atuais baixos preços do carbono e o defeito de 
concepção de sistemas de comércio de carbono, que introduz tetos de preço, 
exacerbarão isto ainda mais.  Para criar uma mudança a uma economia 
baixa em carbono, serão necessárias injeções financeiras e de infraestrutura 
maciças para que as tecnologias cheguem às economias de escala que 
precisam abaixar seus custos a níveis competitivos. O comércio de carbono 
não é projetado para incentivar estes investimentos e a pesquisa e quadro 
regulamentar necessários para sua ampla difusão.

Michelle Chan, da ONG Friends of the Earth (Amigos da Terra) dos EUA, 
explica, adicionalmente, que ‘é difícil entender como os mercados de carbono 
podem conceber um preço “certo” para o carbono. Ao contrário de outros 
mercados, um preço preciso não é o que melhor reflete “o que o mercado 
suportará” – uma cifra que pode ser em grande parte influenciada por quem 
está comerciando – mas se o preço é alto, claro e consistente o suficiente para 
gerar os resultados ambientais desejados.’90 E Jim Watson, do Grupo de 
Energia da Universidade de Sussex, Reino Unido, enfatiza que ‘os governos 
estão contando demais com o preço do carbono para resolver tudo... As crises 
do petróleo da década de 1970 não acabaram com o nosso vício em petróleo, 
então por que devemos crer que o carbono a preços altos vai acabar com o 
nosso vício em carbono?’91

Argumento: Mesmo que o comércio de carbono não seja perfeito, é 
a única ferramenta à mão, então melhor fazê-la funcionar da melhor 
maneira possível.

Longe de ser a única saída, o comércio de carbono interfere ativamente 
com iniciativas positivas para eliminar gradualmente o uso de combustíveis 
fósseis e implementar a rápida transição a economias de baixo carbono 
necessária para lidar com a mudança climática. O comércio de carbono 

90 Chan, M (2009) Simpler, Smaller and More Stable.
91 Citado por Jeremy Lovell, ‘Carbon price is poor weapon against climate change.’ Reuters, 25 de setembro de 2007.
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também desvia a atenção da necessidade de se reconhecer que nada – 
nem agrocombustíveis, nem hidrelétricas, nem parque eólicos – pode 
simplesmente substituir os combustíveis fósseis sem causar grandes danos 
ambientais e sociais. Não são apenas os combustíveis fósseis que devem 
ser deixados no solo, mas práticas e instituições que fizeram sua extração e 
queima possíveis, e até necessárias, que têm que mudar.
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Compensações de carbono não reduzem emissões, apenas deslocam-nas de um lugar para outro



Capítulo 3: Compensações

 59

Capítulo 3 Compensações 

Todos os sistemas de limite e comércio atuais, passados ou projetados incluem 
compensações de alguma forma ou outra. Os sistemas de compensação de 
carbono ocorrem em dois contextos separados – o ‘mercado de cumprimento’ 
e o ‘mercado voluntário’. O Protocolo de Kyoto está no cerne do mercado 
de cumprimento porque criou tanto a demanda por compensações quanto 
o mecanismo para satisfazer esta demanda. O protocolo fornece dois 
instrumentos que geram as compensações de carbono. O Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) regula projetos de compensação localizados 
em países que não têm metas de emissão – geralmente países do Sul – 
enquanto a Implementação Conjunta (IC) é o mecanismo de compensação 
que permite a existência de projetos de compensação em países com metas 
de emissão. Refere-se frequentemente ao comércio de créditos gerado 
por projetos de compensação de carbono sob o Protocolo de Kyoto como 
‘mercado de cumprimento’, porque países com uma meta sob o protocolo 
podem contar créditos de compensação para o cumprimento com esta meta. 
Todos os sistemas de comércio de 
carbono existentes e projetados 
relacionados ao Protocolo de Kyoto, 
assim como sistemas de cap and 
trade nos EUA permitem às empresas 
usarem créditos de compensação 
para cumprir com suas metas de 
emissão. Em 2009, o comércio de 
créditos de carbono gerado pelo 
MDL valia $17.5 bilhões.92

93

Fora desse mercado de cumprimento, créditos de compensação são 
comerciados também no ‘mercado voluntário’. Neste mercado, créditos 
de compensação estão disponíveis para qualquer atividade imaginável 
que gere emissões de GEEs. Indivíduos, empresas ou governos podem 

92 http://www.businessgreen.com/business-green/news/2255709/global-carbon-market-expands-68
93 http://www.togetherworks.org.uk/index.php?q=node/156

‘Créditos de compensação são 
uma mercadoria imaginária 
baseada na subtração do que 
você espera que vai acontecer 
daquilo que você alega que teria 
acontecido.’93

Dan Welch, pesquisador da revista Ethical 
Consumer
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comprar compensações de carbono para compensar as emissões causadas 
por coisas como viagens aéreas, aluguel de carro, o CD ou show de uma 
banda, conferências, nascimentos, casamentos e funerais. Comparado com 
o mercado de cumprimento, o volume de comércio do mercado voluntário 
é relativamente baixo, em torno de 1% do mercado regulado.94 Em 2008, 
compensações de carbono no valor de em torno de US$705 milhões foram 
compradas no mercado voluntário, com preços de créditos de compensação 
variando de €1 a €20.95 O comércio de créditos de compensação de carbono 
no setor voluntário não cria lacunas 
em qualquer limite de emissão, 
porque todos os atores neste setor 
estão comprando créditos de 
compensação voluntariamente, e 
não porque têm a obrigação legal 
de alcançar uma meta de redução. 
Porém, muitos sustentam que as 
compensações são uma distração 
perigosa, porque criam uma ilusão 
de que os efeitos climáticos de uma 
atividade que emite GEEs foram 
neutralizados pela compra do 
crédito de compensação. Por sua 
vez, isto solapa o reconhecimento e 
a consciência de que as atividades 
tiveram um efeito negativo sobre 
o clima, e remove o incentivo para 
mudanças comportamentais e 
estruturais que teriam originalmente 
impedido a emissão.
96

O mercado de cumprimento e o mercado voluntário têm muitos elementos 
em comum. São baseados nos mesmos conceitos (ver próximo sub-capítulo) 
e projetos em ambos mercados usam muitos dos mesmos mecanismos, 
ferramentas e procedimentos para calcular o volume de créditos de 
compensação que um projeto vai gerar ou pode vender. Mas há também 
diferenças importantes, sendo a mais crucial a falta global de escrutínio e 
transparência no mercado voluntário, o que faz com que seja provável que 
uma porcentagem consideravelmente mais alta dos projetos que vendem 
créditos de compensação neste mercado não esteja acarretando cortes 

94 Veja o estado do mercado voluntário de carbono em 2010 em:
http://moderncms.ecosystemmarketplace.com/repository/moderncms_documents/state_of_v_carbon_summary.1.1.1.2.pdf

95 http://www.ecosystemmarketplace.com/documents/cms_documents/StateOfTheVoluntaryCarbonMarkets_2009.pdf
96 http://www.responsibletravel.com/copy/copy100427.htm

Em outubro de 2009, a agência 
Responsible Travel, que fora 
uma forte voz a favor das 
compensações de carbono, 
tornou-se uma das primeiras 
organizações de viagens a 
anunciar que pararia de oferecer 
compensações a seus clientes. 
Ela afirmou que ‘com demasiada 
frequência compensações estão 
sendo usadas pela indústria do 
turismo nos países desenvolvidos 
para justificar seus planos de 
crescimento com base no fato 
de que dinheiro será doado 
para projetos em países em 
desenvolvimento. Metas globais 
de redução não serão atingidas 
desta maneira.’ 96
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adicionais de emissões. De fato, alguns projetos que foram rejeitados pelo 
MDL por não poderem substanciar suas afirmações de que reduções 
não teriam ocorrido na ausência de financiamento para compensação de 
carbono, venderam seus créditos em seguida no mercado voluntário.97

O conceito

O pressuposto básico por trás dos sistemas de compensação de carbono 
é que o importante para o clima são as concentrações totais de GEEs na 
atmosfera, e que portanto não importa onde são reduzidas as emissões. 
Baseado neste pressuposto subjacente, os sistemas de compensação de 
carbono irão a locais onde é mais barato, em termos relativos, reduzir 
emissões. Portanto, projetos de compensação de carbono são geralmente 
localizados no Sul, apesar de 
também haver alguns em países 
industrializados, especialmente 
nos EUA. Na maioria dos casos, 
projetos de compensação se dão em 
setores da economia que não têm 
obrigação legal de atingir uma meta 
de redução,98 mas onde cortes na 
emissão de emissões de GEEs são 
aparentemente mais baratos do que 
em setores com limites de emissão.
99

Partindo da premissa de que o 
importante não é o local da redução, 
mas a redução em si, os créditos de 
compensação podem ser usados 
por empresas sujeitas a um limite 
(como discutimos no capítulo 2) para 
pagar alguém, em algum lugar, para 
reduzir suas emissões. Por sua vez, 
isto permite a companhia sujeita ao 
limite a excedê-lo no local onde opera. 
As compensações, portanto, não são feitas para reduzir emissões; sua tarefa é 
deslocar as emissões de um local a outro. Porque os créditos de compensação 
permitem emissões adicionais por uma entidade com limites de emissão que 

97 Ver por exemplo: Rejected Indian CDM projects head to CCX. Carbon Finance, 25 de junho de 2008:
http://www.carbon-financeonline.com/index.cfm?section=lead&action=view&id=11339&return=search.

98 A exceção a esta regra são os projeto de compensação que fazem parte do mecanismo IC do Protocolo de Kyoto, em cujo caso a 
compensação se dá num país que tem uma obrigação legal de baixar suas emissões.

99 http://www.gao.gov/new.items/d09151.pdf.

Um relatório de novembro 
de 2008 do Government 
Accountability Office do 
Congresso dos Estados Unidos 
afirma que as ‘lições-chave do 
MDL incluem: (1) os recursos 
necessários para obter a 
aprovação de projetos podem 
reduzir a eficácia de custo e 
a qualidade dos projetos; (2) 
a necessidade de garantir a 
credibilidade das reduções de 
emissões representa um desafio 
regulatório significativo; e 
(3) devido aos negócios com 
as compensações, o uso de 
tais programas pode ser uma 
solução temporária, na melhor 
das hipóteses.’99
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senão não poderia tê-lo feito (pois teria violado o limite), é essencial que o 
crédito de carbono que permite essa emissão extra também seja adicional, 
senão os GEEs na atmosfera continuarão a aumentar. Há sérias dúvidas sobre 
a ‘adicionalidade’ de entre 30 e 50% das supostas reduções de emissões em 
projetos registrados com o MDL, o que quer dizer que emissões adicionais já 
foram justificadas pelo MDL sem serem compensadas por créditos adicionais.100 
Isto levará a um aumento das concentrações de GEEs na atmosfera.

Créditos de compensação permitem à empresa que os compra continuar a 
emitir gases do efeito estufa que ela deveria reduzir. Logo, compensações 
não reduzem emissões. Na melhor das hipóteses, o efeito líquido de uma 
compensação de carbono nas concentrações de gases do efeito estufa na 
atmosfera é zero, pois aquilo que se alega estar sendo reduzido num lugar 
permite a continuação de emissões em outro. Em muitos casos em que as 
reduções de emissões alegadas não são reduções adicionais — e portanto os 
créditos de compensação são usados em razão de reduções do tipo ‘negócios, 
como sempre’ — o efeito líquido é um aumento de emissões de gases do efeito 
estufa na atmosfera, já que emissão adicional que o crédito de compensação 
justifica não tem como contrapartida uma redução adicional.

No cerne do conceito de compensações de carbono está a necessidade de 
se garantir que os créditos de compensação resultam de cortes adicionais 
de GEEs genuínos, que do contrário não teriam ocorrido. Este conceito 
de ‘adicionalidade’ representa o maior dilema para os mercados de 
compensação, pois depende da possibilidade de se saber o que teria 
acontecido na ausência do projeto de compensação, e depois de se poder 
calcular quantas toneladas de GEEs teriam sido emitidas num futuro 
contra-factual sem o projeto. O pesquisador Dan Welch resume o dilema: 
‘Os créditos de compensação são uma mercadoria imaginária, baseada 

100 Schneider L (2007) Is the CDM Fulfilling its Environmental and Sustainable Development Objectives? An Evaluation of the 
CDM and Options for Improvement. Berlim, Alemanha.

CRÉDITOS DE
COMPENSAÇÃO
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na subtração daquilo que você espera que aconteça, do que você diz que 
teria acontecido.’101 Muitos defensores das compensações de carbono 
concordam que ‘não há apenas uma resposta correta para a questão da 
adicionalidade,’ i.e. é impossível verificar a estória hipotética do que 
teria acontecido na ausência do projeto.102 Porém, eles dizem que mesmo 
assim, testes bem escolhidos, análise financeira e bom senso podem 
habilitar qualquer consultor qualificado a julgar se as reduções alegadas 
são provavelmente genuínas, e assim se pode lidar com o ‘problema da 
adicionalidade’ até certo ponto. A seção de ‘argumentos usados com 
mais frequência’ no final deste capítulo discute esta questão com mais 
profundidade. 

O processo de aprovação no mercado de cumprimento

Antes de um projeto de compensação de carbono poder vender créditos 
de compensação, deve passar por uma série de etapas para averiguar o 
número de créditos de compensação que poderão, por fim, ser vendidos. 
Este guia utiliza os processos do MDL como referência para explicar as 
diferentes etapas. O mercado voluntário utiliza um procedimento menos 
estruturado com menos avaliações independentes das alegações e cálculos, e 
não tem um conjunto único de normas unânime. Tampouco tem uma base 
de dados central comparável à base de dados do MDL, que o secretariado 
da UNFCCC mantém para tentar evitar a dupla venda de créditos de 
compensação.103

Como são registrados os projetos do MDL e como 
se geram os créditos?

O MDL é um mecanismo baseado em projetos. Um projeto de MDL 
pode consistir de uma atividade num só local, ou ser composto da 
mesma atividade em diferentes locais. Para calcular a quantidade de 
emissões que podem vender, os projetos devem ou usar uma metodologia 
previamente aprovada ou propor uma metodologia nova. Em setembro 
de 2009 havia 124 metodologias aprovadas no MDL, das quais cada uma 
havia sido aprovada separadamente pelo Conselho Executivo do MDL.104 
Essas metodologias abrangem uma extensa gama de atividades, incluindo 
a captação de GEEs e iniciativas para incentivar eficiência na produção 

101 http://www.togetherworks.org.uk/index.php?q=node/156
102 Trexler M C et al. (2006) A statistically driven approach to offset-based GHG additionality determinations: what can we learn? 

Sustainable Development and Policy Journal 6: 30.
103 Mais detalhes sobre o processo, inclusive em que etapa a participação pública é possível, estão disponíveis no texto ‘Making your 

voice heard; a citizens guide to the CDM’, da organização International Rivers, www.internationalrivers.org.
104 http://cdmpipeline.org/cdm-methodologies.htm#3; acessada em 13 de setembro de 2009.
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e no uso de energia. Projetos de combustíveis fósseis também podem 
obter financiamento do MDL, por exemplo, através de metodologias que 
fornecem compensações de carbono para a construção de novas usinas 
de carvão ‘supercríticas’ (onde a queima de carvão é mais eficiente que 
em usinas de carvão ‘normais’). Os defensores destes projetos sustentam 
que uma usina de carvão ‘normal’ teria sido construída se a supercrítica 
não tivesse.105

Se um projeto quer ser considerado, deve submeter um Documento de 
Concepção de Projeto (em inglês, Project Design Document – PDD) para 
demonstrar como produzirá reduções de emissões que, caso contrário, 
não aconteceriam. O PDD deve também explicar como o projeto garante 
que as emissões reduzidas no local do projeto serão realmente reduzidas, e 
não simplesmente emitidas em outro local (um processo conhecido como 
‘vazamento’). Para estabelecer tanto o volume de créditos que resultarão 
desta economia de emissões adicional, como as potenciais emissões 
que surgirão noutro lugar como 
resultado do projeto, o PDD tem 
também que descrever a ‘linha-
base’ hipotética do projeto. Este 
linha-base hipotética descreve 
quantas emissões teriam sido 
emitidos sem o projeto de MDL. 
Como a documentação do PDD 
é altamente complexa, esta tarefa 
tende a ser levada a cabo por 
consultorias especializadas em formulação de projetos. O projeto deve 
então ser aprovado pela Autoridade Nacional Designada (AND) do país 
anfitrião, normalmente o ministério do meio ambiente ou da energia do 
país. Se há outras entidades diretamente envolvidas no projeto registradas 
em outros países, antes de se submeter o PDD à validação é preciso 
também que o país onde estão registrados estes parceiros de projeto 
submeta cartas de aprovação.

105 Quinze projetos buscaram validação sob a rubrica ‘Novas termelétricas conectadas ao sistema nacional usando uma tecnologia 
menos intensiva em GEEs’ (ACM0013) desde que essa metodologia foi aprovada em abril de 2007.
http://cdmpipeline.org/publications/CDMpipeline.xls, setembro de 2009.

