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SUMÁRIO EXECUTIVO
A preocupação com o crescente nível de concentração de gases de efeito estufa (GEE) na
atmosfera e os impactos de eventos extremos associados à mudança do clima têm levado diversos
governos a adotar políticas para promover medidas de mitigação, inclusive com o auxílio de
instrumentos de precificação das emissões de GEE. À disposição dos formuladores de políticas
públicas estão medidas de comando e controle e instrumentos de mercado, como a tributação de
emissões e a comercialização de permissões para emissão de GEE.
Os sistemas de comércio de emissões (cap-and-trade) ganharam visibilidade após implementação
de programas governamentais dessa natureza nos Estados Unidos, sobretudo, o que restringiu as
emissões de dióxido de enxofre (SO2), visando reduzir a ocorrência de chuva ácida no país. Devido
à flexibilidade que tais sistemas contemplam para que as entidades reguladas identifiquem opções
mais eficientes de redução de emissões de GEE, é crescente o número de jurisdições que os
adotam como um dos componentes de políticas mais abrangentes para lidar com as mudanças
climáticas. Merecem destaque sistemas consolidados, como o europeu e o da Califórnia, porém,
mais recentemente, têm chamado atenção os programas-piloto planejados pelo governo chinês e
a previsão de um sistema nacional de comércio de emissões na Coreia do Sul, a partir de 2015.
Desse modo, embora o colapso dos preços das permissões no sistema europeu de comércio de
emissões, principal iniciativa internacional, tenha levado muitos a acreditar que o mercado é um
instrumento ineficiente para conter emissões de GEE e promover tecnologias menos emissoras, a
expansão de mercados existentes e em emergência leva a crer que o mecanismo de cap-and-trade
ainda tem muito espaço para conduzir a transição para uma economia de baixo carbono em
políticas nacionais e regionais.
Essas iniciativas indicam, inclusive, a intenção de interligar-se por meio de acordos bilaterais, o
que pode dar início à configuração de um sistema internacional de comércio de emissões.
Também importa notar que medidas adotadas pela China podem influenciar a condução da
política para mudança do clima nos Estados Unidos e, assim, dar uma nova perspectiva para uma
ação multilateral efetivamente coordenada para combate ao aquecimento global.
A despeito das diferenças na conjuntura econômica, política e social em relação a essas regiões, o
Brasil pode beneficiar-se das lições aprendidas por sistemas existentes e outros que estão em
estágios mais avançados de implementação.
Assim, este trabalho apresenta os conceitos básicos para compreensão dos principais elementos
para a construção e funcionamento de um programa cap-and-trade, suas hipóteses e limitações,
buscando destacar possíveis dispositivos que devem ser considerados para o caso brasileiro. Para
tanto, traz também algumas lições observadas em iniciativas internacionais e procura avaliar, de
forma preliminar, a adequação de um sistema de comércio de emissões para o Brasil.
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1
1.1

INTRODUÇÃO
APRESENTAÇÃO DO ESTUDO

O presente estudo é parte integrante do projeto “Elementos para um Mercado de Carbono”, o
qual visa analisar as características e os elementos básicos necessários para a criação e operação
de um Sistema de Comércio de Emissões (ou, para utilizar um termo mais conhecido, Mercado de
Carbono1), um dos importantes instrumentos econômicos para a precificação de GEE.
O projeto mencionado insere-se em um contexto no qual os impactos do aquecimento global têm
ocupado maior atenção e espaço nas agendas dos países, levando diversos governos a agir de
forma a conter as emissões de GEE e, assim, minimizar as possíveis (e prováveis) consequências
futuras.
Tradicionalmente, a principal abordagem de regulação para controle de poluição apoiou-se na
utilização de instrumentos de comando e controle, por meio dos quais o governo determina a
adoção de tecnologias específicas para o abatimento de emissões nos diferentes segmentos da
economia (GOODSTEIN, 2010). Contudo, os resultados observados nas últimas décadas revelam
considerável dificuldade dos reguladores em diminuir as emissões de dióxido de carbono, o
principal GEE (Figura 1), revelando uma trajetória crescente para o futuro2, tornando novas
abordagens ainda mais urgentes.
FIGURA 1 – EMISSÕES GLOBAIS DE CO2 (MT)
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Fonte: (BANCO MUNDIAL, 2013a)
1

Adiante, na seção 2, será feita a distinção entre mercados baseados em obrigações de entrega de permissões para
emitir GEE e mercados baseados em incentivos para redução de emissões em relação a uma linha de base. Neste
trabalho, as expressões “mercado de carbono” e “comércio de emissões” serão utilizadas em referência ao primeiro
caso, que eventualmente inclui o segundo, porém nunca ao segundo isoladamente.
2
Enquanto para as emissões globais de CO2 registrou-se crescimento de aproximadamente 240% no período entre 1960
e 2008, no Brasil tais emissões aumentaram em mais de 680% no mesmo intervalo de tempo (BANCO MUNDIAL, 2013a).
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Uma das principais desvantagens associadas às políticas de comando e controle é o fato de que
elas tendem a desencorajar a inovação, especialmente no longo prazo, dado que, geralmente,
limitam-se a estabelecer parâmetros mínimos, não reconhecendo esforços adicionais3. Outro
problema associado a tais políticas diz respeito às atividades de monitoramento e cumprimento
(enforcement), as quais são, normalmente, subfinanciadas e, desta maneira, comprometem os
objetivos da política. Desse modo, regulações baseadas em comando e controle são comumente
criticadas por serem opções centralizadas e inflexíveis e, assim, mais custosas do que o necessário.
Como consequência, desde a década de 1960, regulações baseadas em incentivos emergiram
como alternativas viáveis para lidar com as questões ambientais, inclusive a redução de emissões
de GEE (GOODSTEIN, 2010).
A teoria básica de tais regulações argumenta que mecanismos de precificação podem ser
utilizados para controlar emissões (ou poluição), uma vez que: i) atribuem custos às atividades
emissoras; e ii) delegam as decisões sobre como reduzir as emissões às empresas e indivíduos. Os
mecanismos de precificação mais comuns tratados pela literatura são: i) o estabelecimento de um
tributo sobre emissões (emissions tax4); e ii) a criação de sistemas de comércio de (permissões de)
emissão (cap-and-trade). O segundo caso é o objeto de estudo do presente trabalho e será
analisado com maior profundidade nas seções seguintes.
Embora a ideia de promover mecanismos de mercado como uma forma de reduzir problemas
ambientais tenha começado a se desenvolver mais de 50 anos atrás, as experiências práticas são
muito mais recentes, em especial no caso das emissões de GEE, com o mercado europeu (EU ETS)
tendo surgido como a primeira iniciativa de grande porte de um sistema de comércio de emissões.
Todavia, os mercados de carbono vêm crescendo e movimentando cada vez mais recursos,
conforme observado na Tabela 1, ainda que na prática tais iniciativas baseadas em mecanismos de
mercado não tenham tido resultados tão positivos quanto àqueles previstos pela teoria.
Os volumes transacionados no comércio mundial de emissões ilustram um crescimento expressivo
desde o início da operação do sistema europeu, a principal referência para estudo do tema. Em
2011, o volume financeiro transacionado representou US$ 176 bilhões (€ 126 bilhões), um valor
correspondente a 10,3 bilhões de tCO2e. Embora o preço dos títulos tenha mostrado trajetória
decrescente, o volume transacionado mais que compensou a queda e o valor total representou
um crescimento de 11% em relação ao ano anterior (BANCO MUNDIAL, 2012).

3

Uma das principais razões para empresas absterem-se de promover inovações é o fato de que os padrões de emissões
(exigidos por uma regulação comando e controle) já estão sendo atingidos (KEMP; PONTOGLIO, 2011).
4
Esse tipo de imposto também é comumente chamado de “imposto pigouviano”, em referência ao seu primeiro
proponente, o economista Arthur Cecil Pigou.
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TABELA 1 – ESTADO DOS MERCADOS DE CARBONO: VOLUMES E VALORES (2010 E 2011)

Mercados de permissões
Mercados (secundários) de offsets
Transações diretas (primárias)
baseadas em projetos
Total

Volume (MtCO2e)
7.162
1.276

2010
Valor (milhões de US$)
134.934
20.637

Volume (MtCO2e)
8.081
1.822

2011
Valor (milhões de US$)
148.881
23.250

334

3619

379

3.888

8.772

159.190

10.282

176.019

Fonte: (BANCO MUNDIAL, 2012).

No que tange ao cenário doméstico, a mudança no perfil de emissões do país(MCTI, 2013),
decorrente entre outros motivos da queda no desmatamento, demanda que novas políticas, como
o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE) previsto pela Política Nacional de Mudanças
do Clima (PNMC) (BRASIL, 2009), sejam mais bem estudadas e consideradas nos esforços futuros
para a diminuição das emissões de GEE no Brasil.
Por fim, uma possível proposta de ação global para lidar com as mudanças do clima
provavelmente conterá mecanismos de mercado, ao menos como uma das formas, para reduzir
globalmente o nível de emissões de GEE, e uma análise da teoria e da prática com relação a tais
sistemas de comércio de emissões torna-se ainda mais relevante.
1.2

METODOLOGIA UTILIZADA

O estudo dos principais elementos que constituem um sistema de comércio de emissões é
pautado pela análise de literatura teórica, pelas lições aprendidas por meio das iniciativas
internacionais de mercados de carbono já em operação ou em desenvolvimento, pela participação
em conferências, eventos e oficinas com o setor público e privado.
As discussões acerca da teoria que envolve os mercados de carbono abordam os aspectos
fundamentais de tais sistemas, a exemplo dos diferentes métodos para alocação das permissões e
os possíveis instrumentos de flexibilidade que podem ser usados para, por exemplo, conter
grandes oscilações em preços. Nesse contexto, também se faz importante observar o que há de
mais relevante nas experiências práticas de aplicação desse mecanismo adotado como uma das
formas para reduzir as emissões de GEE.
Assim, o documento está dividido da seguinte maneira: a seção 2 introduz o conceito de sistemas
de comércio de emissões e traz esclarecimentos sobre as diferenças conceituais quanto aos
sistemas de comercialização (de permissões) de emissão e modelos de geração de créditos em
relação a uma linha de base; a seção 3 apresenta os elementos fundamentais para a construção de
um mercado de carbono; as seções 4, 5 e 6 abordam, respectivamente, a possibilidade de
integração entre diferentes sistemas de comércios de emissões, os mecanismos para minimizar os
impactos sobre as partes reguladas e outros segmentos da sociedade e a relação de tal regulação
com outras políticas voltadas para a diminuição das emissões de GEE; as seções 7 e 8 observam as
iniciativas internacionais (já existentes e emergentes); enquanto a seção 9 discute possíveis
desdobramentos para o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE). Por fim, a seção 10
traz as considerações finais.
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2

ESTRUTURAS CONCEITUAIS DE COMÉRCIO DE EMISSÕES

A compreensão do funcionamento e da lógica subjacente aos SCEs requer a diferenciação entre as
estruturas conceituais de mecanismos de mercado baseadas em incentivos direcionados a
entidades que não enfrentam uma restrição quantitativa sobre suas emissões, em que há geração
de créditos de compensação em relação a uma linha de base (baseline-and-credit), e aquelas em
que todas as entidades têm restrições, expressas na obrigação de entrega de permissões para
emitir GEE, e podem explorar oportunidades de abatimento de emissões entre elas (cap-andtrade). A importância dessa distinção decorre do fato de que a expressão “mercado de carbono” é,
em alguns casos, utilizada para se referir a mecanismos que seguem lógicas diferentes, como será
discutido nas seções seguintes.
Antes de apresentar cada uma das estruturas conceituais, no entanto, é importante enfatizar que
o foco do presente trabalho se dá sobre os mercados que seguem a lógica do cap-and-trade, aos
quais os mecanismos de baseline-and-credit podem estar associados para geração de créditos de
compensação passíveis de utilização para a liquidação de obrigações de entidades reguladas no
cap-and-trade. Como será visto na seção 3.5, essa modalidade de créditos é um dos instrumentos
de flexibilidade utilizados em SCEs.
2.1

CAP-AND-TRADE

Os sistemas de comércio de emissões (SCE) são estruturas de regulação que aplicam um
instrumento econômico para incentivar a redução de emissões de GEE, por meio de sua
precificação. Tais sistemas estabelecem um teto (cap) global como o limite máximo de emissões,
determinando um volume correspondente de permissões para emitir, que são distribuídas ou
vendidas às fontes emissoras cobertas por essa regulação. Cada participante é responsável por
uma (ou mais) fonte(s) e pode comercializar suas permissões de acordo com seu desempenho.
Desse modo, supondo que o regulador distribua as permissões gratuitamente, um participante
cujo volume de GEE emitido, em toneladas de CO 2 equivalente, seja inferior ao volume de
permissões alocadas (correspondente ao seu teto individual) pode vender o excesso de
permissões a participantes cujas emissões excederem o teto correspondente.
O principal benefício ambiental associado a um SCE diz respeito ao limite de emissões
estabelecido para as fontes cobertas, isto é, considerando-se a existência de sistemas robustos de
Monitoramento, Relato e Verificação (MRV) e cumprimento de metas, é possível assegurar que a
quantidade de emissões não ultrapassará o teto determinado pelo regulador. O estabelecimento
de padrões técnicos a serem seguidos pelas instalações, por exemplo, não é capaz de garantir um
resultado ambiental preestabelecido, uma vez que o volume total de emissões pode ser superior
ao previsto, mesmo que todas as instalações adotem os melhores padrões ambientais de
produção.
Sob o SCE, o resultado ambiental em termos de volume de emissões é equivalente ao que seria
obtido caso cada instalação emitisse exatamente o volume correspondente ao número de
permissões recebidas, ou seja, seu teto individual. Entretanto, o sistema torna flexível o
cumprimento da regulação, permitindo que as reduções de emissões ocorram onde os custos de
abatimento são mais baixos.
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Sendo assim, todos os participantes se beneficiam: os que são capazes de reduzir emissões a
custos inferiores auferem receita com a venda das permissões em excesso, e as que emitem mais
do que o permitido pelo teto individual são capazes de cumprir a meta, incorrendo em custo
inferior ao que seria observado na ausência do comércio. Por esse motivo, afirma-se que o SCE é
um instrumento econômico custo-efetivo para redução de emissões5.
A Figura 2 corresponde a uma representação gráfica das curvas de custo marginal de abatimento
de duas firmas ou instalações e ilustra de que modo o SCE consegue atender ao critério de custoefetividade com participantes que enfrentam diferentes custos para reduzir emissões. A abscissa
representa a quantidade de abatimento de emissões em termos de tCO2e, enquanto a ordenada
representa o preço-sombra6. Como é possível observar, a firma A tem custo superior ao de B para
reduzir qualquer quantidade dada de emissões.
Ainda que seja atribuída a A a obrigação de reduzir uma quantidade inferior de abatimento (Q A), é
possível explorar ganhos de eficiência, quando A compra “reduções” de B e reduz por conta
própria apenas a quantidade Q’A. A firma B é capaz de reduzir mais emissões do que a quantidade
QB com custo por tCO2e inferior a p*, até Q’B. Essa quantidade adicional de redução, referente a
Q’B - QB, é vendida a A. As áreas hachuradas representam os ganhos decorrentes da troca entre as
duas firmas. A redução agregada de emissões é atingida ao menor custo quando as duas partes
comercializam até que seus custos marginais se igualem, estabelecendo o preço de equilíbrio do
mercado (p*) de permissões (ELLERMAN; DECAUX, 1998).
FIGURA 2 - CURVAS DE CUSTO MARGINAL DE ABATIMENTO DE PARTICIPANTES DO SCE

Fonte: Ellerman e Decaux (1998).

5

Cabe destacar que a condição de custo-efetividade só é alcançada quando o custo marginal de reduzir as emissões é o
mesmo para todas as fontes incluídas no mercado (cost-effectiveness rule) (GOODSTEIN, 2010). Diz-se que uma
regulação ambiental é custo-efetiva (cost effective) quando ela atinge a meta de emissões ao menor custo (KOLSTAD,
2000).
6
O preço-sombra representa o custo de oportunidade de produzir ou consumir um produto que não é transacionado no
mercado (SANDRONI, 1999). Em exercícios de otimização com restrição, o preço-sombra corresponde à utilidade
marginal de relaxar a restrição ou o custo marginal de reforçar a restrição. Nesse caso, o custo de deixar de emitir uma
tonelada adicional de CO2e.
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A sinalização de preços no mercado de emissões permite que as empresas julguem se é mais
vantajoso reduzir emissões internamente ou adquirir permissões de outras empresas no mercado.
Além disso, à medida que aumenta o preço das permissões, o SCE fornece mais incentivos para
investimentos em tecnologias mais limpas. Desse modo, as entidades compradoras de permissões
não devem ser consideradas ineficientes simplesmente por não terem reduzido emissões
internamente. O balanço líquido de compra e venda de permissões de uma instalação reflete sua
estrutura de custo de abatimento, podendo ocorrer a seguinte situação: a instalação pode já ter
atingido determinado nível de eficiência que a coloca em um patamar de custo muito elevado
para reduzir emissões adicionais. Tal fato pode suscitar críticas de que o SCE fornece ganhos
apenas para instalações ineficientes, o que precisa ser julgado com mais critério, uma vez que há
diferentes formas de estabelecer metas de redução às instalações, inclusive reconhecendo
esforços anteriores.
A hipótese básica do SCE é que as emissões de GEE, ao contrário de diversos poluentes, têm efeito
global, e não local. Reduções de emissões podem compensar emissões em excesso por outras
fontes, independentemente do local em que ocorram. A redução de uma tonelada de CO2 na
Suécia produz benefícios idênticos à redução de uma tonelada de CO2 equivalente na Etiópia, e
esses benefícios são compartilhados por todos os países (MARGULIS et al., 2011).
Outras hipóteses incluem a existência de concorrência perfeita nos mercados de produtos, a
ausência de imperfeições no mercado de capitais, custos de transação reduzidos e a racionalidade
ilimitada dos agentes que tomam decisões de compra e venda de permissões, investimento em
medidas de mitigação e projetos de compensação, o que reduz a previsibilidade de resultados
ambientais e econômicos, em termos de custos, a partir de modelos puramente teóricos.
Embora promissores e com crescente aplicação em diversos países, mercados de emissões ainda
não apresentaram resultados práticos tão bons quanto aqueles previstos pela teoria. Alguns dos
possíveis problemas com um sistema de permissões, decorrentes essencialmente de falhas na
concepção do SCE, são:





Mercados insuficientes: mercados com um pequeno número de vendedores e
compradores.
o Participantes têm menores incentivos para engajar-se em trocas caso a
probabilidade de conseguir “bons negócios” seja reduzida pelo pequeno número
de agentes.
Exercício de poder de mercado: permissões como uma barreira à entrada.
o Empresas incumbentes podem se recusar a vender permissões para novos
entrantes como uma forma de limitar a competição.
Volatilidade de preço: grandes oscilações nos preços de permissões, sobretudo devido
ao fato de o volume de permissões (para determinado período) ser fixo (oferta
perfeitamente inelástica), ou a variações acentuadas na atividade econômica.
o A alta volatilidade desencoraja a participação no mercado (quando preços sobem
inesperadamente), além de reduzir os incentivos para empresas investirem em
medidas de redução de emissões a longo prazo (quando os preços caem
fortemente).

Ainda outro problema que pode emergir em um mercado de carbono, dependendo de seu
desenho, é a questão de “lucros extraordinários” (windfall profits) a serem auferidos pelas
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empresas reguladas, caso as mesmas tenham condições de repassar seus custos para a sociedade
(em forma de preços mais altos) de forma mais do que proporcional ao aumento de seus custos
para cumprir a legislação7.
Os SCEs alteram os preços relativos de uma economia, criam obrigações e ativos (os títulos que
conferem o direito de emitir uma quantidade limitada de GEE a seu detentor), gerando efeitos
distributivos diversos, a depender de como são definidos seus parâmetros.
Diante das desvantagens da regulação de comando e controle e das limitações de aplicação
prática dos SCEs, torna-se necessário formular estratégias que maximizem os potenciais de cada
uma das abordagens para promover a redução de emissões em uma economia. Dessa forma, a
construção de sistemas de comércio de emissões deve ser vista como um elemento que compõe a
política de redução de emissões de uma jurisdição, não um instrumento capaz de regular todas as
fontes emissoras e responder à demanda global de controle das emissões.
Para determinadas fontes e atividades emissoras, cujas condições de monitoramento podem não
ser favoráveis à inclusão no SCE (conforme será discutido na seção 3.2), o órgão regulador tem à
sua disposição outros instrumentos, inclusive a criação de incentivos para que os responsáveis por
elas invistam em medidas de redução, como ocorre no mecanismo de baseline-and-credit,
apresentado a seguir.
2.2

BASELINE-AND-CREDIT

Ao contrário do SCE, os programas de baseados na lógica de baseline-and-credit não envolvem a
definição a priori de um limite sobre as emissões de GEE das fontes emissoras cobertas, mas sim a
definição de uma linha de base que representa uma tendência de emissões na ausência de
incentivos financeiros para redução. Os modelos também diferem quanto aos títulos
transacionados: o primeiro permite a comercialização de permissões, ao passo que o segundo
incentiva a geração de créditos de compensação.
Créditos de compensação8 são gerados por projetos de redução de emissão de GEE ou de
sequestro de carbono9 em fontes que não são cobertas pelo SCE, podendo ser utilizados por
entidades responsáveis por fontes cobertas para liquidar parte ou a totalidade de suas obrigações,
qual seja a de entregar permissões e créditos de compensação equivalentes às suas emissões no
período. Um crédito representa uma redução (ou remoção) de uma tonelada métrica de CO2
equivalente (tCO2e) e consiste em um mecanismo de flexibilidade bastante utilizado em mercados
de carbono.

7

A introdução de uma regulação que precifique as emissões de GEE eleva o custo marginal de “produzir” emissões, e
tais custos marginais mais altos são repassados aos consumidores. Caso as empresas recebam as permissões
gratuitamente, os custos para atender a regulação só serão maiores para aqueles que necessitam comprar permissões.
Se os custos para a empresa permanecerem inalterados, mas os preços de seus produtos aumentarem, surgirão “lucros
extraordinários”. Tal problema pode ser contornado quando as permissões são leiloadas e as receitas do leilão,
utilizadas para “ressarcir” os consumidores (GOODSTEIN, 2010).
8
Neste trabalho, “créditos de compensação”, “créditos de offset” e “créditos de carbono” são utilizados como
sinônimos.
9
Ou “remoção de carbono”.
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Créditos de compensação diferem de permissões para emitir, pois representam uma redução de
emissão de GEE obtida por meio de uma atividade voluntária (projeto), desenvolvida
especificamente para geração de tais créditos. O portador de uma permissão tem o direito de
emitir uma tCO2e, ao passo que o portador de um crédito de compensação possui um certificado
de uma redução/remoção já realizada. Entretanto, cabe mencionar novamente que os SCEs, em
muitos casos, estão também associados a modelos de incentivo como o baseline-and-credit.
2.2.1

Créditos de compensação em mercados regulados

Em mercados compulsórios, créditos de compensação podem ser adquiridos por entidades
reguladas, para cumprir parte de suas metas de redução. Nesses mercados, projetos de créditos
de compensação são desenvolvidos para reduzir emissões em fontes emissoras que não possuem
obrigação sob o SCE, conforme ilustrado na FIGURA 3.
FIGURA 3 - CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO COMO MECANISMOS DE FLEXIBILIDADE EM MERCADOS TIPO CAPAND-TRADE

A inclusão de créditos de offset como instrumento de mercado não só facilita o cumprimento de
metas por entes regulados, mas também incentiva o desenvolvimento de projetos inovadores e de
tecnologias limpas e eficientes em ambientes não abrangidos pelo mercado (BANCO MUNDIAL,
2013b). Países em desenvolvimento e ONGs veem créditos de offset como uma nova e importante
fonte de investimento para o desenvolvimento de regiões pobres (BUSHNELL, 2010). Não é
incomum que o desenvolvimento de projetos de offset resulte na transferência de tecnologias
limpas entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento (CQNUMC, 2012).
A regulamentação de cada mercado define a forma como créditos de compensação podem ser
utilizados por seus participantes. É comum verificar uma restrição em termos de projetos elegíveis
para o fornecimento de créditos de compensação. O mercado de cap-and-trade californiano, por
exemplo, aceita somente offset de quatro tipos de projetos, necessariamente desenvolvidos
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dentro dos limites geográficos dos Estados Unidos. Já no mercado europeu, somente projetos
registrados sob as regras de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) ou de Implementação
Conjunta (IC) do Protocolo de Quioto são aceitos10. Na maioria dos mercados de carbono em
operação também se observa a imposição de limites ao uso de créditos. No mercado australiano,
por exemplo, entes regulados podem cumprir somente entre 5% e 12,5% de suas metas de
redução com a aquisição de créditos, dependendo do tipo de crédito utilizado. A Tabela 2 traz uma
comparação entre alguns dos principais mercados de carbono, no que tange às restrições
relacionadas ao uso de créditos de compensação.

10

Existem, no entanto, restrições para projetos MDL que pretendem oferecer créditos no mercado europeu. Por
exemplo, créditos advindos de projetos MDL florestais não são aceitos no EU ETS.
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TABELA 2 - COMPARAÇÃO ENTRE REGULAMENTAÇÕES SOBRE USO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO EM
MERCADOS DE CARBONO COMPULSÓRIOS
Mercado de
Carbono

Carbon
Pricing
Mechanism
(Austrália)

Créditos de compensação aceitos
Australian Carbon Credit Units (ACCUs):
- Créditos gerados por meio de projetos de redução
de emissão/remoção de GEE dentro do esquema
Carbon Farming Initiative (CFI). Atividades incluem:
manejo de esterco em suinoculturas e de gado
leiteiro, captura e queima de metano em aterros
sanitários, manejo florestal e reflorestamento (CER,
2013a).
Créditos de Carbono – Protocolo de Quioto:
- Créditos de Quioto (projetos MDL e de IC) são
aceitos. Existem restrições em termos de categorias
de projetos.

California
Cap-andTrade
Program

Créditos de Offset ARB (Air Resources Board –
Califórnia):
- Todos os projetos geradores de créditos de offset
devem necessariamente ser desenvolvidos de acordo
com diretrizes estabelecidas pela ARB (ARB
Compliance Offset Protocols). Créditos poderão ser
utilizados somente quando incluídos em programas
de offset aprovados pela CARB. Atividades de
projetos incluem:
(1) Projetos florestais (somente para florestas nos
Estados Unidos).
(2) Projetos de florestas urbanas (projetos localizados
em áreas urbanas nos Estados Unidos).
(3) Projetos de pecuária (projetos localizados nos
Estados Unidos associados à instalação de
biodigestores para manejo de dejetos de gado
leiteiro e em granjas de suínos).
(4) Projetos de substâncias que afetam a camada de
ozônio (projetos de destruição de substâncias que
afetam a camada de ozônio, destruídos dentro dos
limites geográficos dos Estados Unidos) (CARB,
2013a).
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Limites máximos para créditos
de compensação
 2012-2015 (mercado com
11
preço fixo): até 5% .
 A partir de julho de 2015
(mercado com preço flexível):
sem restrições. (CER, 2013b).
 2012-2015 (mercado com
preço fixo): não é possível
utilizar créditos de carbono
internacionais.
 A partir de julho de 2015
(mercado com preço flexível):
até 12,5% (CER, 2013b).

