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A realização da COP26 - Conferência das Partes 
das Nações Unidas sobre Mudança Climática 
se aproxima e alguns temas começam a ter 
relevância e importância. Um deles é o Mercado 
de Carbono, visto como o grande regulador de 
emissões de gases de efeito estufa no mundo. 
Trazemos aqui um pequeno histórico e um 
panorama de como esse mercado se encontra no 
Brasil e demais países.

Em dezembro de 2015, 195 países e a UE 
assinaram, na Conferência das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas (COP21), em Paris, o 
principal compromisso assumido para enfrentar o 
aquecimento global no mundo – o Acordo de Paris, 
como ficou conhecido -   para deter o aumento da 
temperatura do planeta abaixo dos 2ºC, quando 
comparado à temperatura média pré-industrial, e à 
ajudar economicamente os países mais vulneráveis 
ao aquecimento global. 

O Brasil já tinha um histórico de comprometimento 
com redução de emissão de GEE, a partir da 
criação da Política Nacional sobre Mudanças do 
Clima em 2009. Com a ratificação do Acordo, o 
Brasil assumiu como objetivo cortar as emissões 
de gases de efeito estufa em 37% até 2025, 
com o indicativo de redução de 43% até 2030 – 
ambos em comparação aos níveis de 2005.

Essas metas, as chamadas INDCs 
(Contribuições Nacionalmente Determinadas 
Pretendidas – “Intended Nationally Determined 
Contribution”), foram apresentadas ao longo de 
2015 e convertidas em NDCs (Contribuições 
Nacionalmente Determinadas) quando da 
ratificação do acordo por cada uma das 197 
partes da UNFCCC. Estas metas podem ser 
modificadas pelos países após a conversão 
para NDC, desde que para uma meta mais 
ambiciosa em termos de redução. Além disso, 
a cada cinco anos as metas de todos os países 
devem passar por uma revisão geral, de modo 
a ampliar ainda mais a meta de redução coletiva 
do acordo.

Voltando um pouquinho mais atrás, para o ano de 
2005, exatamente em 16 de fevereiro desse ano, 

exatos 15 anos atrás, entrou em vigor o Protocolo 
de Kyoto, onde 38 países industrializados se 
comprometeram a reduzir suas emissões de gases 
nocivos ao clima em 5,2%, em média, até 2012, em 
comparação com os níveis de 1990. A ratificação 
desse Termo fez surgir as primeiras iniciativas do 
Mercado de Carbono.  

Em dezembro de 2020, conforme informações 
do Banco Mundial (Relatório State and Trends 
of Carbon Pricing 2021), foram contabilizados 
64 instrumentos de precificação de emissões 
de carbono, seja em formato de cobrança de 
tributo por emissão realizada ou através de 
sistemas estruturados de comércio de emissões, 
envolvendo 127 países, 823 cidades, 101 regiões 
e com 1.541 empresas se comprometendo a 
descarbonizar suas atividades até meados do 
século. Foram arrecadados 53 bilhões de dólares 
em 2020, absorvendo 21,5% de todo o volume de 
emissões no mundo. Mais de 40% desses créditos 
obtidos nos últimos 5 anos foram oriundos do setor 
florestal. 

Os grandes círculos representam iniciativas de 
cooperação na precificação de carbono entre 
jurisdições subnacionais. Os pequenos círculos 
representam iniciativas de precificação de carbono 
nas cidades. Em anos anteriores, a Austrália 
foi marcada como tendo um ETS (sistema de 
comércio de emissões) em operação. No entanto, 
o Mecanismo de Salvaguarda funciona como um 
programa de linhas de base e compensações, 
ficando fora do escopo da definição de ETS usada 
neste relatório. Portanto, o sistema foi removido do 
mapa. 
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Nota: Iniciativas de precificação de carbono são 
consideradas “programadas para implementação”, 
uma vez que tenham sido formalmente adotadas 
por meio de legislação e tenham uma data de início 
oficial planejada. Iniciativas de precificação de 
carbono são consideradas “sob consideração” se o 
governo anunciou sua intenção de trabalhar para a 
implementação de uma iniciativa de precificação de 
carbono e isso foi formalmente confirmado por fontes 
oficiais do governo. As iniciativas de precificação de 
carbono foram classificadas em ETSs e impostos 
de carbono de acordo com a forma como operam 
tecnicamente. O ETS não se refere apenas a 
sistemas de limite e negociação, mas também a 
sistemas de linha de base e crédito, como visto na 
Colúmbia Britânica. Os autores reconhecem que 
outras classificações são possíveis.

A China acaba de lançar o seu cap-and-trade no 
começo do ano para controlar cerca de 4 bilhões de 
toneladas de CO2 equivalente (tCO2e), o que que 
equivale a cerca de 30% das emissões de todo o país. 

O Brasil, por sua vez, acumula uma discussão por 
mais de 5 anos sobre a implantação do seu Sistema 
Brasileiro de Comércio de Emissões e infelizmente, 
neste mês de agosto, perdeu o apoio que vinha tendo 
do Banco Mundial desde 2016 para avançar neste 
tema, uma vez que se encontra bastante atrasado 
frente a outros países, como Chile e Colômbia, 
por exemplo. Por outro lado, somente neste ano 
foi apresentado o Projeto de Lei PL 528/2021, que 
começa a tramitar na Câmara dos Deputados e 
que contempla questões estratégicas para o futuro 
mercado brasileiro a ser criado.