‘Se você é um bom contador de 
histórias você tem o seu projeto 
aprovado. Se você não é um 
bom contador de histórias, não.’
Lambert Schneider, apresentação na conferência 
de Revisão do EU ETS, Bruxelas,
15 de junho de 2007
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Passos do processo de validação

O processo de validação começa com o envio do PDD a uma Entidade 
Operacional Designada (EOD), ou um validador, cuja tarefa é avaliar 
o projeto, e que deve ser acreditado pelo Conselho Executivo do MDL. 
Em fevereiro de 2010 havia 26 validadores acreditados pelo MDL, com 
duas das maiores empresas, Det Norsk Veritas (DNV) e TÜV SÜD, 
representando mais da metade dos projetos submetidos até então. No 
início do processo de validação, há um período de 30 dias, durante 
o qual o projeto proposto está aberto a comentários do público, e 
quaisquer comentários submetidos neste período devem informar as 
recomendações do validador. Diz-se que o processo de validação total 
leva em torno de 13 semanas.106

Além do problema subjacente de alegações de adicionalidade inverificáveis, 
algumas das críticas do MDL surgem do fato dos PDDs serem documentos 
muito técnicos e que geralmente estão disponíveis apenas em inglês, e que 
a comunicação sobre o período de comentário público frequentemente não 
alcança as comunidades afetadas pelo projeto. Tudo isto quer dizer que 
nunca são submetidos muitos comentários por aqueles mais diretamente 
afetados. Quando são submetidos comentários de natureza não-técnica, 
estes frequentemente não são considerados ou não se refletem nas 
recomendações do validador.

106 http://www.cd4cdm.org/Publications/UNEP-DNV_PDD%20Pitfalls%20Guidebook.pdf
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Uma vez o validador tenha avaliado o projeto e recomendado seu registro 
como um projeto de MDL, é feita uma solicitação de registro formal. O 
PDD e o relatório de validação são submetidos ao secretariado do MDL (o 
órgão administrativo ligado à UNFCCC responsável pela implementação 
do MDL). Os documentos são então encaminhados à equipe de registro e 
emissão da UNFCCC, que revisa tanto o PDD como o relatório de validação. 
A equipe pode solicitar revisões ou rejeitar o projeto completamente.

Os projetos recomendados pela equipe de registro e emissão são, por sua 
vez, encaminhados ao Conselho Executivo do MDL, que tem a palavra final 
sobre o registro. Uma vez registrado o projeto, deve-se submeter relatórios 
de monitoramento ao secretariado do MDL. Estes são revisados pela equipe 
de registro e emissão da UNFCCC, e o relatório seguinte é enviado para 
aprovação pelo Conselho Executivo do MDL.

Quando este processo é completado, o Conselho Executivo do MDL divulga 
o número de Reduções Certificadas de Emissões (RCEs) alocadas ao projeto. 
Na prática, muitas destas RCEs terão sido comerciadas anteriormente num 
mercado de futuros. Informações sobre o projeto publicadas na base de dados 
do MDL (http://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html) incluem o PDD, 
quaisquer comentários feitos sobre o projeto e respostas aos comentários, o 
relatório de validação, os relatórios de monitoramento e informações sobre 
o volume de RCEs emitidas a cada projeto. O centro Risoe da ONU (http://
www.cdmpipeline.org) tem uma base de dados atualizada e pesquisável, 
chamada CDM Pipeline, que inclui informações sobre os participantes do 
projeto e frequentemente sobre os compradores também.107

A aprovação no mercado voluntário

A diferença principal entre o MDL e compensações de carbono voluntárias 
é a ausência de supervisão, transparência, e uma série de normas uniformes 
contra as  quais os projetos do mercado voluntário são avaliados. Há 
várias normas no mercado voluntário (o Gold Standard, a Bolsa do Clima 
de Chicago, o Voluntary Carbon Standard etc)108 com base nas quais a 
adicionalidade e vários outros fatores que afetam o volume de reduções que 
um projeto de compensação pode reivindicar, são julgadas. Provedores de 
compensações voluntárias têm sido frequentemente criticados em razão de 
alegações de redução de carbono exageradas, infundadas ou enganosas.109 

107 Esta seção é uma versão do texto ‘How are CDM projects registered and credits generated?’, Carbon Trading – How it Works and 
Why it Fails, p. 64.

108 Para um panorama e análise dos diferentes padrões das compensações voluntárias, ver Kollmuss A et al. (2008) A review of offset 
programs: trading systems, funds, protocols, standards and retailers.

109 Ibid.

Ver Capítulo 4
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As falhas mais comumente citadas são a quase total ausência de fiscalização, 
e de monitoramento a longo prazo do cumprimento com as projeções de 
redução de emissões feitas no PDD, e o potencial para a dupla venda de 
créditos, na falta de qualquer tipo de registro abrangente para projetos de 
compensação voluntários. Muitos também argumentam que isto faz com 
que seja difícil para os compradores avaliarem o valor real dos créditos de 
compensação. Por causa desta falta de transparência, não é possível avaliar 
com certeza a quantidade de créditos de compensação demonstravelmente 
não-adicionais comerciados no mercado voluntário. Pode-se presumir, no 
entanto, que devido à ausência de escrutínio, a porcentagem é maior do que 
no MDL.

Os mecanismos de compensação no Protocolo de Kyoto

A diferença principal entre os dois mecanismos de compensação – o MDL 
e a IC – é que o MDL gera créditos de compensação num país sem meta de 
emissões sob o Protocolo de Kyoto, enquanto na IC, os projetos de geração 
de compensações são localizados num país que tem uma meta do Protocolo 
de Kyoto.

O problema conceitual de verificar os créditos de compensação gerados se 
aplica a ambos os mecanismos, mas muitos defensores de projetos de IC 
sustentam que a adicionalidade é um problema menor para eles, porque 
os projetos se dão em países com limite. Sendo assim, qualquer crédito 
gerado e vendido é deduzido do banco de permissões de emissão que lhe foi 
alocado sob o Protocolo de Kyoto. Isto é importante, pois sem esta conversão 
a redução seria contada duas vezes: uma vez pelo projeto de compensação 
de carvão que vende o crédito de compensação, e outra pelo país onde se dá 
a redução, o país com limite para o qual o projeto contribui para reduzir as 
emissões totais.

Para evitar este risco de dupla contagem, todo projeto de IC requer a 
aprovação do país no qual está localizado. Uma vez emitida a aprovação, 
os créditos de compensação do projeto de IC são trocados por uma porção 
equivalente da alocação de Unidades de Quantidade Atribuída (UQA) 
daquele país, com a UQAs convertidas numa nova unidade – Unidades de 
Redução de Emissões (UREs), para identificar sua origem como créditos 
de compensação de IC. Com esta conversão, o país que renuncia a algumas 
de suas permissões de emissão em troca de créditos de compensação de IC, 
aceita uma troca de uma permissão de emissão com um valor claramente 
verificável (a UQA), por um crédito de compensação cujo valor de 
redução não é verificável no mesmo grau (por ser um crédito gerado pela 
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comparação de uma redução real com uma estimativa de quão altas teriam 
sido as emissões se não tivesse ocorrido esta transação).

Porque os créditos de IC podem apenas ser vendidos se o país onde se dá 
o projeto está disposto a trocar créditos de compensação por licenças de 
emissão, há poucos projetos de IC em existência. Até fevereiro de 2010, 
apenas 17 projetos em três países estavam aptos a ganhar UREs de IC.

Que tipos de projetos são financiados por sistemas 
de compensação?

Até fevereiro de 2010, mais de 2500 projetos de compensações de carbono 
em 62 países tinham sido registrados com o MDL. O MDL identifica 
mais de 200 tipos de projetos dos quais se podem gerar compensações 
de carbono. Estes são agrupados em largas categorias, incluindo energia 
renovável, distribuição energética, redução de metano, eficiência energética, 
reflorestamento e substituição de combustível (ver gráfico 3 na página 
seguinte).110

Apesar do gráfico 3 mostrar a porcentagem de projetos por setor, 
surge um quadro diferente se os projetos são considerados por crédito 
de compensação, como mostra o gráfico 4. A fração de projetos de 
energia renovável sempre oscilou em torno de 60% de todos os projetos 
de MDL, enquanto o número de projetos de hidrofluorcarbonetos, 
perfluorcarbonetos e óxido nitroso somam apenas 2.1% de todos os 
projetos. O hidrofluorcarboneto, um gás refrigerante e o óxido nitroso, 
um subproduto da produção de fibras sintéticas, porém, foi responsável 
por uma grande proporção de todos os créditos – 26% de todos os RCEs 
até 2012. Estas reduções foram conseguidas fazendo ajustes técnicos 
comparativamente pequenos a operações de fábrica existentes. Estes projetos 
têm sido extensamente criticados, sobretudo por causa de suas margens de 
lucro astronômicas: estima-se que o valor dos créditos dados a projetos de 
HFC-23, usando a média dos preços de carbono de 2007, é de €4.7 bilhões, 
enquanto o custo da tecnologia para captar e destruir a mesma quantidade 
de HFC-23 está em torno de €100 milhões. Muitas empresas investiram 
seus lucros não em energia renovável, mas na expansão de suas operações 
poluentes.111

110 http://cdmpipeline.org/cdm-projects-type.htm#2
111 Point Carbon Market News, 10 de abril de 2007: ‘Indian chemical company books € 87 million windfall from carbon trading’.

Ver Gráficos 3 e 4, 
página 69

Ver Estudo 
de caso 4
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Gráfico 3 Porcentagens de projetos de MDL em processo de registro 
por categoria de projeto112

Gráfico 4 Porcentagens de créditos de compensação esperados 
até 2012 por categoria de projeto113

Quem redige os documentos dos projetos de MDL?

A aprovação de projetos de compensação de MDL é um processo muito 
técnico e complexo, com Documentos de Concepção de Projeto (PDD) 
que frequentemente passam de mais de 100 páginas e incluem cálculos 
matemáticos complexos. Muitos desenvolvedores de projetos sequer tentam 
produzir esses documentos sem ajuda externa. Consultores especializados 

112 Fonte: http://cdmpipeline.org/.
113 Ibid.
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em formulação de projetos têm produzido a maioria dos PDDs para 
projetos de MDL atualmente registrados. A maior destas empresas é a 
EcoSecurities. É também a maior compradora de todas de créditos de 
MDL, já que seus interesses estão mais no comércio de créditos do que 
nos projetos propriamente ditos. Em outubro de 2009, a EcoSecurities foi 
comprada pelo banco de investimentos J.P. Morgan, que havia comprado a 
empresa de compensação voluntária Climate Care, sediada no Reino Unido, 
no ano anterior. A compra da EcoSecurities é um indicador das mudanças 
e da consolidação do mercado de carbono. Grandes atores financeiros 
como Goldman Sachs e J.P. Morgan agora detém ações ou são donos de 
empresas envolvidas com a criação de projetos, o comércio de créditos de 
compensação e, frequentemente, também com a análise do mercado de 
carbono. Comentaristas estão cada vez mais levantando questões de conflito 
de interesses que surgem de tal integração estrutural de diferentes empresas 
no mercado de carbono.

Gráfico 5 Todos os projetos de MDL em processo de registro no Brasil, 
México, Índia e China como fração de todos os projetos114

114 Fonte: http://cdmpipeline.org/.
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Mesmo se houvesse amplo uso de leilões de permissões, as florestas 
deveriam ficar fora do comércio de carbono.
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Box 6 Por que muitas ONGs acham que créditos de 
 compensação florestais devem permanecer fora 
 dos sistemas de comércio de carbono115

A preocupação com as mudanças climáticas tem criado uma consciência 
a respeito da importância das florestas para um ambiente global 
saudável. Tem se prestado muita atenção à contribuição destas para 
com as mudanças climáticas, com as emissões de CO2 resultantes do 
desmatamento estimadas em 12-20% do total. Neste contexto, o comércio 
de carbono está sendo promovido como maneira de se angariar os 
fundos necessários para acabar com o desmatamento. Muitas ONGs 
ambientalistas que se opõe às compensações de carbono — e até muitas 
que são a favor do comércio de carbono em geral — argumentam que 
créditos de compensação florestais devem ser excluídos permanentemente 
dos sistemas de comércio de carbono pelas seguintes razões:

1. A armazenagem de carbono em árvores é temporária – As florestas 
oferecem armazenagem temporária de carbono como parte do ciclo normal 
de troca de carbono entre as florestas, a atmosfera e os oceanos. Árvores 
podem facilmente liberar carbono de volta à atmosfera por meio de fogo, 
doença, mudanças climáticas, decomposição natural e retirada de madeira.

Esta incapacidade de garantir a armazenagem de longo prazo do carbono 
(como fazem os projetos de compensação baseados na economia de 
combustíveis fósseis) é uma das razões pelas quais créditos de compensação 
florestais foram excluídos dos mecanismos de compensação do Protocolo 
de Kyoto e do EU ETS, embora o Protocolo de Kyoto permita projetos de 
compensação de plantio de árvores. No EU ETS, as empresas precisam 
mostrar que equilibraram suas emissões ou com permissões do EU ETS 
ou com créditos de compensação adicionais ao final de cada fase. Se uma 
empresa fosse usar créditos de carbono florestais, sempre haveria o risco 
de que o carbono seria liberado na atmosfera novamente — se as árvores 
fossem incendiadas ou derrubadas numa tempestade, por exemplo. Durante 
as muitas décadas que levaria para o carbono liberado se re-acumular 
em árvores, as contas da empresa não ficariam equilibradas a não ser que 
comprasse créditos de reposição.116

 

115 Estas ONGs incluem FERN, Friends of the Earth, Greenpeace, Global Witness e Rainforest Foundation, entre muitas outras.
116 Até o momento somente treze projetos de monocultura chegaram à fase de registro do MDL, de um total de mais de 2.000 inscritos.
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2. Via de mão única – Por outro lado, a liberação de carbono de origem fóssil 
na atmosfera é permanente e acelerará as mudanças climáticas. Combustíveis 
fósseis como carvão mineral, petróleo e gás ficam trancados no subsolo 
e somente têm seu carbono liberado quando seres humanos os extraem e 
queimam para obter energia. Uma vez liberado, o carbono de origem fóssil se 
soma ao pool de carbono ativo, perturbando seu ciclo natural.

3. Créditos falsos – Créditos de carbono do plantio de árvores ou proteção 
florestal alegam que o carbono temporariamente armazenado em árvores 
plantadas em regime de monocultura pode justificar liberações permanentes 
de carbono fóssil na atmosfera sem qualquer dano ao clima.
 

O ciclo do carbono fóssil, e o ciclo do carbono nos oceanos, 
atmosfera e florestas

O pool de carbono ativo
O carbono se movimenta entre 
as florestas, a atmosfera e os 
oceanos num ritmo natural 
complexo de ciclos diários/
sazonais/anuais/plurianuais. 
A quantidade total dos três 
armazenadores juntos raramente 
aumenta na natureza. Este é o 
carbono ativo.

O pool de carbono fóssil
Parte do carbono fica ‘trancado’ 
e raramente entra em contato 
naturalmente com a atmosfera. 
Este ‘carbono fóssil’ é 
armazenado permanentemente 
em depósitos de carvão mineral, 
petróleo e gás, e não faz parte 

do pool de carbono ativo, portanto. Quando nós humanos extraímos 
estas reservas, este carbono fóssil inativo não volta para o subsolo, mas 
é adicionado ao pool de carbono ativo, perturbando um equilíbrio 
delicado. Esta é uma das razões pelas quais o conceito de ‘compensações’ 
florestais é falho. Compensações florestais e plantio de árvores permitem 
a continuidade da extração de carvão mineral, petróleo e gás, que por sua 
vez aumenta a quantidade de carbono fóssil que é liberada para o pool de 
carbono ativo, assim perturbando o ciclo.

Combustíveis fósseis: 
Petróleo • Carvão Mineral • Gás
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4. Pé grande – Créditos de carbono do plantio de árvores ou da 
preservação florestal aumentam a dívida ecológica do Norte global. 
Quanto mais um país ou empresa do Norte consumir combustíveis 
fósseis, mais terra pode usar para ‘compensar’ suas emissões. Isto é injusto 
e aumenta a já grande pegada ecológica do Norte.
   
5. Subsídios para mega-plantações – Créditos de carbono do plantio de 
árvores representam um novo subsídio para a indústria da monocultura. 
As mega-plantações têm uma extensa lista de impactos negativos sobre as 
florestas e povos das florestas, e frequentemente exacerbam as disputas 
locais por terra e a violência.

6. Bomba relógio – Para as mudanças climáticas serem evitadas, é preciso 
reduzir drasticamente as emissões de gases do efeito estufa advindas 
de combustíveis fósseis. No entanto, as compensações permitem que as 
emissões continuem sob a falsa premissa de que foram ‘neutralizadas’. Isto 
apenas mascara a verdadeira crise e sentencia futuras gerações a viver com 
menos escolhas e sob condições piores.

7. Fraude florestal – As florestas desempenham um papel vital na 
armazenagem de carbono e na absorção dos impactos de episódios 
climáticos extremos. Mas vincular a reabilitação de florestas com créditos 
de carbono é um beco sem saída para os povos das florestas, além de para 
o clima. Para pôr um fim à crise das florestas é necessário agir contra 
as causas subjacentes do desmatamento, e não mais carbono fóssil na 
atmosfera, nem mais monocultura de árvores que ocupam as terras de que 
precisam as comunidades locais.

8. ‘Chute’ – Medir quanto carbono há em florestas é um processo repleto 
de incertezas. Cientistas já apuraram que estimativas do equilíbrio de 
carbono em florestas canadenses podem variar 1.000% se forem levados 
em conta fatores aparentemente pequenos, tais como níveis mais altos de 
CO2 atmosférico. 117

117 Para obter as fontes e mais dados, consulte a contribuição da FERN ao Eliasch Review: http://www.fern.org/sites/fern.org/files/
media/documents/document_4131_4132.pdf.
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Estudo de caso 4 Projetos de compensação de carbono

Muitos relatos de projetos de compensação de carbono descrevem os 
problemas por eles encontrados e, em alguns casos, por eles causados. 
Esta seção dá dois exemplos de projetos de compensação que renderam 
lucros inesperados a grandes poluidores industriais operando no Sul 
global por terem instalado itens de tecnologia de fim de ciclo que custam 
uma fração da receita realizada com a venda de créditos de compensação.