Créditos de offset ARB podem ser
utilizados por participantes do
programa de cap-and-trade
californiano para atender até 8%
de sua obrigação trienal. (CARB,
2013a).

Uma exceção é concedida a empresas que gerenciam aterros sanitários, com no mínimo 50% de suas emissões
advindas de aterros. Tais organizações não possuem restrições e podem compensar 100% de suas emissões com ACCUs.
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Early Action Offset Credits:
- Créditos de compensação gerados por projetos
implementados antes da criação do programa de
cap-and-trade californiano. Só são aceitos projetos
incluídos em programas voluntários aprovados pela
CARB que, no momento, incluem Climate Action
Reserve (CAR) e American Carbon Registry (ACR)
(CARB, 2013a).

EU ETS
(Europa)

The New
Zealand ETS
(Nova
Zelândia)

Créditos de Carbono – Protocolo de Quioto:
Créditos gerados por meio dos mecanismos de
flexibilidade incluídos no Protocolo de Quioto: MDL e
de IC. Existem restrições em termos de categorias de
projetos.

Créditos gerados por meio dos mecanismos de
flexibilidade incluídos no Protocolo de Quioto: MDL e
de IC. Existem restrições em termos de categorias de
projetos.

Créditos de early action podem
ser utilizados por participantes do
programa de cap-and-trade
californiano em até 8% de sua
obrigação de redução trienal.
(CARB, 2013a).
Cada Estado-Membro pode
determinar o percentual total de
créditos (MDL e IC) que pretende
utilizar para obter parte de suas
metas de emissão. Na fase II do
EU ETS (2008-2012), os
percentuais variaram entre 0%
(Estônia) e 22% (Alemanha) (DIW
BERLIN, 2011). Já na terceira fase
do EU ETS (2013-2020), o limite
total para o mercado europeu foi
elevado para 11%12.
Não há restrições para o uso de
créditos advindos de projetos de
MDL e de IC (PERDAN; AZAPAGIC,
2011).

Em mercados regulados, a utilização de créditos de compensação é delimitada por
regulamentação que define critérios rígidos para assegurar a qualidade do offset oferecido.
Diversos procedimentos são instituídos para garantir que a redução/remoção tenha, de fato,
ocorrido da forma comunicada pelo proponente do projeto.
Desenvolvedores de projetos geradores de créditos de offset devem também evidenciar que seus
projetos são adicionais, ou seja, é necessário demonstrar que a atividade está sendo desenvolvida
em consequência do benefício (financeiro) que pode ser obtido com a venda de créditos. Em
outras palavras, é preciso comprovar que o projeto não ocorreria em um cenário “business as
usual” sem a existência de mecanismos de offset (vide para mais informação item 9.3).
Etapas de controle também são instituídas para garantir que critérios metodológicos estabelecidos
pelo regulador sejam seguidos e que a compensação seja assumida somente por um único ente
regulado (para evitar a dupla contagem de reduções obtidas). Os procedimentos adotados para
garantir a qualidade de créditos de offset gerados para o MDL formam um bom exemplo do nível
de rigidez exigido para tais créditos em mercados compulsórios (Figura 4).

12

De acordo com Draft Regulation on determining international credit entitlements pursuant to Directive 2003/87/EC of
the European Parliament and of the Council (Regulamentação em fase de aprovação). Disponível em:
<http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/linking/index_en.htm>. Acesso: 06/09/2013.
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FIGURA 4 – CICLO DE PROJETO MDL: FASES DE CONTROLE E VERIFICAÇÃO13

O percentual de projetos reprovados em uma das fases de avaliação pré-registro refletem o rigor
com que são analisados os projetos de MDL. Em julho de 2012, 6896 atividades haviam sido
registradas como projetos de MDL. Nesse mesmo período, 2099 atividades (30%) não obtiveram
sucesso em uma das três primeiras fases descritas na Figura 4 e foram reprovadas ou canceladas
(UNEP RISOE, 2013).
2.2.2

Créditos de compensação em mercados voluntários

Em mercados voluntários, a aquisição de créditos de compensação é feita, em geral, por pessoas
ou organizações que, por motivos diversos14, têm interesse em reduzir suas emissões de GEE de
forma voluntária. O princípio, porém, é o mesmo que para mercados regulados. Ou seja, o projeto
de créditos de offset proporciona uma redução ou remoção de emissão, que é transferida a
terceiros, para que estes possam compensar parte de suas próprias emissões. A diferença é que,
em mercados voluntários, o comprador adquire os créditos livremente para, por exemplo, auxiliar
no cumprimento de metas voluntárias de redução.

13

Na Figura 4, as seis etapas do ciclo de projeto de MDL são apresentadas de acordo com o procedimento adotado para
projetos de MDL no Brasil. Grande parte dos projetos de MDL desenvolvidos em outros países segue um ciclo de
cumprimento que inverte a ordem das duas primeiras etapas. Ou seja, primeiro é obtida a aprovação nacional e, em
seguida, a validação é realizada.
14
Por exemplo, empresas que buscam demonstrar aos seus clientes e colaboradores seu comprometimento com
questões socioambientais.
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A maioria dos mercados voluntários de carbono gira em torno da geração e comercialização de
créditos de compensação como única “moeda de mercado”15. O setor privado é o grande
comprador desses mercados, adquirindo, em 2012, 90% do volume de offset comercializado.
Motivos para aquisição de créditos são, basicamente, a necessidade de demonstrar
responsabilidade social corporativa e a aspiração de ser uma liderança no setor de atuação. No
âmbito voluntário, o mercado de carbono ocorre em todas as regiões do globo e, principalmente,
por meio de mercados de balcão. Ou seja, as transações são feitas diretamente entre
compradores e vendedores e não em plataformas de comercialização como bolsas de valores. Das
101 MtCO2e comercializadas em 2012, 98,5 MtCO2e foram transacionadas em mercados de balcão
(ECOSYSTEM MARKETPLACE, 2013).
Em linhas gerais, atividades de redução/remoção de GEE certificam seu projeto por meio de um
dos diversos padrões de qualidade existentes no mercado. Tais padrões preenchem o papel do
regulador de mercados compulsórios, impondo regras e procedimentos a projetos voluntários. O
objetivo é garantir a qualidade e credibilidade do offset voluntário. Os principais padrões para os
mercados voluntários são (em ordem de grandeza): Verified Carbon Standard (VCS), Gold Standard
(GS), Chicago Climate Exchange (CCX)16, Climate Action Reserve (CAR) e American Carbon Registry
(ACR) (ECOSYSTEM MARKETPLACE, 2013).
O maior volume de créditos voluntários é originado em países do continente asiático (26,3
MtCO2e), seguidos pelos da América do Norte (21,5 MtCO2e), da América do Sul (4,7 MtCO2e) e da
África (4,6 MtCO2e). Já os compradores de créditos voluntários estão, em sua maioria, localizados
na Europa (51%), seguidos pelos dos Estados Unidos (36%) (ECOSYSTEM MARKETPLACE, 2013).
Um levantamento no sistema de registro dos três padrões mencionados acima que aceitam
projetos localizados no Brasil (VCS, GS e CCX)17, indica a existência de 92 projetos desenvolvidos
em território nacional.
Projetos de REDD+ (Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal e
conservação, manejo e aumento de estoque florestal), por não serem aceitos como offset nos
mercados compulsórios de carbono em operação (Austrália, Califórnia, EU-ETS e Nova Zelândia),
são comercializados por meio de mercados voluntários de carbono. Desse modo, atualmente,
países em desenvolvimento que desejam comercializar créditos de REDD+ têm somente a opção
de fazê-lo em mercados voluntários.

15

No entanto, existem exemplos de mercados voluntários que adotam o modelo cap-and-trade, como a Chicago Climate
Exchange (encerrada em 2010) e o UK ETS (encerrado em 2006). Este último é apresentado em detalhes na seção
7.1.2.2.
16
De 2003 até 2010, a CCX operou como um mercado do tipo cap-and-trade, no qual empresas puderam aderir ao
programa de forma voluntária. Participantes deste mercado incluíam grandes corporações, instituições financeiras e
distribuidores de energia elétrica dos Estados Unidos. A partir de 2011, o CCX transformou-se somente em um sistema
de registro para créditos de offset voluntários (CCX, 2011).
17
http://www.vcsprojectdatabase.org/,
http://www.cdmgoldstandard.org/our-activities/project-registry
e
https://registry.chicagoclimatex.com/public/projectsReport.jsp.
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3
3.1

ELEMENTOS BÁSICOS DE UM SISTEMA DE COMÉRCIO DE EMISSÕES
OBJETIVOS

A implantação de um SCE tem como principal objetivo a redução ou controle de emissões de GEE
em uma determinada jurisdição ao menor custo possível para os agentes envolvidos. Ao
estabelecer um preço para as emissões, o SCE fornece incentivos para que produtores substituam
insumos e fontes energéticas por opções de baixa emissão e busquem novas soluções
tecnológicas, que não seriam economicamente viáveis na ausência do SCE. Além disso, quando o
custo das emissões é incorporado no preço dos produtos e bens finais, os consumidores tendem a
ter melhor percepção sobre os bens e serviços cuja cadeia produtiva é intensiva em emissões e, ao
responder a alterações de preço (diminuindo a demanda de determinado produto quando seus
preços aumentam), procuram substituí-los por equivalentes de menor intensidade carbônica.
Interessa ressaltar o objetivo do SCE, pois ele é o principal parâmetro utilizado para avaliar o seu
desempenho. Moore (2013), por exemplo, aponta que embora diversas análises enfatizem dois
principais objetivos no âmbito do EU ETS, a saber: 1) reduzir emissões de GEE; e 2) promover
investimento em tecnologias de baixo carbono. Entretanto, ressalta que inicialmente apenas o
primeiro objetivo era explicitado. A Diretiva 2003/87/CE que criou o mercado não fez nenhuma
menção a investimento ou inovação como um de seus objetivos. As menções feitas à tecnologia
ocorrem no sentido de indicar que devem ser empregadas as melhores tecnologias disponíveis,
não havendo nenhuma discussão explícita sobre o desenvolvimento de novas tecnologias. Apenas
posteriormente tal objetivo foi incorporado às Diretivas, conferindo-lhe maior destaque.
Portanto, o desenho de um SCE deve partir da clara definição de seu objetivo. Isso auxiliará o
formulador de políticas a incluir os elementos mais adequados e calibrar a intensidade com que
devem atuar no mercado.
3.2

COBERTURA

Considerando-se que um dos alicerces da implantação bem-sucedida de um SCE é o
preestabelecimento de um MRV, a abrangência de um SCE dialoga diretamente com os elementos
apresentados na seção 5 do Volume I – Requerimentos para um Sistema Nacional de
Monitoramento, Relato e Verificação de Emissões de Gases de Efeito Estufa – deste estudo,
embora sua cobertura possa ser menos ampla que a do MRV, já que este pode ter outros objetivos
que não o de dar suporte ao SCE.
A definição da cobertura diz respeito aos gases, fontes, atividades/instalações para os quais as
entidades reguladas deverão entregar permissões e, assim como a cobertura do MRV, está
fortemente relacionada ao perfil de emissões de um país, à disponibilidade de metodologias
padronizadas e aos custos de abatimento e monitoramento das emissões.
Representatividade das emissões
A partir da análise do inventário nacional ou da região na qual o SCE será adotado, é possível
identificar quais gases e fontes são responsáveis pelo maior volume de emissões. Em seu Livro
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Verde (Green Paper)18 sobre a adoção do cap-and-trade para redução de emissões de GEE, a
Comissão Europeia propôs iniciar o programa com grandes fontes fixas de emissões de CO2. O
argumento baseia-se no relatório técnico da Agência Europeia de Meio Ambiente19, segundo o
qual as emissões deste gás correspondiam aproximadamente a 80% das emissões de GEE da
Comunidade Europeia. Ademais, o monitoramento e a supervisão do sistema para emissões de
CO2 é mais “viável” (CE, 2000), fato que se relaciona com o critério de inclusão discutido a seguir.
Atualmente, o EU ETS cobre 45% das emissões de GEE da região20.
Disponibilidade de metodologias padronizadas de monitoramento
Conforme já explorado no Volume I deste estudo, incertezas metodológicas relacionadas ao
cálculo de emissões, além de complexidade técnica e administrativa seriam razões para não incluir
determinados setores no SCE. Tais critérios podem excluir, por exemplo, as emissões relacionadas
a uso do solo e florestas 21, cujas metodologias de cálculo são menos passíveis de padronização,
dada a diversidade de atividades emissoras que estariam cobertas pelo SCE. Entretanto, cabe
mencionar a experiência neozelandesa quanto à inclusão das florestas no SCE. As emissões de
florestas foram a primeira categoria de fontes a entrar no New Zealand Emissions Trading Scheme
(NZ ETS), em razão da sua importância para a capacidade do país de atender aos compromissos
internacionais de redução de emissões. A seção 7.4 descreve de que modo os proprietários de
florestas participam do NZ ETS.
Adicionalmente, pode ser adotada uma abordagem de inclusão gradual de setores e gases no SCE
à medida que se desenvolvam meios que permitam o adequado monitoramento e cumprimento
das obrigações sob um SCE. Em termos práticos, um SCE poderia começar com a inclusão de
grandes emissores ou de um número reduzido de setores econômicos. De forma análoga, também
poderia começar com o gás que pode ser medido de forma mais acurada, o CO2, por exemplo, e a
cobertura expandir-se-ia gradualmente, a depender dos setores e gases que apresentassem
condições suficientes para um regime adequado de rastreabilidade, monitoramento e
cumprimento, a exemplo de como foi implementado o EU ETS (CE, 1999). Essa restrição inicial de
setores e gases, no entanto, deve ser avaliada à luz do reduzido ganho de eficiência que se obtém
quando se verifica pouca diferença entre as estruturas de custo marginal de abatimento dos
participantes.
Custo de abatimento
Um SCE apresenta maiores benefícios econômicos, quanto maior o diferencial de custo de
abatimento de emissões entre os participantes. Entretanto, o órgão regulador pode ter
dificuldades em obter informações acerca das opções de abatimento, e dos custos
correspondentes, disponíveis às empresas reguladas, e essa situação é caracterizada por uma
acentuada assimetria de informação entre as duas partes. Assim, é desejável que a cobertura do
18

Livros Verdes são documentos publicados pela Comissão Europeia para estimular a discussão sobre determinados
tópicos no âmbito da Comunidade Europeia. Fazem um convite às partes interessadas (indivíduos e organizações) para
participar de um processo de consulta e debate sobre a base das propostas apresentadas. Esses documentos podem dar
origem a legislação específica sobre o tema, para o qual propostas de ação são delineadas em um Livro Branco.
19
Annual European Community Greenhouse Gas Inventory 1990-1996, publicado em maio de 1999.
20
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm.
21
A quantidade de carbono estocada em florestas depende de diversos fatores, como as espécies que as compõem,
condições locais e tempo restante para o crescimento da floresta, implicando dificuldades para a definição de
metodologias a serem adotadas no caso de um MRV que inclua todas as atividades florestais.

18

SCE seja a mais ampla possível, tanto em termos de quantidade de participantes como de
variedade de atividades cobertas (CE, 2000).
Além disso, é crucial viabilizar a liquidez no mercado de permissões, por meio da inclusão de um
grande número de participantes, já que isso contribui para que agentes individuais não tenham
excessivo poder de mercado e, assim, que o preço e a disponibilidade de permissões não sejam
controlados pelos mesmos.
Custo de monitoramento
Uma das hipóteses para que seja válida a condição de custo-efetividade dos mercados de
emissões diz respeito aos custos de transação, nos quais se encontram também os custos de
monitoramento, relato e verificação das emissões.
Os custos de monitoramento estão bastante associados à abordagem adotada quanto ao ponto de
regulação, isto é, a depender da opção por regular as fontes que efetivamente emitem GEE ou
agentes responsáveis por processar, distribuir e/ou vender os combustíveis queimados. Nesse
sentido, pode-se definir um ponto na cadeia produtiva para atribuir a responsabilidade de entrega
de permissões correspondentes às emissões indiretas da venda de combustíveis fósseis
(upstream)22ou às emissões diretas da queima desses combustíveis (downstream). Em geral, a
escolha pauta-se por custos administrativos associados ao monitoramento das fontes, já que
setores em que as fontes emissoras estão pulverizadas, tais como transporte e agricultura, trazem
o desafio de identificar e fiscalizar um grande número de agentes, implicando elevados custos
administrativos.
Embora os custos de MRV, em termos de R$/tCO2e monitorada, sejam provavelmente menores ao
se regular setores concentrados, a abordagem upstream traz a desvantagem de incluir um menor
número de participantes no SCE. Ainda que as fontes emissoras cobertas sejam numerosas, a
inclusão de setores econômicos que potencialmente concentrariam um elevado controle sobre
elas pode trazer implicações de poder de mercado. Para os Estados Unidos, Zhang (1998) sugere
que isso não seria um problema para o SCE, já que a maior firma deteria uma participação de 5,6%
no mercado de permissões, caso fosse adotada uma abordagem upstream.
De qualquer modo, no caso brasileiro, a opção por regular fontes que podem ser monitoradas por
meio de um número reduzido de agentes exige análise cuidadosa quanto às possíveis implicações
sobre concentração de poder no mercado de permissões e liquidez, já que poucos grupos
econômicos podem ser proprietários/responsáveis pelo controle de um elevado número de fontes
emissoras.
Outras considerações sobre cobertura
Instrumentos auxiliares podem ser adotados a fim de reduzir emissões em setores e atividades
para os quais metodologias de mensuração ainda envolvem elevado grau de incerteza, há muita
informalidade ou agentes estão pulverizados, de modo que os custos de transação sejam muito
22

Um SCE upstream teria como alvo os produtores e importadores de combustíveis fósseis como entidades reguladas,
de modo que reduziria o número de atores regulados, ao estabelecer a obrigação de entrega de permissões a refinarias
e importadores de petróleo, transportadores e unidades de processamento de gás natural, minas e plantas de
processamento de carvão (HARGRAVE, 1998; ZHANG, 1998).
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elevados. Quando não é possível abranger a totalidade das atividades emissoras de um setor,
incentivos para participação voluntária com geração de créditos de compensação, por exemplo,
podem ser adotados.
Uma abordagem alternativa para a evolução gradual da cobertura do SCE envolve as opções de
entrada e saída (opt-in e opt-out). A provisão de opt-in oferece a opção de adesão voluntária ao
SCE a participantes que não se encaixam nos critérios definidos pelo regulador, seja por
apresentarem um volume de emissões inferior ao limite mínimo (threshold), seja por pertencerem
a setores não regulados. Já a provisão de opt-out oferece a entidades participantes a opção de
saída do SCE, sob a condição de que sejam reguladas por outras medidas que representem “um
esforço econômico similar em termos de abatimento de emissões” (CE, 2000). O opt-out,
portanto, requer que existam medidas alternativas “equivalentes” para que o participante possa
fazer essa escolha, o que pode envolver ainda mais complexidade para o formulador de políticas
públicas.
É interessante notar que nos SCEs implantados até hoje, as decisões sobre a inclusão de setores,
fontes e gases foram influenciadas por diversos fatores, entre eles o próprio objetivo do
instrumento de mercado (assegurar que emissões não ultrapassem determinado patamar ou
promover investimento em tecnologias menos intensivas em emissões), a disponibilidade de
informações sobre emissões, a viabilidade administrativa, a negociação e aceitação política, o foco
em fontes com maior potencial de abatimento, assim como custos e benefícios de incluir
pequenos emissores (AIE, 2010).
Além disso, a opção do EU ETS por incluir inicialmente apenas grandes geradores de energia e
instalações industriais estaria, em parte, justificada pelo fato de que se tratam dos setores dos
quais se espera que haja uma resposta mais rápida à precificação das emissões (MOTU, 2012).
3.3

DEFINIÇÃO DO CAP E DAS QUOTAS DE EMISSÃO

A discussão sobre os critérios que norteiam a determinação do cap muitas vezes se confunde com
aquela sobre a distribuição das permissões aos participantes do SCE. Ellerman e Joskow (2008),
por exemplo, afirmam que o termo “alocação” é frequentemente utilizado no EU ETS para referirse tanto ao estabelecimento do cap, como à distribuição das permissões pelos Estados-Membros
às instalações cobertas. Com isso, uma importante distinção a ser feita quanto aos conceitos
adotados nas discussões sobre mercados de emissões é justamente essa: entre o cap e a
quantidade de permissões distribuídas às empresas cobertas pelo SCE.
O cap estabelece um volume máximo de emissões a serem observadas em uma determinada
região ou país para um dado período. O órgão regulador pode emitir permissões equivalentes a
esse volume total e distribuí-las ou leiloá-las às empresas, ou ainda, pode reservar parte delas para
alocar a novos entrantes ou para intervir no mercado.
O termo “quota” de emissão é também muito utilizado e se justifica pelo fato de haver, em muitos
casos, distribuição gratuita de permissões. Desse modo, o órgão regulador atribui uma quota de
emissões a cada empresa ou instalação participante. Eventualmente, essa quota pode ser
interpretada como um “cap individual”, pois, ao emitir acima desse volume, a empresa tem de
comprar permissões e se emitir abaixo dele, pode vender. Entretanto, é sempre importante ter
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ciência de que as permissões podem ser leiloadas em sua totalidade23. Nesse caso, a obrigação de
entrega de permissões se dá sobre todo o volume de emissões verificadas no período de
cumprimento.
3.3.1

Definição do cap

A definição de um nível “correto” de emissões para o cap do mercado é uma tarefa complexa. As
negociações sobre esse limite envolvem uma série de fatores: benefícios ambientais, os custos
esperados de mitigação para atingi-lo, a distribuição desses custos entre os diferentes segmentos
da sociedade, os impactos nas negociações internacionais, entre outros (MOORE, 2013).
Quanto à determinação do cap, é importante lembrar que esse processo ocorreu de forma muito
particular no EU ETS: inicialmente não havia um limite predeterminado para as emissões dos 25
Estados-Membros e o cap foi definido como a soma das quantidades de permissões que cada
Estado-Membro decidiu alocar para as instalações em sua jurisdição.
Essa abordagem difere da que foi adotada para a definição do cap da terceira fase do EU ETS. A
decisão do Conselho Europeu de reduzir as emissões totais de GEE da região, de modo que em
2020 elas serão 20% inferiores às emissões de 2005, traduziu-se em regras mais concretas no EU
ETS, cuja trajetória de redução de emissões cobertas deve apresentar uma redução anual de
1,74% entre 2013 e 202024 (ELLERMAN; JOSKOW, 2008). Por esse motivo, os autores destacam
que o mercado europeu tem a particularidade de estabelecer um cap para o mercado dentro de
outro cap (da política climática).
Tal característica é também observada no programa de cap-and-trade californiano, em que o SCE
tem como objetivo reduzir uma quantidade de emissões no âmbito de uma política climática que
abrange outras medidas. O cap do SCE na Califórnia em 2013 corresponde a 162,8 milhões de
tCO2e, que equivale a 35% das emissões totais do estado em 2010 (448 MtCO2e). O horizonte
temporal estabelecido para o SCE também se estende até 2020, contemplando reduções anuais,
assim como no EU ETS (BANCO MUNDIAL, 2013b).
O horizonte temporal tomado como referência para a definição do cap global assume relevância
na medida em que quanto mais longo for, menor a capacidade do órgão regulador ajustar as
metas de redução a avanços científicos e mudanças de padrão tecnológico (custos de abatimento).
Contudo, quanto mais longo for o período de compromisso para o qual valerá as regras de
mercado, melhor será a sinalização de preços para a realização de investimentos e a clareza sobre
o perfil temporal de abatimento. Quanto a esse aspecto, as metas de redução de emissões de
longo prazo podem contar com mecanismos de flexibilidade, como banking e borrowing, para
reduzir a volatilidade de preços e os custos de abatimento (FANKHAUSER; HEPBURN, 2010).
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De fato, as empresas ou instalações individualmente não enfrentam restrição direta de emissões, pois
podem emitir qualquer quantidade, contanto que sejam entregues permissões suficientes.
24

Mais especificamente, o fator de redução de 1,74% seria calculado em relação ao cap da segunda fase (2008-2012).
Sua vigência iniciaria em 2010, de modo que, em 2020, a emissões seriam 21% inferiores às emissões de 2005
verificadas sob o EU ETS. O objetivo do Conselho Europeu diz respeito a todas as emissões de GEE em relação aos níveis
de 1990, enquanto o do EU ETS tem a ver apenas com as emissões de CO 2 dos setores e atividades cobertas pelo
mercado (ELLERMAN; JOSKOW, 2008, p. 49).
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O governo australiano, por sua vez, propôs um modelo diferente para estabelecimento do cap
com o Carbon Pollution Reduction Scheme (CPRS). Todos os anos, o cap para os cinco anos
seguintes é atualizado, assim como o cenário de referência para os dez anos subsequentes. Desse
modo, o setor privado sempre terá um horizonte indicativo de quinze anos para redução de
emissões. Essa abordagem que “atualiza” o cap constantemente evita que haja lacunas entre
períodos de compromisso que contribuem para aumentar a incerteza. Esse elemento é de
fundamental importância para a realização de investimentos no setor de energia, em que turbinas
eólicas, por exemplo, têm um tempo de vida de aproximadamente 20 anos e centrais de energia
nuclear, 40 anos (MOORE, 2013).
3.3.2

Definição das quotas

Conforme mencionado acima, só existem quotas quando o órgão regulador opta por distribuir as
permissões gratuitamente. A seção 3.4 apresenta os critérios geralmente utilizados para realizar a
alocação gratuita, de modo a reconhecer diferenças nas capacidades de abatimento e nos
impactos gerados pelo SCE.
3.3.3

Metas absolutas e metas de intensidade

De forma geral, tanto a definição do cap global, como a quantidade de permissões concedidas
gratuitamente às instalações cobertas pelo SCE podem seguir dois tipos de abordagem: a mais
comum determina uma quantidade absoluta, porém alguns especialistas têm discutido uma
abordagem alternativa, qual seja a que determina um limite baseado em um indicador de
intensidade carbônica ou de emissões como referência. A opção por uma ou outra abordagem diz
respeito à forma como será medido o desempenho, em termos de redução de emissões, de um
país ou região, do SCE ou das instalações individualmente.
Em princípio, as metas de redução adotadas pelo país ou região não precisam adotar a mesma
lógica das metas impostas aos participantes do mercado, o que possibilitaria, por exemplo, a
implantação de SCEs com metas de intensidade em uma jurisdição que assume uma meta
absoluta de redução25.
Limites sobre emissões absolutas (metas absolutas)
Metas absolutas implicam um limite máximo de emissões, expressos em uma quantidade fixa de
tCO2e. A adoção de metas absolutas de redução de emissões em políticas climáticas encontra
justificativa no objetivo final da CQNUMC que é a promoção da “estabilização das concentrações
de GEE na atmosfera num nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema
climático, permitindo aos ecossistemas adaptarem-se naturalmente à mudança do clima”. Nesse
sentido, a estabilização da concentração de gases impõe a necessidade de governos garantirem a
integridade ambiental de seus programas. Partes signatárias do Protocolo de Quioto (Anexo I), por
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“A gestão de emissões absolutas é fundamental para interligar diferentes programas nacionais. No
entanto, programas individuais não precisam se basear em emissões absolutas, desde que o governo
nacional esteja preparado para equilibrar as contas nacionais” (WBCSD, 2012, p. 2, tradução nossa).
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exemplo, assumiram o compromisso de limitar suas emissões de GEE a uma quantidade absoluta,
expressa em tCO2e.
Em muitos casos, jurisdições estabelecem o cap por meio da aplicação de uma meta de redução
de emissões em relação a uma linha de base, que pode ser o nível de emissões observado num
dado ano ou o nível médio de emissões num dado período. A mesma lógica pode aplicar-se ao SCE
e à quantidade de permissões a serem distribuídas gratuitamente aos participantes.
Devido à simplicidade e objetividade com que as metas absolutas são aplicadas, é natural que a
maioria das experiências de SCE observadas também estabeleça um limite sobre as emissões de
GEE. Entretanto, o fato de a atividade econômica estar relacionada ao volume de emissões pode
fazer com que o teto estabelecido seja um obstáculo ao crescimento da produção de muitas
empresas e, no limite, mesmo dos países. Por esse motivo, diversos autores têm estudado a
aplicação de metas de intensidade em políticas climáticas.


