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Acordo de Paris

→ COP 21 / 2015
Nov 2016 (ratificado por 55 países + 55% 
emissões globais)

Principais objetivos:
• Aumentar a ambição
• Mitigação / Adaptação
• Fluxo Financeiro

I. Contexto Internacional de Precificação de Carbono



Art. 6.2 
Transações entre países
Peru e Suíça – 1º acordo bilateral
ITMO - Internationally Transferred Mitigation Outcomes 

Art. 6.4 
Créditos entre público e privado
Mecanismo de mercado
SDM - Sustainable Development Mechanism

Mecanismos de Mercado e Cooperação (Art. 6)



World Bank, State and Trends, 2022

Iniciativas de 
Precificação



Contexto Internacional

Estrutura Fragmentada
Aumento do mercado de 
carbono voluntário

Muitas empresas 
participando do mercado 
voluntário. Por que?

Mecanismos de mercado 
no Acordo de Paris

Medidas na Europa sobre 
os mecanismos de ajuste 
(Carbon Border
Adjustment Mechanism) 

Source: WB, State and Trends 2020

68 iniciativas de precificação 
de carbono implementadas 

Sistemas regulados: 34 ETS e 
37 taxa de carbono

Instrumentos de precificação 
de carbono cobrem 23% das 
emissões de GEE 

2021: USD 84 bilhões



II. Mercado de Carbono: 
Regulado vs. Voluntário



Quais os principais 
desafios?



Elementos Básicos do Mercado Regulado

→ Definição da 
cobertura, escopo, teto

→ Flexibilidade:     

Compensações /  

Banking / Borrowing

→Metodologias e MRV

→ Compliance

→ Regras de alocação dos 
créditos 



III. Brasil

Política Nacional de 
Mudanças Climáticas –
PNMC:
• Art. 12: Compromisso nacional 

voluntário: ações de mitigação 
de emissões – Redução entre 
36,1% e 38,9% até 2020

• Mercado Brasileiro de Redução 
de Emissões (MBRE)

• Poder Executivo: planos setoriais

Atualização da NDC
• Redução de: 37% até 2025 e 

50% até 2030, em relação a 
2005. 

Brasil ratifica o Acordo de 
Paris
• Criação de metas gerais de 

redução das emissões 
• Contribuição Nacionalmente 

Determinada (NDC)
• Comunicação das metas →

Bottom-up



III. Decreto 11.075/22

Principais características:

• Estabelece procedimentos para a elaboração dos
Planos Setoriais de Mitigação das Mudanças
Cliumátiacas

• Institui Sistema Nacional de Redução de Emissões de
Gases de Efeito Estufa (SINARE)

• Crédito de Carbono: ativo financeiro

• Prazo de 180 para setores enviarem propostas de
redução

Setores

Geração e distribuição de energia elétrica

Transporte público urbano e sistemas 

modais de transporte interestadual de 

cargas e passageiros

Indústria de transformação e bens de 

consumo duráveis

Indústria química fina e de base

Indústria de papel e celulose

Mineração

Indústria de construção civil

Serviços de saúde

Agropecuária



III. Decreto 11.075/22
Como funciona o SINARE?

(i) registro integrado de emissões, reduções e remoções de gases de efeito estufa e
de atos de comércio, de transferências, de transações e de aposentadoria de crédito
certificado de redução de emissões;

(ii) mecanismos de integração com o mercado regulado internacional; e

(iii) registro do inventário de emissões e remoções de gases de efeito estufa.

E o mercado voluntário? possibilidade de criação de mecanismos de compatibilização
com o SINARE e reconhecimento de créditos adicionais às metas setoriais.

Tipos de registro no SINARE:

(i) pegadas de carbono de produtos, processos e atividades; (ii) carbono de vegetação
nativa; (iii) carbono no solo; (iv) carbono azul; e (v) unidade de estoque de carbono.



III. PL 528/21

• PL foi apensado ao PL 2.148/2015

• Objetivo: Criação do Sistema Brasileiro de
Comércio de Emissões (SBCE)

• Instrumentos:

- Mercado regulado de Carbono

- Plano Nacional de Alocação

- Acordos setoriais

- Registros

2 Registros:

RNC-GEE: Registro Nacional Integrado de Emissões,
Compensações e Projetos de Reduções de Emissões de
Gases de Efeito Estufa

RRO-GEE: Registro de Relato Operacional de Emissões de
Gases de Efeito Estufa



IV. Barreiras de Carbono
(CBAM)

EU Green Deal

• Competitividade de setores em razão de importação de produtos de países sem

políticas climáticas / de carbono

• Comissão Europeia publicou em 14.07.21 uma proposta “para assegurar que as

importações reflitam o conteúdo de carbono” COM (2021) 564 final - Proposta está

sendo revisada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho Europeu

Principais desafios

• Compatibilidade com as regras do mercado internacional (WTO)

• Artigo XX do GATT: condições para restringir o comércio internacional no

interesse da vida e da conservação dos recursos naturais.

- Sem discriminação arbitrária entre países

- Necessidade de restrições domésticas



Proposta de Barreiras de 
Carbono – EU

• Período de Transição de 2023 a 2025: reporte 
de emissões

• 2026: Importadores devem declarar e entregar 
certificados

• Setores incluídos: cimento, ferro, aço, alumínio, 
fertilizantes, eletricidade 

• Emissões diretas (transição) e emissões 
indiretas (posterior)

• Sinal global de mudança
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