Quando foi criado, o MDL visava um segundo objetivo, a promoção 
do desenvolvimento sustentável. Entretanto, muita gente, de dentro do 
mercado de carbono inclusive, concorda com a afirmação de que o MDL 
está fracassando nesse intuito na maior parte de seus projetos. Após uma 
longa discussão sobre soberania durante as negociações da UNFCCC 
sobre as regras do MDL, a definição de desenvolvimento sustentável 
ficou a cargo de cada país anfitrião. Logo, nem o Conselho Executivo 
do MDL nem os validadores questionam se um projeto de fato oferece 
benefícios em termos de desenvolvimento sustentável. O Anexo 1 contém 
links para estudos de caso sobre 
projetos registrados no MDL 
que não trouxeram benefícios 
em termos de desenvolvimento 
sustentável para as comunidades 
locais e sobre como algumas das 
indústrias mais poluentes no 
Sul global estão lucrando com 
créditos de compensação para 
fazer os negócios de sempre. 
Os exemplos incluem projetos 
de compensação de fábricas de 
ferro-gusa, parques eólicos e 
usinas hidrelétricas na Índia, 
aterros sanitários na África do 
Sul, monocultura de árvores 
no Brasil e um projeto de 
preservação florestal e plantio de árvores em Uganda que está vendendo 
créditos de compensação no setor voluntário.


118 http://www.oeko.de/oekodoc/622/2007-162-en.pdf

Um levantamento da 
Delphi feito em 2007 pelo 
Öko-Institut na Alemanha 
sobre as perspectivas do 
MDL e IC revelou que 71% 
dos participantes pensavam 
que ‘muitos projetos do MDL 
também seriam implementados 
sem registro no MDL’, e 85% 
achavam que ‘em muitos 
casos, receitas do carbono são 
como um bônus, mas não são 
decisivas para a decisão de 
investimento’. 118
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Com respeito à questão das ‘adicionalidade’, estudos de caso da Índia e 
das Filipinas particularmente, além de casos de projetos hidrelétricos 
chineses registrados no MDL, destacam o fato de que uma grande 
parte dos projetos do MDL ganha permissão para vender créditos de 
compensação mesmo quando suas reduções alegadas obviamente não 
são adicionais. Existem várias estimativas de que 30-50%119 dos projetos 
registrados no MDL são considerados não-adicionais. A ampla gama de 
estudos de caso documentados (links disponíveis no Anexo 1) mostra 
que a adicionalidade erroneamente reivindicada não se limita nem a um 
país em particular, nem a um certo tipo de projeto, além de envolver a 
aprovação de inúmeros validadores com as devidas credenciais.

Lucros inesperados com o MDL

A queima de HFCs no Rajastão, Índia

Cerca de 2% dos projetos de compensação (mas por volta de um quarto 
dos créditos) em processo de registro no MDL são para a queima do gás 
refrigerante HFC-23. Esta captura e eliminação do HFC-23 requer apenas 
pequenas alterações tecnológicas de baixo custo às fábricas de HFCs 
existentes. Mas pelo fato do HFC-23 ser um gás do efeito estufa tão potente, 
ele pode gerar uma enorme quantidade de créditos de compensação. A 
empresa indiana do setor químico SRF Ltd, no Rajastão, alega que pode 
gerar um volume de até 3,8 milhões de créditos de compensação por ano 
usando este processo. Apenas em 2006/7, a empresa ganhou € 87 milhões 
com a venda de créditos de carbono. Ashish Bharat Ram, diretor-gerente da 
SRF, observou que ‘fortes receitas do comércio de carbono nos fortaleceram 
financeiramente, e agora estamos em expansão em áreas relacionadas ao 
nosso ponto forte, o negócio químico e de tecidos técnicos’.120

De acordo com Chandra Bushan do Centro de Ciência e Meio Ambiente 
de Nova Delhi, mesmo com os baixos preços que as compensações de 
carbono alcançam atualmente, a taxa de lucro ainda fica na faixa 600-
700%. Estas margens enormes também já fizeram com que empresas 
produzissem HFCs além da demanda de propósito, pois sua destruição é 
mais lucrativa do que o produto principal que elas fabricam. Os créditos 
de compensação têm significado um aumento na produção de HFCs 

119 Schneider L (2007) Is the CDM Fulfilling its Environmental and Sustainable Development Objectives? An Evaluation of the 
CDM and Options for Improvement. Berlim, Alemanha.

120 Point Carbon Market News, 10 de abril de 2007: ‘Indian chemical company books € 87 million windfall from carbon trading’.

Ver Gráficos 3 e 4, 
página 69

Ver Box 2
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acima da demanda de mercado, solapando o Protocolo de Montreal sobre 
Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, tratado internacional 
que visa aos poucos eliminar a produção de uma série de substâncias 
vistas como responsáveis por exaurir o ozônio.121 

Eliminando óxido nitroso na Coréia do Sul
122

A empresa química francesa Rhodia produz ácido adípico (usado para 
fabricar nylon) na Coréia do Sul. Durante a produção, óxido nitroso é 
liberado. O óxido nitroso é mais um potente gás causador do efeito estufa. A 
Rhodia adquiriu registro no MDL para um projeto de compensação no qual 
a empresa investiu US$ 15 milhões em equipamentos que destroem o óxido 
nitroso na planta da Coréia do Sul. A tecnologia usada pela Rhodia está 
disponível desde a década de 1970. Chegada a década de 1990, a maior parte 
dos produtores de ácido adípico nos Estados Unidos e na União Européia já 
haviam começado a reduzir voluntariamente suas emissões.

A própria Rhodia o fez em 
1998 em sua planta na França, 
mas não em suas operações 
estrangeiras (Coréia do Sul 
e Brasil). O projeto MDL na 
Coréia do Sul deve produzir 
créditos valendo até US$ 
1 bilhão. Como o volume 
de crédito é calculado em 
equivalentes de CO2, e como 
se supõe que o óxido nitroso 
é 298 vezes mais potente que o dióxido de carbono no Documento de 
Concepção de Projeto, a Rhodia consegue gerar 298 créditos de carbono 
para cada tonelada de óxido nitroso eliminada. A receita advinda 
dos créditos de carbono já vale 35 vezes mais que a da venda de ácido 
adípico, o produto principal da planta. Apenas em 2007, a destruição 
de óxido nitroso nas operações da Rhodia na Coréia do Sul e no Brasil 
gerou € 189 milhões em créditos de compensação do MDL, sendo que o 
equipamento em questão custou US$ 15 milhões.

121 Wara M W, Victor D G (2008) A Realistic Policy on International Carbon Offsets. Stanford University Program on Energy and 
Sustainable Development Working Paper 74.

122 http://expansionarytimes.wordpress.com/2008/07/23/carbon-trading-scam-french-firm-rhodia-cashes-in-under-unwarming-program/

Ver Box 2



‘Nós não fizemos parte destas 
discussões, não criamos as 
regras do jogo. Nós apenas 
sabemos trabalhar com 
as regras como elas foram 
estabelecidas.’ 122

Philippe Rosier, presidente da divisão de 
Serviços de Energia da Rhodia
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Os argumentos mais usados em favor das compensações 
e a resposta da FERN

Argumento: As compensações de carbono reduzem as emissões
123

Pela sua concepção, as 
compensações não reduzem 
emissões. Na melhor das hipóteses, 
as emissões são deslocadas de um 
local a outro. Uma redução em um 
lugar (o projeto de compensação) 
permite uma emissão extra em 
outro lugar, por exemplo, por 
uma empresa de energia num país 
industrializado. Como observa 
Keith Allott do WWF (Reino 
Unido), ‘o problema da compensação 
de carbono é que, na melhor das 
hipóteses, ela rouba de José para 
pagar João – sem nenhum benefício real para o planeta’.

Argumento: O aquecimento global é um problema global e um problema 
de quantidade, então não importa onde se reduz emissões, contanto que 
elas sejam reduzidas em alguma parte.’

Já que os cortes das emissões de combustíveis fósseis terão de ser drásticos 
– de acordo com o PIAC, tanto quanto 80-95% até 2050 – a questão sobre 
aonde as emissões são reduzidas é uma séria questão. Para se conseguir tais 
reduções, a maneira em que os países industrializados produzem e utilizam 
energia precisa mudar. Tais mudanças levam um longo tempo, e requerem 
grandes investimentos de capital. A compensação nos desvia de implementar 
estas extensas mudanças, que precisam ser implementadas para atingir 
reduções em tal escala. A compensação permite um atraso desta mudança, 
pois a empresa que compra o crédito pode continuar usando tecnologia 

123 http://www.ni.org.uk/, acessado em agosto de 2010.

Ver Box 1

‘Tão logo você busca reduções 
substanciais, a compensação de 
carbono se torna uma besteira 
injusta e impossível, equivalente 
a se levantar do chão puxado 
pelo bigode. Sim, ajudemos as 
nações mais pobres a reduzir 
o desmatamento e a poluição. 
Mas não finjamos que isso nos 
livra a cara.’ 123

George Monbiot, Guardian, 17 de julho de 2009
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intensiva em emissões. Portanto, a compensação atrasa a muito necessitada 
eliminação da produção de combustíveis fósseis. 

Além do mais, como a maioria das compensações não é adicional, depender 
das compensações, em muitos casos, acarretará um aumento de emissões. 
Para as empresas alemãs cobertas pelo EU ETS, por exemplo, a redução 
anual requisitada durante a Fase II (2008-12) é de em torno de 30 milhões de 
toneladas. Na Fase II, elas podem suplementar sua quota de emissões com 
créditos de carbono da ordem de 22% das permissões de emissões alocadas. 
Se apenas um terço dos créditos de compensação que elas usarem não for 
adicional, não haverá uma redução global total.

O problema com a compensação de carbono é que, na melhor das hipóteses, ela rouba de José 
para pagar João — sem benefício real para o planeta. Ver Capítulo 3 e página 78.

Ver também 
páginas 61, 75 
e 76.
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Além disso, as compensações perigam tornar-se um obstáculo às 
negociações internacionais sobre o clima. Em algum momento no futuro, o 
Sul terá de limitar suas emissões. Quando isto acontecer, estes países estarão 
numa posição difícil, pois o Norte já terá alcançado as reduções mais fáceis e 
baratas de se alcançar, com as quais será creditado.

Ainda há o dilema que todo projeto de compensação tem que enfrentar, 
independentemente da escala de créditos gerados ou o tamanho do 
compromisso de redução: eles estão vendendo créditos de compensação 
baseado numa contabilidade hipotética e inverificável de quão altas teriam 
sido as emissões na falta do projeto de compensação.

Argumento: Muitos projetos de compensação fornecem, efetivamente, 
reduções de emissões adicionais. Mesmo que não se possa prová-lo, 
sabe-se que é o que fazem.

‘Nenhum teste de adicionalidade jamais pode ser perfeito. Sempre haverá 
alguma fração de reduções não-adicionais que escaparão por entre qualquer 
processo de teste e cairão no pool de compensações creditadas, e uma fração 
de reduções verdadeiramente adicionais às quais o crédito é recusado.’124 
Mark Trexler, EcoSecurities

Muitos defensores do mercado de carbono concordam que não há uma 
resposta correta única à questão da adicionalidade, i.e. é impossível verificar a 
estória hipotética do que teria acontecido na ausência do projeto.125 Eles dizem 
que barrier tests bem escolhidos, 
análise financeira e bom senso 
podem habilitar qualquer consultor 
qualificado a julgar se é provável que 
as reduções alegadas são genuínas. 
Porém, a questão é que todo crédito 
de compensação vendido no 
mercado de cumprimento permite 
ao comprador soltar GEEs acima do 
limite de emissões, e todo crédito de 
compensação não-adicional resultará 
em mais GEEs na atmosfera do que se 
não tivesse havido o projeto.126

124 http://www.ecosecurities.com/Assets/13651/ef0508marfketview_p17_final.pdf
125 Trexler M C et al. (2006) A statistically driven approach to offset-based GHG additionality determinations: what can we learn? 

Sustainable Development and Policy Journal 6: 30.
126 http://online.wsj.com/article/SB122445473939348323.html

Quando indagado se créditos 
de compensação de carbono 
resultam em reduções reais 
e adicionais nas emissões de 
gases do efeito estufa ou não, o 
presidente da Bolsa do Clima 
de Chicago num momento de 
descuido respondeu: ‘Não é 
problema meu. Eu toco uma 
empresa que visa o lucro.’126
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A experiência com o MDL e o mercado voluntário demonstra, 
adicionalmente, que não foi possível estabelecer tais ‘mecanismos de análise 
suficientemente críveis’. Analistas de MDL, que avaliaram projetos de 
compensações do MDL baseado no pressuposto de que é possível estabelecer 
a ‘adicionalidade’, estimam que entre 30 e 50% dos projetos de compensação 
registrados com o MDL, aprovados como adicionais, teriam acontecido de 
qualquer forma.127 E quanto ao restante, não é possível verificar se as emissões 
teriam ocorrido ou não na ausência do financiamento para compensação.
128

Há também uma sobrecarga 
institucional como resultado de 
recursos e capacidade desgastados. 
Até fevereiro de 2010, 2605 
projetos haviam sido registrados 
e 48 aguardavam registro. Muitos 
observadores do MDL atestam que 
com esta quantidade de projetos, o 
sistema fica extremamente carregado. Os desenvolvedores de projetos têm 
criticado os procedimentos do MDL por serem demasiadamente complicados 
e demorados, resultando em atrasos ao registro do projeto e à emissão de 
crédito, e estão pressionando a ONU por um relaxamento das regras. Porém, 
fazer isso é não entender as razões fundamentais subjacentes à criação de 
uma burocracia labiríntica para o MDL. Como colocaram Michael Wara e 
David Victor em seu estudo sobre compensações de carbono: ‘Com a falta de 
qualquer outra fonte de informação sobre projetos individuais, e com a pressão 
exercida por países desenvolvidos e países em desenvolvimento, o Conselho 
Executivo do MDL é achacado a aprovar projetos. ... Assimetrias de informação 
proliferam; os incentivos alinham-se majoritariamente em favor da aprovação.’129

Argumento: Projetos de compensação proporcionam uma importante 
oportunidade de investimento que ajuda a reorganizar a infraestrutura 
energética de países em desenvolvimento.

Uma grande porcentagem de projetos de energia que vendem créditos 
de compensação do MDL teria existido independentemente do MDL. 
Este é o caso particularmente de projetos eólicos e hidrelétricos. Além 
disso, a maioria dos projetos de energia registrados pelo MDL não está 
substituindo combustíveis fósseis, na melhor das hipóteses, está apenas 

127 Schneider L (2007) Is the CDM Fulfilling its Environmental and Sustainable Development Objectives? An Evaluation of the 
CDM and Options for Improvement. Berlim, Alemanha.

128 http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,23392319-18544,00.html
129 Wara and Victor, op. cit., nota 6, p.14.

‘Mesmo sem MDLs nós 
seríamos lucrativos, mas nossas 
receitas seriam bem mais 
baixas.’128

Dr. Chan, diretor-gerente da CLP Renewables.
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suplementando-os, e assim, não está ajudando os países do sul a seguir um 
caminho industrial não-fóssil. O investimento na infraestrutura energética 
movida a combustíveis fósseis continua sendo intenso nos países chave 
do MDL. Às vezes ele é até feito 
diretamente pelo MDL, como no 
caso da tecnologia de usinas de 
carvão supercríticas.
130

Além do mais, a estrutura do 
mercado de carbono criou 
incentivos que favorecem projetos de 
compensação que fornecem grandes 
quantidades de créditos baratos, 
ao invés de favorecer projetos 
que surgem das necessidades e prioridades de comunidades locais ou que 
disseminam energias renováveis adequadas. Isto se reflete na experiência 
na África de um ativista e especialista em energia renovável e comunidades 
de longa data: ‘Quando a empresa para a qual eu havia trabalhado por dez 
anos se envolveu com o comércio de carbono, eu me angustiei cada vez mais. O 
trabalho já não era sobre “desenvolvimento sustentável”, mas sobre toneladas 
de CO2 em planilhas faz-de-conta.’131

Porque as compensações proporcionam um fluxo de receitas para a 
redução de alguns tipos de poluentes, podem, em alguns casos, incentivar 
também um aumento de poluição. Assim, as entidades poluidoras 
podem, posteriormente, obter crédito para reduzir emissões a partir de 
uma linha-base artificialmente alta. Este é particularmente o caso de 
compensações com uma alta margem de lucro. Como descrevemos no 
estudo de caso 4, algumas empresas geraram centenas de milhões de 
créditos de compensação como subproduto da instalação de um incinerador 
relativamente barato para queimar o HFC-23 produzido pela manufatura de 
gases refrigerantes e condicionadores de ar.  Os imensos lucros incentivaram 
um aumento de produção, ou a expansão de fábricas existentes, apenas com 
o objetivo de aumentar a produção de HFCs e depois destruir os poluentes 
resultantes para gerar compensações – um resultado que não só não traz 
nenhuma redução eficaz de GEEs em termos de custos, mas que arrisca 
solapar o Protocolo de Montreal, um tratado internacional que regula a 
eliminação gradual de substâncias destruidoras do ozônio, as quais incluem 
os gases refrigerantes.

130 http://www.timesnews.net/article.php?id=9016458
131 Comunicação pessoal.

‘Isto significa que uma 
termelétrica a carvão mineral 
não precisará reduzir as 
emissões no local da planta. 
Ela pode simplesmente seguir 
queimando carvão.’130

Hank Hayes, 29 de agosto de 2009
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Argumento: Projetos de compensação beneficiam as populações do Sul.