Limites sobre indicadores de intensidade (meta de intensidade ou meta relativa)

Mesmo que o cap estabeleça um limite máximo de emissões em termos absolutos, o mesmo pode
ser ajustado ao longo do tempo, assim como a quantidade de permissões alocadas gratuitamente
às instalações cobertas pelo SCE.
Em vez de estabelecer um limite sobre as emissões totais, o cálculo do cap baseado em
intensidade permite que as emissões aumentem à medida que aumenta a produção, podendo
estar referenciado ao PIB de uma economia, no caso de metas nacionais ou regionais, ou ainda à
produção física de uma instalação, no caso da alocação gratuita.
O cálculo de limites de emissões baseados em indicadores de intensidade requer a definição de
uma medida de produção ou métrica de negócio. O cap de uma jurisdição pode tomar o produto
interno bruto da região ou país como referência, mas para empresas ou instalações, a quantidade
de permissões recebida gratuitamente deve ser ajustada por medidas expressas em unidades que
reflitam de forma apropriada sua operação e o mix de produção (toneladas de aço bruto, cimento,
papel, alumínio etc.).
Tanto o limite de emissões baseado em intensidade carbônica para jurisdições quanto a alocação
de permissões às empresas ou instalações podem ser calculados da seguinte forma:

Onde:





é o limite de emissões para o ano t ponderado pelo crescimento ou retração da
produção física (cap relativo), no caso de jurisdições, mas pode ser interpretado como a
quota de empresas ou instalações ponderadas pela variação de sua produção física;
é o limite de emissões que um país ou região pode atingir no ano t ou, ainda, a
quantidade de permissões concedida a uma empresa ou instalação, definido com relação
a uma linha de base (equivalente a um limite absoluto predefinido com base em premissas
de crescimento econômico, fontes energéticas e tecnologias disponíveis);
corresponde à produção observada no ano anterior;
23



corresponde à produção observada dois anos antes.

Desse modo, observa-se que o cap absoluto, CAPt, seria ajustado por um fator que reflete
variações na produção.
Alternativamente, a meta de redução do indicador de intensidade carbônica (emissões de GEE por
unidade de produto) pode ser definida com relação a uma linha de base, já expressa em termos de
tCO2e por unidade de produto. A subseção 7.2.2 explora em detalhes como o programa de
Alberta, no Canadá, um dos poucos que adotam esse tipo de meta, determina a linha de base,
tanto para instalações já estabelecidas, como para novos entrantes.
Entre as principais vantagens da abordagem baseada em intensidade consta a maior
previsibilidade dos custos de abatimento. Ellerman e Wing (2003) e Kolstad (2005) indicam que a
adoção de uma meta indexada ao crescimento do produto reduz a incerteza em relação aos custos
de abatimento de emissões26.
Adicionalmente, observando o problema da alocação de permissões em diversos programas de
cap-and-trade, inclusive o EU ETS, McAllister (2009) defende a revisão periódica dos limites
estabelecidos, além de mecanismos para ajustá-los às circunstâncias do mercado de forma rápida.
Enquanto a definição de preços-limite e a realização de leilões poderiam contribuir para minimizar
problemas de alocação em excesso, metas de intensidade, por exemplo, configurariam
instrumentos de ajuste automático, que não exigiriam a discricionariedade do órgão regulador.
Ellerman e Wing (2003) mostram que as abordagens de meta absoluta ou relativa são casos
específicos da abordagem mais geral, representada por meio da seguinte fórmula:
,
onde
representa o limite máximo de emissões indexadas ao crescimento do produto (growthindexed cap);
representa a quota absoluta; é a meta de intensidade de emissões, expressa
pela quantidade de emissões por unidade de produto (i.e.

); e

é o nível de produto observado.

O coeficiente representa o grau de ajuste do limite máximo de emissões em relação a variações
na produção. Assim, quando
, a quota equivale a uma meta absoluta; quando
, a quota
é perfeitamente ajustada a variações na produção, correspondendo a uma meta de intensidade.
De acordo com os autores, os efeitos da indexação assemelham-se aos impactos da adoção de
instrumentos de quantidade e de preço. Desse modo, em termos teóricos, o grau de indexação (o
valor de ) dependeria da taxa à qual crescem os custos marginais de abatimento e os danos
marginais com as emissões, conforme raciocínio apresentado por Weitzman (1974)27. Assim,
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Esse argumento é criticado por Marschinski e Edenhofer (2010), que constatam que a redução da incerteza é pouco
significativa quando ela também pode ser alcançada pela participação em um sistema internacional de comércio de
emissões. Além disso, os autores simulam e comparam o funcionamento de SCEs com metas absolutas e de intensidade,
concluindo que há uma distorção para cima no preço da permissão (em relação aos custos marginais de abatimento) no
segundo caso, o que viola a condição de eficiência do SCE.
27
O resultado apresentado por Weitzman é bastante citado na literatura de regulação ambiental e afirma que, quando
há incerteza em relação aos custos marginais de emissões, a regulação de quantidade (cap-and-trade) é preferível à
regulação de preço (imposto sobre emissões) se o dano marginal cresce a uma taxa superior à que crescem os benefícios
marginais do abatimento.
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metas absolutas são preferíveis quando os danos marginais crescem a uma taxa superior, porém,
quando os custos marginais crescem a taxas maiores, é preferível adotar valores próximos à
unidade para .
Tradicionalmente, o setor privado tem manifestado preferência por esse tipo de abordagem, uma
vez que a mesma permite acompanhar o desempenho da economia (RUSCHE, 2010). Por outro
lado, diversos grupos têm direcionado críticas a esse tipo de meta pelo fato de não garantirem um
resultado ambiental, argumentando que a adoção de uma taxa sobre emissões poderia trazer
resultados similares a um custo operacional supostamente inferior.
Exemplos de iniciativas que impõem limites baseados em intensidade citadas por Ellerman e Wing
(2003) incluem fontes reguladas sob os US State Implementation Plans e mandatos para melhores
tecnologias disponíveis para controle ambiental (US New Source Performance Standard) nos
Estados Unidos e a Diretiva da União Europeia para grandes instalações que possuem fontes de
combustão. Embora alguns programas não deixem explícita uma meta de intensidade, seu
objetivo é o de reduzir a intensidade de emissões (ou energética), permitindo que tais emissões
variem conforme o nível da produção.
No Brasil, um exemplo de meta baseada em indicador de intensidade é aquela estabelecida pelo
Plano sobre Mudança do Clima do Estado do Rio de Janeiro. A meta estadual de redução de
emissões é definida com base na intensidade de carbono, expressa em toneladas de CO2
equivalente pelo Produto Interno Bruto. De acordo com o Plano, o estado do Rio de Janeiro deverá
reduzir sua intensidade de carbono até 2030. As metas de redução de emissões no setor de
resíduos são estabelecidas em relação às emissões anuais de CO2 por habitante.
Outro exemplo brasileiro de metas baseadas em indicadores de intensidade é o Registro Público
Voluntário das emissões anuais de GEE de empreendimentos no Estado de Minas Gerais. Nessa
iniciativa voluntária, dois métodos podem ser empregados para acompanhar a intensidade de
emissões de GEE de participantes do Registro: indicadores de intensidade de GEE com base na
produção física e indicadores de intensidade de GEE com base no valor adicionado.
Durante a fase de planejamento do programa europeu de mudanças climáticas, que já
contemplava o comércio de emissões, foi levantado o interesse da indústria por metas relativas e
embora a conclusão do relatório final tenha sido de que metas absolutas deveriam prevalecer no
desenho do sistema europeu, o relatório indicou a possibilidade de adoção de medidas de
salvaguarda em que as metas relativas poderiam desempenhar papel com alguma relevância. De
todo modo, ainda que metas relativas, representando padrões de desempenho, fossem adotadas
para não restringir o crescimento econômico, reforçou-se a ideia de que os Estados-Membros
teriam de atender as metas absolutas de redução. Essa condição deveria aplicar-se a todas as
políticas e medidas que não garantissem uma redução absoluta de emissões (CE, 2001).
Desenhado de forma apropriada, um programa de cap-and-trade cria incentivos para
desenvolvimento de novas tecnologias menos intensivas em carbono, uma vez que o preço dos
produtos passa a incorporar o custo das permissões. Desse modo, a opção por metas de redução
absoluta não deve implicar, por si só, maior rigor do que a opção por metas de intensidade. Uma
meta de intensidade pode ser bastante difícil de ser atingida, assim como uma meta absoluta pode
ser considerada frouxa.
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Por fim, é possível estabelecer metas absolutas e um fator de redução anual do cap, ou da
quantidade de permissões alocadas, de modo que o sistema comece a operar com metas mais
brandas e progrida para níveis mais rigorosos ao longo do tempo, a exemplo de como será
determinada a quota de emissões da terceira fase do EU ETS.


Abordagem híbrida para definição dos limites

A discussão acerca das vantagens e desvantagens associadas a cada tipo de abordagem para
definição dos limites máximos de emissão pode caminhar para sugestões de abordagens híbridas,
em que:
1. Instalações ou setores assumem compromissos de reduzir intensidade e o país assume
uma meta absoluta; ou
2. Instalações têm meta de redução de intensidade, porém também uma restrição sobre as
emissões totais. Nesse caso, a meta é rígida (absoluta) para cima e flexível (relativa) para
baixo; ou
3. Algumas instalações cobertas pelo SCE participam com metas de redução de intensidade,
enquanto as demais assumem metas de redução absoluta.
Essas abordagens, no entanto, ainda estão muito restritas ao campo teórico, sendo possível citar
poucas iniciativas que as tenham adotado na prática. O UK ETS, como piloto de SCE, buscou
empregar os dois tipos de abordagem em uma complexa articulação de instrumentos para atrair
empresas. Os detalhes do funcionamento da iniciativa do Reino Unido são apresentados na seção
7.1.2.2.
3.4

ALOCAÇÃO DE PERMISSÕES

Após a definição do limite máximo de emissões, é preciso decidir de que forma serão alocadas as
permissões, isto é, como distribuir o direito de emitir GEE entre as entidades participantes e
impactadas pelo SCE. As regras de alocação compõem o segundo fator crítico para o desempenho
do SCE. Dado que as permissões têm valor financeiro, ao definir as regras de alocação, o órgão
regulador distribui riqueza entre segmentos da sociedade.
A alocação de permissões pode ocorrer basicamente por meio de duas formas: elas podem ser
distribuídas gratuitamente ou vendidas aos participantes, em geral, por meio de leilões.
Combinações dessas abordagens também podem ser adotadas e direcionadas a participantes e
não participantes do SCE, de forma a compensar impactos regulatórios sobre determinadas
categorias de produtores e consumidores.
Para mercados perfeitamente competitivos, o método de alocação não assume relevância do
ponto de vista da eficiência econômica, uma vez que, por meio da negociação entre os diversos
participantes, as permissões são alocadas de modo a minimizar os custos de mitigação para a
sociedade como um todo. Contudo, quando a concorrência no mercado de produtos é imperfeita,
pode haver distorções nos incentivos para redução de emissões, de modo que elas não ocorram
segundo o critério de menor custo (NERA, 2007).
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Nesse caso, as decisões sobre alocação das permissões num SCE podem afetar não só a equidade,
expressa pela distribuição dos custos de abatimento entre os participantes, mas também a
eficiência do programa, refletida no custo total para atendimento da meta (KOPP, 2007). Além
disso, a opção pela alocação gratuita pode afetar o comportamento dos agentes, gerando
resultados indesejados do ponto de vista do regulador, como veremos a seguir.
Diversos critérios podem ser levados em consideração para a determinação das regras de alocação
das permissões e eles podem ser agrupados em quatro categorias. O primeiro e mais relevante diz
respeito à efetividade ambiental, isto é, quanto efetivamente será evitado com a regulação
(análogo ao rigor da meta de redução) e envolve também a capacidade do programa de conter o
deslocamento de empresas para jurisdições que não impõem restrições sobre emissões. Os outros
três critérios estão relacionados à (NERA, 2007):
1) Eficiência econômica associada à provisão de incentivos para reduzir emissões ao menor
custo possível e ao comportamento racional dos agentes: as diferentes alternativas de
alocação podem afetar a decisão das empresas de investir em tecnologias para redução de
emissões. A opção por leilões pode reduzir demasiadamente a rentabilidade das empresas
e sua capacidade de investimento em projetos de longo prazo de maturação. Além disso,
muitos participantes podem não identificar em suas instalações oportunidades de
abatimento, caso recebam gratuitamente as permissões (falha em reconhecer o custo de
oportunidade das mesmas, o que teria menor probabilidade de ocorrência no caso de
leilões);
2) Viabilidade administrativa: envolve os custos para definir e manter a abordagem de
alocação (análise das alternativas de alocação, levantamento de informações para
benchmarks e linhas de base e negociação com as partes envolvidas, frequência de revisão
dos parâmetros) e custos de transação (taxas a serem pagas a agentes intermediários,
dificuldades na utilização das plataformas de negociação);
3) Justiça e equidade distributiva: as abordagens de alocação geram diferentes impactos
sobre produtores e consumidores, e têm implicações sobre a arrecadação do governo, e
assim sobre os impactos gerados por outros impostos, como os trabalhistas, que poderiam
ser reduzidos com a arrecadação das permissões.
3.4.1

Alocação gratuita

Quando comparado ao imposto sobre emissões, o SCE é muitas vezes preferível do ponto de vista
político, justamente porque pode ser implementado com a alocação gratuita das permissões entre
as empresas reguladas, alcançando maior aceitação junto a elas. Nesse caso, porém, o órgão
regulador precisa definir os critérios que devem orientar a alocação para que o processo seja o
mais transparente possível. Como o objetivo da distribuição gratuita é de compensar impactos
negativos sobre as empresas e corrigir possíveis distorções de competitividade, é também
fundamental atentar para o risco de compensação em excesso, cujo resultado gere mais distorção
entre os participantes do que inicialmente.
Durante a fase de análise da viabilidade de implantação de um SCE entre países europeus, por
exemplo, a Comissão Europeia já indicava que a alocação de permissões deveria ocorrer de forma
transparente e não gerar distorções entre os agentes, com base em critérios objetivos que
levassem em consideração esforços já realizados (CE, 1999).
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Nesse sentido, a seguir, busca-se apresentar critérios para a distribuição gratuita de permissões
que diferenciam setores mais impactados pelo SCE (diferenciação intersetorial) e outros que se
baseiam em dados históricos ou em benchmarks de eficiência carbônica (diferenciação
intrassetorial).
Diferenciação intersetorial
Em muitos casos, a alocação gratuita busca diferenciar a responsabilidade de abatimento de
acordo com a capacidade de cada setor coberto pelo SCE, levando em consideração critérios de
competitividade industrial, de modo a amenizar os impactos de uma regulação restritiva de
emissões sobre rentabilidade das empresas. Com isso, a alocação deve se pautar pela análise de
impactos sobre a competitividade dos setores industriais e potencial de mitigação nos setores,
evitando a criação de “vantagens comparativas” em jurisdições sem regulação restritiva de
emissões de GEE.
O primeiro impacto decorrente de um SCE é a redução da lucratividade das empresas reguladas
pelo custo direto das emissões; o impacto de segunda ordem corresponde ao aumento dos custos
de insumos que também enfrentem os custos de emissões à montante na cadeia de produção. Um
terceiro impacto surge da potencial redução da demanda por seus produtos, a depender da
sensibilidade de seus consumidores a aumentos de preço.
A elasticidade-preço da demanda depende da disponibilidade de bens substitutos, da
essencialidade do produto, da participação da renda gasta com o consumo do bem em relação à
renda total, do grau de inserção do setor no comércio internacional e do horizonte de tempo que
o consumidor tem para alterar sua escolha. Quanto maior a elasticidade (em módulo, vale
lembrar), menor é a capacidade dos produtores de repassar os custos das emissões. Desse modo,
o produtor se depara com a escolha entre redução da rentabilidade e perda de participação no
mercado consumidor.
Portanto, segmentos intensivos em energia com significativa participação no comércio
internacional, tanto por meio de importações como de exportações, tendem a enfrentar mais
impactos negativos do que os demais.
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FIGURA 5 – DETERMINANTES DOS IMPACTOS DE UM SCE SOBRE EMPRESAS PARTICIPANTES

Os elementos apresentados na Figura 5 devem ser analisados em conjunto, pois um setor, embora
possa apresentar alta participação do custo das emissões em seu custo total, talvez não enfrente
exposição significativa ao comércio internacional. Esse seria o exemplo do setor de cimento.
Devido ao baixo valor agregado da produção, os custos de transporte inviabilizam os fluxos
comerciais internacionais e os produtores têm maior capacidade de repassar o custo das
permissões aos consumidores (RATHMANN et al., 2010).
É também essencial que a avaliação da possibilidade de fuga de emissões seja feita à luz das
políticas de clima adotadas pelos principais parceiros comerciais do país. A adoção de um regime
de metas de emissões em um cenário pouco favorável a um pacto global de redução de emissões,
contemplando os principais emissores mundiais, requer, com efeito, medidas atenuantes para não
criar vantagens comparativas fictícias para concorrentes internacionais, porém medidas
compensatórias devem ser adotadas somente em casos de assimetria de impacto, isto é, quando
parceiros comerciais adotarem regulações menos restritivas ou nenhuma regulação.
A diferenciação intersetorial pode e deve se basear também no potencial de abatimento
identificado em cada setor regulado, investigando se o desempenho médio da indústria é muito
distinto da média mundial, se existem tecnologias disponíveis com menor intensidade de emissões
ou formas mais simples de reduzir emissões.
Em suma, questões importantes a serem respondidas para a definição de atividades elegíveis à
alocação gratuita são:
1) O setor teria seus custos muito impactados pela precificação das emissões de GEE?
2) O setor tem alta inserção no comércio internacional?
3) Os concorrentes internacionais estão sujeitos a regulação que restringe as emissões de
GEE?
4) Quais são os potenciais de abatimento de emissões no setor?
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Diferenciação intrassetorial
Uma vez definidos os setores ou atividades elegíveis à alocação gratuita, surge a questão sobre a
quantidade de permissões a ser concedida a cada empresa/instalação. A alocação gratuita
baseada no nível histórico de produção e de emissões (grandfathering28, em inglês) é
relativamente mais simples de ser aplicada, uma vez que o principal requerimento é a existência
de uma base de dados históricos desagregados por empresa ou instalação.
Segundo essa abordagem, o órgão regulador concede uma quantidade de permissões
proporcionalmente ao nível de produção ou de emissões. A principal deficiência dessa
metodologia reside no fato de que a mesma não faz distinção entre instalações eficientes e
ineficientes, em termos de emissões de GEE. Caso sejam utilizados dados de produção atualizados
constantemente também é possível que a medida incentive a expansão da produção e,
consequentemente, das emissões a fim de obter maior quantidade de permissões.
Visando reduzir essas deficiências, a metodologia baseada em benchmarks pondera a quantidade
distribuída gratuitamente às entidades participantes do SCE não só pelo nível de produção física,
mas também por níveis de eficiência tomados como referência para o país ou região, expressos
em tCO2e por unidade de produto.
Por considerar diferenças no nível de eficiência entre instalações de um mesmo setor, a utilização
de benchmarks corresponde a uma diferenciação intrassetorial, oferecendo uma resposta às
reivindicações de ações de mitigação implementadas pelas empresas anteriormente à regulação
de mercado (early action) e reduzindo o problema da distribuição dos resultados entre os
participantes do SCE. Em adição, a metodologia também contribui para minimizar o problema de
assimetria de informação relativo a dados históricos de produção e de emissões informados pelas
empresas, porém não verificados por terceira parte.
TABELA 3 - CRITÉRIOS MAIS UTILIZADOS PARA ALOCAÇÃO GRATUITA DE PERMISSÕES
Critério

Descrição

Desvantagens

Nível de
emissões

Quanto maior o nível de emissões (históricas
e/ou previstas), maior a quantidade de
permissões recebida gratuitamente.

Não leva eficiência produtiva em
consideração,
podendo
beneficiar
instalações altamente emissoras.

Quanto maior o nível de produção (histórica
e/ou prevista), maior a quantidade de
permissões recebida gratuitamente.

Se o histórico de produção for
constantemente
atualizado,
pode
incentivar o aumento da produção, a fim
de ampliar a participação da instalação na
distribuição de permissões. Assim, o SCE
pode induzir ao aumento das emissões.

Nível de
produção
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De acordo com CE (2000), o termo “grandfathering” refere-se não à alocação de permissões sem custo
para as empresas, mas sim a um direito histórico de fazer algo. No caso, refere-se ao fato de as empresas
terem emitido GEE sem pagar por isso até a implementação do EU ETS.
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Benchmarking

Quanto mais eficiente, maior a proporção de
permissões recebida gratuitamente. A
quantidade de permissões concedidas
gratuitamente é ponderada não só pelo nível
de produção física, mas também por níveis
de eficiência tomados como referência
(benchmarks).

A metodologia requer coleta de
informações sobre emissões e produção,
a fim de permitir o cálculo do valor de
referência. Além disso, pode ser difícil
definir benchmarks para todos os
produtores,
entidades
e
setores
participantes.

Kopp (2007) ainda lembra que, embora a alocação gratuita contemple entidades diretamente
reguladas na maior parte dos casos, ela pode igualmente ser feita a organizações ou indivíduos
que são indiretamente afetados pela implantação do SCE. Por exemplo, podem ser distribuídas a
grandes consumidores de energia para reduzir o impacto da elevação dos preços de energia.
Conforme será apresentado na seção 7, algumas iniciativas visam compensar a redução do valor
em ativos decorrente do SCE.
TABELA 4 - POSSÍVEIS ABORDAGENS PARA ALOCAÇÃO GRATUITA DIFERENCIADA
Diferenciação

Objetivo

Intersetorial

Considerar a capacidade e
características de cada setor
(ex: rápida expansão,
enfrentamento de concorrência
externa etc.)

A distribuição da meta de redução setorial pode ser
ajustada por meio da alocação gratuita de permissões
às instalações que exercem determinados tipos de
atividades.

Considerar diferenças nos níveis
de eficiência entre empresas e
instalações de um mesmo setor

Uma vez definida a elegibilidade à alocação gratuita, a
distribuição da meta pode ser ajustada pelo nível de
eficiência das instalações, por meio da adoção de
benchmarks, de modo que instalações mais eficientes
são elegíveis a um percentual maior de distribuição
gratuita.

Intrassetorial

Forma de alocação da meta

Além de reconhecer ações de mitigação realizadas antes da vigência do SCE que implicam baixo
potencial de abatimento no presente, a alocação gratuita visa a amenizar os impactos negativos
do SCE sobre a produção nacional, havendo relativo consenso quanto à perda de competitividade
das empresas reguladas. Contudo, é válido ressaltar que os impactos de curto prazo certamente
são distintos daqueles de longo prazo, de modo que a distribuição de permissões sem custo, a
exemplo do que ocorre no EU ETS, é vista como uma medida de natureza transitória.
Para que seja possível eliminá-la, é preciso haver incentivos para que as empresas realizem os
investimentos necessários para atender às exigências de longo prazo, permitindo a extinção
gradual da alocação gratuita. Isso pode requerer inicialmente a combinação de apoio
governamental, envolvendo tanto a alocação gratuita a setores e atividades vulneráveis, como a
disponibilidade de linhas de financiamento para a realização de investimentos em medidas de
abatimento que possivelmente têm maior prazo de maturação (RATHMANN et al., 2010).
Também importa notar que a opção pela alocação gratuita das permissões pode ter impacto sobre
as condições de concorrência no mercado de produtos, sendo necessário garantir a não criação de
barreiras à entrada de novas empresas (CE, 2000). Nesse caso, é importante definir previamente
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critérios para a alocação de permissões a esses agentes, cabendo notar que para novas instalações
não há disponibilidade de dados históricos.
3.4.2

Alocação via leilões

A abordagem mais utilizada quando são vendidas as permissões são os leilões. Nesse caso, os
participantes do SCE compram permissões do órgão regulador de acordo com seus interesses e
necessidades. As receitas dos leilões podem ser utilizadas para aumentar a eficiência do programa,
incentivar projetos de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias capazes de reduzir e remover
emissões, financiar políticas de adaptação às mudanças climáticas e prover compensações a
segmentos da sociedade que sejam negativamente impactados pelos preços da energia (famílias
de baixa renda, por exemplo).
A maior vantagem do leilão é a ausência de custos operacionais relacionados à alocação inicial
gratuita e a garantia de que todos os participantes do programa sejam tratados de maneira
uniforme, reduzindo a necessidade de negociação com cada categoria de participantes, que
requer uma avaliação mais detalhada das tecnologias empregadas, histórico de desempenho de
emissões, vulnerabilidade do setor, entre outros aspectos. Além disso, em termos teóricos, a
alocação atende ao critério de eficiência econômica, uma vez que as permissões são distribuídas
aos participantes que têm maior disposição a pagar por elas.
Assim, o leilão evita que o órgão regulador tenha de tomar decisões delicadas quanto à
quantidade a ser alocada em cada setor e instalação. Nesse caso, a única meta de redução a ser
definida é a meta agregada do SCE – que geralmente é definida em conjunto com outras políticas
de redução de emissões, como a determinação de padrões técnicos de desempenho, mandatos de
percentual mínimo para fontes renováveis, entre outras.
A fim de garantir condições competitivas a todos os participantes, convém estabelecer limites de
permissões que um único participante pode comprar por leilão, ou ainda manter em sua posse em
qualquer instante, diluindo-se assim o seu poder de mercado29.
QUADRO 1 - PARTICIPAÇÃO DE ENTIDADES FINANCEIRAS NOS LEILÕES PRIMÁRIOS
Holt et al. (2007) buscam avaliar se limitar a participação nos leilões de permissões somente aos
geradores de eletricidade cobertos pelo RGGI reduz a probabilidade de algumas entidades obterem e
manterem permissões em quantidade muito superior à necessária para que possam cumprir suas
obrigações no âmbito do SCE, o chamado hoarding behavior.
Em termos econômicos, o hoarding behavior refere-se ao comportamento apresentado por agentes
econômicos ao adquirirem ativos que acreditam estar subvalorizados na expectativa de que se tornem
escassos no futuro, trazendo ganhos financeiros com o aumento de preço. Essa possibilidade ganha
importância no caso do SCE, dado que a oferta de permissões é fixa, isto é, uma elevação no preço não
induz ao aumento da quantidade ofertada de tais títulos, como ocorre na maioria dos mercados de bens
e serviços.