O governo brasileiro parece que acordou para 
esse mercado. Conforme notícias veiculadas 
recentemente em jornais, o governo federal 
pretende anunciar iniciativas nesse sentido. 
O Conselho Empresarial Brasileiro para o 
Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) que reúne 
cerca de 70 dos maiores grupos empresariais do 
país, com faturamento equivalente a cerca de 45% 
do PIB e responsáveis por mais de 1 milhão de 
empregos diretos tem feito pressão para que isso 
aconteça. Aguardar para conferir.

Outras notícias que merecem atenção dizem 
respeito à crise hídrica que o Brasil está 
enfrentando, o marco temporal indígena que está 
em votação no STF, os efeitos das queimadas 
na Amazônia que estão sendo medidos agora e 
os desmatamentos ilegais que seguem em ritmo 
acelerado. 

Boa leitura!
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MUNDO

https://www.bbc.com/portuguese/geral-58386049

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/09/em-nova-
tensao-china-diz-que-cooperacao-com-eua-contra-crise-
climatica-esta-em-risco.shtml

 
https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2021/09/onu-
apela-para-paises-do-conselho-de-seguranca-na-luta-
contra-as-mudancas-climaticas/

https://www.poder360.com.br/internacional/paris-limita-
velocidade-de-carros-a-30-km-h-para-reduzir-poluicao-e-
acidentes/
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https://www.wort.lu/pt/mundo/poluic-o-do-ar-deve-ser-
cortada-para-metade-6152d079de135b9236fe7a91

https://eco.sapo.pt/2021/08/30/ferramentas-digitais-da-
ultima-geracao-tornam-negocios-mais-verdes/
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BRASIL

https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/08/30/
al inhamento-entre-setores-publ ico-e-privado-e-
fundamental-para-questao-ambiental-diz-rial.ghtml

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/09/01/empresas-
defendem-regras-para-mercado-nacional-de-carbono.ghtml
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https://valor.globo.com/publicacoes/suplementos/
noticia/2021/08/31/ecodesign-ajuda-a-cortar-pegada-
ambiental.ghtml

 
https://www.moneytimes.com.br/como-o-brasil-pode-
embarcar-no-mercado-bilionario-de-creditos-de-carbono/
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empresarios-pedem-que-brasil-leve-objetivos-climaticos-
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meio-a-crise-hidrica-brasil-tem-em-agosto-recorde-de-
geracao-de-energia-termica-solar-e-eolica.ghtml

https://epbr.com.br/com-potencial-de-us-13-tri-em-
investimento-climatico-brasil-ainda-nao-consegue-repassar-
recursos-para-cidades/

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/09/27/governo-
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https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2021/09/
conferencia-brasileira-de-mudanca-do-clima-busca-metas-
mais-ambiciosas/

https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/09/15/apos-2-
votos-pedido-de-vista-suspende-julgamento-no-stf-sobre-
demarcacao-de-terras-indigenas.ghtml

https://www.dw.com/pt-br/energia-verde-%C3%A9-chance-
que-o-brasil-n%C3%A3o-pode-deixar-passar/a-59355031
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https://oglobo.globo.com/brasil/crise-hidrica-brasil-ja-tem-
rodizio-de-agua-no-interior-de-sao-paulo-multa-por-
desperdicio-em-minas-25213837

https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2021/09/conferencia-brasileira-de-mudanca-do-clima-busca-metas-mais-ambiciosas/
https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2021/09/conferencia-brasileira-de-mudanca-do-clima-busca-metas-mais-ambiciosas/
https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2021/09/conferencia-brasileira-de-mudanca-do-clima-busca-metas-mais-ambiciosas/
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/09/15/apos-2-votos-pedido-de-vista-suspende-julgamento-no-stf-sobre-demarcacao-de-terras-indigenas.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/09/15/apos-2-votos-pedido-de-vista-suspende-julgamento-no-stf-sobre-demarcacao-de-terras-indigenas.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/09/15/apos-2-votos-pedido-de-vista-suspende-julgamento-no-stf-sobre-demarcacao-de-terras-indigenas.ghtml
https://www.dw.com/pt-br/energia-verde-%C3%A9-chance-que-o-brasil-n%C3%A3o-pode-deixar-passar/a-59355031
https://www.dw.com/pt-br/energia-verde-%C3%A9-chance-que-o-brasil-n%C3%A3o-pode-deixar-passar/a-59355031
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/08/31/concessionarias-de-agua-ampliam-acoes-contra-racionamento.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/08/31/concessionarias-de-agua-ampliam-acoes-contra-racionamento.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/08/31/concessionarias-de-agua-ampliam-acoes-contra-racionamento.ghtml
https://oglobo.globo.com/brasil/crise-hidrica-brasil-ja-tem-rodizio-de-agua-no-interior-de-sao-paulo-multa-por-desperdicio-em-minas-25213837
https://oglobo.globo.com/brasil/crise-hidrica-brasil-ja-tem-rodizio-de-agua-no-interior-de-sao-paulo-multa-por-desperdicio-em-minas-25213837
https://oglobo.globo.com/brasil/crise-hidrica-brasil-ja-tem-rodizio-de-agua-no-interior-de-sao-paulo-multa-por-desperdicio-em-minas-25213837