Em 2009, 71% dos projetos de compensação de MDL estavam localizados 
na China, na Índia e no Brasil, países semi-industrializados. Estes não são 
países altamente endividados e pobres, que mais precisam de ajuda. Os 
beneficiários são frequentemente grandes empresas pertencentes a países 
do norte, e sujeitas a oposição por comunidades locais afetadas por suas 
operações. Em alguns casos, o envolvimento das empresas com o comércio 
de carbono foi tanto que chegou a afetar seu rating de crédito. De acordo 
com um relatório de 2009, ‘O rating da empresa de produtos químicos Rhodia 
SA..., por exemplo, se beneficiou dos créditos de carbono . ... todas as ações 
de rating sobre a Rhodia desde o 
início de 2007 têm em conta os RCEs 
materiais que a empresa pôde receber. 
Nosso rating da Rhodia leva em conta 
a margem disponível muito alta 
destas atividades e seu fluxo de caixa 
material. Nossa expectativa é de que 
os créditos de carbono permanecerão 
o principal movimento de caixa do 
grupo em 2009 e 2010, como foram 
em 2007 e 2008. Acreditamos que 
nos últimos dois anos o fluxo de 
caixa operacional livre teria sido 
negativo se não tivesse sido pela 
venda de créditos de carbono.’ Há 
outros exemplos onde o MDL 
forneceu fontes de receita que aumentaram consideravelmente as margens 
de lucro, ou foram até mesmo o motivo principal pelo qual as empresas se 
mantiveram no azul. Este é o caso da empresa de cal Carmeuse Holding AS, 
sediada na Bélgica, cuja receita da venda de créditos de carbono no primeiro 
trimestre de 2009 fez com que a empresa conseguisse cumprir com suas 
obrigações financeiras.132

Um dos principais problemas do MDL é que ele existe para fomentar o 
desenvolvimento sustentável, mas é o país anfitrião quem define o que 
é o desenvolvimento sustentável. Isto quer dizer que, até agora, uma 
grande porcentagem de todos os projetos de MDL estiveram longe de 
ser sustentáveis, e levaram, de fato, a danos sociais e ambientais. Estas 
conseqüências negativas incluem projetos que permitem a expansão de 
indústrias poluentes, o deslocamento e outros impactos causados por 

132 Standard & Poor’s Credit Week (2009) Regulating CO2 emissions. Special report. 23 de setembro, p. 21.

Em 4 de fevereiro de 2010, o 
site de redes sociais voltadas 
a viagens Vida Loca Travel 
anunciou que doaria 5% de 
seus lucros para o International 
Medical Corps, já que considera 
a assistência internacional 
mais eficaz que a compensação 
de carbono para reduzir o 
aquecimento global no longo 
prazo, citando o trabalho do 
economista Jeffrey Sachs.
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hidrelétricas de grande escala, assim como impactos danosos resultantes de 
projetos de compensação de energia ‘renováveis’. A sustentabilidade não é 
garantida por nenhuma tecnologia em particular, mas pelo contexto sócio-
econômico no qual se utiliza a tecnologia. Se não é apropriada ao local, a 
energia renovável torna-se não-renovável e destrutiva no local.

Argumento: Projetos de compensação estão transmitindo tecnologia 
sustentável do Norte ao Sul. 

Um dos objetivos declarados do MDL foi de transferir a tecnologia de países 
industrializados ao Sul, para ajudar esses países a “pular” as indústrias altamente 
poluidoras dependentes em combustíveis fósseis. Mas a evidência indica que isto 
não está acontecendo, já que a maioria dos projetos de compensação depende da 
tecnologia existente, com lucros investidos não na limitação, mas na expansão 
das indústrias poluidoras. Há também pouca evidência de um movimento rumo 
ao desenvolvimento da infraestrutura relacionada à energia renovável. Até 2009, 
mesmo usando-se a definição do MDL de energia renovável, apenas 12% dos 
créditos de compensação se encaixaram nesta categoria.133

Ainda há mais perguntas sobre 
quem se beneficia com estes projetos 
de energia. Os projetos de energia 
renovável do MDL geralmente geram 
energia que vai direto para a rede 
nacional, e depois a centros urbanos 
ou ao exterior, evitando comunidades 
locais que sentem o impacto de, por 
exemplo, projetos de turbinas eólicas 
construídos em seus pastos. 
134

As reduções mais baratas que o 
MDL é projetado para promover 
são frequentemente a pior solução. 
Promove-se mais o ‘carvão limpo’ do que a transição à energia solar, por 
exemplo. Também há clara evidência de que, por causa do MDL, atividades 
altamente poluentes, como a produção do gás refrigerante HFC-23, 
aumentaram para que empresas possam vender os créditos de compensação 
resultantes da redução de subprodutos danosos do processo de produção.135

133 http://cdmpipeline.org/cdm-projects-type.htm
134 Michaelowa (2005), Climate or Development: is ODA diverted from its original purpose? ISSN 1861-504x
135 Consulte a página na internet da organização CDM Watch para obter detalhes sobre como empresas produtoras de gases refrige-

rantes exploram o MDL para aumentar seus lucros: http://www.cdm-watch.org/?page_id=451.

Michaelowa e Michaelowa 
argumentam que as 
compensações de carbono ‘em 
países em desenvolvimento 
dão aos políticos nos países 
industrializados uma estratégia 
bem vinda para desviar a 
atenção de suas bases da falta 
de êxito em reduzir as emissões 
de gases do efeito estufa em 
âmbito doméstico.’ 134

Ver Estudo de 
caso 4
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Box 7 Investimento com transferência de tecnologia é uma 
 estratégia morta?

Se mantivermos o vínculo com o MDL, transferências de tecnologia 
Norte-Sul facilitadas pelos mecanismos-padrão (assistência internacional, 
subsídios à exportação, investimento estrangeiro direto etc) giram em 
torno de tecnologias para exportação do Norte que foram desenvolvidas 
no marco da dominância dos combustíveis fósseis e da busca por 
substitutos. As tecnologias necessárias à superação da dominância dos 
combustíveis fósseis tendem a ser negligenciadas ou suprimidas. Um 
exemplo excelente é o Fundo de Tecnologia Limpa do Banco Mundial que 
alega lidar com as mudanças climáticas e, no entanto, promove o uso de 
termelétricas a carvão mineral no Sul com a transferência de tecnologias 
de ‘carvão limpo’ (definidas como aquelas que emitem não mais que uma 
termelétrica-padrão no Norte).

Não menos importante é o fato de que as concepções atuais de 
transferência de tecnologia fazem pouco da importância de trocas de 
tecnologia baseadas em inovações desenvolvidas no Sul. Transações 
Sul-Norte e Sul-Sul provavelmente se tornarão cada vez mais cruciais 
à medida que o globo se aquece mais. Na agricultura, por exemplo, 
embora sejam importantes os movimentos no-till (‘plantio direto’) e 
de permacultura no Norte, as principais reservas de conhecimento 
para se desenvolver a agricultura sem ou com baixo consumo de 
combustíveis fósseis — a chave da segurança alimentar — se localizam 
no Sul. Entretanto, o termo ‘transferência de tecnologia’ continua a ter a 
conotação de sempre, i.e., de se levar tecnologia’ do Norte para uma área 
‘carente de tecnologia’ do Sul. Na prática, em geral isto acaba levando à 
degradação, distorção ou destruição de um elenco de tecnologias em favor 
de outro.

Na era do aquecimento global, a ironia fica por conta de tecnologias 
verdes que frequentemente são degradadas por outras, menos verdes. Um 
exemplo de como este processo é encorajado pelo regime internacional 
atual de investimentos climáticos vem do vale do Rio Bhilangana, na 
região montanhosa de Uttaranchal, Índia. O sistema de irrigação de baixo 
carbono do vilarejo de Sarona usa barragens de rocha porosa para desviar 
suavemente a água para pequenos canais, ao mesmo tempo deixando 
que passe o sedimento. A água então flui para canais ainda menores que 
alimentam campos de arroz e trigo em forma de terraços. Estes devolvem 
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ao rio a água que sobra. Este sistema bem estabelecido de baixo carbono, 
como muitos outros na região, está sob a ameaça de uma hidrelétrica com 
capacidade para 22,5 megawatts que está sendo construída pela Swasti 
Power Engineering com a perspectiva de financiamento ‘de carbono’ via 
Protocolo de Kyoto. Os efeitos cumulativos incluiriam a perda de modos 
de vida, migração e perda de um tipo de saber que, ironicamente, será 
especialmente valioso num mundo ‘estufa’. Os moradores de Sarona nunca 
foram consultados e só souberam do projeto em 2003, quando as máquinas 
de construção chegaram. Somente em Uttaranchal, cerca de 146 projetos de 
barragens semelhantes estão em andamento ou foram propostos.

Trecho extraído de Larry Lohmann (2009) Climate as investment. 
Development and Change.

Argumento: As compensações nos permitem alcançar aquelas reduções 
‘fáceis de pegar’, especialmente através da interrupção da destruição das 
florestas, assim conseguindo cortes mais expressivos do que teria sido 
politicamente possível de outra maneira.

As compensações não reduzem emissões. Não podem fazê-lo, pois toda 
compensação tem um lado de compra, e outro lado de venda. Quaisquer que 
sejam os benefícios climáticos que um vendedor de créditos de carbono cria, 
o comprador retira. Até mesmo um projeto de compensação perfeito teria 
um resultado de emissões líquido de zero. E, dado que muitos projetos de 
compensação nem chegam perto de serem perfeitos, o resultado líquido de 
compensações leva a um aumento de emissões de GEEs.

Usemos o exemplo da iniciativa da UNFCCC de Redução das Emissões 
Resultantes do Desmatamento e da Degradação Florestal (REDD). 
Muitos sustentam que financiar a REDD com compensações de carbono 
proporcionaria tais reduções “fáceis de pegar”. Mas se a prevenção do 
desmatamento for usada como licença para continuar com a poluição do 
clima pela queima de combustíveis fósseis, não ocorrerá nenhuma redução 
líquida de emissões de GEEs. Na verdade, devido aos muitos problemas 
adicionais das compensações, e em particular, o fato de que o carbono nas 
florestas é muito volátil e pode ser solto muito antes do carbono fóssil extra 
ter deixado de interferir com as concentrações de GEEs atmosféricos, é 
possível que a poluição do clima líquida, de fato, aumente.

Ver Box 6
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Muitos defensores das reduções ‘fáceis de pegar’ através de compensações 
sustentam que não se trata de um jogo de soma zero, porque sem a 
capacidade de alavancar compensações de REDD críveis e ambientalmente 
saudáveis, as metas de redução atingíveis pelos formuladores de políticas 
públicas seriam consideravelmente reduzidas. O conceito é o seguinte: 
apesar das compensações em si não reduzirem emissões, a disponibilidade 
de créditos extras, da REDD e outras compensações, por exemplo, têm um 
benefício indireto ao clima. Utilizando estes direitos extras à poluição como 
flexibilidade adicional para atingir metas, diz o argumento, os formuladores 
de políticas públicas poderão concordar com metas mais estritas do que 
seria politicamente factível do contrário.

Mas quem se beneficia mais com a flexibilidade? Se a flexibilidade permite 
que usuários excessivos de combustíveis fósseis atrasem investimentos 
cruciais, o clima padece. Afinal de contas, são esses investimento a longo 
prazo pelos emissores mais altos que mais têm de mudar se quisermos lidar 
com o aquecimento global. Conforme discutimos na seção de argumentos 
do capítulo 2, faz muita diferença ao clima se uma tonelada de CO2 vem de 
uma usina de carvão ou de uma floresta em chamas. A primeira tonelada 
aumenta permanentemente a carga total de carbono em circulação nos 
oceanos, no ar, no solo, nas rochas e na vegetação. A segunda não. Ela 
sempre fez parte de um banco de carbono que circula pelo planeta. Porém, 
a primeira tonelada será a mais problemática no contexto do clima porque, 
uma vez liberada, não retornará ao banco de carvão fóssil por muito tempo. 
Uma molécula de CO2 de uma usina de carvão pode ser quimicamente 
igual a uma molécula de CO2 de uma floresta em chamas, mas isto não 
é climaticamente a mesma coisa. Claro que isto não quer dizer que o 
desmatamento não deva ser descontinuado, mas as florestas não serão salvas 
se isto for feito por meio de compensações, porque as compensações não 
levam à redução de emissões. E, sem cortar drasticamente as emissões (ao 
invés de deslocá-las, como fazem as compensações), como resultado da 
mudança climática a longo prazo, perderemos as florestas.

Ver também o 
Box 6
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Enquanto investidores buscam mais liquidez, cada vez mais comunidades 
vivenciam os efeitos das mudanças climáticas.
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Capítulo 4 Como o mercado de carbono funciona

Em 2009, o valor do carbono comerciado no mundo inteiro subiu a 8.7 
gigatoneladas, um aumento de 56% comparado com 2008, de acordo com o 
Banco Mundial.136 Porém, o valor de US$144 bilhões do mercado em 2009 
subiu por apenas 6%, de US$135 bilhões em 2008.137

Cifras como estas levantam algumas questões. O que exatamente se está 
comerciando? Quem está comerciando, por quê, e como? Quem se beneficia, 
e como isto está relacionado à detenção da mudança climática? Este capítulo 
irá examinar estas questões. Começaremos com uma descrição de alguns 
mecanismos chave do mercado, a seguir, veremos como estes são usados no 
mercado de carbono, e quem são os principais negociantes e compradores de 
produtos financeiros de carbono.

Muita gente ainda considera o comércio de carbono um processo simples, 
onde fornecedores de compensações com créditos para vender, ou empresas 
com falta ou excesso de permissões, comerciam uns com ou outros 
diretamente. Entretanto, o mercado de carbono se aprofundou ou – para 
usar a linguagem dos traders – maturou significativamente com o passar dos 
anos, acrescentando uma ampla variedade de compradores e vendedores aos 
participantes originais do mercado, e introduzindo uma extensa gama de 
produtos financeiros. Estes produtos incluem contratos de forwards, futuros, e 
opções de carbono, instrumentos financeiros agregados, e índices de carbono. 

Diferentes tipos de transações de mercado

As transações mais simples no mercado de carbono consistem na troca de 
permissões de carbono ou créditos de compensação por dinheiro: Isto é 
conhecido como spot trading, porque o acordo de troca se dá no ato [em inglês, 
‘on the spot’] (geralmente entre um a três dias depois de se ter chegado a um 
acordo quanto ao preço). O spot trading, ou comércio à vista, é relativamente 
livre de riscos para aqueles envolvidos na transação, já que não é provável que 
uma das partes se torne inadimplente num período de tempo tão curto.

136 World Bank; State and Trends of the Carbon Market 2010; p. 1
137 Ibid.
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Os preços à vista variam com cada transação no mercado e podem mudar 
rápida e inesperadamente com mudanças das informações sobre oferta e 
procura. Então, aqueles que trabalham no mercado procuram maneiras 
de reduzir o risco de comprar a preços muito altos ou vender a preços 
muito baixos, que é onde entra o hedging. Isto é quando entram no quadro 
negociantes e corretores com vários instrumentos de compra e venda, assim 
criando um mercado de derivativos.  É aqui, no complexo mundo de swaps, 
opções, futuros (todos explicados abaixo), que se negocia a vasta maioria das 
permissões e créditos.

Derivativos

Talvez a maneira mais simples de se explicar um derivativo é usando o 
exemplo do fazendeiro que vende maçãs a uma loja por um preço acordado 
antes da colheita. Isto tem prós e contras para o fazendeiro; protege-se 
contra futuras quedas de preço, mas arrisca-se a perder futuros aumentos. 
Este contrato de venda de bens futuros é chamado de ‘forward’ e é usado 
onde quer que preços de produtos sejam voláteis. A data na qual se firma o 
contrato é conhecida como data de transação, e a data em que as maçãs são 
colhidas e entregues como data de maturação.

Num exemplo de um forward, a loja paga o que é conhecido como um 
‘prêmio’ por ter assumido a exposição a qualquer flutuação no preço das 
maçãs. Este prêmio geralmente existe em forma de um preço ligeiramente 
inflacionado pelo produto, ao invés de uma simples taxa. O fazendeiro espera 
que, se o preço das maçãs subir entre a data de comércio e de maturação, 
qualquer perda por ter concordado em vender por um preço mais baixo será 
pelo menos compensada pelo prêmio pago pela loja. Se o preço das maçãs cair 
entre as duas datas, o fazendeiro terá lucrado mais que o esperado.

Além do forward, o mercado de derivativos tem ainda três outros elementos 
fundamentais: o futuro, a opção e o swap. Os futuros são muito parecidos 
com os forwards, já que o comprador e o vendedor concordam em trocar 
os ativos por dinheiro na data de maturação. A diferença é que os futuros 
são comerciados por uma bolsa, o que quer dizer que os termos e condições 
são estabelecidos por qualquer que seja o contrato de futuros oferecido por 
esta bolsa. Apesar de um futuro ser um acordo bilateral entre duas partes, 
contanto que elas sejam registradas para comerciar numa bolsa, elas nada 
têm que saber uma da outra. Em contraste, os forwards são negociados 
entre partes que têm conhecimento uma da outra, mas pouca informação 
sobre a transação é tornada pública. Normalmente, os forwards têm maiores 
prazos de maturação que os futuros, que tendem a limitar-se a curto e médio 
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prazos. No mercado de carbono, compra-se e vende-se futuros numa bolsa 
como a Bolsa Européia do Clima, enquanto os forwards são negociados no 
mercado de balcão. Ambos podem ser comerciados tanto por investidores 
quanto por emissores.