29

Ver §95920 e §95833 do documento CARB Final Regulation Order, sobre holding limits (número máximo de
permissões que uma empresa ou grupo econômico pode possuir no programa de cap-and-trade da Califórnia),
disponível em http://www.arb.ca.gov/regact/2010/capandtrade10/finalrevfro.pdf.
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Holt et al. (2007) listam cinco tipos de comportamento que podem justificar a aquisição em excesso de
permissões:
1.Especulação: compra de permissões para venda futura, em antecipação à elevação de preço para que
haja lucro na transação.
2.Manipulação de mercado: compra de permissões não somente visando à obtenção de lucro com o
aumento futuro de preço, mas também para gerar escassez diretamente e elevar o preço para que sejam
vendidas com lucro.
3.Interferência no mercado físico: compra de permissões com a intenção de gerar distúrbios no mercado
físico (limitar a oferta de um “fator de produção”).
4.Vantagem competitiva (aumentar os custos do concorrente): compra de permissões por geradores que
não emitem GEE para que o custo de produção de geradores que emitem aumente.
5.Atendimento de obrigações externas ao SCE: compra de permissões no mercado regulado para serem
utilizadas como offsets ou instrumento de compliance em outros mercados (voluntários ou não).
Existe, portanto, a preocupação dos participantes com a possível elevação artificial da demanda por
permissões não justificada por questões de mercado. Desse modo, limitar a participação de traders e
outros agentes intermediários nos leilões primários de permissões pode ser uma forma de reduzir os
efeitos do hoarding behavior. Entretanto, de acordo com Holt et al. (2007) quando o mercado secundário
de permissões possui liquidez, como é desejável que ocorra, os leilões não trazem nenhuma oportunidade
que não existiria ainda no mercado.
Quanto a medidas de precaução, Holt et al. (2007) argumentam que a divulgação antecipada de leilões
programados, inclusive daqueles que ofertam permissões de fases posteriores, reduz a possibilidade de
alguns agentes surpreenderem o mercado com mudanças bruscas na demanda. Outra provisão para
reduzir o risco de poder de mercado seria requerer a identificação do responsável pela conta e em nome
de quem os agentes intermediários estão adquirindo as permissões (divulgação do “beneficial
ownership”). Essa provisão evitaria que traders adquirissem grandes quantidades de permissões em nome
de um número de restrito de participantes.
Por outro lado, é preciso reconhecer que os agentes intermediários contribuem para aumentar a liquidez
do mercado de permissões e ajudam a formar preço. Desse modo, diversos mercados tem permitido a
atuação de agentes intermediários nos leilões primários. No mercado da RGGI, por exemplo, não há
limitações aos participantes dos leilões (RGGI, 2013). São qualificadas a participar as seguintes categorias:
proprietários de fontes geradoras de eletricidade com capacidade igual ou superior a 25MWe, brokers,
grupos ambientais, instituições financeiras ou de investimento, empresas de comercialização de energia e
pessoas físicas. O formulário de qualificação dos participantes ainda deixa em aberto a categoria “outros
participantes de mercado”, em que o requerente pode descrever sua forma de participação, caso não se
enquadre em nenhuma das categorias anteriores.
O regulamento sobre leilões no EU ETS também autoriza a participação de instituições financeiras
regulamentadas, tais como empresas de investimento e instituições de crédito, a participarem nos leilões
do mercado europeu. De acordo com o regulamento, o livre acesso é necessário para encorajar a
participação e assegurar um resultado competitivo, embora não deva prejudicar a confiança nem a
integridade dos leilões.
Assim, o acesso aos leilões deve estar sujeito a requerimentos mínimos que permitam verificação
adequada de due diligence dos compradores, evitando práticas distorcivas, lavagem de dinheiro e outras
atividades criminosas. O regulamento ainda afirma que grupos de negócios que congregam operadores do
EU ETS, seja por meio de parcerias e joint ventures, seja por consórcios agindo em nome de seus
membros, devem ser elegíveis para admissão nos leilões. As categorias elegíveis à participação nos leilões,
no entanto, não necessariamente devem se restringir aos operadores de instalações fixas e aeronaves e
instituições financeiras, podendo se expandir conforme os reguladores adquiram experiência com a
realização dos leilões (CE, 2010, art. 22).
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Importa mencionar também a possibilidade de os leilões serem introduzidos gradualmente, assim
como foi realizado no EU ETS. Desse modo, os participantes podem se adaptar às regras de
funcionamento do SCE com custos menores no início e assumir responsabilidades maiores à
medida que evolui o programa.
A Figura 6 pretende sintetizar a discussão apresentada nas seções 3.3 (Definição do cap e das
quotas de emissão) e 3.4 (Alocação de permissões).
FIGURA 6 - RELAÇÃO ENTRE CAP E ALOCAÇÃO DAS PERMISSÕES

3.5

MECANISMOS DE FLEXIBILIDADE AOS PARTICIPANTES

A fim de facilitar e reduzir os custos de cumprimento das metas de redução estabelecidas por um
SCE, muitas iniciativas valem-se de provisões para utilização de mecanismos de flexibilidade, como
os créditos de compensação apresentados anteriormente, e também da possibilidade de
“poupança” (banking) e “empréstimo” (borrowing) de permissões entre fases ou períodos de
cumprimento.
Créditos de compensação (offsets)
Créditos de compensação podem ser utilizados como instrumento de flexibilidade para evitar que
o preço das permissões não atinja patamares muito elevados. Contudo, na situação contrária, o
aumento da oferta de créditos dessa natureza pode ter efeito depressivo sobre o preço. Em geral,
a utilização de créditos de compensação está sujeita a um limite de utilização, de modo a não
comprometer o cap do programa30.

30

A Tabela 2 traz os limites percentuais para o uso de offsets em alguns dos maiores mercados de cap-and-trade na
atualidade.

34

Alguns autores defendem que uma política híbrida, que combine controle de preço e quantidade,
é capaz de atingir resultados superiores em termos de bem-estar, recomendando a utilização de
permissões adicionais assim que o preço atingir um determinado nível (trigger price) (PIZER,
2002). Essas permissões adicionais poderiam ser provenientes do próprio sistema ou créditos de
compensação (ver set aside na seção 3.6). Nesse caso, assim que o preço das permissões se
aproximasse do preço-limite máximo, o órgão regulador poderia aumentar o percentual de offset
permitido para cumprimento do cap.
Banking e borrowing
Banking e borrowing são instrumentos que conferem flexibilidade temporal à utilização das
permissões para cumprimento das metas de redução por parte das empresas. Estas podem
guardar permissões para utilização em um período de cumprimento posterior (banking), caso
tenham um excedente de permissões no período corrente, ou ainda antecipar a utilização de
permissões a serem adquiridas (borrowing), caso suas emissões excedam o cap.
A poupança de permissões será atrativa para as empresas quando houver expectativa de que os
custos de abatimento aumentarão a uma taxa superior à taxa de juros (custo de carregamento das
permissões), enquanto o inverso se aplica à atratividade do empréstimo de permissões futuras
(KOLSTAD, 2001).
A utilização desses mecanismos pode contribuir para a redução da volatilidade de preços e para o
surgimento de mercados de derivativos para as permissões. Além disso, as empresas podem fazer
escolhas intertemporais de investimentos em tecnologias limpas de forma independente do
mercado: os recursos financeiros que deveriam ser gastos no presente com a compra de
permissões podem ser direcionados à adoção de medidas mais eficazes de redução de emissões,
uma vez que, no período seguinte, essas medidas permitirão à empresa atender aos
compromissos de redução adquiridos anteriormente (por meio do borrowing). Portanto, ao
reduzir a necessidade das empresas de recorrer ao mercado, as provisões de banking e borrowing
diminuem a exposição ao risco de mercado e os custos de transação para tais empresas
individualmente.
Assim como no caso dos créditos de compensação, é possível impor limitações sobre a utilização
de permissões no período não correspondente. Ao adotar fases de funcionamento, por exemplo,
um programa pode permitir as práticas de banking e borrowing de um ano para outro dentro da
mesma fase, mas não de uma fase para outra. Percentuais do cap individual também podem ser
estabelecidos para utilização dessas permissões.
Durante as primeiras fases do EU ETS, por exemplo, as permissões eram emitidas no fim de
fevereiro, dois meses antes do término do prazo para entrega das permissões correspondentes às
emissões do ano anterior, o que permitiu às empresas cumprir as metas de emissões desse ano
com permissões alocadas no ano seguinte (ELLERMAN et al., 2010). Já no programa californiano de
cap-and-trade é permitido o banking, de modo que as permissões de qualquer ano podem tanto
ser mantidas para o atendimento de compromissos em qualquer período quanto vendidas, uma
vez que não expiram nunca. O borrowing é permitido somente para o cumprimento de
compromissos de um mesmo período.
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3.6

MECANISMOS DE INTERVENÇÃO NO MERCADO

Embora o modelo cap-and-trade se baseie na premissa de que o objetivo principal do órgão
regulador é o controle da quantidade de emissões de GEE da região em um determinado período,
grande atenção tem sido dada ao comportamento dos preços nos sistemas existentes de comércio
de emissões e à forma como o regulador pode intervir para controlar a volatilidade dos preços e
para que as entidades reguladas tenham incentivos para reduzir emissões.
O preço-limite é um mecanismo discricionário que confere maior segurança à tomada de decisão
dos investidores, pois reduz a volatilidade dos preços. Eles podem restringir-se ao mercado
primário (leilões de alocação primária), ou ter seu uso estendido ao mercado secundário.
A aplicação de preços-limite está atrelada à constituição de uma reserva (set aside). Se os preços
atingem um patamar superior, o regulador pode introduzir permissões (de uma reserva) no
mercado, contribuindo para conter a inflação nos preços. Por outro lado, quando os preços
atingem o piso, o órgão regulador pode adiar leilões agendados ou mesmo comprar permissões (e
recompor a reserva), a fim de contrair sua oferta e conter a redução do preço durante o período
corrente. Contudo, essas medidas podem gerar expectativas de aumento excessivo na oferta
futura de permissões, prejudicando as decisões de investimento. Uma medida ainda mais extrema
seria o cancelamento definitivo de uma determinada quantidade de permissões.
A utilização de um teto sobre o preço pode contribuir para a redução de incerteza do custo de
mitigação e é tratado na literatura como uma “válvula de segurança” (PIZER, 1999). Além da
reserva, o órgão regulador pode alterar os percentuais permitidos de utilização dos créditos de
offset para contenção dos preços, conforme mencionado anteriormente.
Mecanismos discricionários para solucionar desequilíbrios de oferta e demanda revelam o objetivo
explícito de influenciar o nível de preços e alteram a natureza do mercado, qual seja, a de ser um
instrumento que limita a quantidade de emissões. Nesse caso, a meta deixa de ser absoluta e
passa a ser uma meta “dinâmica”, alertam os críticos. Considerando que as decisões acerca de
reservas e preços-limite necessariamente requerem trâmites específicos segundo a estrutura de
governança estabelecida, a utilização de preços-limite pode fazer com que o preço do carbono
seja mais um produto de decisões administrativas e políticas do que propriamente o reflexo das
condições de oferta e demanda do mercado (CE, 2012).
Além disso, se o piso for muito elevado, o regulador estará a definir um preço fixo para as
emissões, retirando a flexibilidade que confere ao mercado menores custos de abatimento para o
sistema como um todo. Na ocorrência de um salto tecnológico capaz de reduzir significativamente
os custos de abatimento, a definição de tal preço pode gerar um custo excessivo aos participantes
do sistema de comércio de emissões (CE, 2012).
O conceito de set aside surgiu no âmbito do EU ETS em meados de 2010 e voltou a ser discutido na
quando dos debates sobre o Roadmap for moving to a competitive low-carbon economy in 205031,
embora tenha havido motivações diferentes. Na primeira ocasião, o set aside surgiu como um
potencial mecanismo para que houvesse uma transição suave em direção à meta de redução mais
agressiva de 30%. Já na segunda ocasião, o mecanismo teria a finalidade de contornar os efeitos
31

Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0112:FIN:EN:HTML.
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depressivos sobre os preços das permissões no EU ETS decorrentes de exigências mais agressivas
de eficiência energética, previstas na proposta da Diretiva de Eficiência Energética32 (BANCO
MUNDIAL, 2012).
O Banco Mundial sugere que há um relativo consenso de que não se devem utilizar mecanismos
de intervenção direta no preço nem adotar medidas extraordinárias em caráter ad hoc como
forma de contornar problemas de curto prazo, porém, ao mesmo tempo, tanto reguladores como
os participantes do mercado concordam que é preciso haver uma sinalização de preços de longo
prazo para que o mercado incentive investimentos de longo prazo em tecnologias de baixa
emissão.
Nesse sentido, diversos representantes de órgãos reguladores e especialistas têm defendido
propostas como a do adiamento dos leilões programados na fase III do EU ETS, sob o argumento
de que a própria criação do mercado de emissões já é uma forma de intervenção governamental
e, portanto, requer ajustes para atingir o objetivo final, que é o estabelecimento de um preço para
as emissões e internalização de seus custos sociais.
ENTRADA E SAÍDA DE PARTICIPANTES

3.7

A fim de assegurar o atendimento de um limite absoluto de emissões, é preciso prever que a
entrada de novas empresas nos setores cobertos pelo SCE possivelmente implicará o aumento das
emissões. Quanto à entrada de novas instalações no SCE, o órgão regulador pode:




Alocar gratuitamente a quantidade de permissões referente ao cap do entrante. Neste
caso, as permissões podem ser retiradas de uma reserva ou compradas no mercado
secundário pelo regulador e repassadas à entidade regulada, sem custo. Contudo, pode
haver dificuldades para definir a quantidade de permissões, uma vez que não há histórico
de produção e emissões no qual a metodologia de alocação pode estar baseada.
Exigir que o entrante adquira as permissões por meio de leilão ou no mercado secundário.
Nesse caso, o regulador não precisa tomar nenhuma decisão após a alocação inicial,
porém a exigência pode configurar uma barreira à entrada, aspecto negativo do ponto de
vista concorrencial.

Nota-se que um sistema que não contenha provisões de alocação gratuita para novos entrantes
nem exija a devolução de permissão de instalações que encerrem suas atividades é muito mais
simples do ponto de vista operacional e administrativo.
Quando o SCE possui uma reserva constituída para novos entrantes, o órgão regulador precisa
definir a quantidade de permissões que serão destinadas a essa reserva, como financiá-la (isto é,
quais setores serão penalizados com a redução de permissões inicialmente alocadas), definir uma
fórmula ou critérios de alocação para esses novos entrantes, bem como o tratamento a ser dado
às permissões que restarem na reserva ao final do período de cumprimento (ELLERMAN et al.,
2007).

32

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0370:FIN:EN:HTML.
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Também é importante mencionar que a utilização de abordagens distintas para firmas
estabelecidas e entrantes gera questionamentos do ponto de vista concorrencial, uma vez que
estas enfrentariam uma barreira adicional para concorrer com firmas estabelecidas no mercado de
produtos.
Já com relação ao fechamento de instalações cobertas pelo SCE, as abordagens possíveis incluem
o cancelamento imediato das permissões alocadas, a manutenção temporária das permissões ou a
transferência das permissões para uma reserva (de acordo com critérios preestabelecidos).
Kopp (2007) argumenta que a perda automática das permissões no caso de fechamento de
instalações pode gerar incentivos para manter instalações ineficientes (e provavelmente
altamente emissoras), uma vez que a empresa controladora teria interesse em manter as
permissões33. A fim de contornar essa situação, alguns países do EU ETS adotaram “regras de
transferência” que previam a transferência automática das permissões a empresas que
demonstrassem que a produção de instalações fechadas foi substituída pela produção de
instalações novas (ELLERMAN et al., 2007).
3.8

FASES E CICLO DE CUMPRIMENTO

Em geral, o anúncio da implantação de um SCE já prevê o número de fases ou períodos de
cumprimento. A delimitação das fases permite aplicar regras que evoluem ao longo do tempo,
ampliar a cobertura do sistema e adotar mecanismos de flexibilidade como banking e borrowing.
Além disso, permite que as empresas tenham maior previsibilidade de custos e tomem decisões
com base em um horizonte maior de tempo, o que pode ser crucial para a realização de
investimentos que requerem longo prazo de maturidade. Cada fase prevê um ciclo de
cumprimento que pode ser anual e, em geral, contempla as etapas descritas na Figura 7.
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Embora possa parecer pouco razoável essa hipótese (diante dos demais custos incorridos pela empresa na
manutenção da instalação ineficiente), Ellerman et al. (2007) afirmam que Suécia e Holanda não adotaram nenhuma
provisão para fechamento de instalações (i.e., permitiram que instalações desativadas mantivessem as permissões
alocadas inicialmente) durante a fase I do EU ETS.
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FIGURA 7 - CICLO GENÉRICO DE FUNCIONAMENTO DE UM SISTEMA DE COMÉRCIO DE EMISSÕES

1. Definição das
metas/quotas de
emissão
7. Aplicação de
penalidades

2. Distribuição ou leilão
das permissões

6. Conciliação das
contas nos registros de
emissões e permissões

3. Comercialização de
permissões e créditos
de compensação

5. Submissão (total ou
parcial) das permissões e
créditos de compensação
ao regulador

4. Submissão do
relatório de emissões
verificado ao regulador

O EU ETS, por exemplo, já entrou em sua terceira fase de funcionamento (2013-2020), tendo
adotado a primeira (2005 a 2007) como uma espécie de piloto para que os participantes se
preparassem para a fase posterior (2008 a 2012), em que os países teriam que atender às metas
de redução assumidas no âmbito do Protocolo de Quioto.
É interessante também notar exigências específicas como a imposta pelo programa da Califórnia,
que requer uma entrega intermediária das permissões. O prazo para entrega das permissões
anuais é o dia 1º de novembro do ano seguinte àquele em que a obrigação é calculada (por
exemplo, permissões referentes a 2013 devem ser entregues até 1º de novembro de 2014). Os
participantes possuem duas obrigações a cumprir:



Obrigação anual: cada participante deve entregar permissões equivalentes a no mínimo
30% das emissões de suas emissões no ano anterior.
Obrigação referente ao período de cumprimento: participantes devem entregar
permissões equivalentes a todo seu volume de emissões no período de cumprimento em
questão (exceto para o volume que já foi coberto por permissões entregues no
cumprimento das obrigações anuais)34.
o Para os anos 2015, 2018 e 2021 não há obrigações anuais, somente uma
obrigação referente ao total do período de cumprimento.

34

Para ilustrar, a obrigação de uma instalação referente ao segundo período de cumprimento é igual à soma das
emissões da instalação nos anos 2015, 2016 e 2017 subtraídas das permissões já submetidas nos anos de 2016 e 2017
(obrigação anual).
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Tal desenho pode ser interpretado como uma forma de flexibilização, permitindo às instalações
“emprestarem” (borrowing) as permissões entre os anos de um mesmo período de cumprimento.
3.8.1

Sistema de Cumprimento

As principais etapas do ciclo de cumprimento de um sistema de comércio de emissões foram
apresentadas acima. Para assegurar que todas estas etapas ocorram de forma adequada, com
transparência e credibilidade, faz-se necessário estabelecer mecanismos de controle e de
penalização. Neste contexto, o item agora apresentado aborda algumas das exigências impostas
aos participantes de um sistema de comércio de emissões, bem como as consequências do não
cumprimento de tais determinações. Três elementos essenciais para mercados de carbono serão
destacados: (1) alocação de permissões; (2) comercialização de permissões e de créditos de
compensação; e (3) cumprimento de metas individuais de emissão.
3.8.1.1. Alocação de permissões
Independentemente do método adotado para alocação das permissões (distribuição gratuita ou
leilão), mecanismos de controle devem garantir que tal processo ocorra de forma transparente,
harmonizada e sem discriminação. Nesse sentido, alguns aspectos merecem ser destacados:
• É importante estabelecer uma infraestrutura única para realização do procedimento de
alocação. No caso de vendas em leilão, pode-se pensar numa plataforma de leilão on-line de
comum acesso para todos os participantes do sistema de comércio. A criação de uma única
ferramenta de alocação “facilita o acesso do maior número de participantes (...) e, por
consequência, é o sistema que melhor atenua o risco de alguns participantes prejudicaram os
leilões, utilizando-os como veículo para (...) atividades criminosas ou abuso de mercado”(CE,
2010). No mercado californiano, por exemplo, a plataforma de leilão que deve ser utilizada
pelos participantes é o GHG Allowance Auction & Reserve Sale Platform35.
• Quando se trata de vendas em leilão, é possível estabelecer um percentual máximo de
permissões que pode ser adquirido por um determinado participante por vez. Tal restrição tem
como objetivo evitar que uma entidade (ou grupo de entidades) assegure(m) uma posição
dominante no mercado, para assim minimizar os riscos de abuso de mercado por parte dessa(s)
entidade(s).
• Ainda quanto à condução de leilões, mecanismos podem ser criados para assegurar que os
preços praticados estejam alinhados com os valores observados no mercado secundário.
Preços de leilão significativamente inferiores aos valores nos mercados secundários podem
indicar deficiências no sistema de leilão. Isso pode gerar uma perturbação no mercado, pois os
participantes de leilões não pagam um preço justo pelas permissões. Nesses casos, o
regulamento vigente deve prever que, se houver divergências evidentes entre preços, o leilão
possa ser anulado.

35

https://www.wci-auction.org/.
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• Um supervisor independente pode acompanhar os procedimentos de alocação de
permissões, para garantir um acesso justo, aberto e com transparência, proporcionando a
formação de preços adequados e coerentes com valores praticados em mercados secundários.
O supervisor também pode controlar aspectos técnicos e operacionais. Pode-se pensar na
figura de um controlador de mercado, que atue de forma independente em relação a outras
entidades envolvidas no mercado de carbono. Também é possível instituir um comitê ou
instância colegiada para exercer esse papel, que pode ser composta por representantes de
órgãos governamentais, de regulação do sistema financeiro, de instituições de pesquisa e
especialistas que sejam capazes de contribuir para uma análise imparcial do desempenho do
SCE.
• Medidas devem ser tomadas para assegurar que informação confidencial não seja divulgada
de forma ilícita por aqueles que têm acesso a esse tipo de informação.
3.8.1.2. Comercialização de permissões e de créditos de compensação
A compra e a venda de permissões e créditos de compensação ocorrem em diversos ambientes de
transação, podendo ser feitas em mercado de balcão por meio de intermediários ativos nos
mercados de carbono (brokers), ou por meio de bolsas de comercialização. Independentemente
do espaço de comercialização utilizado, mecanismos podem ser empregados para resguardar a
integridade das transações, tendo como objeto principal prevenir e penalizar ações fraudulentas
ou de manipulação de preços, conforme indicado pela CARB (2013c) e a Comissão Europeia
(2011a):
• Estipular um número máximo de permissões que uma entidade pode ter em sua posse em
um determinado momento, para evitar concentração de mercado e possíveis abusos
correlacionados.
• Aplicar regras comuns de mercados financeiros em todos os segmentos do mercado de
carbono. Transações de permissões podem ser delimitadas pelas mesmas regras que regem
tais mercados já consolidados, por possuírem normas específicas para prevenir e penalizar
ações fraudulentas e/ou de manipulação de preços.
• Determinar que, após a conclusão de qualquer transação de permissões e/ou de créditos de
compensação, a compra seja automaticamente comunicada ao órgão regulador, para que o
mesmo possa registrar a transferência em seu sistema de registro (ver item 3.8.1.3). Tal
comunicação é imprescindível para o adequado funcionamento de um sistema de comércio de
emissão, pois é por meio desse sistema de registro que entes regulados poderão comprovar o
cumprimento de suas metas individuais de emissão.
3.8.1.3. Cumprimento de metas individuais de emissão
Em um SCE, um ente regulado, ao final de cada ciclo de cumprimento, terá que entregar ao
regulador uma quantidade de permissões equivalente ao volume total de suas emissões reais.
Caso suas emissões reais sejam superiores ao número de permissões que lhe foram alocadas, a
entidade terá de adquirir permissões de emissão ou créditos de compensação para suprir esse
déficit. Por outro lado, caso suas emissões sejam inferiores à quantidade de permissões alocada, o
regulado poderá comercializar esse superávit.
41

O processo de conciliação entre emissões inventariadas e permissões submetidas deve ser
devidamente registrado em plataforma eletrônica. Nesse sistema de rastreamento, cada ente
regulado possui uma conta individual, na qual fica registrado o número de permissões e créditos
de compensação de sua titularidade. Também é registrada toda e qualquer transferência de
permissões ou de créditos entre participantes. As plataformas eletrônicas utilizadas por alguns dos
principais mercados de carbono internacionais (Austrália, Califórnia, União Europeia e Nova
Zelândia) estão listadas na Tabela 5.
TABELA 5 – SISTEMAS DE REGISTRO DE PERMISSÕES E CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO DE PROGRAMAS DE
COMERCIALIZAÇÃO DE CARBONO
Programa de
comercialização de
carbono
Austrália
Califórnia
Europa
Nova Zelândia

Sistema de registro
ANREU (Australian National Registry of Emissions Units)
https://nationalregistry.cleanenergyregulator.gov.au/
CITSS (Compliance Instrument Tracking System Service)
https://www.wci-citss.org/
Union Registry
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry/index_en.htm
NZEUR (New Zealand Emission Unit Register)
http://www.eur.govt.nz/

O comércio de emissões propriamente dito não deve ocorrer por meio deste sistema de registro.
A venda e compra de permissões e de créditos deve realizar-se em outros ambientes, específicos
para comercialização, para evitar possíveis conflitos de interesse. Por este mesmo motivo, a
alocação de permissões, seja por meio de leilão, seja por distribuição gratuita, também deve
ocorrer fora do ambiente do sistema de registro (CARB, 2013b). Um possível conflito de interesse
durante o processo de alocação pode ocorrer, por exemplo, se as mesmas pessoas forem
responsáveis pela administração do sistema de registro e também pela realização de leilões de
alocação. A criação de uma ferramenta online específica para o processo de alocação aumenta o
nível de segurança desta importante etapa de um SCE.
É importante salientar a diferença entre “sistemas de registro de permissões e créditos de
compensação” e “sistemas de relato de emissões de GEE dentro de esquemas de MRV”. O
primeiro registra e rastreia o cumprimento de metas individuais de entes regulados e incluídos
num sistema de comércio de emissões. Já o segundo consiste em uma ferramenta de submissão e
registro de inventários de emissão de GEE. Entretanto, a utilização de duas plataformas online
distintas não é necessária. No mercado europeu, por exemplo, uma mesma plataforma (Union
Registry) é utilizada para registrar tanto o inventário de emissões (dentro de um sistema de MRV),
como o registro de permissões e créditos de compensação. Já no SCE californiano, dois sistemas
distintos são utilizados (Cal-e GGRT para MRV e CITSS para registro de permissões e créditos).
Para que o sistema de registro de permissões e de créditos de compensação funcione
adequadamente e, consequentemente, o ente regulado possa demonstrar que está cumprindo
suas metas de emissão, é preciso estabelecer um sistema de cumprimento que contemple,
sobretudo, três casos de infração por parte das entidades reguladas:
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• Não cumprimento de prazos: Caso um participante não cumpra prazos estabelecidos pelo órgão
regulador para prestação de contas no final de um ciclo de cumprimento, o regulador pode
estabelecer punições, que poderão incluir multas pecuniárias, a obrigação de entregar um maior
número de permissões do que primeiramente estipulado ou uma combinação das duas medidas.
• Entrega de número insuficiente de permissões: As punições decorrentes do não cumprimento
de metas individuais de emissão deverão ser severas o suficiente para desencorajar tal
comportamento. Em outras palavras, o custo da não conformidade deve ser significativamente
maior do que o custo relacionado ao cumprimento das metas individuais. Ou seja, a multa a ser
paga por permissão não entregue deverá sempre ser maior do que o custo total relacionado à
aquisição da permissão no mercado. No mercado europeu, por exemplo, as multas eram de €
100,00 por cada permissão não entregue no período 2008-2012 (CE, 2013b). Para fins de
comparação, nesse mesmo período, o preço pago por uma permissão não excedeu um valor
máximo de € 30. Além dessa punição, o ente regulado terá de adquirir o número faltante de
permissões no ciclo de cumprimento subsequente.
• Fornecimento de informação incorreta: Nesse caso, existem duas situações: (1) ente regulado
fornece informação incorreta sem intenção e (2) a informação incorreta é enviada
propositalmente (por exemplo, em casos de fraude). No primeiro caso, pode-se pensar no
preenchimento incorreto de cadastros e/ou relatórios sem intenção de ludibriar o regulador. No
segundo, ações intencionais podem visar a obtenção de ganhos privados e podem ser realizadas
por entes regulados ou por terceiros. O fornecimento de informação incorreta (intencional ou
não) pode gerar a aplicação de sanções nas esferas administrativa, civil e penal. No entanto, a
configuração de uma ação criminosa será, na maioria dos casos, limitada às ações intencionais
voltadas para a obtenção de ganhos pessoais. Um caso emblemático de ações de terceiros foi o
ocorrido no começo de 2011 na União Europeia. Criminosos aproveitaram-se da falta de segurança
em sistemas de registro para furtar mais de 3 milhões de permissões de diversas contas de
participantes do mercado de carbono europeu. O valor total da ação criminosa foi estimado em €
45 milhões.
A CARB, por exemplo, possui a prerrogativa de suspender, revogar ou restringir as contas (de
permissões) de entidades participantes do mercado, sejam elas empresas que têm obrigações de
entrega de permissões, sejam entidades verificadoras. Penalidades são consideradas conforme
disposto no Código de Saúde e Segurança da Califórnia (CARB, 2011).
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4