As opções permitem uma das partes a pagar uma taxa no ato pela inclusão 
de uma cláusula de saída no contrato de comércio de carbono. Numa opção 
há quem paga e quem recebe a taxa. Quem recebe é obrigado a cumprir o 
contrato, mas quem paga, não. As opções são populares porque permitem 
que o pagante abandone o contrato se existir a oportunidade de fazer um 
melhor negócio comprando ou vendendo ao preço à vista disponível na data 
de maturação. Tudo o que o pagante perde é a taxa paga no ato. No mercado 
de carbono, as opções são negociadas entre emissores, ou especuladores, e 
negociantes como bancos de investimento.

Um swap é um acordo entre duas partes para trocar a diferença entre dois 
preços de uma quantidade fixa de um produto, a intervalos periódicos. 
Normalmente, a troca é a diferença entre um preço fixo (determinado na 
data do negócio) e o preço à vista da mercadoria a intervalos periódicos. 
Quem paga e quem recebe depende de se o preço fixo é mais alto que o 
preço à vista. Swaps são transações puramente financeiras que permitem aos 
traders fazerem hedge ou especular com preços futuros sem ter que deter o 
ativo subjacente.

Estes quatro derivativos básicos são frequentemente misturados de acordo 
com os desejos de clientes individuais. Porque o mercado de carbono é 
relativamente novo, a maior parte dos negócios é limitada a um destes 
quatro instrumentos de derivativos básicos – apesar de que tipos de 
derivativos novos e mais complexos estão sendo desenvolvidos. Contrário a 
outras mercadorias, quando se comercia carbono não se negociam bens.138

Como se negociam derivativos

Derivativos podem ser comerciados numa bolsa ou no mercado de balcão. 
Estes dois tipos de comércio têm diferenças importantes. Enquanto uma 
bolsa funciona como um clube, com um título de sócio pelo qual se paga, 
o mercado de balcão é muito menos estruturado. Aqueles envolvidos no 
comércio de bolsa, por exemplo, têm de dar provas de solvência e de um 
nível mínimo de normas de transparência. Uma bolsa também tenta reduzir 

138 Michelle Chan da organização Amigos da Terra EUA pesquisou o desenvolvimento do mercado de carbono e detalhou o 
surgimento de papéis estruturados que se amparavam em créditos de carbono ainda não liberados. Seu relatório atualizado está 
disponível em: http://www.foe.org/sites/default/files/CarbonMarketsReport.pdf.
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o risco de falências, certificando-se de que compradores e vendedores 
mantêm dinheiro em conta (chamada de ‘margem’) para poder cobrir 
potenciais perdas.139

O mercado de balcão é o método de comércio favorecido por uma porção 
considerável do mercado de carbono, apesar de que a porcentagem de 
comércio de balcão esteja caindo em relação às transações em bolsas.140 
O comércio de balcão acontece quando duas partes compram e vendem 
derivativos, geralmente através de um banco de investimento. As partes do 
contrato estão livres para escolher seus termos e, como resultado disso, os 
contratos são menos padronizados do que os contratos de bolsa, e variam 
de instituição a instituição. Uma vantagem do sistema de balcão para o 
trader, é que se evita a necessidade de se ter uma margem, assim como 
os custos incluídos nos negócios de bolsa. Porque o comércio de balcão é 
visto como menos transparente e de mais alto risco do que o sistema de 
bolsa, no período depois da crise financeira, os EUA e a UE propuseram 
regulamentações mais estritas de controle do mercado de balcão, que 
também afetaria o comércio de balcão de permissões e créditos de carbono.

Quem está comerciando?
141

Empresas e governos cobertos por 
um sistema de cap and trade usam 
o comércio para gerir os custos de 
seu cumprimento com o limite de 
suas emissões.  Eles comerciam 
com o objetivo de minimizar custos 
através da maximização de lucros 
de ativos de carbono (as permissões 
recebidas), e pela tentativa de 
previsão dos futuros preços de 
permissões e créditos. Os traders que 
trabalham para empresas que têm 
projetos de compensação tentam 
administrar seus projetos com lucros, 
e obter o melhor preço possível 

139 À medida que o preço do item negociado flutua, a quantia na conta pode mudar para refletir este fato, num processo chamado 
de margin call. Se nem uma parte nem a outra comunica uma margin, a bolsa pode forçar a venda do ativo por seu valor de 
mercado atual. Futuros negociados em bolsa são vistos como os derivativos mais transparentes de todos, embora isto não tenha 
impedido abusos no system, o mais notável dos quais foi o colapso do banco Barings em 1995 devido aos enormes prejuízos 
incorridos por Nick Leeson, um trader de futuros do banco baseado em Cingapura.

140 Transações em bolsa versus o mercado de balcão declinaram de quase 100% em 2005 para menos de 50% em janeiro de 2010. 
Stated and Trends of the Carbon Market 2010; World Bank; p. 9.

141 ‘DSM CEO cautions on carbon derivatives dangers.’ Reuters, 27 de janeiro de 2010.

Hoje já estão sendo 
desenvolvidos derivativos de 
preços de CO2 que são tão 
complicados que eu já não 
entendo mais. Se você tem um 
mar de derivativos que fica 
tão grande que se torna uma 
indústria em si mesma, isto é 
muito perigoso, pois o rabo 
pode acabar abanando o cão.”141 
Feike Sijbesma, executivo-chefe 
do grupo químico holandês DSM
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para os créditos que produzem. Especuladores pretendem lucrar com a 
volatilidade dos preços, enquanto outros traders focam em oferecer empresas a 
oportunidade de pagar uma taxa para protegê-las da volatilidade dos preços.

Enquanto alguns traders tentam combater a volatilidade dos preços, outros 
jogam no mercado para lucrar com essa mesma volatilidade.

O conglomerado de energia Enron, que desmoronou magistralmente em 
2001, foi um dos principais defensores do comércio de carbono, e muitos 
de seus empregados agora estão envolvidos com o mercado de carbono.142 
Alguns dos maiores compradores de créditos de compensação de MDL 
atualmente são bancos como o Barclays, Goldman Sachs, Crédit Suisse, 
Deutsche Bank, Rabobank, JP Morgan, BNP Paribas, Vitol e Merrill Lynch.

Diferentes preços no mercado de carbono

Negócios à vista

No mercado à vista, ou a dinheiro vivo, vendem-se permissões ou créditos 
previamente emitidos. Em 2008, as difíceis condições bancárias levaram 
a um grande crescimento da proporção de negócios à vista com carbono. 
De acordo com o Banco Mundial, os traders de carbono ‘estavam vendendo 
majoritariamente no mercado à vista – onde houve um grande aumento de 
atividade e bateu recordes diários e mensais de volumes negociados durante 
a crise financeira. Isto se reflete em dados de mercado que mostram que 
permissões e créditos de compensação foram comerciados por dinheiro, já que 
empresas com falta de dinheiro na UE monetarizaram suas concessões para 
arrecadar fundos num ambiente de pouco crédito.’143

Negócios de derivativos

Como explicamos no capítulo 3, o MDL tem um Conselho Executivo que 
veta e registra projetos, e há atualmente 2500 projetos registrados. No MDL, 
créditos conhecidos como Reduções Certificadas de Emissões (RCEs) não 
são emitidos até o projeto ter sido aprovado e suas reduções projetadas 
verificadas como tendo ocorrido. Devido ao período de tempo deste 
processo, projetos de compensações intensivos em capital frequentemente 
requerem um financiamento à vista considerável. Empresas ou governos, 
portanto, às vezes fornecem financiamento para projetos em potencial, 
comprando créditos antes dos créditos terem sido emitidos.

142 Ver http://archive.columbiatribune.com/2002/Feb/20020226Comm007.asp.
143 World Bank 2008 Overview of Carbon Markets, p. 5.
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No mercado voluntário, a vasta maioria das vendas se dá antes das reduções 
de emissões terem sido alcançadas. Na linguagem dos traders, isto quer 
dizer que para levantar fundos, muitos projetos terão de ser trazidos ao 
mercado pela venda a priori dos créditos que irão produzir. Contratos deste 
tipo são governados pelos assim chamados Acordos de Compra de Redução 
de Emissões (ERPAs). Em troca pelo grau de certeza sobre os futuros 
preços de carbono que proporcionam tais contratos, os preços acordados 
são normalmente abaixo do preço de mercado dos créditos. Estes ERPAs 
também contém cronogramas para a compra e a entrega, assim como regras 
que governam a transferência de contratos a outras partes.

Mercados de carbono primário e secundário

No mercado primário, os participantes do mercado compram créditos 
de carbono dos detentores originais do projeto, muitas vezes antes de se 
validar os créditos de compensação. Para permissões como as licenças 
do EU ETS, o mercado primário é o leilão ou distribuição de permissões 
inicial do governo. Um exemplo comum de uma transação de créditos no 
mercado primário é um ERPA entre um desenvolvedor de projeto de MDL 
e um comprador de crédito, como o Fundo Prototípico de Carbono do 
Banco Mundial, ou a mesa de carbono, por exemplo, do Goldman Sachs. O 
comprador pode usar ou ‘aposentar’ o crédito, ou vendê-lo a outra parte.
144

Se o comprador revende o crédito de 
MDL a outra parte, esta transação já 
ocorre no mercado secundário. Da 
mesma maneira, se uma entidade 
adquire uma permissão num leilão 
de governo e depois a vende, a isto 
também se refere como comércio no 
mercado secundário. Geralmente, se 
um crédito de carbono é comprado 
de alguém que não o desenvolvedor 
original do projeto, este comércio é 
feito no mercado secundário. Um 
crédito de compensação de MDL 
secundário pode ser comerciado 
entre participantes do mercado antes 
ou depois de ter sido emitido.

144 http://www.scribd.com/doc/20181893/Friends-of-the-Earth-Carbon-Markets-Report

Ver Anexo 2

‘Créditos de compensação de 
carbono provavelmente serão 
comerciados como derivativos 
e detêm riscos particularmente 
altos. Uma das razões é que os 
vendedores frequentemente 
prometem entregar créditos de 
carbono antes de eles terem sido 
lançados, ou até antes mesmo 
das reduções de emissões de 
gases do efeito estufa terem sido 
verificadas.’144  
Michelle Chan, Friends of the Earth EUA
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Créditos comprados no mercado de compensação primário e créditos 
comerciados no mercado secundário antes de terem sido emitidos são 
relativamente arriscados por causa da possibilidade do projeto não livrar o 
volume de créditos projetado. Várias empresas especialistas agora oferecem 
‘ratings de projeto’, que vão de ‘AAA’ até ‘junk’, aos projetos de MDL dos 
quais originam os créditos de compensação. Fatores como o tipo de projeto, 
a etapa em que se encontra no processo de aprovação, e o país onde é 
localizado, todos afetam o ‘risco de entrega’ de um projeto e seus créditos de 
compensação, e, portanto, seu rating. Por exemplo, comparado aos projetos 
eólicos, projetos hidrelétricos tem um ritmo de aprovação mais baixo e mais 
lento pelo Conselho Executivo do MDL, e são geralmente considerados 
mais arriscados. Portanto, diferentes projetos de compensação no mercado 
primário podem prometer uma quantidade igual de reduções de carbono, 
mas seus créditos podem ter preços muito diferentes. 

Gráfico 6 O mercado de carbono em forma de organograma145

145 Fonte: Michele Chan, Friends of the Earth US, apresentação particular.
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Por ser difícil para os compradores de créditos de compensação determinar 
o risco e a liquidez de um projeto no mercado de permissões, muitos 
analistas têm indicado as similitudes preocupantes entre o comércio de 
derivativos de compensação e derivativos de hipotecas subprime. Ambos 
correm um alto risco de não ‘pagar’ e, no entanto, abrangem uma proporção 
aterradora do mercado.146

Estes riscos podem ser ocultados, principalmente quando agregadores ou 
desenvolvedores (empresas que especializadas em financiar projetos de 
compensação) como a EcoSecurities147 se unem a bancos de investimento 
com muito mais capital para poder oferecer títulos, agrupando créditos de 
compensação futuros de projetos de vários tipos e localizações diferentes, 
difundindo e separando os riscos. Isto mascara o acúmulo de risco da 
mesma maneira que derivativos de hipotecas subprime foram disfarçados 
antes de serem vendidos a clientes desprevenidos. As avaliações de tais 
ativos podiam ser inflacionadas devido a conflitos de interesse como 
aqueles de outras partes dos mercados financeiros, onde empresas 
envolvidas na estruturação do produto financeiro estão também envolvidas 
com a avaliação dos ativos subjacentes. Tais riscos são exacerbados pelo 
problema da avaliação no cerne de qualquer compensação de carbono: 
como avaliar com credibilidade ‘uma mercadoria imaginária’, que foi 
gerada ‘baseada na subtração do que você espera que aconteça, daquilo que 
você diz que teria acontecido’?148

Financistas de carbono utilizam várias estratégias para gerir estes riscos. 
No exemplo de compensação de carbono previamente mencionado, um 
fundo de carbono podia agrupar créditos de compensação com datas de 
conclusão anteriores para criar uma porção de produtos mais ‘segura’ 
para os investidores. Um desenvolvedor de compensações que opera num 
país anfitrião instável poderia comprar um seguro de risco político para 
receber um melhor rating para seu projeto. Em 2008, a companhia de 
resseguros Munich Re e a seguradora especialista Carbon Re se uniram 
para oferecer apólices para cobrir o risco de entrega para compradores 
de créditos de compensação.149 Talvez a estratégia de redução de riscos 
mais comum no mercado secundário seja vender créditos de ‘entrega 
garantida’ – isto quer dizer que o vendedor completará a diferença 
(por exemplo, com um pagamento em dinheiro), se o projeto de MDL 

146 http://www.foe.org/pdf/Credit_Crisis_and_Climate.pdf
147 Cada vez mais, bancos de investimento estão comprando tais agregadores de projetos de compensação como parte de sua 

estratégia de maior envolvimento no mercado de carbono. A EcoSecurities, embora ainda funcione com seu nome original, foi 
recentemente comprada pelo banco de investimento JP Morgan.

148 Dan Welch. Ver http://www.togetherworks.org.uk/index.php?q=node/156.
149 http://www.facmagazine.com/public/showPage.html?page=reinsurance_breakingnews_story&tempPageName=789874

Ver página 101
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subjacente não livrar o número de créditos prometido. Esta promessa, 
sobretudo se vem de uma instituição bem capitalizada, torna os créditos 
de compensação garantidos mais caros do que os não-garantidos; 
porém, ainda serão negociados a preço de desconto comparado com 
as permissões emitidas por governos, que são consideradas as ‘mais 
seguras’.

Como se aplicam os derivativos financeiros 
ao mercado de carbono?

Transações simples hoje representam apenas uma porcentagem 
muito pequena do mercado de carbono. O mercado de carbono está 
agora muito distante de seu início, quando o comércio se tratava 
de uma simples troca entre duas partes: uma que necessitava uma 
permissão ou crédito de compensação para cumprir com seu limite, e 
outra com uma permissão ou crédito sobressalente. Em conferências 
financeiras, o carbono agora está sendo comercializado como uma 
nova classe de ativo para investidores como fundos de pensão. O 
mercado de carbono ‘maturou’ 
e, como conseqüência disto, a 
natureza de seu comércio mudou 
consideravelmente. Esta seção irá 
considerar como os derivativos 
financeiros mais complexos e 
o comércio pela especulação, 
ao invés de pelo cumprimento, 
mudaram a dinâmica do 
mercado de carbono. Também 
irá explorar como instrumentos 
financeiros complexos aumentam 
a volatilidade de preços e a 
especulação no mercado de 
carbono, e desengatam cada vez 
mais o desenvolvimento do mercado de carbono de seu objetivo original 
de proporcionar a maneira mais eficiente em termos de custos das 
empresas reduzirem suas emissões de GEEs.
150

Mercado de balcão versus negociação em bolsa

Tanto traders de mercado de balcão e bolsas de carbono negociam com 
derivativos como forwards (mercado de balcão), futuros (bolsas) ou 

150 Carbon Market Europe, 12 June 2009 www.pointcarbon.com

‘Dado que, mais que quaisquer 
outros, os mercados de 
carbono são formados 
via regulamentação, o 
detalhamento exato de seu 
desenho regulatório afetará 
profundamente o êxito ou 
não do mecanismo de limite e 
comércio.’150

Imtiaz Ahmad, diretor executivo, comércio 
de carbono, Morgan Stanley
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swaps. Ambos também podem negociar em créditos de compensação ou 
permissões de emissão diretamente. Em 2009, 53% de todo comércio do 
EU ETS se deu no mercado de balcão, enquanto os 47% restante foram 
em bolsas.151 Cerca de 85% do comércio em bolsas foi feito pela Bolsa 
Européia do Clima (ECX) em 2009. Os contratos da ECX são liberados 
pela maior câmara de compensação da Europa, a LCH Clearnet, e são 
regulados pela Autoridade de Serviços Financeiros (FSA) do Reino Unido, 
devido à localização da bolsa em Londres. Outras bolsas em atividade são: 
Bluenext, Bolsa do Clima de Chicago (CCX), Climex, EEX, EXAA, Green 
Exchange, GME/PEX, MCX e Norpool. No mercado de balcão, as compras 
são geralmente organizadas por um ERPA. Estes podem ter diferentes 
formatos, mas normalmente estipulam o preço das reduções, os volumes 
esperados e o prazo de entrega.