INTEGRAÇÃO DE MERCADOS

A integração de SCEs ocorre quando um deles, pelo menos, reconhece e possibilita que as
permissões negociadas no outro sistema sejam utilizadas para o cumprimento de metas impostas
a seus participantes (WBCSD, 2012).
Ao permitir a utilização de permissões de todos os sistemas participantes para cumprimento das
metas de redução, a integração entre SCEs em diferentes regiões do globo aumenta a liquidez dos
mercados devido ao aumento do número de participantes, contribui para a redução da
volatilidade e também para a redução dos custos de abatimento para as partes reguladas. Sob o
critério de eficiência econômica, o regime ideal para uma futura política climática seria
representado por um sistema de negociação conjunta que facilitasse o comércio internacional de
emissões entre empresas, permitindo que estas tivessem igual acesso às oportunidades de
mitigação mais eficientes. Além disso, um mercado global de emissões auxiliaria na redução de
incertezas quanto aos possíveis efeitos do comércio de emissões sobre a competitividade das
empresas, ao reduzir a probabilidade de fuga de carbono.
Uma questão delicada que deve ser abordada quanto à integração dos mercados diz respeito ao
fato de que quanto maior a diferença de preços entre os mercados, maior o potencial de redução
de custos associada à sua integração. Contudo, a integração de mercados traz impactos
distributivos, a depender de como são afetados os preços das permissões em cada um dos
mercados. Por esse motivo, diversas iniciativas têm agido com cautela antes de estabelecer
acordos de integração.
Integração direta e indireta
A integração entre SCEs pode ocorrer de forma indireta ou direta. A utilização de créditos de
compensação por diferentes sistemas de comércio representa uma forma de integração indireta
destes, uma vez que contribui para a convergência no preço das permissões dos diferentes
mercados (DELLINK et al., 2010). De certo modo, os participantes dos diferentes SCEs concorrem
pelos mesmos créditos de offset. Assim, quando dois SCEs aceitam créditos gerados por
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e por Implementação Conjunta (IC), ambos
previstos pelo Protocolo de Quioto, por exemplo, estão indiretamente interligados.
Por outro lado, dois sistemas estão diretamente integrados quando o instrumento de mercado
criado por um deles é reconhecido pelo outro, mutuamente ou não. Alguns autores caracterizam
a integração unilateral ou de via única (one-way linkage) quando apenas um dos sistemas
reconhece o instrumento de mercado (permissão ou crédito de compensação) do outro. Na
integração bilateral ou multi-lateral (two-way linkage), as permissões podem ser utilizadas para o
cumprimento de metas em qualquer um dos sistemas (JAFFE et al., 2007).
Mais recentemente, destaca-se a integração do mercado californiano com o da província
canadense de Québec. Após dois anos de trabalho conjunto entre os programas e o
estabelecimento de consulta pública para a realização de emendas à regulação do mercado de
forma a permitir que, entre outros fatores, os SCEs utilizassem uma mesma plataforma para
realização de leilões e rastreabilidade das permissões (tracking system), a CARB determinou que
no dia 1º de janeiro de 2014 entrará em vigor o acordo de integração e as permissões emitidas no
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mercado de Québec poderão ser utilizadas pelas entidades reguladas na Califórnia para cumprir
suas obrigações36.
Já a integração do EU ETS com o mercado australiano prevê operação unilateral (one-way linkage)
durante a primeira fase (2015-2018): as permissões europeias terão validade no mercado
australiano, porém o inverso não ocorrerá. A integração bilateral, com reconhecimento mútuo das
permissões dos dois sistemas, deverá ocorrer somente a partir de julho de 2018.
É importante notar que a integração unilateral pode ser inócua, caso haja excesso de permissões
no sistema que reconhece as permissões do outro. Nesse caso, não haverá transações entre os
dois sistemas. Contudo, se o preço das permissões neste sistema for superior ao verificado no
outro sistema, haverá uma transferência de permissões, de modo a fazer o preço convergir nos
dois sistemas. A convergência de preços pode ser limitada, caso sejam adotados critérios de
restrição no fluxo de permissões, seja por quantidade, seja pela existência de uma “taxa de
câmbio”37 aplicável a permissões de determinado sistema.
Condições para a integração de mercados
A Agência Internacional de Energia aponta que, a fim de incentivar a integração dos mercados,
algumas questões técnicas, já apresentadas neste trabalho, precisam ser harmonizadas entre as
iniciativas(AIE, 2006), tais como:







O modo como os limites de emissões são expressos (absolutos ou relativos)38;
O estabelecimento de um preço-teto;
Punições para não cumprimento;
Provisões de banking, borrowing e duração dos períodos de cumprimento;
Elegibilidade de créditos de compensação;
Métodos de alocação das permissões.

Fischer (2003) sugere que a integração de SCEs que possuem metas absolutas com sistemas que
impõem metas de intensidade, em geral, acaba induzindo ao aumento das emissões. Isso porque
os ganhos do comércio de emissões são totalmente repassados para os consumidores dos setores
que têm metas de intensidade, resultando em maior produção e maior alocação de permissões.
Nesse caso, a autora sugere a adoção de uma taxa de câmbio para conversão das permissões
(embora o princípio da equalização dos custos marginais seja sacrificado nesse caso), o que pode
tornar mais complexa ainda a conexão entre SCEs.
O programa da Califórnia prevê a interligação com outros sistemas, respeitando alguns critérios e
análises preliminares acerca dos possíveis impactos. De acordo com a equipe da agência, o
programa com potencial para integração com o SCE californiano deve ser operado por um governo
nacional ou subnacional que esteja comprometido com uma meta de redução tão rigorosa quanto
36

http://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/linkage/linkage.htm.
Esse tipo de medida justifica-se quando as permissões de um sistema representam volumes distintos de emissões ou
redução de emissões.
38
Embora os programas individuais não precisem ser baseados em emissões absolutas, a gestão destas é fundamental
para interligar programas nacionais diferentes. Assim, é possível conectar instrumentos baseados em metas de
intensidade com instrumentos baseados em metas absolutas, desde que o governo nacional esteja preparado para
equilibrar as contas nacionais (WBCSD, 2012).
37
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a da Califórnia. Similarmente, a meta de redução deve aplicar-se a um ou mais setores
econômicos.
Ademais, a manutenção da integridade ambiental é crucial para o programa da Califórnia. Desse
modo, é imprescindível que as provisões para MRV, bem como seus mecanismos de cumprimento,
sejam eficazes. Embora não seja necessário que tais provisões sejam idênticas, a CARB precisa
assegurar que o programa com o qual haverá interligação possui provisões de MRV e enforcement
que sejam confiáveis e suficientes para também assegurar a integridade ambiental do sistema
integrado.
Critérios adicionais que precisam ser avaliados são os mecanismos de flexibilidade, como as
condições de aceitação de créditos de compensação, o estabelecimento de um preço mínimo para
os leilões e a possibilidade de banking e borrowing, além de mecanismos que permitam a
rastreabilidade das permissões e créditos, garantindo que os mesmos não sejam utilizados para
atendimento dos compromissos nos dois programas (CARB, 2010, p. II-41, 42).
Por fim, mesmo que todas essas ressalvas tenham sido feitas, alguns participantes do mercado da
Califórnia e de Québec ainda são desfavoráveis à integração dos dois sistemas, com base no
argumento de que alterações ocorridas após a integração exigirão mudanças nos regulamentos
das duas jurisdições, o que torna o processo mais complexo (BANCO MUNDIAL, 2013b). Portanto,
cabe notar que, se, por um lado, os custos de mitigação podem ser reduzidos com a integração, os
custos associados à adaptação regulatória podem diminuir esses ganhos.
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5

IMPACTOS SOBRE O MERCADO INTERNO
“FUGA” DE CARBONO (CARBON LEAKAGE)

5.1

Embora seja o objetivo do SCE incorporar o preço do CO2 no preço dos produtos e serviços
prestados em uma economia, isso pode ter efeitos negativos sobre a competitividade das
empresas reguladas, caso estas concorram com empresas de jurisdições que não têm legislação
equivalente para regulação e controle de emissões de GEE. O termo carbon leakage (fuga de
carbono) tem sido empregado para caracterizar o deslocamento de instalações para essas
jurisdições. Assim, a Diretiva 2009/29/CE, que faz emendas ao EU ETS, define a fuga de carbono
como o “aumento de emissões de gases com efeito de estufa em países terceiros em que o setor
industrial não tenha sido sujeito a restrições de carbono comparáveis” (CE, 2009).
É possível observar em todas as iniciativas internacionais um grande cuidado no tratamento da
competitividade industrial quando da implementação do cap-and-trade. O grau de vulnerabilidade
de uma indústria, isto é, a intensidade com que um aumento nos preços da energia se traduz em
redução da produção industrial e do nível de emprego depende de quatro fatores (HOUSER et al.,
2008):





Intensidade energética da produção: importância do item energia no custo total de
produção (participação dos custos com energia no faturamento da indústria);
Potencial para aumento de eficiência: redução de emissões de GEE por unidade de
produto;
Habilidade para substituir fontes de energia (por fontes menos intensivas em carbono):
redução de emissões por unidade de energia consumida;
Elasticidade da demanda: afeta a capacidade dos produtores de repassar custos a seus
consumidores à jusante na cadeia produtiva. A elasticidade depende do número de
substitutos, inclusive de produtos semelhantes importados.

A análise dessas variáveis não deve ser conduzida de maneira estática, ou seja, é importante levar
em consideração como evoluem ao longo do tempo. A curto prazo, é esperado que muitas
empresas tenham dificuldades para substituir fontes de energia e tecnologias de produção, porém
a situação inverte-se quando se considera o longo prazo.
A alocação gratuita de permissões é vista como uma medida de transição por muitas iniciativas,
inclusive por ter potencial de reduzir o risco de fuga de carbono. Contudo, é importante notar que
a minimização do risco de fuga de emissões por meio da alocação gratuita pode requerer a análise
de dados que não estão prontamente disponíveis, como níveis de eficiência e custos de
abatimento em cada setor ou atividade regulada. Exemplos de programas de assistência a
participantes e não participantes do SCE são apresentados na seção 7.
A equipe da CARB ainda chama atenção para outro tipo de risco, que eles denominam de
“transição”. Trata-se da redução da rentabilidade das empresas reguladas decorrente do preço
das permissões que prejudicaria a capacidade de investimento em tecnologias inovadoras capazes
de reduzir a quantidade requerida pela regulação. Assim, mesmo que permaneçam na jurisdição
regulada, as empresas teriam dificuldades de investir e aumentar sua competitividade perante os
concorrentes externos.
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Entretanto, também é importante notar que à medida que um número crescente de países e
regiões adota sistemas de restrição de emissões, o risco de fuga de carbono diminui e as condições
de competitividade tornam-se mais equiparáveis.
5.2

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC)

A imposição de limites sobre as emissões de GEE pode resultar em custos adicionais aos atores
cobertos pela regulação e, dessa forma, a criação de medidas para estimular a competitividade
dos produtores locais pode ser justificada como uma forma de “nivelar o campo de jogo”, ao
imputar custos similares (ou iguais) sobre as importações àqueles que a política climática impõe
sobre a produção doméstica. Dado que qualquer medida adotada com o intuito mencionado
acima tem implicações sobre o comércio internacional, é fundamental analisar sua consistência
com relação às regras da OMC (PAUWELYN, 2012).
Em primeiro lugar, é importante esclarecer que, para uma medida comercial sobreviver ao crivo
da OMC, produtores locais e estrangeiros devem ser tratados de forma equivalente no que diz
respeito à imposição de custos associados às emissões de GEE. Os produtos importados cobertos
por tal medida devem, assim, espelhar aqueles diretamente afetados pela legislação doméstica
(HOUSER et al., 2008).
De forma a introduzir a discussão acerca da imposição de medidas que promovam a
competitividade dos atores atingidos por regulação climática, Pauwelyn (2012) lista os benefícios e
os custos de tal opção, conforme resume a Tabela 6.
TABELA 6 - BENEFÍCIOS E CUSTOS ASSOCIADOS A PROVISÕES DE COMPETITIVIDADE EM SCES
Benefícios
 “Nivelar o campo de jogo”;
 Internalizar o custo social do carbono
(percepção de que as mudanças climáticas
constituem uma falha de mercado);
 Evitar a fuga de emissões;
 Permitir reduções de emissões mais agressivas
domesticamente, pois provisões de competitividade
tendem a reduzir posições antagônicas às políticas
climáticas;
 Oferecer incentivos para outros países
realizarem esforços de mitigação, uma vez que
governos estrangeiros teriam o incentivo comercial
(representado pelo acesso a mercados) para
promover políticas de redução de emissões em seus
países.

Custos
 Criar ineficiências com barreiras ao comércio
internacional (consumidores domésticos são
submetidos a preços mais elevados);
 Impactar negativamente a confiança necessária
para acordos internacionais sobre redução de
emissões, comprometendo futuros acordos de
cooperação internacional;
 Aumentar custos e complexidade do SCE, uma
vez que autoridades aduaneiras precisam
estabelecer um sistema de coleta de informações,
além de parâmetros que reflitam o conteúdo de
carbono de diferentes países e/ou produtores;
 Assumir risco de contestação junto à OMC,
embora o poder de punição da organização seja
limitado.

Fonte: Pauwelyn (2012).

Feitas as considerações acima, é relevante estudar as medidas que podem ser tomadas por um
país em que existem restrições às emissões de GEE perante parceiros comerciais que não têm
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medidas semelhantes instituídas. A discussão a seguir apresenta, inicialmente, aquelas opções
com risco de serem consideradas violações às regulamentações da OMC (Tabela 7) e,
posteriormente, os caminhos com maior probabilidade de se sobrepor aos julgamentos da
organização.
TABELA 7 - MEDIDAS COMERCIAIS QUE PODEM VIOLAR REGRAS DA OMC
Medida

Descrição

Exemplo

1. Proibição de
importação

Restrição sobre quantidade de
importações.

País A só pode exportar 100.000 t do
produto X para o país B.

2. Tarifas de importação
punitivas

Aplicação de tarifas para beneficiar
produtores domésticos.

3. Penalizações
aduaneiras anti-dumping

Tarifas adicionais para compensar a
não consideração do custo (social)
dos GEE pelo país produtor.

4. Penalizações
aduaneiras para
compensar subsídio

Tarifas adicionais sobre importações - Variável: apenas importações abaixo de
um preço mínimo pagam taxas adicionais.
subsidiadas pela não imposição de
restrições sobre emissões.

- Ad valorem: aplicação de taxa
proporcional ao preço do produto.
- Específica: taxa fixa para determinada
quantidade do produto (ex.: EUR
100,00/t).

Fontes: Pauwelyn (2012) e Comissão Europeia (2013a).

Tais provisões possuem suas limitações quando submetidas ao crivo das regulamentações da OMC
e, dessa forma, as provisões 1 e 2 correm o risco de violar o princípio da OMC conhecido como
“nação mais favorecida” (MFN, na sigla em inglês), ao tratar países de formas diferentes.
Quanto à provisão 3, é importante destacar que o direito de impor tais penalizações antidumping
é fortemente limitado, com a OMC definindo dumping como a venda de um produto X em um país
A com um preço inferior àquele praticado em seu país de origem (país B). Cabe ressaltar, contudo,
que a ausência de restrições às emissões de GEE no país B pode ser considerada como uma falha
de mercado que não permita tal comparação e, portanto, possa justificar a penalização aduaneira.
Já para o caso da provisão 4, o fato de um país não arcar com os custos de seus impactos sobre o
meio ambiente (no caso, o clima) pode representar um subsídio. Todavia, para tanto a OMC
considera necessária uma comparação com as políticas internas do país de origem do produto, ou
seja, caso o país B tenha uma política interna de restrição de emissões para o produto X, mas não
a aplique para as exportações para o país A, configura-se subsídio (PAUWELYN, 2012).
Em suma, nota-se que o fato de um governo não impor medidas restritivas às emissões de GEE (ou
precificá-las de alguma outra forma) não constitui motivo suficiente para que outros países
coloquem em prática quaisquer medidas sobre importações para contrabalancear a ausência de
regulação no país de origem do produto X.
Entretanto, algumas restrições a importações têm maiores probabilidades de sobreviver ao crivo
da OMC. Uma maneira mais eficiente de adotar uma provisão para fomento da competitividade é,
por exemplo, colocar a medida sobre importações simplesmente como equivalente à política
climática interna.
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Uma provisão que se aplique tanto a produtos importados quanto aos locais é completamente
aceitável, desde que não discrimine países. O desafio, desse caso, reside no convencimento junto
à OMC de que tal provisão é mera extensão da política interna e, assim, igualmente aplicada sobre
os produtos importados. Condutas com esse caráter são denominadas de medidas de ajuste de
fronteira (“Border adjustment measures”, BAM)(PAUWELYN, 2012).
Nesse contexto, as BAMs seriam permitidas caso:



A aplicação imposta sobre as importações possa ser classificada como uma medida
interna, isto é, um imposto ou obrigação gerado por “fatores internos” (por exemplo, a
venda ou consumo de um produto dentro do país impondo a regulação); e
A medida imposta sobre a produção doméstica aplica-se a ou afeta produtos, por
exemplo, quando comprando (importador) uma tonelada do produto x, uma taxa é
adicionada ao preço final, ou ainda quando vendendo (produtor) uma tonelada do
produto x, o produtor deva entregar permissões (no contexto de um cap-and-trade).

É importante destacar ainda que, em tais medidas, produtos importados não podem ser tratados
de forma desfavorável perante produtos domésticos (PAUWELYN, 2012).
Dessa maneira, uma vez posta em prática legislação climática em um país que também seja
aplicável a importações, outras questões precisam ser solucionadas. Entre elas, a principal é como
as autoridades aduaneiras devem calcular as emissões de GEE relacionadas a um produto X de
forma que não discrimine os importados. Dado que tais emissões não são fisicamente observáveis
nos produtos, as autoridades dependeriam de documentos providos pelos próprios produtores.
Caso os produtores estrangeiros não relatem (voluntariamente) suas emissões (relacionada ao
produto X), uma alternativa é utilizar como base o volume de emissões que seria emitido caso o
mesmo produto tivesse sido produzido no país com a regulação climática, usando o método de
produção mais comum. Outro caminho é a determinação de um valor médio a ser aplicado para
determinadas categorias de bens produzidos em dado país, tomando por base as melhores
informações disponíveis (HOUSER et al., 2008). Há, contudo, maneiras para não penalizar as
importações menos emissoras39.
É importante ressaltar que, ainda que uma medida aplicada sobre importações seja considerada
como violação ao “Acordo Geral de Tarifas e Comércio” (em inglês, General Agreement on Tariffs
and Trade, GATT) da OMC40, a mesma pode ser justificada no âmbito das exceções ambientais do
Artigo XX (g) do GATT como: “...relativa à conservação de recursos naturais exauríveis se tais
medidas forem consideradas efetivas em conjunto com restrições na produção ou consumo
domésticos41” (OMC, 2013).
39

Para minimizar quaisquer distorções no país exportador (i.e., punir os produtores mais eficientes devido à elevada
emissão dos demais produtores), uma possível solução seria permitir que empresas do país exportador se inscrevessem
voluntariamente em um programa de “importador verde”, submetendo-se a auditorias para o cálculo da sua real pegada
de carbono. Tal abordagem reconhece que uma empresa pode não ter poder para mudar a política de clima de seu país,
mas é possível melhorar a eficiência de sua produção (Houser et al., 2008). Sistemas de duas vias possuem precedentes
no comércio internacional, sendo o processo de certificação para a indústria de diamantes um dos mais relevantes
(Kimberley Process). Mais informações em: http://www.kimberleyprocess.com/.
40
Informações obtidas a partir de: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm#General.
41
Tradução livre a partir do original.
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Para que uma provisão direcionada a importações e relacionada com um sistema de comércio de
emissões seja qualificada dentro das exceções do Artigo XX (g), três condições cumulativas devem
ser atendidas, relacionadas às seguintes perguntas:






A atmosfera do planeta é um “recurso natural exaurível”?
o A jurisprudência da OMC com relação a esse artigo e os conhecimentos científicos
acerca do clima fazem com que tal condição tenha grande probabilidade de ser
considerada como aceita pela própria OMC (PAUWELYN, 2012).
A regulação doméstica proposta (ou em vigor) relaciona-se com “a conservação da
atmosfera do planeta”?
o Uma política que busque minimizar a emissão de GEE para atmosfera deve, sem
maiores questionamentos, ser aceita como relacionada à conservação da
atmosfera (PAUWELYN, 2012).
A provisão proposta sobre as importações é realizada em “conjunto com restrições na
produção ou consumo domésticos”?
o Desde que a legislação proposta imponha restrições similares sobre produtores
domésticos e estrangeiros, essa condição também será satisfeita.

Novamente, uma medida, para ser aceita nesse contexto, não pode discriminar de forma
injustificada quaisquer países.
Cabe também mencionar que o poder punitivo da OMC é limitado e, assim, pode servir como um
incentivo à ação de governantes, ainda que uma medida proposta não tenha grandes chances de
ser aprovada pela OMC ou de ser enquadrada como uma exceção ambiental.
Ainda que partes de uma medida direcionada à mitigação das mudanças do clima fossem
consideradas violações às regras de comércio internacional, a única solução formal atualmente
oferecida pela OMC em seu sistema de resolução de disputas é o de que o país deveria mudar sua
legislação no futuro (ou sofrer retaliações caso não o faça em determinado período de tempo).
Não há, portanto, punições para atos passados. Assim, provisões destinadas a promover a
competitividade dos produtores domésticos podem ser incluídas como parte de um esforço para
enfrentar as mudanças climáticas. Se tal esforço falhar, a OMC pode questionar a provisão e o país
terá uma “segunda chance” para corrigir sua legislação (dentro de um período razoável de tempo)
sem sofrer nenhuma sanção ou obrigação de pagar alguma compensação (PAUWELYN, 2012).
Todo o cenário apresentado acima, com os custos e benefícios de se implementar uma medida
sobre importações, bem como os riscos inerentes às regras da OMC, pode servir como uma das
justificativas para o fato de que até o presente momento nenhum país ou região tenha
implementado provisões nessa linha como forma de compensar o aumento de custos sobre
produtores domésticos decorrentes de um programa de cap-and-trade.
Vale mencionar que o EU ETS até incluiu em suas primeiras fases a possibilidade de os seus
Estados-Membros adaptarem seus planos nacionais de alocação de forma a levar em consideração
a existência de competição de países ou empresas externas à UE (PAUWELYN, 2012). Tal critério,
todavia, não foi adotado por nenhum país e a principal medida de proteção à competitividade tem
sido a distribuição gratuita das permissões para setores mais expostos à competição internacional,
inclusive em outros programas (como o SCE californiano).
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Adicionalmente, outras provisões além das medidas comerciais podem ser adotadas para lidar
com as questões de competitividade. Sem detalhar tais medidas (algumas delas são abordadas ao
longo do documento), segue lista não exaustiva de alternativas:







Mecanismos de flexibilidade, mencionados na seção 3.5;
Distribuição gratuita de permissões;
Escolha seletiva de setores da economia, de modo a isentar aqueles setores mais
suscetíveis ao comércio internacional;
Subsídios cruzados, com a utilização das receitas geradas pelos leilões de um SCE para
diminuir outros custos para os produtores locais, como custos de energia ou impostos
sobre o trabalho;
“Válvulas de segurança”, como o estabelecimento de preços mínimo e máximo;
Promessa de reduções adicionais caso outros países adotem limites similares à redução de
emissões.

Assim, é possível resumir a discussão destacando que medidas para contenção de fuga e medidas
BAM podem ser implementadas de forma consistente com as regulamentações da OMC, embora
exista uma série de detalhes que devem ser observados.
Também é importante ressaltar que tais medidas podem ainda servir como incentivo para que
outros países, com o desejo de garantir o acesso aos mercados regulados, estabeleçam suas
próprias políticas para diminuição de emissões de GEE, se não pela motivação climática, ao menos
pelos incentivos econômicos (HOUSER et al., 2008).
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6

IMPLANTAÇÃO ARTICULADA COM OUTRAS POLÍTICAS AMBIENTAIS

Os sistemas de cap-and-trade não devem ser tratados como único instrumento capaz de reduzir
emissões de GEE, mesmo porque algumas atividades emissoras não são passíveis de
monitoramento preciso e acurado a custos razoáveis, conforme discutido anteriormente. Assim, a
combinação de programas governamentais para reduzir emissões em toda a economia se faz
necessária porque, em muitos casos, o objetivo é alcançado de forma mais eficiente por medidas
alternativas, que complementam o SCE.
A estruturação dos SCEs deve, portanto, ser conduzida de modo que seus objetivos estejam
articulados com os de outras políticas ambientais, que também buscam atribuir um preço à
emissão de GEE e/ou tornar tecnologias com menor intensidade de carbono mais competitivas.
Exemplos de políticas dessa natureza são a tributação de combustíveis fósseis e o estabelecimento
de metas para incorporação de fontes renováveis na matriz energética.
A exigência de padrões mínimos de eficiência para motores de automóveis ou mesmo a criação de
infraestrutura para sistemas energéticos de baixa emissão, como as estações de recarga de
veículos elétricos, também geram impactos sobre o nível de emissões e, consequentemente, sobre
o desempenho do SCE, uma vez que interfere nas condições de demanda por combustíveis fósseis.
Similarmente, programas voltados para o controle do desmatamento, o financiamento de práticas
de manejo agrícola menos carbono intensivas e a definição de padrões de eficiência energética
contribuem para a redução de emissões e devem ser cuidadosamente analisados para definir a
adicionalidade de um SCE.
A fim de ilustrar como a adoção de SCEs pode se articular a outras medidas, apresenta-se o Global
Warming Solutions Act (também chamado de Assembly Bill 32 ou AB 32), que constitui a estratégia
californiana para que consiga atingir a meta de diminuir suas emissões até 2020 para os níveis
observados em 1990. O AB 32 é uma política abrangente e lista, entre outras providências, como
seus mecanismos de implementação:









Fortalecer as iniciativas de eficiência energética e os padrões de eficiência para prédios e
aparelhos;
Estabelecer meta de geração de energia a partir de fontes renováveis de 33% do total até
2020, por meio do Renewable Portfolio Standard (RPS);
Implantar políticas de proteção às áreas florestais;
Adotar metas de redução de emissões relacionadas ao transporte e a padrões de
eficiência para veículos;
Melhorar a logística para transporte de bens;
Reduzir as emissões fugitivas de gases refrigerantes;
Estabelecer um padrão para combustíveis de baixo-carbono, por meio do Low Carbon Fuel
Standard (LCFS);
Adotar um programa de cap-and-trade multissetorial, com possibilidade de integração
com os parceiros da Western Climate Initiative.