A maioria do comércio de créditos de compensação de carbono de MDL 
ocorre nos mercados de balcão (71% por valor, ou US$7.1 bilhões em 
2008).152 O comércio secundário de créditos de compensação (i.e. créditos 
geralmente comprados de uma instituição financeira ou outra entidade 
que previamente comprou o crédito diretamente do dono do projeto de 
carbono) mais que dobrou entre os primeiros três trimestres de 2007 
(US$ 4 bilhões) e no mesmo período em 2008 (US$ 10 bilhões).153 Em 
contrapartida, o mercado primário de compensação de MDL, onde os 
créditos de compensação são comprados diretamente dos desenvolvedores 
de projetos, caiu em mais da metade de 2009 a 2009 (ver tabela 2 a seguir). 
O mercado secundário de créditos de compensação tem continuado a 
crescer exponencialmente.154

151 World Bank: State and Trends of Carbon Market 2010.
152 Capoor K, Ambrosi P (2009) State and Trends of the Carbon Market 2009. Sustainable Development Operations, World Bank. p.38.
153 Ibid.
154 Capoor K, Ambrosi P (2009) State and Trends of the Carbon Market 2009. Sustainable Development Operations, World Bank. p.38
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Tabela 2 O mercado de carbono em 2008 e 2009 em números

2008 2009

Volume 
(MtCO2e)

Valor 
(US$ milhões)

Volume 
(MtCO2e)

Valor 
(US$ milhões)

Mercados de Concessões

EU ETS  3,093  100,526  6,326  118,474

NSW  31  183  34  117

CCX  69  309  41  50

RGGI  62  198  805  2,179

AAUs  23  276  155  2,003

Subtotal  3,278  101,492  7,362  122,822

Spot e compensações secundárias do Protocolo de Kyoto

Subtotal  1,072  26,277  1,055  17,543

Transações com base em projetos

MDL primário  404  6,511  211  2,678

IC  25  367  26  354

Mercado voluntário  57  419  46  338

Subtotal  486  7,297  283  3,370

Total  4,836  135,066  8,700  143,735

Source: World Bank; State and Trends of Carbon market 2010

A tabela acima mostra que o comércio de permissões representa 85,5% do 
mercado, enquanto o comércio de compensações primárias e secundárias 
responde por 14,5%, sendo que está em declínio o comércio de créditos primários 
do MDL.155 Os dados também mostram claramente que o EU ETS é o motor do 
mercado de carbono. No Box 8 você encontra a explicação do valor.

Futuros

O comércio de futuros constituiu a maior parte das transações em 2009, 
com uma quota de 73% do EU ETS.156 Várias bolsas oferecem contratos de 
futuros, dentre as quais: Bluenext, a Bolsa do Clima de Chicago (CCX), EEX, 
EXAA, Green Exchange, GME/PEX, MCX, e Norpool.

155 Para cada segmento de mercado isto representa o valor nocional de todo o comércio naquele segmento, i.e., o comércio 
derivativo e não-derivativo como um todo — o não-derivativo sendo o mercado à vista. Os números da divisão entre o comércio 
derivativo e não-derivativo para o mercado como um todo fornecidos anteriormente não se espelharão em cada segmento. 
Dados extraídos de ‘State and Trends of the Carbon Market 2010’, maio de 2010, p. 1.

156 World Bank; State and Trends of Carbon Market 2010.
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Opções

As opções representam uma porcentagem pequena, mas cada vez maior da 
atividade do mercado de carbono, apesar de que possa haver um comércio 
de balcão de opções não-relatado. Um mercado de opções para créditos 
de compensação MDL começou a surgir na segunda metade de 2008, com 
hedging, realização de lucros, formação de caixa e arbitragem (a compra 
e venda simultâneas de um ativo para lucrar com as diferenças de preço 
em mercados ou formas diferentes) como principais forças propulsoras.157 
Em 2009, 9.1 milhões de opções de créditos de compensação MDL foram 
comerciados, em contraste com a cifra de 2008 de 67.8 milhões, o que 
significa um aumento de 34%.158 O primeiro ano completo de comércio de 
opções de licenças EU ETS foi 2009.

A contínua incerteza financeira e o acesso reduzido aos empréstimos 
baratos são citados como fatores adicionais para o crescimento 
contínuo do comércio de opções de permissões ETS; e as opções podem 
proporcionar uma fonte de financiamento quando outros financiamentos 
não estão disponíveis ou são mais caros. Este é mais um exemplo de 
como as permissões EU ETS se transformam num ativo com um valor 
além de seu objetivo original. Assim, empresas cobertas pelo EU ETS, 
e que recebem licenças gratuitas, ganham uma vantagem financeira 
extra sobre outros setores de indústria como o de energia renovável ou 
eficiência energética que não têm essas maneiras alternativas de acessar 
o capital.

Títulos e garantias lastreados em ativos

Em november de 2008, o Crédit Suisse, numa joint venture com a 
EcoSecurities, foi o primeiro banco a lançar um ‘produto estruturado 
de carbono’. Ele agrupou créditos de carbono de 25 projetos diferentes 
em vários estágios da aprovação pelo MDL, localizados em três países, e 
que haviam sido desenvolvidos por cinco desenvolvedores de projetos. 
O pacote de créditos de projeto foi então dividido em três porções, 
representando diferentes níveis de risco. Este arranjo permite os 
investidores a escolherem o nível de risco que eles gostariam de assumir. 
Apesar do negócio do Crédit Suisse ter sido relativamente pequeno, 
futuros negócios podem ser maiores e mais complexos, agrupando créditos 
de carbono de muitos outros projetos de tipos e origens diferentes, talvez 
combinados com acordos para trocar créditos de carbono mais arriscados 

157 Capoor K, Ambrosi P (2009) State and Trends of the Carbon Market 2009. Sustainable Development Operations, World Bank. p.38.
158 http://siteresources.worldbank.org/INTCARBONFINANCE/Resources/State_and_Trends_of_the_Carbon_Market_2010_low_res.pdf
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por ativos mais seguros, como licenças EU ETS como ‘seguro’ contra 
carbono ‘junk’.

Diluindo (ou escondendo) o risco, este agrupamento ajudaria a tornar 
projetos de compensação duvidosos mais aceitáveis aos compradores. 
O Fundo Prototípico de Carbono (PCF) do Banco Mundial já realizou 
um serviço parecido, agrupando projetos controvertidos como o projeto 
de plantação de árvores ‘Plantar’ no Brasil com outros projetos menos 
controvertidos.159 O problema é que é tão difícil analisar a qualidade 
dos projetos de compensação de carbono subjacentes individuais, 
como era analisar a qualidade de hipotecas subprime nos EUA, cujo 
agrupamento de produtos financeiros estruturados quase trouxe abaixo a 
economia mundial.160 O comércio de derivativos de carbono complicados 
representam uma ameaça tanto à estabilidade econômica, quanto à 
estabilidade climática.

Outro acontecimento que reflete o papel econômico e a permutabilidade 
crescentes das mercadorias de carbono foi que em setembro de 2009, 
empresas cobertas pelo EU ETS começaram a passar a usar suas 
Permissões de Emissões da União Européia (PUEs) como garantia no 
comércio do petróleo. A ICE Clear Europe – a câmara de compensação 
da Intercontinental Exchange (ICE) –, por exemplo, já começou a aceitar 
tanto concessões do EU ETS, como créditos de compensação MDL como 
pagamento parcial de taxas de margem no comércio de contratos de 
energia.161

159 Para obter mais informações sobre os problemas do projeto de compensação da Plantar e sobre como suas operações afetam as 
comunidades locais e o meio ambiente, consulte www.sinkswatch.org e www.carbontradewatch.org.

160 Chan M (2009) Smaller, Simpler and More Stable. Designing Carbon Markets for Environmental and Financial Integrity. Friends 
of the Earth US.

161 www.pointcarbon.com, Carbon Market News, 29 de setembro de 2009.
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Estudo de caso 5 Vendas a descoberto e a alocação excessiva do EU ETS

O EU ETS, o maior Mercado internacional de carbono em 
funcionamento, tem vivido muita volatilidade nos preços de suas 
permissões. Na primeira fase, as permissões eram alocadas grátis às 
empresas por meio do processo apelidado de grandfathering. Empresas 
acabavam recebendo mais permissões do que precisavam. Isto lhes deu a 
oportunidade de se beneficiar de vendas a descoberto, sem a necessidade 
de pegar ativos emprestados, pois elas acreditavam que poderiam vender 
a preços altos e depois comprar de volta os mesmos créditos pelo mesmo 
preço ou talvez até por um preço mais baixo.

Quando a crise global se firmou em 2008/9 e o crédito bancário ficou 
travado, muitas empresas acharam que haveria menos demanda por 
permissões após a crise, e venderam suas permissões para gerar capital. 
Elas avaliaram que seria mais fácil e barato que tomar empréstimos, e 
acreditavam que se a demanda continuasse caindo poderiam comprá-las 
de volta mais barato mais tarde.

O resultado da alocação excessiva de permissões que criou as condições 
para as vendas a descoberto foi um colapso do preço, que causou 
ainda mais vendas, levando a mais outra queda de preços. Quedas 
vertiginosas de preços frequentemente resultam de vendas a descoberto. 
Isto importa para o clima, já que a imprevisibilidade de preços que as 
vendas a descoberto tendem a exacerbar provavelmente desencorajará 
os investimentos de longo prazo em tecnologias de baixo carbono. Além 
disto, um mercado de carbono caracterizado por vendas a descoberto 
favorecerá cada vez mais as grandes entidades que ou compreendem ‘o 
jogo’ ou tem recursos suficientes para ‘comprar’ o talento e as habilidades 
necessários para gerir suas alocações de permissões de maneiras tão 
complicadas. Isto é desvantajoso a pequenas empresas e praticamente 
elimina as possibilidades de projetos de compensação comunitários 
ou seus apoiadores negociarem um preço justo diretamente com o 
‘consumidor final’ do crédito de carbono. 
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Box 8 Como medir o valor do mercado de carbono

Em seu relatório anual sobre o mercado de carbono, o Banco Mundial 
afirma que em 2009 o mercado de carbono global valia US$ 144 bilhões.162 
Derivativos representavam 99% do comércio de carbono no começo 
de 2008 e 64% no final.163 Esta diminuição reflete o impacto da crise 
financeira no começo de 2008, quando empresas incluídas no EU ETS 
venderam permissões no mercado à vista para fazer caixa. Isto quer 
dizer que a maior parte do que está sendo comerciado não são emissões 
de GEEs, nem reduções supostamente geradas por compensações, e sim 
contratos financeiros que derivam seu valor de uma concessão de carbono 
ou crédito de compensação. Isto torna o mercado difícil de valorar porque 
estes contratos se relacionam a preços futuros, desconhecidos. 

Então, como é que o Banco Mundial chega a essa cifra de US$ 144 
bilhões? Para responder a esta pergunta, precisamos entender como são 
determinados os preços de derivativos.

Um contrato de derivativos dá o direito de comprar uma quantidade de 
direitos de emissão de carbono a um dado preço numa data específica. O 
contrato em si também tem um valor, que depende do preço do carbono 
no mercado à vista e do provável preço na data de maturação. Chega-
se à estimativa do preço futuro considerando dados históricos sobre 
volatilidade de preços. Os dois jeitos mais comuns de se considerar o 
valor de um mercado de derivativos são o valor nominal bruto (VNB) 
e o valor justo bruto (VJB). O VNB é mais usado. Ele envolve calcular o 
valor de todos os produtos que devem ser entregues na data de maturação, 
presumindo-se que todos os contratos são cumpridos. É provável que 
este valor seja superestimado,164 mas dá alguma idéia de fluxos de caixa 
futuros. Mas outra maneira de se enxergar o valor deste mercado é 

162 State and Trends of the Carbon Market 2009, maio de 2009, p. 1.
163 O comércio se ativou drasticamente no segundo semestre de 2008, atingindo seu auge no começo de 2009 durante um período 

de vendas de CUEs particularmente forte por parte de industriais que buscavam liquidez num ambiente de credito mais restrito. 
Eles venderam principalmente no mercado à vista, que viveu um aumento dramático de atividade e quebrou recordes diários e 
mensais em termos de volumes negociados naquele período. Isto se reflete em dados de mercado que mostram que as transações 
do mercado à vista representaram apenas 1% do total de transações no primeiro semestre de 2008, passando para 7% no terceiro 
trimestre e 19% no quarto — sendo que em dezembro de 2008 chegaram a 36%. Ver State and Trends of the Carbon Market 
2009, maio de 2009, p. 5.

164 Este VNB (GNV) inclui ‘contratos de opções de hedge genuínas’ (semelhantes a seguros em que um prêmio é pago na esperança 
de nunca se acionar a apólice) que praticamente não têm valor real no mercado a não ser que haja muita demanda por aquele 
nível de seguro. Também inclui derivativos comprados para limitar o prejuízo num contrato futuro. Isto se consegue comprando 
um futuro oposto — um para comprar e um para vender — com o valor sendo a diferença entre eles. Entretanto, o VNB (GNV) 
dos contratos incluirá ambos os contratos como valores positivos, e não apenas a diferença entre eles.
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considerar quanto valeria o contrato se fosse vendido hoje; este é o VJB. 
O gráfico abaixo (do valor total do mercado de derivativos de balcão) 
mostra a importância da diferença entre usar uma e a outra maneira 
de valorar o mercado.165 Além de haver uma ampla diferença elas, há 
uma falta de correlação (o VNB diminuiu enquanto o VJB continuou 
a aumentar). A queda do VNB provavelmente ocorreu porque a crise 
financeira levou a um menor uso de derivativos, ao passo que o valor total 
de mercado dos contratos restantes aumentou porque o declínio no preço 
à vista significou que muitos derivativos representaram ganhos maiores 
do que o esperado.

Gráfico 7 Valor de derivativos no mercado de balcão

Uma terceira medida às vezes dada é o número de contratos sendo 
fechados. Esta é significativa no sentido de que os dois valores 
supracitados podem dizer muito pouca coisa a respeito de quantos 
compradores e vendedores existem num dado momento. Em outras 
palavras, quando se vê um número ou cifra relativa ao tamanho de um 
mercado de derivativos, é preciso saber se trata-se do valor nominal bruto, 
do valor justo bruto ou do número de contratos sendo fechados. Se não 
for especificado, o mais provável é que seja o VNB.

165 http://www.bis.org/statistics/index.htm
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Regulando o mercado de carbono

Recentes estudos sobre mercados de commodities têm mostrado que o uso de 
derivativos por especuladores pode causar picos de preços à vista devido a 
mudanças de demanda e/ou liquidez. Apesar de que possa parecer que estas 
são questões de pouca importância, que dizem respeito somente a pequeno 
número de pessoas em pregões, elas têm um efeito real no mundo a nossa 
volta. Um exemplo disto foi o aumento mundial dos preços dos alimentos 
em 2007, que levou a um grande aumento da fome e agitação social em 
muitos países do Sul.166 Algumas jurisdições adotaram legislações para 
garantir que não haja picos de preços à vista como resultado do comércio de 
derivativos,167 mas muitos acreditam que isto ainda aconteça.

A atual crise financeira global mostrou claramente que partes consideráveis 
do sistema financeiro, especificamente o comércio de balcão de derivativos, 
ou são insuficientemente reguladas, ou não são reguladas de modo algum, 
e possivelmente não são reguláveis. O investidor Warren Buffett já se 
referiu aos derivativos como ‘armas de destruição em massa’.168 No entanto, 
os mercados de carbono foram implementados por regulamentações 
governamentais e intergovernamentais como o Protocolo de Kyoto e o EU 
ETS, com pouca atenção aos dilemas de regulamentação que a criação de 
um mercado de mercadoria ‘virtual’ como o carbono encontraria.

Alguns governos responderam à crise financeira examinando a possibilidade de 
se regular o comércio de derivativos. Esta medida não seria bem recebida por 
muitos corretores e investidores, que temem que a regulamentação dos mercados 
de derivativos financeiros restringirá o comércio no mercado de carbono, que 
em grande parte ainda não é regulado. Dado que a maior parte do comércio de 
carbono no mercado de compensação se dá no balcão, a oposição à regulamentação 
do comércio de balcão do carbono é particularmente forte. A IETA, a Associação 
Internacional para o Comércio de Emissões, afirmou que o mercado de balcão 
é necessário porque os preços de carbono são voláteis e ‘muitas transações de 
compensação de carbono e o comércio estruturado de licenças não são padronizados e 
não podem ser registrados como contratos numa bolsa de mercadorias.’169

Associações comerciais como a IETA sustentam que os negócios de balcão 
bilaterais devem ser permissíveis nos mercados de carbono, sem ter que 

166 Pace N, Seal A, Costello A (2008) Food commodity derivatives: a new cause of malnutrition? Lancet, 371, número 9625,1648-50, 
DOI: 10.1016/S0140-6736(08)60707-2. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/B6T1B-4SHM6MC-9/2/171fd9c560942102614109fad17d17d2

167 A lei Commodity Exchange Act de 1936 nos Estados Unidos e a Diretiva sobre Abuso de Mercado na União Européia.
168 http://news.bbc.co.uk/1/hi/2817995.stm
169 http://www.ieta.org/ieta/www/getfile.php?docID=3432
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passar pelas câmaras de compensação, apesar de que uma grande empresa, 
a AIG, especulou com derivativos de balcão exatamente desta maneira no 
mercado de hipotecas subprime, e foi à falência. A IETA sustenta que o 
processo de clearing (compensação) é demasiadamente longo e complicado, 
isso numa indústria onde uma ‘avaliação de risco praticamente instantânea’ 
é necessária. Mas, como explica Michelle Chan, ‘transações de financiamento 
de projetos têm alguns dos mais longos ciclos de fechamento negócios 
em Wall Street, levando às vezes 2-3 anos para completar. Novas usinas 
precisam obter licenças, realizar pesquisas ambientais, conseguir acordos de 
compras de energia, organizar consórcios de banco, obter ratings de crédito 
para empréstimos etc. Não precisam de “avaliações de risco praticamente 
instantâneas”, e isentar negócios de balcão de carbono de uma análise 
obrigatória para liberação é criar uma brecha que será certamente abusada.’170

Além de fazer lobby pelo mínimo 
possível de regulamentação do 
mercado de carbono emergente, e 
potencialmente grande e lucrativo, 
a IETA sustenta que o carbono 
é essencialmente equivalente a 
outras mercadorias, e, portanto, 
não deve estar sujeito a grandes 
regulamentações adicionais; deve até 
mesmo estar isento de regulamentação 
para permitir o desenvolvimento de 
um ‘mercado nascente’. E enquanto 
a Financial Services Authority do 
Reino Unido contra-argumenta 
que o mercado de carbono é 
diferente de outros mercados de 
mercadoria porque é politicamente 
gerado e gerido, com ‘um aspecto de 
cumprimento ao mercado subjacente’,171 
muitos formuladores de políticas 
públicas continuam a crer que os 
mercados de carbono podem ser 
regulados exatamente como mercados 
de mercadoria tradicionais.172

170 Chan M (2009) Smaller, Simpler and More Stable. Designing Carbon Markets for Environmental and Financial Integrity. Friends 
of the Earth US.

171 UK Financial Services Authority Commodities Group, ‘The emissions trading market: risks and challenges’, março de 2008. 
Disponível em: http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/emissions_trading.pdf.

172 De Energiegids 1.

‘O mecanismo não funciona 
no interesse do clima. Vemos 
que empresas fazem compras 
maciças de direitos de emissão 
quando os preços do CO2 estão 
baixos. Elas estocam-nos para 
usar no futuro ou vendem-nos 
parcialmente caso o preço tenha 
subido; é apenas um comércio 
de CO2 e isto nada tem a ver 
com o clima.’172

Ex-ministro holandês Willem Vermeend.

‘Daqui a 30 anos é melhor 
que não haja um mercado de 
carbono, porque se houver, não 
teremos conseguido lidar com a 
mudança climática.’
Alan Bernstein, Sustainable Forestry 
Management Ltd., Dia da Floresta 2007 do 
CIFOR, Bali, Indonesia
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Além do mais, mesmo que a oferta no mercado de carbono caia com o 
tempo, como deve fazer (e o mercado finalmente diminua gradativamente, 
de maneira ordenada), é difícil para os reguladores determinar se os preços 
estão flutuando (e por quanto) devido a uma dinâmica de oferta normal, 
especulação excessiva ou lobby inapropriado e captura regulatória. Não está 
claro o que os reguladores podem fazer pela regulamentação eficaz, quando 
o instrumento político que eles devem regular é moldado menos por um 
objetivo climático do que pela demanda econômica daqueles cobertos pela 
regulamentação de cap and trade, e o desejo de muitos traders de se haver 
um mercado de carbono globalmente integrado com alta liquidez.

Os mercados de carbono proporcionarão um preço 
de carbono estável?

Muitos, incluindo a FERN, sustentam que o que precisamos para evitar a 
mudança climática é investir numa infraestrutura baixa em carbono, e que 
nem um mercado de carbono grande, nem um mercado de carbono pequeno 
irá proporcionar a estabilidade de preços ou o tipo de incentivos de longo 
prazo necessários para essa transformação de nossas economias dependentes 
em combustíveis fósseis. Vamos deixar de lado este debate mais amplo por 
um momento, e perguntar o que os defensores de um preço para o carbono, 
estabelecido pelos mercados de carbono, acham que deve ser o tamanho de 
um mercado de carbono. Devem os 
mercados ser pequenos e simples, 
com um acesso restrito ao comércio, 
ou deve-se haver praticamente um 
‘vale tudo’, com grandes mercados 
interligados, abertos àqueles que 
comerciam para cumprir com metas, 
assim como aqueles que comerciam 
para especular?
173

Muitos que trabalham nos mercados 
financeiros favorecem mercados de 
carbono grandes e líquidos, com 
acesso ilimitado a compensações 
e regulamentação mínima. Eles argumentam que quanto mais liquidez há 
num mercado, mais estável será o preço, e que estas opções de design são 
a melhor maneira de se proteger o clima. Por exemplo, uma associação 
de comércio de compensações afirma que o comércio de compensações 

173 Chan M (2009) Smaller, Simpler and More Stable. Designing Carbon Markets for Environmental and Financial Integrity. Friends 
of the Earth US. http://www.ieta.org/ieta/www/pages/getfile.php?docID=2968

‘Em geral, quanto mais 
se incluem atrativos não 
essenciais no design do 
mercado de carbono – reservas 
estratégicas, gatilhos de 
preços, compensações, bancos, 
empréstimos, alocações grátis 
etc – maiores as chances de 
especulação.’ 173

Michelle Chan, Friends of the Earth EUA



O Comércio de Carbono

110

internacionais pode ‘ampliar a colaboração entre nações que terão de proteger 
o clima a longo prazo.’174  No entanto, foi precisamente a busca pela liquidez e 
interligação maciças que finalmente levou a um esgotamento catastrófico da 
liquidez durante a crise de crédito a partir de 2007.

Porque os mercados de volume mais alto equivalem a mais comércio e a 
uma maior receita de taxas para corretores e traders, a IETA e muitos no 
mercado defendem que o comércio de carbono deve ‘ser aberto a todos os 
participantes do mercado’, e não apenas aos emissores. Também dizem que 
isto evita que um trader único domine o mercado. No entanto, grandes 
mercados são difíceis de regular e estão sujeitos à especulação excessiva, 
principalmente se uma porção considerável do comércio ocorre no balcão. 
Aqueles que argumentam por grandes mercados líquidos também tendem 
a argumentar pela inclusão ilimitada de créditos de compensação nos 
sistemas de comércio de carbono. Como explica Michelle Chan, ‘isto 
beneficia os bancos, que não só estão construindo negócios de compensação, 
mas estão procurando gerar taxas mais altas de derivativos de compensação 
não-padronizados. Os defensores do comércio de carbono se apoderaram do 
uso de compensações como estratégia chave para a contenção de custos.’175

A volatilidade de preços pouco importa aos defensores de mercados de 
carbono grandes e líquidos. Traders que não comerciam por cumprimento 
favorecem a volatilidade de preços porque ela cria oportunidades de 
arbitragem (ou hedging). Mas os formuladores de políticas públicas e 
as empresas cobertas pela regulamentação de limite e comércio estão 
menos contentes com a volatilidade. Empresas que têm que planejar suas 
operações de acordo com limites de emissão vêem a volatilidade como um 
fator de aumento de preços e inibidor de investimentos de longo prazo. 
Formuladores de políticas públicas e empresas preferem preços de carbono 
previsíveis.

Associações de comércio de carbono também apelam pelo uso mais 
difundido de comércio de balcão, já que muitos negócios, particularmente 
de carbono, são feitos no balcão. A IETA sustenta que o comércio de balcão 
é necessário porque os preços do carbono são voláteis e ‘muitas transações 
de compensação de carbono e negócios de licenças estruturados não são 
padronizados e não podem ser considerados como contratos numa bolsa de 
mercadorias.’176

174 http://www.ieta.org/ieta/www/pages/getfile.php?docID=2968
175 Chan M (2009) Smaller, Simpler and More Stable. Designing Carbon Markets for Environmental and Financial Integrity. Friends 

of the Earth US.
176 http://www.ieta.org/ieta/www/pages/getfile.php?docID=3432
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Finalmente, e fundamentalmente, existe a questão do que é o preço ‘certo’ 
para o carbono. Em seu relatório Smaller, Simpler and More Stable [Menor, 
mais simples e mais estável], Michelle Chan explica que, ao contrário 
de outros mercados, ‘um preço preciso não é o que melhor reflete “o que o 
mercado pode aguentar” – uma cifra que pode ser altamente influenciada 
por quem está negociando – mas se o preço é suficientemente alto, claro e 
consistente para gerar os resultados ambientais pretendidos’. Está claro que até 
hoje isto não tem sido o caso.

Uma segunda olhada ao tamanho do mercado de carbono

Diz-se que o mercado de carbono vale US$ 144 bilhões (2009), mas pouco 
deste dinheiro está disponível para financiar verdadeiras atividades de 
redução de emissões. A maior parte do valor dessa cifra impressionante 
circula entre bancos, corretores que especulam sobre mudanças de preço 
e empresas se protegendo de riscos, o que quer dizer que apenas uma 
fração mínima deste dinheiro representa o custo de emissões e os fundos 
disponíveis para reduzi-las. 

A grande maioria do comércio de carbono é o comércio de derivativos 
(as estimativas variavam de 64-99% em 2008), e ainda que alguma parte 
disto possa estar relacionada a empresas cobertas por limites de emissão 
fazendo hedge contra flutuações de preço, uma grande porcentagem é para 
especulação e lucros rápidos. Portanto, não há mais nenhuma ligação direta 
entre o tamanho do mercado de carbono e o dinheiro disponível para 
reduzir emissões de GEEs. Quanto desses US$ 144 bilhões está disponível 
para financiar reduções de emissões não está claro, já que o mercado 
financeiro é tão opaco. O que sim está claro, é que é apenas uma fração 
muito pequena do tamanho total do mercado.

Ver Box 8 para 
uma explicação 
desta cifra
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 Glossário

Acordo de Compra de Redução de Emissões (ERPA) Contrato entre um 
comprador e um vendedor de créditos de compensação baseados em projetos 
sob o Protocolo de Kyoto, que estipulam a firme intenção e método de compra 
de créditos que serão finalmente concedidos aos detentores do projeto. O 
contrato também cobre eventualidades como seu não-cumprimento. Um 
formulário foi desenvolvido pela Associação Internacional para o Comércio de 
Emissões, que reflete as necessidades de seus membros, estando estes mais do 
lado da venda do contrato. Há liberdade, porém, de se estabelecer os termos de 
acordo com as necessidades de cada projeto. 

Adicionalidade A quantidade de emissões de GEEs reduzidas ou removidas, 
graças a um projeto de compensação ou transferência. Em termos quantitativos, 
é a diferença entre as emissões que ocorrem numa linha-base hipotética (como 
se nada tivesse acontecido), e as emissões que ocorrem em decorrência de um 
projeto de compensação.

Antropogênico Que resulta ou é produzido por seres humanos

Arbitragem A compra e venda simultâneas de um ativo para lucrar com 
diferenças de preço, em diferentes mercados ou em diferentes formatos.

Bolsa Uma companhia privada que proporciona um mercado aberto, onde 
membros podem ver os últimos preços para uma troca de contratos-padrão, 
especialmente para derivativos. Os compradores podem requisitar orçamentos, 
e os vendedores oferecer preços. A bolsa tenta garantir um mercado ordenado 
através da garantia de que seus membros têm liquidez suficiente para cobrir 
todos os contratos que têm abertos na bolsa.

Broker-dealer Um corretor que age também em transações como comprador 
ou vendedor, e assim se torna uma parte principal de um negócio. No setor de 
derivativos de balcão, os broker-dealers geralmente agem como contraparte aos 
clientes finais.

Business-as-usual (BAU) Emissões de GEEs que ocorreriam sem quaisquer 
regulamentações específicas à mudança do clima

Cap and trade (limite e comércio) Política pela qual um órgão regulador ou 
internacional define um limite (i.e. o cap) para a quantidade de poluição (por 
exemplo, de GEEs) que pode ser emitida durante um período determinado, 
por entidades determinadas (dependendo do órgão, estas entidades podem 
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representar setores industriais ou um grupo de nações). O cap é dividido em 
permissões que dão direito ao detentor a uma pequena parte da poluição 
limitada. As permissões têm títulos transferíveis (propriedade), o que permite a 
troca de permissões. Não confundir com a compensação.

Carbono Um elemento que se encontra em muitos GEEs, mas não em todos. 
Dióxido de carbono (CO2), o componente mais expressivo na mistura de GEEs, 
compõe em torno de 80% do total. O metano (outro GEE a base de carbono) é 
outro componente importante. 

Cobertura/hedging O uso de derivativos para reduzir ou proteger contra risco.

Combustíveis fósseis Combustíveis fósseis, ou combustíveis minerais, são fontes 
de combustível derivados de fósseis, ou hidrocarbonetos que se encontram na 
camada superior da crosta terrestre. Alguns exemplos são: carvão, petróleo 
e metano. Combustíveis fósseis são recursos não-renováveis porque levam 
milhões de anos para se formarem, e reservas de combustíveis fósseis estão 
sendo esgotadas muito mais rápido do que novas reservas podem se formar.

Comércio de carbono A compra e venda de ‘vales contábeis’ (permissões e 
créditos) de GEEs (ou carbono), incluindo transações e títulos baseados nestes 
vales.

Comércio de emissões A compra e venda de vales de conta (permissões e 
créditos) de poluição do ar, incluindo transações e títulos baseados nestes vales.

Compensações de carbono Instrumento que permite que o carbono continue a 
ser emitido num lugar em troca de ser reduzido em outro. São medidos e se dá 
créditos por cada tonelada métrica de equivalente de dióxido de carbono (CO2e) 
que reduzem.Um crédito de carbono representa uma redução de uma tonelada 
métrica de dióxido de carbono, ou seu equivalente em outros gases causadores 
do efeito estufa. São emitidos por diversos órgãos, e alguns são aceitos apenas 
nos mercados voluntário. Apenas aqueles emitidos pelo Protocolo de Kyoto são 
aceitos no EU ETS. 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática 
(UNFCCC) Tratado internacional para a consideração de como reagir à 
mudança climática. Agora inclui o Protocolo de Kyoto. A maioria dos países é 
signatária.

Crédito Emitido a detentores de projetos que provam ter reduzido as emissões 
de suas linhas-base numa indústria ou país fora de um sistema de cap and trade.

Créditos de carbono Créditos de compensação representam o direito de emitir 
uma tonelada de dióxido de carbono. Os créditos podem ser trocados entre o 
detentor de um projeto de emissões e uma empresa, ou indivíduo, que precisa 
de crédito para compensar sua emissão, ou podem ser comprados e vendidos no 
mercado internacional, pelo preço atual do mercado.

Derivativo Contrato entre duas partes para realizar uma transação no futuro, 
baseada numa quantidade ‘subjacente’, como um ativo (por exemplo, permissões 
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de carbono) ou uma variável financeira (por exemplo, uma taxa de juro). Há três 
tipos básicos de derivativo: forward, futuro, opção e swap.

Dióxido de carbono (CO2) Um gás de ocorrência natural, que é também 
subproduto da queima de combustíveis fósseis como petróleo, gás e carvão; da 
queima de biomassa e de alterações na utilização dos solos e outros processos 
industriais. É o principal GEE antropogênico, e portanto o gás de referência 
contra o qual se medem outros GEEs. Descreve-se o CO2 como tendo o 
potencial de aquecimento global de um. 

Diretiva de Conexão Diretiva que permite que créditos de emissão de GEEs 
ganhos pelos mecanismos flexíveis de Kyoto (a IC e o MDL) sejam usados para o 
cumprimento de operadores de instalações cobertos pelo EU ETS.

Diretiva Européia sobre Comércio de Emissões (EU ETS) O EU ETS é o maior 
sistema multinacional de comércio de emissões do mundo, e é um pilar principal 
da política sobre o clima da UE. Sob o ETS, alguns dos maiores emissores de 
CO2 dentre a UE devem monitorar e relatar suas emissões de CO2 anualmente.

Equivalência de dióxido de carbono (CO2e) Há muitos outros gases, além 
do dióxido de carbono, que têm efeito de aquecimento global e meia-vida 
na atmosfera. Para poder comparar o perigo de cada gás, seu potencial de 
aquecimento global (PAG) é medido contra uma tonelada métrica de dióxido 
de carbono durante um período fixo, para saber-se que massa do gás teria tido 
o mesmo efeito de aquecimento global. Isto é conhecido como equivalência 
de dióxido de carbono. O Protocolo de Kyoto mede a equivalência dióxido de 
carbono usando um horizonte temporal de 100 anos.

Exercício Quando uma parte de um contrato de opções pede à outra parte para 
cumprir com o contrato. No exemplo do comércio de carbono, um comprador 
de opções poderia exercer uma opção de comprar (call), em cujo caso o 
vendedor deve vender (put) o subjacente pelo preço especificado no contrato de 
opções.

Financiamento de carbono Investimento em projetos de redução de carbono e 
criação de instrumentos financeiros negociáveis no mercado de carbono. 

Forward (contrato) Um contrato de derivativos para a entrega ou recebimento 
de uma quantidade específica de um subjacente, a um preço fixo, em alguma 
data no futuro.

Futuro (ou contrato de futuros) Um contrato de forward padronizado, para a 
entrega ou recebimento de uma quantidade especifica de um subjacente, a um 
preço fixo, numa determinada data no futuro. Os futuros são comerciados no 
mercado de derivativos.

Gases causadores do efeito estufa (GEEs) Aqueles componentes gasosos da 
atmosfera, tanto naturais como antropogênicos, que prendem, ou, em alguns 
casos, repelem, energia térmica, como os raios solares. Esta propriedade causa 
o efeito estufa. O vapor da água (H2O), o dióxido de carbono (CO2), o óxido 
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nitroso (N2O), o metano (CH4) e o ozônio (O3) são os GEEs primários na 
atmosfera da terra. Além disso, há uma quantidade de GEEs na atmosfera 
feitos inteiramente pelo homem, como os hidrocarbonetos halogenados e 
outras substâncias que contêm cloro e bromo, com as quais o Protocolo de 
Montreal lida. Além de CO2, N2O e CH4, o Protocolo de Kyoto lida também 
com os GEEs hexafluoreto de enxofre (SF6), hidrofluorcarbonetos (HFCs) e 
perfluorcarbonetos (PFCs).

Grandfathering Alocação gratuita de permissões a participantes num sistema 
de limite e comércio, baseada em seu histórico de emissões.