As contribuições das principais medidas listadas no AB 32 para a redução das emissões de GEE do
estado estão retratadas na Figura 8:
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FIGURA 8 - PARTICIPAÇÃO DAS PRINCIPAIS MEDIDAS NA ESTRATÉGIA CALIFORNIANA PARA REDUÇÃO DE
EMISSÕES DE GEE (ATÉ 2020)

Cap-and-trade
Captura de metano
(florestas e aterros)
Gases com alto GWP

15%
26%
5%
5%

8%

11%
9%
21%

Padrão para combustíveis
de baixo carbono
Energias renováveis
Eficiência industrial, em
prédios e aparelhos
Outras medidas de
transportes
Carros mais limpos

Fonte: Adaptado de EDF; IETA (2013).

Outro exemplo de política de mitigação de emissões de GEE associada à implantação de um SCE é
a adoção de um piso para o preço do carbono (carbon floor price) para as geradoras de
eletricidade que utilizam combustíveis fósseis no Reino Unido. Ao impor uma restrição adicional às
geradoras, a demanda por permissões no EU ETS diminui e, eventualmente, pode desincentivar
medidas adicionais de mitigação a curto prazo, já que não há um ajuste para tornar a restrição
sobre emissões mais rigorosa (BANCO MUNDIAL, 2012). Portanto, a adoção de novas medidas
para incentivar a redução de emissões de GEE deve ter seus impactos monitorados para que
eventuais ajustes, sobretudo quanto às linhas de base e ao cap, na política que estabelece o SCE
sejam realizados.
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7

SISTEMAS DE COMÉRCIO DE EMISSÕES EXISTENTES: LIÇÕES APRENDIDAS

O objetivo desta seção é abordar os elementos de iniciativas em outras localidades que se
destacaram por seus resultados tanto positivos quanto negativos, de modo que seja possível
extrair lições relevantes para a construção de um sistema brasileiro de comércio de emissões. Os
esforços serão aplicados, portanto, na análise de questões práticas, e não na descrição exaustiva
dos programas.
7.1
7.1.1

UNIÃO EUROPEIA
European Union Emissions Trading System (EU ETS)

Historicamente, a União Europeia tem liderado iniciativas internacionais direcionadas a uma
economia de baixo carbono, sendo a principal referência para o estudo de SCEs. O European Union
Emissions Trading System (EU ETS), programa de comercialização de permissões inspirado no
Protocolo de Quioto, está em sua terceira fase de operação, tendo passado por mudanças
significativas desde seu início.
A Diretiva 2003/87/CE42 estabeleceu um regime de comércio de permissões de emissão de GEE
para a EU, que entrou em vigor em 2005. A primeira fase de operação do EU ETS, compreendida
entre 2005 e 2007, foi uma preparação para o período de compromisso no âmbito do Protocolo de
Quioto. Com efeito, o principal desafio enfrentado pelo sistema nessa fase foi a ausência de um
banco de dados compreensivo com informações sobre as mais de 11 mil instalações reguladas
(ELLERMAN et al., 2007).
Contudo, o objetivo principal de desenvolver a infraestrutura necessária para estabelecer um
sistema europeu de cap-and-trade eficiente foi fundamental para que, em sua segunda fase (EU
ETS II, 2008-2012), o mercado funcionasse de forma satisfatória.
TABELA 8 - AS TRÊS FASES DO EU ETS E SEUS PRINCIPAIS OBJETIVOS
EU ETS I
2005-2007
- Período experimental
- Mercado de carbono piloto
- Preparação para fase II
- Desenvolvimento de
infraestrutura

EU ETS II
2008-2012
- Garantir o cumprimento das
metas do primeiro período de
compromisso de Quioto.

EU ETS III
2013-2020
- Garantir o cumprimento das
metas de redução de emissões
da UE para 2020.
- Garantir o cumprimento das
metas do segundo período de
compromisso de Quioto.

A segunda fase do EU ETS corresponde ao primeiro período de compromisso das partes signatárias
do Protocolo de Quioto. Ou seja, a primeira fase do mercado de carbono europeu foi um período
experimental de três anos para que os Estados-Membros da UE pudessem preparar-se para a
42

Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de outubro de 2003. Disponível em: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:275:0032:0046:pt:PDF.
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segunda fase do mercado. Isto para ajudar a garantir que a UE e seus Estados-Membros
cumprissem suas metas de redução de emissão definidas no Protocolo de Quioto. Em 2013, o EU
ETS entrou em sua terceira fase (2013-2020).
Para as primeiras duas fases, os Estados-Membros estabeleceram, por meio de Planos Nacionais
de Alocação de Licenças de Emissão (PNAs), a quantidade total de licenças de emissão que
planejavam atribuir para cada uma das duas fases43. Ainda que as regras de alocação gratuita
pudessem ser adaptadas às características de cada país, critérios, alguns obrigatórios e outros
opcionais, foram listados no Anexo III da Diretiva 2003/87/EC (Tabela 9)44.
TABELA 9 - CRITÉRIOS PARA OS PLANOS NACIONAIS DE ALOCAÇÃO DE PERMISSÕES

1

A quantidade total de permissões a serem atribuídas em um determinado período deve ser
compatível com a obrigação do Estado-Membro de limitar as suas emissões em conformidade
com as obrigações definidas no Protocolo de Quioto.

2

A quantidade total de permissões a atribuir deve ser compatível com a avaliação dos progressos
reais e previstos nas contribuições dos Estados-Membros para o cumprimento dos compromissos
assumidos pela UE em conformidade com a Decisão 93/389/CEE45.

3

A quantidade de permissões a ser alocada deve ser compatível com o potencial, incluindo o
potencial tecnológico, de redução de emissões das atividades cobertas por esse regime. Os
Estados-Membros podem basear a distribuição das permissões nas médias de emissões de GEE
por produto em cada atividade e nos progressos possíveis em cada atividade.

4

O plano deve ser compatível com outros instrumentos legislativos e políticos comunitários. Devese levar em conta eventuais aumentos inevitáveis das emissões decorrentes de novos requisitos
legislativos.

5

O plano não deve estabelecer discriminações entre empresas ou setores e, por consequência,
favorecer indevidamente determinadas empresas ou atividades.

6

O plano deve incluir informações sobre os meios que permitem aos novos operadores46 começar a
participar do regime de comércio no Estado-Membro em questão.

7

O plano pode incorporar medidas tomadas numa fase de early action . Os Estados-Membros
podem utilizar parâmetros de referência (benchmarks) sobre melhores técnicas disponíveis. Esses
parâmetros podem incorporar elementos que levem em conta ações tomadas pelo EstadoMembro antes de o EU ETS entrar em operação.

47

8

O plano pode conter informações sobre como tecnologias limpas, incluindo as tecnologias de

43

Para a terceira fase do EU ETS (2013-2020), a quota de emissões foi estabelecida/calculada pela própria UE e não mais
a partir de PNAs individuais de cada Estado-Membro.
44
Esses critérios são detalhados no ANEXO 1 – DIRETRIZES DA COMISSÃO EUROPEIA PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS
NACIONAIS DE ALOCAÇÃO DE PERMISSÕES (PNAS).
45
93/389/CEE: Decisão do Conselho, de 24 de Junho de 1993, sobre a criação de um mecanismo de monitoramento das
emissões comunitárias de CO2 e de outros gases de efeito estufa.
46
No âmbito do EU ETS, “operador” diz respeito a qualquer pessoa ou entidade que opera ou controla uma instalação,
ou, caso previsto pela legislação nacional, a quem é delegado poder econômico decisivo sobre o funcionamento técnico
da instalação (CE, 2003).
47
Ações realizadas voluntariamente em períodos pré-compliance.

56

eficiência energética, são levadas em consideração.

9

O plano deve incluir disposições para que o público possa manifestar sua opinião e conter
informações sobre os meios que permitirão que essas contribuições sejam levadas em
consideração antes da tomada de decisão.

10

O plano deve conter uma lista de todas as instalações cobertas pela presente diretiva (Anexo I),
com indicação das quantidades de permissões que se pretende atribuir a cada uma delas.

11

O plano pode conter informações sobre como será levada em consideração a existência de
concorrência por parte de países ou entidades fora da UE.

Destacam-se aqui algumas das principais condições do Anexo III:







Os Estados-Membros podem se basear em médias de emissões por produto em cada
atividade;
Devem-se levar em consideração eventuais aumentos inevitáveis das emissões
decorrentes de futuros requisitos legislativos;
Não devem ser estabelecidas medidas que possam favorecer indevidamente
determinadas empresas ou atividades;
Benchmarks podem ser utilizados;
Consultas públicas devem ser realizadas; e
O plano deve contemplar distribuição de permissões por instalação.

Cabe notar também que, os padrões técnicos poderiam ser definidos conforme as melhores
técnicas disponíveis (Best Available Techniques), similares às que foram utilizadas pela União
Europeia quando da aplicação da Diretiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), que
já haviam sido mencionadas no Green Paper, lançado para consulta pública sobre o SCE europeu
em 2002. Portanto, já existia uma base, sobretudo em termos de governança, sobre a qual
trabalhar benchmarks de eficiência na UE48.
Por tratar-se de uma iniciativa piloto e pela pouca disponibilidade de tempo, os primeiros PNAs
para o EU ETS I foram elaborados sem dados totalmente confiáveis. Em consequência, o cap de
muitos países foi estabelecido com base em “melhores estimativas”, resultando em uma
quantidade de permissões alocadas significativamente maior do que a demanda. Com isso, em
2007, o valor das permissões caiu para zero.
Uma das principais mudanças do EU ETS está relacionada à harmonização das regras de alocação
das permissões entre todos os Estados-Membros. A Tabela 10 resume as diferenças entre
parâmetros definidos nas primeiras fases e na fase atual do sistema.

48

O European IPPC Bureau organizou a troca de informação entre grupos técnicos dos Estados-Membros, envolvendo
especialistas da indústria, autoridades nacionais, institutos de pesquisa e ONGs, e desenvolveu documentos de
referência para os diversos setores cobertos pela Diretiva IPPC. Esses documentos de referência são utilizados pelas
autoridades competentes de cada país para emissão das permissões de operação (operating permits) de instalações que
apresentem potencial de poluição na Europa e deram origem a Diretivas Setoriais. Ver mais informações em:
http://eippcb.jrc.es/.
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TABELA 10 - ALOCAÇÃO DE PERMISSÕES NO EU ETS
Fases 1 e 2
Limites nacionais
Cap
Período de
comercialização
Leilão
Alocação

Fase 3
Limite para a União Europeia
Limite absoluto, com fator de redução anual
(1,74% das emissões de 2008-2012)

Limites absolutos fixos
3 anos; 5 anos

8 anos

Parcela limitada
Parcela substancial
Gratuita para indústria e geradores Alocação gratuita de transição para indústria e
de eletricidade
energia térmica (exceto para eletricidade)

Critério para
alocação gratuita

Emissões históricas

Benchmarks

Base legal

- Diretiva 2003/87/EC
- Planos Nacionais de Alocação
- Decisões da Comissão Europeia
sobre os PNAs
- Decisões de Alocações Nacionais

- Diretiva 2003/87/EC
- Medidas de Implementação no âmbito da
Comunidade Europeia (CIMs)
- Medidas de Implementação Nacional (NIMs)

Fonte: CE (2011c).

Verifica-se, portanto, que atualmente tem grande relevância na definição do limite total de
emissões o papel da Comissão Europeia, que empregou esforços em medidas harmonizadas de
transição no âmbito da Comunidade Europeia (conhecidas como CIMs) e no desenvolvimento das
Medidas Nacionais de Implementação (NIMs).
Além disso, destaca-se o foco da regulamentação em reduzir a quantidade de permissões alocadas
gratuitamente, introduzindo regras de transição gradativa para maior participação dos leilões. De
acordo com a Diretiva 2003/87/EC, a alocação gratuita deve reduzir de 80% (das permissões a
serem alocadas em 2013) para 30% desse montante em 2020, visando extinguir completamente
essa modalidade de alocação em 2027. Entretanto, permanece a preocupação com o risco de fuga
de indústrias.
Em dezembro de 2009, foi publicada a Decisão da Comissão 2010/2/EU49, contendo a lista de
setores e subsetores considerados expostos ao risco de carbon leakage. Nesse caso, atividades
enquadradas nesta lista são elegíveis à alocação gratuita, de acordo com benchmarks de eficiência
desenvolvidos para produtos desses setores.
Quanto à utilização de valores de referência para alocar permissões com base no nível de
eficiência das instalações, cabe ressaltar que foi utilizada a abordagem de um benchmark por
produto e que não foi feita nenhuma diferenciação geográfica, tecnológica, entre combustíveis ou
matérias primas utilizadas, de modo a não gerar distorções de vantagens comparativas em
eficiência carbônica entre os Países-Membros (CE, 2011b). Essa mesma abordagem foi adotada
pela equipe da CARB, na elaboração das regras de alocação para o sistema californiano (ver
Quadro 3).

49

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:001:0010:0018:EN:PDF.
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7.1.2
7.1.2.1

Iniciativas anteriores e programas piloto
Dinamarca50

A Dinamarca construiu e operou entre os anos 2000 e 2004 um mercado de emissões de CO2
obrigatório para os produtores de eletricidade em operação no país 51. Tal mercado acabou por
incluir empresas que possuíam emissões maiores ou iguais a 100.000 tCO2 52, resultando em oito53
empresas e, ainda assim, cobrindo mais de 90% das emissões do setor54.
O cap-and-trade, gerido pela Danish Energy Agency, teve uma meta de 23 MtCO2, para o ano
2000, com redução de 1 MtCO2 por ano até 20 MtCO2 em 2003 e 2004. Tais metas foram
posteriormente divididas entre cada uma das empresas, com base nas emissões históricas
observadas para o período de 1994-1998.
As permissões foram alocadas gratuitamente entre os participantes do mercado 55 e as transações
de compra e venda, a partir de então, ocorreram sem interferência do governo, ou seja, por meio
de negociações bilaterais entre as empresas56. Adicionalmente, o programa permitiu o banking de
permissões de um ano para os outros.
O monitoramento das emissões foi baseado no acompanhamento contínuo do consumo de
combustível em cada uma das plantas dos produtores participantes do mercado. As emissões de
CO2 foram calculadas por meio da multiplicação do volume de combustível por um fator de
emissão padrão (de acordo com o tipo de combustível)57.
O registro das emissões foi feito numa simples planilha (protegida com senha), cujo acesso esteve
limitado a somente três pessoas. Transações de compra e venda foram notificadas por fax ou email e manualmente inseridas na planilha.
O mercado contemplou dois tipos de transação, quais sejam: i) as clean trades, trocas de
permissões por dinheiro; e ii) “swaps”, trocas de permissões por certificados de Verified Emissions
Reductions (VERs). O total de transações ao longo dos quatro anos (2001-2004) foi de 27 clean
trades e 6 swaps.

50

Esta subseção foi baseada em Pedersen (2000, 2006).
A base institucional para o mercado reside no Act nº 376 on CO2 Quotas for Electricity Production, de junho de 1999.
52
Além do limite mínimo de emissões, empresas cuja produção de eletricidade fosse exclusivamente gerada a partir de
fontes renováveis ou por meio de cogeração (Combined Heat and Power - CHP) também foram isentas.
53
As empresas que participaram do mercado foram: Energi E2 A/S; Elsam A/S; EON/PreussenElektra; I/S Avedøreværket
2; Østkraft Produktion A/S; Energi Randers Prod. A/S; Dansk Shell A/S; e NRGI Amba (Anholt).
54
A Dinamarca como um todo apresentava à época emissões totais de CO2 da ordem de 60 milhões de tCO2.
55
Novos produtores também ganhariam permissões gratuitamente, caso houvesse necessidade.
56
As empresas envolvidas nas negociações também tinham como responsabilidade notificar a Danish Energy Agency
sobre o volume de CO2 movimentado, o ano afetado pela troca e o preço praticado.
57
Produtores possuíam a prerrogativa de argumentar que o fator de emissão em alguma de suas plantas seria diferente
do padrão e, caso aprovado, utilizar seu fator de emissão específico.
51
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É interessante ressaltar que, as empresas participantes pagaram uma taxa de administração (à
Danish Energy Agency) por tonelada de CO2 alocada de forma a financiar o cap-and-trade58, sendo
que os custos administrativos anuais do programa foram inferiores a € 200.000.
Somente em um ano (2003) a meta para o programa não foi cumprida, todavia em outros dois
anos (2002 e 2004) alguns participantes ultrapassaram suas metas individuais. A penalidade para o
não cumprimento das metas foram multas de DKK 40 (cerca de US$ 5) por tCO2 emitida em
excesso, sendo que as receitas de tais multas deveriam ser utilizadas em investimentos de
eficiência energética.
Lições aprendidas
Por fim, cabe destacar que a meta global prevista para o ano de 2004 (20 MtCO 2) foi cumprida e
algumas lições emergiram da experiência dinamarquesa, entre as quais se distinguem duas
principais:
1)
2)

7.1.2.2

Foi possível criar um sistema simples, com baixo custo e facilmente assimilado pelo
setor regulado; e
O sistema permitiu que as empresas do setor elétrico dinamarquês pudessem
preparar-se gradualmente para o mercado europeu59.
Reino Unido (UK ETS)

O Reino Unido, em 2002, inaugurou um sistema de comércio de emissões voluntário, o United
Kingdom Emisisons Trading Scheme (UK ETS). Entre outros motivos, o sistema visava adquirir
experiência para auxiliar no desenvolvimento e na participação de suas empresas no EU ETS. Tal
programa durou até o final de 2006, contou com a participação direta de 31 empresas e ainda de 6
mil empresas que acessaram o mercado por meio de acordos setoriais que estabeleceram metas
de redução (absoluta e de intensidade), resultando na redução de aproximadamente 7 MtCO2e
(DEFRA, 2007).
A principal particularidade com relação ao UK ETS, diz respeito ao fato de que a participação no
programa estava vinculada a incentivos financeiros governamentais, tanto na forma de subsídios
para que as empresas colocassem em prática suas ações de mitigação, como na de descontos no
imposto criado sobre o uso industrial de energia (Climate Change Levy), acordados com alguns
setores em troca do estabelecimento de metas de eficiência energética, por meio dos Climate
Change Agreements (SMITH; SWIERZBINSKI, 2007).
A distribuição dos recursos (subsídios e permissões) foi realizada por meio de leilão, no formato
“relógio descendente” (ver Anexo 3), em que as empresas interessadas em participar do
programa60 fizeram lances por uma parcela do incentivo61, ao especificar a redução total de
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A taxa de administração praticada foi de 0.079 DKK (€ 0.011) por tCO2 alocada.
O programa dinamarquês foi posteriormente incorporado ao EU ETS.
60
Toda e qualquer empresa atuante no Reino Unido poderia participar do UK ETS, bastando, para tanto, fazer uma
oferta no leilão que definiu as metas de redução (e os subsídios) para cada participante.
61
Limitada a 20% do total dos recursos (DEFRA, 2001).
59
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emissões de GEE que conseguiriam realizar até o fim do programa, a determinado preço (preço do
leilão)62 (DEFRA, 2001).
Ao final do leilão, o preço por tCO2e reduzida foi de BSP 53,37 para uma diminuição total de
emissões de GEE em 3,96 MtCO2e e, portanto, um montante de subsídios a ser distribuído de BSP
198 milhões. É interessante notar, contudo, que a queda nas emissões dos participantes foi
superior (em mais de 3 MtCO2e) ao que havia sido acordado no leilão (NAO, 2004).
Por fim, cabe destacar que, quando do seu término, o programa foi incorporado ao EU ETS, assim
como facultou-se aos participantes a opção de não integrar a primeira fase do mercado europeu63,
como uma forma de reconhecimento a ações antecipadas (FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER,
2004).
O relatório do National Audit Office64 (NAO) do Reino Unido, ao avaliar os resultados do programa,
chamou atenção para a facilidade com que alguns participantes diretos atingiram suas metas e
sugeriu que isso ocorreu em parte devido a deficiências na maneira como a linha de base (com
relação à qual o abatimento adicional é medido) foi definida, sobretudo em razão de problemas
“informacionais” (assimetria ou falta de informação), que também se mostraram relevantes para
definição das metas de redução sob os Climate Change Agreements65.
De acordo com o NAO, a série histórica de emissões de alguns participantes diretos mostra que
estas já estavam abaixo da linha de base no início do programa, sugerindo que seriam capazes de
alcançar a meta sem realizar esforços de mitigação. Na avaliação do órgão, esse excesso de
generosidade na definição das linhas de base pode refletir, entre outros aspectos, o curto espaço
de tempo em que elas tiveram de ser feitas.
Outra dificuldade mencionada foi atrair número suficiente de empresas dispostas a participar do
leilão. Apesar dos esforços intensivos de divulgação, o leilão foi adiado por duas vezes, na
tentativa de atrair mais participantes (SMITH; SWIERZBINSKI, 2007).
Lições aprendidas
A experiência voluntária britânica revela as seguintes lições:
1) Programas voluntários podem ser uma boa forma de criar a cultura de mercados de
emissão em um país e gerar considerável aprendizado para programas mandatórios
posteriores, enquanto já contribuindo com reduções de emissões de GEE.
2) Oferecer incentivos à participação, tais como os subsídios ofertados pelo governo
britânico, pode ser uma ferramenta eficaz para a atração de participantes.

62

As metas de redução de cada participante, assim como o subsídio a ser recebido, foram divididas em montantes iguais
para cada 1 dos 5 anos de funcionamento do programa.
63
Tal opção só se aplicou a empresas cujas instalações teriam obrigações na primeira fase do EU ETS.
64
http://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2004/04/0304517.pdf.
65
Os Climate Change Agreements foram acordos setoriais que estabeleceram metas sobre eficiência energética.
Instalações que atingissem um desempenho superior à meta poderiam ser recompensadas vendendo créditos no UK
ETS.
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3) O reconhecimento de early action é fundamental para a integração com futuros mercados
obrigatórios, além de transmitir segurança às empresas interessadas em participar de uma
iniciativa voluntária.
AMÉRICA DO NORTE

7.2
7.2.1

California GHG Cap-and-Trade Program

O estado da Califórnia configura-se como uma das maiores economias globais e, da mesma forma,
como um dos principais emissores de GEE66. No ano de 2006, o estado promulgou sua estratégia
para clima, o Global Warming Solutions Act (também conhecido como Assembly Bill 32 ou AB 32),
que estabelece como meta a redução de suas emissões de GEE para os níveis de 1990 até o ano de
2020. Desse modo, em 2007 a CARB aprovou o limite máximo de 427 milhões de toneladas
métricas de CO2 equivalente (MtCO2e) a ser emitido anualmente pelo estado da Califórnia. Essa
meta deverá ser atingida até 2020.
Uma das ferramentas para alcançar tal meta é o programa de cap-and-trade, o qual teve suas
regras finais submetidas pela CARB em outubro de 2011 e deve ser responsável por
aproximadamente 18 MtCO2e das reduções necessárias, além de ser a única medida de caráter
economy-wide prevista pelo AB 32 (EDF; IETA, 2013).
O mercado está dividido em três períodos de cumprimento. O primeiro período compreende os
anos de 2013 e 2014; o segundo, os de 2015 a 2017; e o terceiro, os de 2018 a 202067. O nível
organizacional levado em consideração pelo programa é a instalação, e todos os períodos
compreendem os seguintes GEE: CO2, CH4, N2O, SF6, HFC, PFC e NF3. Abaixo, são apresentadas as
principais particularidades dos períodos de cumprimento:




Primeiro período de cumprimento:
o Entidades cobertas: primeiros distribuidores de eletricidade68 e grandes fontes
industriais69.
o Emissões contabilizadas: emissões de processos, de combustão estacionária e
fugitivas.
o Limite mínimo para inclusão da fonte no mercado: 25.000 tCO2e.
Segundo e terceiro períodos de cumprimento:
o Programa é expandido para cobrir fornecedores de gás natural, óleo combustível
destilado e GLP70.
o Emissões contabilizadas: aquelas que seriam decorrentes da combustão ou
oxidação total dos combustíveis.

66

A Califórnia era, em 2011, a 9ª maior economia e o 12º maior emissor de GEE no mundo (EDF; IETA, 2013).
Cada período de cumprimento tem início em 1º de janeiro de seu primeiro ano e encerra-se em 31 de dezembro de
seu último ano.
68
Por primeiros distribuidores de eletricidade entende-se: produtores de eletricidade e importadores de eletricidade.
69
As seguintes atividades estão compreendidas no primeiro período de cumprimento: cimento, cogeração (de energia),
vidro, hidrogênio, ferro e aço, cal, ácido nítrico, petróleo e gás, papel e celulose, (auto) geração de eletricidade,
fornecedores de CO2 (para uso industrial) e plantas industriais que contenham fontes de combustão estacionária.
70
Além de qualquer outro combustível que contenha um deles em sua mistura.
67
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o
o

Limite mínimo para inclusão da fonte no mercado: 25.000 tCO2e.
Programa cobrirá cerca de 85% das emissões do estado (a partir de 2015).

Cabe destacar que, a partir de 2015, emissões resultantes da queima de combustíveis fósseis
líquidos não mais serão inclusas no cálculo das obrigações para as instalações cobertas no
primeiro período, devido à entrada dos fornecedores de tais combustíveis no mercado.
QUADRO 2 – OPT-IN NO CAP-AND-TRADE CALIFORNIANO
O mercado de emissões californiano permite que entidades cuja participação no programa não seja
obrigatória entrem voluntariamente no mercado. Tal mecanismo de opt-in funciona, resumidamente, da
seguinte maneira (CARB, 2011):
Quem pode: uma entidade que conduz alguma das atividades cobertas, mas não excede nenhum limite de
inclusão.
Quais obrigações: idênticas às de participantes obrigatórios (MRV completo e cumprimento do cap).
Por quê: entidades opt-in são elegíveis para receber permissões alocadas gratuitamente.
Relação com a meta global do programa: a meta permanece inalterada.
Saída: entidades opt-in podem sair ao final de cada ano, desde que entreguem todas as permissões em seu
poder.

A dotação de permissões para o primeiro período de cumprimento será reduzida em,
aproximadamente, 2% de 2013 para 2014. Em 2015, o total de permissões no mercado aumentará
para contemplar o crescimento da cobertura do programa, com um acréscimo de 235 milhões de
permissões. A partir desse ano, a dotação de permissões será reduzida em 12 MtCO2e por ano, até
2020, conforme apresentado na Tabela 11.
TABELA 11 - QUOTAS DE EMISSÃO NO PROGRAMA CALIFORNIANO (2013-2020)
Período de
cumprimento

Ano

Permissões
(MtCO2e)

Variação anual

2013

162,8

n.a.