Implementação Conjunta (IC) Sob o Protocolo de Kyoto, a IC permite um 
país do Anexo B com um compromisso de redução, ou limitação, de emissões a 
ganhar unidades de redução de emissões (UREs) de um projeto de redução ou 
remoção de emissões, de outro país do Anexo B, sendo cada uma equivalente 
a uma tonelada métrica de CO2. Isto pode contar para o cumprimento de sua 
meta de Kyoto. UREs são criadas por uma conversão de um número igual de 
UQAs pertencentes aos países anfitriões, em UREs, e sua transferência à conta 
de registro do país de implementação.

Linha-base Emissões de GEEs de atividades que teriam ocorrido na ausência 
de políticas ou projetos de compensação ou transferência. Não confundir com 
business-as-usual (‘negócios, como sempre’).

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) Um acordo sob o Protocolo 
de Kyoto que permite países industrializados com um compromisso de 
redução de GEEs a investir em projetos que reduzem emissões em países em 
desenvolvimento, como alternativa a reduções de emissões mais caras em seus 
próprios países.

Mercado de balcão (OTC) Transações bilaterais entre (duas) partes 
comerciantes que não são conduzidas numa bolsa regulamentada. No mercado 
de derivativos, o setor de balcão é, de longe, a maior parte do mercado.

Mudança climática/ aquecimento global Mudança no clima global 
que resulta direta ou indiretamente da atividade humana, que muda a 
composição da atmosfera global e que vai além da variabilidade natural do 
clima. O aquecimento global é um termo mais popular, que reconhece que as 
temperaturas globais totais vêm aumentando desde a Revolução Industrial.

Opção (ou contrato de opção) Contrato de derivativos que dá ao comprador 
o direito de comprar (call) ou vender (put) uma quantidade específica de um 
subjacente específico, a um preço fixo em, ou até, uma data especificada. O 
vendedor é obrigado a entregar ou aceitar o ativo, quando a opção é exercida.

Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC) O principal 
órgão de avaliação da mudança climática, estabelecido pelo Programa das 
Nações Unidas pelo Meio Ambiente (PNUMA) e a Organização Meteorológica 
Mundial (OMM) para proporcionar ao mundo uma visão científica do atual 
estado de mudança climática, e suas potenciais conseqüências ambientais e 
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sócio-econômicas. Seu pessoal é composto por proeminentes acadêmicos e 
representantes dos membros nacionais das Nações Unidas. Apesar de ter sido 
criticado por não ser independente, ter uma quantidade excessiva de interesses 
manifestos, ser demasiadamente conservador ou depender excessivamente de 
dados incompletos, é amplamente visto por governos como o órgão científico 
que lhes fornece a análise da mais nova ciência sobre a mudança climática, e que 
indica o nível de impacto que se pode esperar de diferentes concentrações de 
GEEs. O PIAC não produz pesquisa original, mas sintetiza pesquisa resenhada 
por pares sob a forma de Relatórios de Avaliação. Já publicou quatro relatórios 
(1990, 1995, 2001 e 2007), sendo o próximo em 2014.

Países do Anexo I Países que se comprometeram especificamente com o 
objetivo de retornar, individual ou conjuntamente, a seus níveis de emissões de 
1990 até 2012.

Países do Anexo B Países (incluídos no Anexo B do Protocolo de Kyoto) que 
concordaram com uma meta para suas emissões de GEEs. Inclui todos os países 
do Anexo I (conforme a emenda de 1998), exceto a Turquia e a Bielorússia.

Permissão No contexto da política de cap and trade uma permissão deixa o 
detentor emitir uma quantidade fixa de poluição, e deve ser entregue a um 
regulador como resultado disto.

Permissões da União Européia (PUEs) Licenças em uso sob o EU ETS. Uma 
unidade PUE é igual a uma tonelada métrica de CO2e. São emitidas pela 
conversão de parte da alocação de UQAs dos Estados-Membros da UE sob o 
Protocolo de Kyoto em PUEs. Portanto, uma PUE é também uma UQA, mas 
está sujeita a restrições diferentes sobre como é comerciada.

Potencial de aquecimento global (PAG) Um índice que mede o efeito de 
mudança climática de uma quantidade de GEE, relativo ao efeito de mudança 
climática da mesma quantidade de CO2 durante um período de tempo específico 
(presumindo-se que há uma mistura uniforme de gases na atmosfera). O PAG 
do CO2 é, portanto, sempre um. O PAG de outros GEEs depende do período 
considerado, já que suas taxas de decomposição variam. O valor também depende 
de sua concentração inicial, já que a relação de alguns gases é não-linear, i.e. há 
uma concentração na qual seu efeito é repentinamente ampliado.

Protocolo de Kyoto Acordo internacional ligado à Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança Climática. O protocolo estabelece metas 
vinculativas para países industrializados signatários do protocolo, listados no 
Anexo I, para a redução de GEEs equivalente a uma média de redução de 5% 
em comparação aos níveis de 1990, durante o período de cinco anos de 2008-12. 
A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática ‘incentiva’ 
os países industrializados a estabilizar suas emissões de GEEs, enquanto o 
Protocolo de Kyoto os ‘compromete’ a fazê-lo.

Reduções Certificadas de Emissões (RCEs) Unidade de redução de emissão 
de GEEs emitida de acordo com o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do 
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Protocolo de Kyoto, e medidas em toneladas métricas de equivalente de dióxido 
de carbono. Uma RCE representa uma redução de emissões de GEEs de uma 
tCO 2e.

Reduções Voluntárias de Emissões (RVE) Tipo de compensação produzida 
primariamente para a venda no mercado voluntário.

Registro Internacional de Transação (ITL) Sistema computadorizado que 
registra a posse de permissões de cada nação participante. 

Safra Geralmente uma safra de crédito ou permissão está relacionada ao ano de 
alocação/leilão – como se fosse uma garrafa de vinho. Cada permissão terá uma 
data de emissão inicial como parte de seu histórico. Também pode ser usada em 
relação a fases, pois cada permissão também terá uma fase em que foi alocado. 
Por exemplo, permissões ETS têm safras baseadas em cada uma das três fases do 
ETS.

Subjacente O título que deve ser entregue quando um contrato de derivativo, 
como uma opção de put ou call, é exercida. O preço do subjacente é o principal 
fator determinante do preço de títulos de derivativos. Assim, uma mudança a 
um subjacente resulta numa mudança simultânea do preço do ativo derivativo 
ligado a ele. Na maioria dos casos, o subjacente é um título como um valor (no 
caso das opções) ou uma mercadoria (no caso dos futuros).

Swap (contrato) Contrato de derivativos no qual duas contrapartes acordam 
trocar a diferença em dinheiro entre dois valores (por exemplo, o preço de 
permissões de carbono agora versus o preço de permissões de carbono no 
futuro) em datas futuras acordadas, como está estipulado no contrato.

Testes de barreira Testes com o objetivo de mostrar que o MDL elimina 
barreiras (como a falta de viabilidade financeira de um projeto) que deteriam a 
implementação de um projeto de compensação.

Titularização Mecanismo pelo qual ativos (p. ex., futuros créditos de carbono 
emitidos de diferentes projetos, em diferentes estágios de aprovação) são usados 
como reserva colateral para a emissão de títulos a investidores terceiros. As 
emissões mais arriscadas atraem os pagamentos de juros mais altos, mas são os 
mais achacados à inadimplência.

Título Ativo que acumula renda. Normalmente em forma de um contrato que 
especifica uma questão de dívida ou ação emitida por uma empresa, governo ou 
outra organização. Exemplos clássicos de títulos seriam papéis da dívida pública 
e ações de empresas.

Unidade de Quantidade Atribuída (UQA) Um vale (tipo permissão) que 
representa o direito de emitir uma tonelada de equivalente de dióxido de 
carbono (CO2e). As UQAs são emitidas a nações signatárias listadas no Anexo B 
do Protocolo de Kyoto. São emitidas de acordo com o Artigo 3 do protocolo.
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O carbono liberado pela combustão de combustíveis fósseis não deve ser confundido com 
carbono de florestas. Ver Box 6, página 72.
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Anexo 1 Leitura e informações adicionais

Comércio de carbono em geral
Carbon Trading. A Critical Conversation About Climate Change, 
Privatisation and Power. DHF Development Dialogue 48 Setembro de 2006. 
Website da Cornerhouse: 
www.thecornerhouse.org.uk/subject/climate

Carbon Trading – How it Works and Why it Fails. DHF Critical Currents 7
Carbon Trade Watch. Este relatório demonstra que o EU ETS tem 
constantemente deixado de limitar emissões, enquanto o MDL favorece 
sistematicamente projetos ineficazes e socialmente injustos. Isto é ilustrado 
com estudos de caso de projetos de MDL no Brasil, na Indonésia, na Índia e na 
Tailândia.
http://www.dhf.uu.se/pdffiler/cc7/cc7_web.pdf

Upsetting the Offset: The Political Economy of Offset Markets Stefan Bohm 
and Siddhartha Dabhi (2009).

A Dangerous Obsession FoE UK. Este relatório do Friends of the Earth, Reino 
Unido, adverte contra a obsessão do governo do Reino Unido com o comércio 
de carbono, e afirma que expandi-lo arrisca um colapso tanto econômico 
quanto climático.
http://www.foe.co.uk/resource/reports/dangerous_obsession.pdf

Compensações de carbono
Offsetting: A Dangerous Distraction FoE UK. Uma análise do histórico do 
principal sistema de compensação – o MDL. Este relatório mostra que, na 
prática, as compensações não estão nem levando a reduções de emissões globais, 
nem beneficiando países em desenvolvimento. Ao contrário, estão levando 
apenas a maneiras mais engenhosas de evitar as reduções.
http://www.foe.co.uk/resource/briefing_notes/dangerous_distraction.pdf

The CDM in the Philippines: Rewarding Polluters Focus on the Global South.
Nas Filipinas, o rastro de dinheiro de bilhões de pesos do MDL leva às portas 
de alguns dos homens mais ricos do país, e alguns dos maiores conglomerados 
de negócios, com interesses em indústrias ‘sujas’ como a mineração, geração de 
energia a base de combustíveis fósseis, e exploração de petróleo e gás.
http://www.focusweb.org/philippines/content/view/334/7/
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Rip-Offsets: The Failure of the Kyoto Protocol’s Clean Development 
Mechanism International Rivers (2008). 
http://www.internationalrivers.org/en/rip-offsets-the-failure-kyoto-protocols-
clean-development-mechanism

International Climate Change Programs: Lessons Learned from the 
European Union’s Emissions Trading Scheme and the Kyoto Protocol’s Clean 
Development Mechanism GAO-09-151 Governo dos Estados Unidos, General 
Accounting Office. Washington, 18 Nov. 2008. 

Climate or development? Climatic Change 84, no. 1. Axel Michaelowa (ed) (2007)

Emissões
O UNFCCC Google Map Emissions Monitor tem informações extensas e muito 
acessíveis para cada país que tem uma meta sob o Protocolo de Kyoto. 
http://maps.unfccc.int/di/map/

Os relatórios da AEA sobre tendências e projeções de GEEs na Europa contém 
muitos gráficos sobre o ETS. 
http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2009_9 

Mercados de carbono
When Markets Are Poison: Learning about Climate Policy from the Financial 
Crisis Cornerhouse. Estudar a crise financeira e a crise climática juntas pode 
proporcionar ferramentas úteis para entender como se pode lidar com ambas. A 
transformação excessivamente confiante da incerteza em mercadorias ajudou a 
precipitar a queda financeira global. A transformação excessivamente confiante 
dos benefícios de carbono em mercadorias (sob a forma de um comércio de 
carbono) ameaça a apressar uma catástrofe ainda maior. 
http://www.thecornerhouse.org.uk/subject/climate/

Subprime Carbon? Re-thinking the World’s Largest New Derivatives Market FoE 
US. Enquanto os formuladores de políticas públicas debaterem a reforma de Wall 
Street, não estarão prestando atenção suficiente à questão da adequação das novas 
normas para governar o comércio de carbono e os mercados de derivativos de 
carbono, que muitos experts acreditam poderia tornar-se maior do que o mercado 
de derivativos de crédito. 
http://www.foe.org/pdf/SubprimeCarbonReport.pdf

Material em vídeo, áudio e PowerPoint 
The Story of Cap and Trade Free Range Studios. Uma olhada rápida e cheia de 
fatos sobre a principal solução para o clima, sendo discutida em Copenhagen e 
Washington. Annie Leonard apresenta os traders de energia e financistas de Wall 
Street no cerne deste esquema, e revela ‘o diabo nos detalhes’.
 http://storyofstuff.com/capandtrade/
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Brazil: The Money Tree Documentário do Centre for Investigative Reporting. 
Mark Schapiro viaja ao Brasil profundo e suas matas para investigar como esta 
abstrata economia do carbono está afetando gente de verdade. 
http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/carbonwatch/moneytree/

The Carbon Connection Cartas em vídeo entre uma comunidade em 
Grangemouth, Escócia, e uma comunidade afetada pelo projeto de compensação 
Plantar, em Minas Gerais. 
http://www.carbontradewatch.org/carbon-connection/index.html

The Carbon Hunters Documentário sobre várias empresas estadunidenses que 
estão investindo em florestas para absorver o carbono pelo qual talvez tenham 
que se responsabilizar, de acordo com uma proposta legislação de energia.
http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/carbonwatch/2010/05/the-carbon-
hunters.html

CO2 alibi Documentário sobre a empresa neerlandesa FACE, que está 
comprando árvores na Uganda para compensar suas emissões, causando 
consequências negativas para o povo da Uganda. 
Em inglês: http://player.omroep.nl/?aflID=7320917 
Em português: http://player.omroep.nl/?aflID=7320915 
Em francês:: http://vimeo.com/12020892

Websites úteis

Carbon Trade Watch: www.carbontradewatch.org

Serviço de dados ambientais ENDS: http://www.ends.co.uk/

Ecosystem Market Place Forest Portal para informações sobre o Mercado de 
carbono de florestas: http://www.forestcarbonportal.com/

FERN: http://www.fern.org/pt-br

Point Carbon: http://www.pointcarbon.com/

Monitor do REDD: www.redd-monitor.org

SinksWatch: www.sinkswatch.org

The Corner House: www.thecornerhouse.org.uk

UN Risoe: http://uneprisoe.org/

Base de dados do MDL da UNFCCC: http://cdm.unfccc.int/index.html

Relatório anual do Banco Mundial sobre o estado do mercado de carbono: 
http://siteresources.worldbank.org/INTCARBONFINANCE/Resources/State_
and_Trends_of_the_Carbon_Market_2010_low_res.pdf



O Comércio de Carbono

124

Anexo 2 Permissões e créditos no sistema 
 de comércio do carbono

(em inglês)

Unit Acronym Description Who issues them?

European Union 
Allowance. This is a 
permit

EUA Allocated to installations that fall within 
the scope of the EU ETS according to 
the methodology set out in the National 
Allocation Plan. Created by converting a 
proportion of a party’s AAUs (in effect, 
EUAs are ‘backed’ by AAUs). 
EUAs for Phase II are referred to as 
EUA-AAU in the UK national registry

Member State that is 
an Annex 1 party to 
the Kyoto Protocol

Assigned Amount 
Unit. This is a permit

AAU Created in the national registry, they are the 
basic Kyoto currency; tracking performance 
against targets* 

Annex 1 Party to the 
Kyoto Protocol

Certified Emission 
Reduction. This is a 
credit

CER Generated for emission reductions or 
removals by CDM projects

CDM Registry

Temporary Certified 
Emission Reduction. 
This is a credit

tCER Generated for emission removals by 
afforestation and reforestation CDM projects

CDM Registry

Long-term Certified 
Emission Reduction. 
This is a credit

lCER Generated for emission removals by 
afforestation and reforestation CDM projects

CDM Registry

Emission Reduction 
Unit. This is a credit

ERU Issued for emission reductions or removals 
from JI projects by converting an equivalent 
quantity of the Party’s existing AAUs or 
RMUs

Annex 1 Party

Removal Units. This is 
a credit 

RMU Issued for net emission removals from land 
use, land use change and forestry activities

Annex 1 Party

Voluntary Emission 
Reduction. This is a 
credit

VER Generated by projects that are assessed and 
verified by third party organisations rather 
than through the UNFCCC

Variable

*   For more information, see the Kyoto Protocol Reference Manual on Accounting of Emissions and Assigned 
Amounts.
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Can they be used by 
operators for EU ETS 
compliance?

What happens to them at the end of the 
phase/ commitment period?

Additional restrictions

Yes EUAs are only valid for compliance use in 
the EU ETS in the phase in which they are 
issued. However, any unused EUAs will be 
replaced with EUAs that are valid in the 
next phase. There are no restrictions on the 
number of EUAs that can be replaced.

EUAs cannot be transferred outside of the 
EU ETS system unless an agreement as 
set out in Article 49 (2) of the Registries 
Regulation has been made. At the time of 
publication, no such agreement exists.

No All AAUs can be carried over for use in the 
next commitment period

None

Yes – but with 
restrictions on the 
number and type of 
credits 

CERs can be carried over for use in the next 
commitment period, but there is a limit 
which may impact on those being held in 
person and operator holding accounts 

None

No Any tCERs that remain in person or 
operator holding accounts at the end of the 
commitment period will be cancelled

tCERs have a limited life-span and are 
subject to expiry and cancellation under 
certain circumstances

No Any lCERs that remain in person or 
operator holding accounts at the end of the 
commitment period will be cancelled

lCERs have a limited life-span and are 
subject to expiry and cancellation under 
certain circumstances

No ERUs can be carried over for use in the next 
commitment period, but there is a limit 
which may impact on those being held in 
person and operator holding accounts

None

No RMUs cannot be carried over and any that 
remain in person and operator holding 
accounts at the end of the commitment 
period will be cancelled

None

No N/A VERs cannot be acquired, held or 
transferred in national registries
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