2014

159,7

-1,9%

2015

394,5

n.a.

2016

382,4

-3,1%

2017

370,4

-3,1%

2018

358,3

-3,3%

2019

346,3

-3,3%

2020

334,2

-3,5%

Primeiro

Segundo

Terceiro

Fonte: CARB (2011).
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Alocação das permissões
O SCE californiano possui duas principais formas para a alocação das permissões para seus
participantes, quais sejam: a distribuição gratuita e os leilões. O percentual das permissões
alocadas gratuitamente varia de acordo com o risco de carbon leakage para o setor (ou atividade)
de que a instalação faz parte, enquanto o restante das permissões deve ser adquirido por meio
dos leilões.
Distribuição gratuita:
Para as instalações cobertas pelo mercado, o método de alocação das permissões foi concebido de
forma a beneficiar aquelas instalações que são (relativamente) mais eficientes do que suas
competidoras (instalações do mesmo setor e/ou atividade). Assim, a alocação é determinada pela
multiplicação do produto total da instalação (ou consumo energético) por um valor benchmark de
emissões (do setor), um fator de ajuste do cap, e um fator de assistência à indústria, conforme
equação a seguir:

Em que:
volume total de permissões que a instalação receberá gratuitamente no ano t.
produção total da instalação dois anos antes do ano t.
o valor de benchmark para os produtos do setor ao qual pertence instalação i.
Para o setor de refino de petróleo, por exemplo, tal valor é de 0,0462 tCO2e/barril71.
= o fator de assistência para o setor da instalação i no ano t. Tal valor é
de no máximo 1 (100%) e no mínimo 0,3 (30%).
fator de ajuste do cap para o ano t, de forma a refletir a redução da dotação de emissões
do programa (Tabela 12).
TABELA 12 - FATORES DE AJUSTE DO CAP PARA ALOCAÇÃO DE PERMISSÕES NA CALIFÓRNIA

Ano

Fator de ajuste do cap
(geral)

Fator de ajuste do cap para setores
com emissões de processos superiores
a 50%

2013

0,981

0,991

2014

0,963

0,981

2015

0,944

0,972

2016

0,925

0,963

2017

0,907

0,953

2018

0,888

0,944

2019

0,869

0,935

2020

0,851

0,925

Fonte: CARB (2011).
71

Tal benchmark, dependendo do setor (ou atividade), também pode ser baseado no consumo de energia, calculado
pelo volume de emissões por unidade de combustível, eletricidade ou vapor consumido. Essa opção justifica-se, por
exemplo, para aquelas instalações que possuem emissões exclusivamente de combustão estacionária.
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É importante destacar que, para o fator de assistência à indústria, a CARB divide o setor industrial
em três classificações (grupos), conforme o risco de carbon leakage (CARB, 2011):





Alto risco: inclui os setores de extração de gás e petróleo, papel e celulose, química (e
petroquímica), vidro, cal, ferro e aço e cimento.
o Alocação 100% gratuita em todos os períodos de cumprimento.
Médio risco: inclui refinarias de petróleo, alumínio e produção de alimentos.
o Primeiro período: 90% das permissões alocadas gratuitamente.
o Segundo período: 75% das permissões alocadas gratuitamente.
o Terceiro período: 50% das permissões alocadas gratuitamente.
Baixo risco: inclui produtos farmacêuticos e produção de aeronaves.
o Primeiro período: 90% das permissões alocadas gratuitamente.
o Segundo período: 50% das permissões alocadas gratuitamente.
o Terceiro período: 30% das permissões alocadas gratuitamente.

QUADRO 3 - ELABORAÇÃO DE BENCHMARKS DE PRODUTO NA CALIFÓRNIA
Aproximadamente 95% das permissões alocadas diretamente às instalações industriais em 2013 utilizam
benchmarks (i.e. seguem a metodologia de alocação baseada em produto descrita na seção 95891 (b) da
regulação), o que equivale a cerca de 30% do total de permissões emitidas pela CARB para 2013. Para a
elaboração dos benchmarks, a CARB, junto à California Environmental Protection Agency, criou o
Economic and Allocation Advisory Committee (EAAC).
Nesse processo, a equipe da CARB seguiu o princípio de “um produto, um benchmark”, julgando ser
apropriado evitar benchmarks diferenciados por tecnologia, tipos de combustíveis ou matérias-primas
utilizadas, tamanho e idade da instalação, ou ainda, circunstâncias climáticas. Essa abordagem se baseia
no argumento de que todas as opções de abatimento de emissões (inclusive mudança de combustíveis,
tecnologias, matérias-primas etc.) são “viáveis”. Além disso, revela maior dificuldade para aplicação de
benchmarks na alocação de permissões a setores cuja produção é muito diversificada, tal como a química.
Em linhas gerais, a determinação dos benchmarks envolveu as seguintes etapas:
1. Escolha de um produto industrial apropriado;
2. Análise das emissões e custos esperados;
3. Determinação do rigor expresso pelo benchmark.
Para alguns setores, como o de processamento de alimentos, não havia benchmark. A empresa Ecofys e as
Universidades da Califórnia (Berkeley) e de Northwestern auxiliaram a CARB no desenvolvimento desses
benchmarks, assim como para refinarias após 2015 (ECOFYS).
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Leilões
Conforme mencionado anteriormente, o restante das permissões do programa é distribuído por
meio de leilões. Tais leilões incluem permissões do período de compromisso corrente, bem como
de períodos futuros e, eventualmente, de períodos passados (caso não tenham sido vendidas
anteriormente).
Os leilões são conduzidos por meio de uma plataforma eletrônica on-line, e realizam-se dois leilões
por trimestre e com os seguintes formato e características (CARB, 2011):









Rodada única de ofertas;
Ofertas fechadas;
Preço de reserva:
o Nenhuma permissão será vendida por valor inferior ao preço de reserva.
o Para os leilões conduzidos em 2012 e 2013 o preço de reserva é de US$ 10/tCO2e.
o Para os leilões conduzidos a partir de 2013 o preço aumentará 5% a.a., mais a taxa
de inflação do período.
Limite de compra:
o Cada entidade regulada somente poderá adquirir, no máximo, 15% das
permissões leiloadas72.
Ofertas serão consideradas em ordem decrescente de preço, até que:
o A próxima oferta seja inferior ao preço de reserva; ou
o A quantidade de permissões na oferta é superior às permissões restantes a ser
leiloadas.
 Em caso de empate entre ofertas finais, a decisão de qual entidade
comprará as permissões se dá por sorteio.
Os resultados do leilão (nome das entidades que fizeram lances, volume e preço das
permissões) são divulgados após sua realização.

É importante destacar também que as receitas oriundas dos leilões são destinadas ao Air Pollution
Control Fund (APCF) e devem ser utilizadas na promoção dos objetivos do Global Warming
Solutions Act (AB 32).
A CARB possui o controle da Allowance Price Containment Reserve (APCR), uma conta de
permissões que será utilizada para conter oscilações bruscas nos preços das mesmas, caso os
preços atinjam alguns valores predeterminados. As permissões da APCR serão divididas em três
“pacotes”, e cada um deles será disponibilizado a um preço de reserva diferente. Em 2013, esses
valores são US$ 40, US$ 45 e US$ 50. Após 2013, os preços de reserva aumentam em 5% a.a., mais
a inflação do período. A Tabela 13 apresenta as quantidades de permissões que compõem a
reserva da CARB para administrar elevações acentuadas nos preços.

72

Entidades não cobertas pelo programa e que queiram participar do leilão podem adquirir no máximo 4% das
permissões de um leilão.
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TABELA 13 - RESERVA DE PERMISSÕES NO PROGRAMA DE CAP-AND-TRADE DA CALIFÓRNIA
1º Período
(2012-2014)

2º Período
(2015-2017)

3º Período
(2018-2020)

Total
(2012-2020)

Reserva de permissões
(milhões)

4,9

45,9

72,7

123,5

Total de permissões
emitidas (cap) (milhões)

488,4

1.147,3

1.038,8

2.674,5

Porcentagem de
permissões na reserva

1%

4%

7%

4,6%

Fonte: CARB (2010, Apêndice J).

Adicionalmente, a CARB possui a prerrogativa de cancelar definitivamente permissões do
mercado, caso os preços caiam inesperadamente e permaneçam em níveis muito baixos (colapso
dos preços)(EDF; IETA, 2013).
Lições aprendidas
Embora esteja ainda em seu primeiro ano de operação, o programa de cap-and-trade da Califórnia
apresenta lições importantes a serem consideradas:
1) A regulação de MRV do estado requereu que as instalações relatassem suas emissões de
GEE desde 2008 e, dessa forma, as metas têm sido baseadas em informações reais, e
verificadas, de emissões, e não em estimativas.
2) É possível implementar um SCE mesmo na ausência de uma legislação nacional.
O sistema de comércio de emissões é uma possível política para a construção de uma estratégia
para a redução das emissões de GEE do estado e, assim, vem sendo implementado em conjunto
com outras políticas (incluídas no AB 32) (ver seção Implantação articulada com outras políticas
ambientais).
7.2.2

Alberta

Alberta é a província que apresenta o maior volume de emissões no Canadá, sendo responsável
por cerca de um terço das emissões nacionais. Além disso, também apresenta o segundo maior
nível de emissões per capita no país, tanto por sua dependência de carvão na geração de
eletricidade, como por exportar energia para outras regiões do mundo (EDF; IETA, 2013). A
província possui a terceira maior reserva provada de petróleo do mundo, depois da Arábia Saudita
e da Venezuela, e sua economia cresceu mais do que as das demais províncias.
O Programa de MRV da província teve início em 2004, exigindo o relato de emissões de GEE e
produção sobre instalações com emissões anuais acima de 100.000 tCO2e. Em 2011, o volume de
corte foi reduzido para 50.000 tCO2e por ano. As atividades de MRV estão alinhadas com o
programa do governo federal, de modo que as entidades reguladas reportam por meio de um
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sistema de “janela única”(IETA, 2012). É interessante notar também que, embora não sejam
contempladas emissões de processos industriais nem de CO2 de biomassa no comércio, existe a
obrigatoriedade de relato sobre emissões dessa categoria (EDF; IETA, 2013).
Em julho de 2007, entrou em vigor a Specified Gas Emitters Regulation (SGER), que criou
instrumentos de mercado para a redução de emissões. A regulação tem sua base legal na lei para
mudanças climáticas e gestão de emissões (Climate Change and Emissions Management Act CCEMA) que, em 2003, previu a redução de 50% ou mais na intensidade de emissões até 2020,
comparada aos níveis de 1990.
É interessante notar que, apesar de assumir uma meta de intensidade no CCEMA, a Estratégia de
Mudanças Climáticas da província (2008) inclui uma “expectativa” de redução de 14% sobre suas
emissões totais de 2005 até 2050. Grande parte dessa redução esperada deve vir de projetos de
captura e estocagem de carbono.
O programa canadense, que cobriu 106 instalações em 2011, com um volume correspondente a
108,3 MtCO2e, não distribui permissões, nem realiza leilões. A cada ano, as instalações precisam
atender a meta de redução de sua intensidade carbônica em 12% em relação à linha de base. Essa
obrigação pode ser cumprida de quatro formas:
1. Redução de emissões, em consequência de mudanças nas operações internas da
instalação;
2. Contribuição para o Fundo de Mudanças Climáticas e Gestão de Emissões, no valor de CAD
15 por tCO2e excedente;
3. Compra de Créditos de Desempenho, gerados por instalações cobertas pelo programa que
conseguiram superar sua meta de redução e vendem os créditos relativos ao desempenho
acima do requerido;
4. Compra de Créditos de Compensação, gerados por projetos/instalações não cobertas pelo
programa.
Instalações que conseguirem desempenho acima do requerido pela regulação podem vender
créditos de desempenho a instalações que não conseguiram atender a meta. A transferência de
créditos se dá ao final do ciclo e pode ser usada também para atender a meta da instalação que os
gerou em anos subsequentes (banking).
A linha de base que serve como referência para avaliação de desempenho das instalações
estabelecidas (i.e., que relatam informações sobre emissões de GEE desde 2003) no programa de
Alberta é calculada da seguinte forma:

Nesse caso, BEI (baseline emissions intensity) representa a linha de base para a intensidade de
emissões, ET, as emissões totais anuais, e P, a produção total anual da instalação (métrica pode
ser produto final ou outro insumo designado pelo regulador para representar a produção de uma
instalação). Recentemente, a regulação tem evoluído para ponderar a linha de base conforme a
participação de diferentes produtos quando uma instalação não fabrica um único produto.
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A linha de base para novas instalações é estabelecida após três anos de operação e a meta de
redução aumenta progressivamente até atingir 12%, de acordo com a Tabela 14:
TABELA 14 - META DE REDUÇÃO E PERÍODO PARA CÁLCULO DA LINHA DE BASE PARA NOVAS INSTALAÇÕES

Ano

Descrição

2005 (Início)
Operação é iniciada
2006
Primeiro ano de operação comercial
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2015

não há meta
não há meta

Linha de Base
(para Intensidade de
Emissões)
não há linha de base
não há linha de base

não há meta
não há meta

não há linha de base
não há linha de base

2%

2008

4%

2008 e 2009

6%

2008 - 2010

8%

2008 - 2010

10%

2008 - 2010

12%

2008 - 2010

Meta de Redução

Segundo ano de operação comercial
Estabelecimento da linha de base
Primeiro ano com obrigação de
redução
Segundo ano com obrigação de
redução
Terceiro ano com obrigação de
redução
Quarto ano com obrigação de
redução
Quinto ano com obrigação de
redução
Considera-se uma instalação
"estabilizada"

Fonte: Alberta Environment and Sustainable Resource Development Information Centre (2012).

As linhas de base podem ser alteradas caso haja evidências de que as mesmas não refletem as
operações normais da instalação. Eventos que podem levar à sua revisão são: i) retração dos
mercados, levando a instalação a operar em níveis muito abaixo de sua capacidade; ii) interrupção
abrupta das operações, com fechamento da instalação durante intervalo significativo do período
considerado para o cálculo da linha de base; ou iii) a instalação passou por expansão resultando
em mudanças na operação.
Como o modelo adotado em Alberta oferece menos restrições ao crescimento econômico, além
de gerar renda tanto para o governo como para segmentos do setor privado, ele tem potencial de
obter maior apoio político em países e regiões que passam por rápida industrialização com
economias voltadas para a produção agrícola (IETA, 2012).
7.2.3

Western Climate Initiative (WCI)

Iniciada em fevereiro de 2007, a Western Climate Initiative (WCI) buscava desenvolver uma
estratégia conjunta para redução de emissões de GEE, inicialmente, entre os estados do Arizona,
Califórnia, Novo México, Oregon e Washington. Posteriormente, uniram-se à iniciativa as
províncias canadenses de British Columbia e Manitoba, Quebec e Ontario, além dos estados
americanos de Utah e Montana. O objetivo da iniciativa era reduzir em 15% as emissões de GEE
em relação aos níveis verificados em 2005.
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Atualmente, continuam na iniciativa de harmonização das diretrizes para a elaboração de
legislação sobre comércio de emissões apenas cinco jurisdições: Califórnia, British Columbia,
Manitoba, Ontario e Quebec.
Em novembro de 2011, foi criada a Western Climate Initiative, Inc., uma organização sem fins
lucrativos com o objetivo de oferecer serviços técnicos e administrativos para apoiar a
implementação de programas de cap-and-trade em estados e províncias. Especificamente, a
organização busca: desenvolver um sistema de cumprimento com rastreabilidade, tanto para
permissões como para créditos de compensação; organizar leilões de permissões; e monitorar o
desempenho dos leilões de permissões e da comercialização de permissões e créditos.
Importa notar que, embora tenha uma legislação para comércio de emissões (Greenhouse Gas
Reduction (Cap-and-Trade) Act), a província de British Columbia já adota tributação sobre
emissões de GEE desde julho de 2008. De acordo com o Banco Mundial (2013b), a província
planejava implementar um comércio de emissões no início de 2012, com base na lei mencionada,
porém o cronograma não ocorreu como planejado. O mesmo relatório aponta que uma das
dificuldades para fortalecer a WCI tem sido o diferente grau de ambição com que os estados e
províncias participantes estão dispostos a adotar na construção de seus SCEs.
7.2.4

Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI)

A Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) constitui o primeiro programa compulsório
implementado nos Estados Unidos com a finalidade de reduzir a emissão de dióxido de carbono
(CO2). O programa foi concebido em 200573, quando dez estados do nordeste americano74
assinaram um acordo e se comprometeram a propor um programa de comercialização de
permissões segundo um determinado modelo elaborado por representantes das agências
ambientais e de energia de cada um dos estados participantes.
O acordo estabeleceu um limite de emissões de CO2 ao qual a região como um todo estaria sujeita
até 2018. Com o propósito exclusivo de dar suporte ao desenvolvimento e implementação do
programa, foi criada a RGGI Inc., uma organização sem fins lucrativos que provê serviços técnicos
e administrativos aos participantes do programa da RGGI. Dessa forma, foi implementado um
mercado de comercialização de permissões de emissões no qual as entidades reguladas
(geradoras de eletricidade com capacidade superior a 25 MW e que queimam combustíveis
fósseis) as transacionam segundo suas necessidades.
Inicialmente, 209 geradoras de energia elétrica se enquadravam nos requisitos do programa, as
quais em conjunto poderiam emitir anualmente 188 milhões de toneladas short75 (equivalente a
171 milhões de tCO2e), o que representa aproximadamente 4% a mais da média de emissão dos
participantes entre os anos 2000-2004. A fase de comercialização propriamente dita teve início em
2009 e se encerra em 2018. A partir de 2015, o teto de emissões é reduzido em 2,5% ao ano ao
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Em 2005 apenas sete estados assinaram o acordo. Ao longo dos dois anos subsequentes, outros três estados também
assinaram.
74
Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New York, Rhode Island e Vermont. O
estado de New Jersey deixou de participar do RGGI em novembro de 2011, planejando adotar outras políticas para
redução de emissões (BANCO MUNDIAL, 2013b).
75
A medida de toneladas short é ligeiramente inferior à tonelada convencional, correspondendo a 907,2 kg.
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longo de quatro anos, de forma a atingir a redução de 10% em relação aos níveis observados entre
2009 e 2014, previstos como meta.
Durante a primeira fase de operação, que teve início em janeiro de 2009 e terminou em 2011, as
unidades reguladas emitiram 114 milhões de tCO2e, bem abaixo do teto estabelecido. Com a saída
do estado de New Jersey, em novembro de 2011, o limite anual de emissões foi reajustado para
150 milhões de tCO2e, porém em 2012, o programa passou por revisão e foi proposta uma
redução ainda maior de 45% sobre o cap.
Diante da dificuldade de estabelecer um limite de emissões suficientemente rigoroso sem impor
custos excessivamente elevados aos participantes, os formuladores de regras da RGGI passaram a
considerar a utilização de mecanismos capazes de estabilizar o preço das permissões. Entre esses
mecanismos encontram-se a provisão de ajuste no percentual autorizado de offsets para
cumprimento das metas individuais e a Cost Containment Reserve (CCR), que prevê oferta
adicional de permissões, caso estas atinjam um determinado patamar (US$ 4 em 2014, US$ 6 em
2015, US$ 8 em 2016 e US$ 10 em 2017, aumentando 2,5% ao ano posteriormente devido à
inflação) (BANCO MUNDIAL, 2013b).
Desse modo, a principal lição que pode ser aprendida a partir da RGGI diz respeito à necessidade
de revisão e acompanhamento do SCE, de modo que seja possível realizar ajustes para garantir
que a regulação de fato incentive reduções adicionais de emissões de GEE. A próxima revisão da
RGGI está prevista para 2016 e deverá centrar-se no estabelecimento do cap para o período pós
2020, além de outros elementos estruturantes do SCE.
7.3

AUSTRÁLIA

Em 2011, o governo australiano decidiu implementar o Carbon Pricing Mechanism (CPM), um
instrumento econômico, previsto pelo Clean Energy Act (2011), que entrou em operação em julho
de 2012. A implementação do instrumento prevê duas fases: a primeira fase (2012-2015) de preço
fixo, e uma segunda contemplando preço flexível.
Desse modo, em 1º de julho de 2012, foi encerrado o Greenhouse Gas Reduction Scheme (GGAS)
operado pelo governo de New South Wales, para que não houvesse sobreposição do programa
federal ao estadual e também para minimizar os custos sobre os consumidores de eletricidade,
dando início a um sistema nacional de precificação de emissões de GEE (BANCO MUNDIAL,
2013b).
O sistema australiano de precificação de emissões destaca-se também por contemplar a utilização
de créditos de compensação gerados domesticamente em atividades não cobertas pela regulação
do CPM.
Programa Doméstico de Créditos de Compensação
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Carbon Farming Initiative76 (CFI) é o programa de offset associado ao CPM. Por meio do CFI, o
setor agrícola pode desenvolver atividades que resultem em redução de emissão ou remoção de
GEE e gerar créditos de carbono australianos (Australian Carbon Credit Unit, ou ACCU, equivalente
a 1 tCO2e). Entidades reguladas pelo CPM podem adquirir ACCUs para cumprir parte de suas
obrigações de redução de emissão. Os projetos devem necessariamente ser desenvolvidos em
solo australiano e as seguintes categorias de atividades são elegíveis:





Emissão de metano evitada (manejo de esterco em suinoculturas e de gado leiteiro);
Tratamento de resíduos sólidos urbanos (captura e queima de metano em aterros
sanitários, usinas de compostagem etc.);
Usos da terra (queimadas controladas no início da temporada seca);
Sequestro de carbono (reflorestamento).

O programa de offset australiano iniciou suas operações em dezembro de 2011 e, até junho de
2013, 1.750.179 ACCUs tinham sido emitidas. Atualmente, 68 projetos do programa de offset
australiano estão registrados no site do órgão regulador na Austrália (Clean Energy Regulator).
Para que atividades possam ser incluídas no programa CFI, é necessário demonstrar a
adicionalidade da atividade a ser desenvolvida. Isso significa que atividades são elegíveis somente
quando não são consideradas “prática comum” e caso não ocorressem sem a existência do CFI. O
governo australiano estabeleceu quais são essas atividades. Ou seja, não basta desenvolver uma
das quatro categorias de projetos listadas acima. O projeto deve também atender a critérios
adicionais para poder gerar ACCUs. Por exemplo, o reflorestamento deve ser permanente e
remoções de biomassa florestal só podem ocorrer para fins de manejo ou uso sustentável (por
exemplo: coleta de frutas e sementes e remoção de biomassa para manejo de fogo).
Tais projetos devem ser avaliados periodicamente por terceira parte independente, os auditores,
que devem ser credenciados pelo governo australiano (Registry of Greenhouse and Energy
Auditors). Cabe aos participantes do projeto arcar com os custos relacionados a este processo.
Diante dos possíveis impactos que participantes e não participantes podem sofrer com a
implantação do SCE, o órgão regulador pode empregar medidas de compensação. Sob o CPM
australiano, por exemplo, setores específicos da indústria são elegíveis a programas de auxílio,
como o Jobs and Competitiveness Program e o Coal-Fired Generation Assistance.
Programa de Apoio à Competitividade
O Jobs and Competitiveness Program auxilia indústrias que realizam atividades carbono-intensivas
e, ao mesmo tempo, estão expostas à concorrência/comércio internacional. Tais indústrias são
impossibilitadas de repassar os custos das reduções de emissão em mercados globais e, por isso,
recebem permissões adicionais gratuitas. Essas permissões cobrem entre 66% e 94,5% dos custos
relacionados às metas de redução dos participantes do programa. O subsídio, no entanto, é
reduzido 1,3% ao ano, para encorajar indústrias a adotarem medidas de mitigação. Uma lista
contendo mais de 40 atividades elegíveis está disponível no site do regulador (Clean Energy
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Mais detalhes sobre o programa estão disponíveis em: http://www.cleanenergyregulator.gov.au/Carbon-FarmingInitiative.
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Regulator)77. Nessa lista, que pode ser atualizada periodicamente, atividades são classificadas em
duas categorias: de alta ou de moderada intensidade. Isso define o percentual do subsídio que
pode ser obtido.
Programa de Assistência a Geradores de Eletricidade a partir de Carvão
O Coal-Fired Generation Assistance78 auxilia geradores de energia que utilizam carvão mineral
como combustível a se adequarem às políticas de precificação de carbono, uma vez que o setor de
geração de energia elétrica é um dos maiores impactados pela regulação. Diante dessa
constatação, o governo australiano implementou algumas medidas para garantir a segurança
energética no país. O Fundo de Segurança Energética, por exemplo, oferece gratuitamente um
total anual de 41 milhões de permissões aos maiores emissores do setor durante um período de
seis anos.
O Fundo também efetua pagamentos em dinheiro aos maiores emissores. O repasse em 20112012, por exemplo, chegou a um valor total de 1 bilhão de dólares australianos (AUD) para nove
usinas termoelétricas. De acordo com informações do Departamento de Mudança Climática e
Eficiência Energética do governo australiano, o Fundo de Segurança Energética possui um total de
AUD 5,5 bilhões a ser repassado a esse setor.
Além dos programas de offsets domésticos e assistência às entidades reguladas, o CPM destaca-se
também pelo estabelecimento de metas com cinco anos de antecedência. A autoridade
responsável pelas questões de mudanças climáticas também revisa o cap do CPM, considerando a
capacidade do país em atingir tais metas. Desse modo, para o estabelecimento do cap, foi adotada
uma abordagem “adaptativa” (rolling target-setting approach), em que as circunstâncias nacionais
e internacionais na área de mudanças climáticas não só são levadas em consideração, mas
também revisadas periodicamente. Uma vez aprovado pelo Parlamento, o cap é divulgado ao
público. A meta de redução para o período de 2015-2019 será publicada em 2014.
Posteriormente, o cap será publicado anualmente, de modo que será conhecido com cinco anos
de antecedência (em 2015 será divulgada a meta para 2020, e assim por diante) (BANCO
MUNDIAL, 2013b). Essa abordagem pretende conferir flexibilidade ao programa e deve ser capaz
de absorver choques inesperados na atividade econômica, embora o horizonte de tempo para
ajustes seja relativamente longo.
Lições aprendidas




O estabelecimento de um preço fixo para permissões nos primeiros anos de
funcionamento do mercado pode ser uma forma de precificação menos complexa para as
entidades reguladas, funcionando como etapa de transição para que elas se familiarizem
com a dinâmica de mercado.
Embora possa apresentar condições insuficientes de monitoramento das emissões para
participar do SCE como entidade regulada, o setor agrícola pode contribuir com redução
de emissões por meio de projetos específicos.
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A lista pode ser acessada em: http://www.cleanenergyregulator.gov.au/Carbon-Pricing-Mechanism/IndustryAssistance/jobs-and-competitiveness-program/emissions-intensive-trade-exposed-activities/Pages/Default.aspx.
78
As instalações elegíveis a assistência financeira sob o programa estão listadas em:
http://www.climatechange.gov.au/reducing-carbon/energy-security-package/generation-complexes-eligible-receiveenergy-security-fund.
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7.4

Programas de assistência a grupos específicos podem ser adotados para amenizar os
impactos decorrentes da regulação e não prejudicar os objetivos de outras políticas
públicas, como a política industrial e energética.
Um cronograma que contemple revisão das metas de redução pode ser estabelecido para
o ajuste de tais metas de acordo com mudanças de perspectivas e redução da incerteza
(com relação aos preços).
NOVA ZELÂNDIA

O New Zealand Emissions Trading Scheme (NZ ETS) destaca-se por ser o único sistema no mundo a
impor responsabilidade sobre emissões de setores79 associados ao uso da terra: desmatamento de
florestas existentes antes de 1990 e emissões biológicas de atividades agrícolas (embora o
governo tenha aprovado uma emenda à legislação do SCE que posterga a inclusão dessas emissões
até 2015, sujeita a revisão)(EDF; IETA, 2013). A tabela abaixo resume as obrigações de cada
setor/atividade sob o NZ ETS.
TABELA 15 - OBRIGAÇÕES DAS ENTIDADES REGULADAS SOB O NZ ETS
Setor/Fonte

Relato voluntário

Relato obrigatório

Obrigação completa

Florestas

-

-

Janeiro de 2008

Combustíveis fósseis
líquidos

-

Janeiro de 2010

Janeiro de 2010

Produção de
eletricidade

-

Janeiro de 2010

Janeiro de 2010

Processos industriais

-

Janeiro de 2010

Janeiro de 2010

Gases sintéticos

Janeiro de 2011

Janeiro de 2012

Janeiro de 2013

Resíduos

Janeiro de 2011

Janeiro de 2012

Janeiro de 2013

Agricultura

Janeiro de 2011

Janeiro de 2012

A ser definido

Fonte: http://www.climatechange.govt.nz/emissions-trading-scheme/obligations/.

Florestas
Sob o NZ ETS, proprietários de terras cobertas por florestas são incluídos seguindo diretrizes
distintas para duas categorias de florestas: aquelas estabelecidas após 1989 e aquelas já existentes
antes de 1990, refletindo em grande parte as regras do Protocolo de Quioto. Para florestas
estabelecidas após 1989, a participação no NZ ETS é voluntária. Seus proprietários têm a opção de
aderir ao SCE e receber New Zealand Units (NZUs) à medida que a floresta cresça. Como não têm

79

Na regulação da Nova Zelândia, o termo “setor” é utilizado para se referir a categorias, ou ainda, fontes de emissões, e
não necessariamente a setores econômicos.
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nenhuma obrigação, os proprietários também não recebem permissões na alocação inicial de
NZUs.
Os proprietários de terras com florestas que já existiam antes de 1990 (e permaneceram até 31 de
dezembro de 2007), por sua vez, enfrentam a obrigação de não desmatar, recebendo para isso
uma alocação inicial de NZUs que ajude a compensar a redução do valor econômico da
propriedade decorrente da menor flexibilidade no uso da terra. Caso ocorra desmatamento, o
proprietário deverá entregar NZUs, com a opção de adquiri-las de outro participante do NZ ETS,
comprar créditos internacionais ou pagar um preço fixo de NZ$ 25 por NZU para cumprir sua
obrigação.
A obrigação de entrega de NZUs por desmatamento aplica-se somente a florestas exóticas e caso a
área não tenha sido replantada pelo proprietário ou a floresta não tenha sido regenerada dentro
de um período de tempo. Permite-se o desmatamento de até 2 hectares a cada cinco anos, a
partir de 2008. É importante mencionar que florestas em terras indígenas não estão sujeitas às
regras do NZ ETS.
Agricultura
Embora permaneça a obrigatoriedade de relato de emissões para atividades agrícolas, suspendeuse a necessidade de entrega de permissões correspondentes às emissões relatadas sob o NZ ETS.
Inicialmente, as emissões decorrentes da criação de animais e de fertilizantes deveriam ser
incluídas no mercado em 2015, contemplando um período de transição similar ao que foi
concedido aos outros participantes. Contudo, o governo neozelandês, com base nas
recomendações do painel responsável pela revisão do sistema, decidiu que a inclusão de emissões
biológicas da agricultura ocorrerá somente sob duas condições: (1) que existam tecnologias
disponíveis para reduzi-las; e (2) que concorrentes internacionais adotem medidas suficientes para
conter emissões dessa natureza. Assim, o governo propôs conduzir uma revisão das regras de
cobertura do NZ ETS em 2014, inclusive com a possibilidade de adiar a entrada do setor em até
três anos, considerando os diversos gases e atividades agrícolas podem ter diferentes níveis de
oportunidades de redução de emissões.
Assistência aos participantes
Na Nova Zelândia, o governo leva em consideração o fato de que certos agentes podem ser
negativamente afetados, seja por ter sua competitividade reduzida e apresentar risco de fuga, seja
por enfrentar uma redução no preço dos ativos (no caso do setor de florestas e pesca). Desse
modo, são elegíveis a alocação gratuita de permissões as emissões da indústria, da agricultura
(quando e se forem incluídas no NZ ETS), de florestas, bem como as atividades de pesca, que
recebem as permissões como forma de recompensa.
A legislação neozelandesa presume que todas as atividades de agricultura são intensivas em
energia e expostas ao comércio internacional. Já com relação às emissões da indústria, as
atividades realizadas devem atender a critérios de elegibilidade para receber as permissões
gratuitamente (NOVA ZELÂNDIA, 2011). O limite mínimo de emissões por receita é de 800 tCO2e
por NZD$ 1 milhão de receita gerada para uma atividade ser classificada como moderadamente
intensiva em energia, e 1.600 tCO2e por NZD$ 1 milhão para ser considerada altamente intensiva
em energia. No primeiro caso, as instalações responsáveis recebem 90% das permissões em
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relação à linha de base (calculada a partir de benchmarks para cada produto), ao passo que no
segundo elas recebem apenas 60% gratuitamente80. Todavia, o nível de assistência que define a
quantidade de permissões distribuídas gratuitamente será reduzido em 1,3% a.a. a partir de 2013.
As categorias de emissões que não são elegíveis a alocação gratuita são: energia estacionária,
resíduos, fornecimento de combustíveis líquidos e gases sintéticos. Os responsáveis por emissões
de fonte estacionária, relativas ao fornecimento de combustíveis líquidos ou geração de
eletricidade não são elegíveis a alocação gratuita porque supõe-se que sejam capazes de repassar
custos aos consumidores.
Painel de revisão do NZ ETS
O Climate Change Response Act (2002) exige que o governo nomeie um painel independente para
realizar revisões do NZ ETS81. Os membros do painel devem apresentar análises imparciais e
recomendações estratégicas para o programa com base em sua experiência e conhecimento, não
devendo ser representantes de nenhum grupo de interesse específico.
Em dezembro de 2010, o ministro de Mudança Climática nomeou o Review Panel, que iniciou suas
atividades em fevereiro do ano seguinte. A revisão do NZ ETS conduzida pelo painel em 2011
centrou-se em três aspectos:




Questões prioritárias de estruturação do NZ ETS, decorrentes de possíveis estruturas
internacionais a serem adotadas após 2012;
Viabilidade e adequação de uma obrigação “completa”82 e inclusão de novos setores no
NZ ETS a partir de 2012, levando em consideração ações domésticas de concorrentes e as
circunstâncias sob as quais a extensão de obrigações deve ser levada adiante;
Inclusão de gases sintéticos, considerando medidas alternativas de redução dessas
emissões.

Entretanto, o termo de referência83 para o estabelecimento do painel destaca outros elementos
que o mesmo deverá levar em consideração para avaliar a eficiência do NZ ETS, como: 1) custos de
curto prazo, impactos sobre a concorrência e competitividade das empresas neozelandesas até
2020; 2) custos de transação e administrativos; 3) impactos de longo prazo sobre a resiliência da
economia do país; 4) integridade ambiental (impactos sobre as emissões totais, bem como
esforços internacionais para redução das emissões); 5) necessidade de contrabalancear um
desenho eficiente do SCE perante os parceiros comerciais com efetividade ambiental; e 6)
distribuição dos custos e benefícios entre grupos e setores.
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As atividades elegíveis e os níveis de assistência correspondentes estão listados em:
http://www.climatechange.govt.nz/emissions-trading-scheme/participating/industry/allocation/eligible-activities/.
81
Mais detalhes sobre as atividades conduzidas pelo Painel de Revisão do NZ ETS podem ser encontrados em:
http://www.climatechange.govt.nz/emissions-trading-scheme/ets-review-2011/index.html.
82
Em 2012, o governo neozelandês optou por reduzir a quantidade de permissões a serem entregues pelas emissões
realizadas. Em setores/atividades não-florestais, as entidades reguladas passaram a ter a obrigação de entregar 1
permissão para a emissão de cada 2 tCO2e. Em termos práticos, essa medida, que foi estendida até 2015, reduz o preço
das permissões pela metade.
83
O termo de referência pode ser acessado em: http://www.climatechange.govt.nz/emissions-trading-scheme/etsreview-2011/terms-of-reference.pdf.
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O governo indicou que a próxima revisão será realizada em 2015 e deverá levar em consideração
os progressos alcançados para o estabelecimento de um acordo internacional.
Lições aprendidas


O estabelecimento de um painel composto por especialistas em setores relevantes para o
SCE, que seja capaz de realizar uma avaliação imparcial do desempenho da regulação,
pode contribuir positivamente para que a mesma seja continuamente avaliada e
aprimorada.
 A inclusão de fontes e setores, bem como as regras de utilização de créditos de
compensação, deve estar alinhada com as práticas de outras iniciativas internacionais,
caso haja o interesse ou expectativa de ligar o SCE doméstico a outros sistemas. Conforme
mencionado na seção 2.2.1, o NZ ETS não impõe restrições quantitativas sobre a utilização
de offsets internacionais, o que dificulta a ligação com outros SCEs (EDF; IETA, 2013).
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8
8.1

SISTEMAS EMERGENTES
CHINA

A China, maior país emissor de GEE no planeta, tem apresentado avanços na promoção de uma
agenda voltada para restrições de emissões por meio de mecanismos de precificação das mesmas.
Desses avanços recentes, dois pontos principais merecem destaque: i) desde 2011, sete
províncias/cidades chinesas84 estão construindo programas piloto de SCE (BANCO MUNDIAL,
2013b); e ii) o governo nacional vem elaborando/estudando como implementar um mercado de
carbono no país a partir de 201685.
A perspectiva de construção de um cap-and-trade nacional foi anunciada recentemente, carece de
mais informações e, dessa forma, não será abordada na presente seção. Já os SCE piloto ainda se
encontram em estágio de desenvolvimento, devendo ser lançados ao longo de 2013-2014 e,
portanto, as informações apresentadas abaixo dizem respeito àquilo que já foi divulgado. Cabe
ressaltar, contudo, que mudanças podem ocorrer tanto no desenho dos programas quanto na sua
efetiva implementação.
É também importante destacar que o principal objetivo subjacente a esses programas é gerar
conhecimento acerca desses mecanismos de precificação, bem como construir a capacidade
necessária para preparar o SCE nacional.
Somando-se as coberturas estimadas para cada um dos programas piloto, um volume total de
cerca de 700 MtCO2e deverá estar contemplado por SCE na China em 2014. Os setores cobertos
pelos pilotos variam de programa para programa, incluindo desde produtores de eletricidade,
cimento, ferro e aço e indústria química, até grandes prédios públicos e aviação, entre outros
(CLIMATE BRIDGE, 2012).
A Tabela 16 apresenta de forma resumida as principais características já divulgadas acerca de cada
um dos pilotos. O programa da cidade de Chongqing não possui muitas informações conhecidas e,
por esse motivo, não foi incluído na tabela.

84

Cidades: Beijing, Shanghai, Tianjin, Chongqing e Shenzhen. Províncias: Guangdong e Hubei.
Ver notícia “China assumirá metas obrigatórias para emissões em 2016”, divulgada pelo Instituto Carbono Brasil em
http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias2/noticia=734089.
85
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TABELA 16 - RESUMO DOS PROGRAMAS PILOTO NA CHINA
Piloto
Mandatório
Emissões na
região
Cobertura
estimada
Limites mínimos
para
participação
Offsets

Beijing
Sim
100 MtCO₂e
(2011)

Shanghai
Sim
240 MtCO₂e
(2010)

Guangdong
Sim
510 MtCO₂e
(2010)

Tianjin
Sim
130 MtCO₂e
(2010)

n.d.

110 MtCO₂e

214 MtCO₂e

10 ktCO₂e/ano

20 ktCO₂e/ano

Apenas
domésticos

Apenas
domésticos

Limites
máximos para
créditos de
compensação

10%

Método de
alocação das
permissões

1. Distribuição
gratuita;
2. Possibilidade
de leilões de
reserva.

5–10%

1. Distribuição
gratuita.

Shenzhen
Sim

Hubei
Sim

83,4 MtCO₂e (2010)

n.d.

78 MtCO₂e

31,7 MtCO₂e

35% das emissões da
região

20 ktCO₂e/ano

20 ktCO₂e/ano

20 ktCO₂e/ano

60 ktCO₂e/ano

n.d.

Apenas
domésticos

Apenas domésticos

Apenas domésticos

n.d.

10%

1. Distribuição
1. Distribuição
gratuita;
gratuita;
2. Possibilidade 2. Possibilidade
de leilões
de ajuste anual
complementares.
da alocação.

n.d.: Não disponível.
Fonte: Adaptado de Banco Mundial (2013b).
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15% para
incumbentes;
10%
10% para novos
entrantes.
1. Distribuição
1. Distribuição
gratuita (80% do
gratuita
total);
(inicialmente);
2. Alocação baseada
2. Leilões
em benchmarks
(aumentando
setoriais (20%);
progressivamente). 3. Após 3 anos, 10%
de leilões.

Uma análise da tabela permite notar que a opção escolhida como a principal forma de alocação
para todos os programas é a distribuição gratuita das permissões. Tal fato denota a preocupação
das autoridades chinesas com a competitividade dos setores inclusos em cada um dos pilotos.
Contudo, os programas de Shenzhen e Hubei contemplam a realização de leilões, ainda que os
demais, à exceção de Shanghai, deixem em aberto tal possibilidade.
Outro ponto interessante é o de que as experiências de Guangdong e Hubei já levaram essas
províncias a manifestar interesse em integrar suas iniciativas no futuro, embora a prioridade de
ambas resida em estabelecer e solidificar individualmente suas bases, para depois poderem
mover-se na direção de um mercado conjunto (BANCO MUNDIAL, 2013b).
Adicionalmente, é válido observar que a iniciativa de Shangai inclui o setor de aviação entre
aqueles cobertos pelo piloto e, assim, servirá como base para a potencial inclusão de tal setor em
um programa nacional. A inclusão do transporte aeroviário, por sua vez, gerou conflitos entre
União Europeia e China, uma vez que as companhias chinesas foram proibidas pela China Air
Transport Association (CATA) de participar do EU ETS (POINTCARBON, 2013).
A primeira das iniciativas a entrar em vigor é a da cidade de Shenzhen, cujas operações foram
iniciadas em 18 de junho de 2013. Tal programa inclui fontes diretas e indiretas de emissões
(como consumo de eletricidade e calor), cobrindo 635 empresas do setor industrial. As empresas
terão metas por intensidade, devendo reduzir suas emissões de GEE por unidade de produto
gerado em no mínimo 30%. Há, contudo, indícios de que as previsões para o crescimento
econômico, tomado como base para a determinação do número de permissões a ser distribuídas,
tenham sido muito otimistas e, assim, resultarão em sobrealocação de permissões (MULLER,
2013).
Por fim, tanto os programas regionais e municipais, quanto um eventual sistema nacional,
estão/estarão inseridos em um contexto que abrange outras políticas relacionadas à questão
climática, tais como metas de eficiência energética e quotas para uso de combustíveis fósseis e
energias renováveis(BANCO MUNDIAL, 2013b). Da mesma forma, a adoção de um imposto sobre
emissões de GEE não está descartada pelo governo chinês, sendo considerada possível a sua
aplicação em conjunto com um SCE (CLIMATE BRIDGE, 2012).
8.2

COREIA DO SUL

Entre 2009 e 2010, o governo sul-coreano adotou legislação que visa estabelecer um arcabouço
legal para a adoção de metas nacionais de redução de emissão e, entre outras medidas, cria um
sistema de comércio de emissão nacional86.
A Coreia do Sul delimitou uma meta de redução de 30% em relação às emissões que ocorreriam
em um cenário tendencial (“business as usual”) no ano de 2020. Isso equivale a uma redução de
4% em relação aos níveis de 2005 (EDF; IETA, 2013). Definiram-se três fases de implementação do
SCE sul-coreano: fase I (2015-2017), fase II (2018-2020) e fase III (2021-2026), e 490 empresas
foram incluídas, representando aproximadamente 70% das emissões anuais do país (BLOOMBERG,
2013).
86

Framework Act on Low Carbon Green Growth e Enforcement Decree of the Framework Act on Low Carbon.
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Instalações com emissões acima de 25 mil tCO2e e empresas com múltiplas instalações com total
de emissões de mais de 125 mil tCO2e devem participar do esquema, que inclui todos os seis gases
contemplados no Protocolo de Quioto.
Estima-se que o preço da permissão a ser comercializada no mercado sul-coreano estará acima
dos preços adotados em outros esquemas já existentes. Isso porque há pouca disponibilidade de
abatimento de baixo custo nos principais setores incluídos no esquema (geração de energia e
indústria). Provavelmente, abatimentos de baixo custo não serão suficientes para cumprir as
metas estabelecidas para 2020, mesmo com a opção de utilização de créditos de compensação
para cumprir até 10% das metas (BLOOMBERG, 2013).
A alocação de permissões será realizada diferencialmente para as três fases do mercado. Durante
a primeira fase, 100% das permissões serão alocadas gratuitamente. Na segunda fase, esse
número cairá para 97%. Já na terceira fase, somente 90% das permissões serão distribuídas de
graça e o restante será vendido por meio de leilão. Existem exceções: os setores considerados
intensivos em energia e que estão expostos à concorrência no comércio internacional receberão
100% das permissões gratuitamente (EDF; IETA, 2013).
Durante as duas primeiras fases, somente as seguintes terceiras partes (entidades sem metas de
redução) poderão participar do mercado sul-coreano: Banco de Desenvolvimento Sul-Coreano,
Banco Industrial da Coreia, Banco de Exportações e Importações Coreano (Eximbank) e Banco de
Financiamentos Sul-Coreano (BLOOMBERG, 2013). Ou seja, brokers e outros intermediários não
poderão participar ativamente do mercado.
O SCE sul-coreano contempla também mecanismos de flexibilidade para auxiliar entes regulados a
cumprir suas metas de redução:




Créditos de compensação: Nas primeiras duas fases somente créditos nacionais serão
aceitos (Korean Certified Emissions Reductions (KCERs)). Créditos internacionais poderão
ser utilizados somente a partir da terceira fase de cumprimento.
Banking e borrowing.
Early action.

Caso o valor da permissão venha a subir demasiadamente, o regulador pode aumentar o número
de permissões que circulam no mercado para conter o aumento nos preços, por meio da
realização de leilões adicionais. Além disso, o regulador pode tomar outras medidas para gerenciar
eventuais volatilidades no mercado: (1) estabelecer um limite mínimo e máximo de permissões
que um participante pode possuir num determinado momento; (2) limitar o uso de mecanismos
de flexibilidade como banking, borrowing e o uso de offset; e (3) definir preços máximos e
mínimos para a comercialização de permissões (EDF; IETA, 2013).
Em termos de punições, o valor máximo da multa que pode ser aplicada é de USD 94,00/tCO 2e.
Indiretamente, esse valor estabelece um preço máximo para a comercialização de permissões
(EDF; IETA, 2013).
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9

9.1

ELEMENTOS E PARÂMETROS BÁSICOS A SEREM CONSIDERADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE
UM SISTEMA DE COMÉRCIO DE EMISSÕES NO BRASIL
ENQUADRAMENTO LEGAL

A Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC (BRASIL, 2009) estabelece uma base jurídica
no país para o desenvolvimento de ações que visam enfrentar os efeitos adversos das alterações
climáticas e deve-se destacar o art. 4, que define como um de seus objetivos o estímulo ao
desenvolvimento do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE)”87.
Em seu art. 9º, a PNMC determina como ocorrerá a operacionalização do MBRE: “(...) em bolsas de
mercadorias e futuros, bolsas de valores e entidades de balcão organizado, autorizadas pela
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, onde se dará a negociação de títulos mobiliários
representativos de emissões de gases de efeito estufa evitadas certificadas”. Portanto, em
princípio, a PNMC oferece embasamento legal para a implementação de um mecanismo de
mercado como medida de mitigação. Porém, conforme será exposto a seguir, a mesma apresenta
limitações para a criação de um sistema de comércio de emissões, uma vez que não fornece mais
detalhes sobre a natureza dos certificados de emissões de GEE evitadas que seriam
transacionados no mencionado mercado.
Quando se analisa a redação do art. 9, não fica claro se a previsão sobre o título mobiliário a ser
comercializado se referia somente a reduções de emissão certificadas (que podem ser
interpretadas como créditos de compensação) ou se contemplaria também permissões que
representem o direito de emitir GEEs. Também não está claro se a intenção do legislador era a
operacionalização de um sistema de comércio de emissões propriamente dito (do tipo cap-andtrade), ou se buscava somente o estabelecimento de um ambiente organizado para negociação de
créditos de carbono em bolsa, que já ocorria na modalidade de balcão e por meio de leilões na
BM&F anteriormente à instituição da PNMC.
O Decreto nº 7.390, que regulamenta alguns dos principais artigos da PNMC88 (BRASIL, 2010),
também não esclarece a questão colocada acima. A única menção feita à criação de um mercado
de carbono no Brasil está inserida no parágrafo 3 do inciso V do art. 4º, que determina que metas
setoriais poderão ser utilizadas como parâmetros para o estabelecimento do MBRE. Sendo assim,
não é possível afirmar que a PNMC traz todos os elementos necessários para a criação de um
sistema de comércio de emissões que contemple a imposição de limites de emissão a seus
participantes e a obrigação de pagamento por emissões que excedam tais limites, possibilitando a
criação de um mercado de permissões à semelhança de um SCE. Desse modo, torna-se
indispensável o desenvolvimento de regulamentação adicional para estruturação de um SCE

87

Cabe mencionar que uma iniciativa anterior à PNMC já havia criado a figura do MBRE como instrumento de mercado
no País. Porém, esta iniciativa contemplava somente o desenvolvimento de um mercado de créditos de compensação
advindos de projetos MDL. Em 2005, uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(MDIC), a BM&F (Bolsa de Mercadorias e Futuros) e a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ) visou estruturar um
centro de negociações para estimular o desenvolvimento de projetos MDL. Essa bolsa de créditos de carbono foi
denominada Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE) e incluía a implementação de um sistema eletrônico
de leilões para a negociação de títulos representativos de reduções certificadas de emissão (BM&FBOVESPA, 2011).
88
Artigos 6º, 11 e 12 da Política Nacional sobre Mudança do Clima.
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brasileiro, que poderá complementar a redação do art. 9º da PNMC, definindo de forma clara qual
a natureza jurídica do título mobiliário a ser comercializado.
Nesse sentido, considerando que legislação adicional será necessária para a implementação de um
SCE brasileiro, alguns dos principais aspectos que devem ser definidos estão listados abaixo. Esses
elementos básicos foram identificados por meio de análise da legislação vigente de alguns dos
principais mercados de carbono em operação (CARB, 2013c), (CE, 2003) e (NOVA ZELÂNDIA, 2002).


Determinações gerais: Definições, princípios e objetivos.



Aplicabilidade e cobertura: Definição de categorias de atividades incluídas, limites
mínimos de inclusão (thresholds), critérios para participação voluntária (opt-in), opções de
saída (opt-out) e GEE contemplados.



Fases/períodos de cumprimento: Definição das fases de implementação do SCE. Definição
de tetos de emissão (caps) absolutos, por intensidade ou híbridos, para as diferentes fases
de cumprimento. Definição de ciclos (anuais) de cumprimento.



Sistema de registro: Definição de categorias de contas e de usuários, métodos de
transferência, de cancelamento e de submissão de permissões.



Alocação de permissões: Definição de métodos de alocação (distribuição gratuita e/ou
leilão) para diferentes setores/participantes incluídos no SCE. No caso de distribuição
gratuita, definição de processos de alocação por meio de abordagens de benchmark e/ou
com dados históricos de emissão/produção (grandfathering). Quando se trata leilões,
definição de plataforma on-line, do administrador do sistema, dos critérios de participação
e limitações impostas ao participante.



Comercialização: Definição de regras relacionadas a transações de permissões para emitir.
Definição de métodos para garantir a credibilidade e confiabilidade das transações.



Mecanismos de intervenção: Estabelecimento de preços-limite e definição de critérios
para constituição de reservas (set aside) e de adiamento/cancelamento de leilões.



Cumprimento de metas: Definição de critérios e prazos para entrega periódica de
permissões e de créditos de compensação para o cumprimento de metas de redução.
Definição de critérios para a adoção de mecanismos de flexibilização de metas (banking e
borrowing) e de critérios para beneficiar early action.



Créditos de compensação: Definição de critérios para o uso de offset (limitações
quantitativas), categorias de projetos elegíveis (nacionais, internacionais, etc.), processos
de verificação, acreditação de auditores, emissão de créditos e sistema de registro.



Sistema de cumprimento: Determinação de medidas para assegurar o cumprimento de
disposições impostas pela regulação.
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Outros: Programas de assistência a setores carbono-intensivos e demasiadamente
prejudicados pela implementação do SCE.

É importante observar que, dependendo da estratégia de mercado delineada, diversos itens
listados acima não serão aplicáveis. Por exemplo, caso uma opção seja feita pela não utilização de
mecanismos de intervenção, não será necessária a inclusão de disposições legais a respeito desse
aspecto. Além disso, é importante notar que os regulamentos provavelmente evoluirão ao longo
do tempo (cobertura e metodologias de alocação, por exemplo), sendo oportuno adotar
mecanismos que permitam uma rápida resposta à necessidade de mudanças técnicas identificadas
pelo regulador. Nesse sentido, antes da elaboração de legislação sobre mecanismos de mercado,
será necessária, por parte do poder público, uma avaliação estratégica para definição do modus
operandi do mercado de carbono brasileiro. A Tabela 17 apresenta um resumo das principais
questões que devem ser analisadas pelo regulador durante esse exercício.
Outro aspecto que merece destaque diz respeito à natureza voluntária do compromisso nacional
de redução de emissão, conforme estabelecido no art. 12 da PNMC. A posição do governo
brasileiro é de que, na ausência de um acordo global vinculante, metas de reduções adotadas pelo
País são voluntárias (MOTTA, 2011). Até 2020, conforme art. 12, a meta de redução brasileira
(entre 36,1% e 38,9% das emissões projetadas até 2020) será alcançada por meio de “um
compromisso nacional voluntário”. Isso significa que, caso um mercado venha a ser criado com
base nas determinações legais da atual PNMC, este terá características de um mercado voluntário
de carbono (BM&FBOVESPA, 2011), corroborando o fato de que os instrumentos legais existentes
só seriam suficientes para a instituição de mecanismos de mercado não compulsórios até 2020.
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TABELA 17 – ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO PARA SISTEMAS DE COMÉRCIO DE EMISSÕES: AVALIAÇÃO
ESTRATÉGICA POR PARTE DO PODER PÚBLICO
Aspectos centrais
Aplicabilidade e cobertura

Fases/períodos de
cumprimento

Alocação de permissões

Mecanismos de intervenção

Créditos de compensação

Sistema de cumprimento

Outros

Avaliação estratégica
 Definir quais setores, atividades e gases serão primeiramente incluídos
e quais necessitam mais tempo para ser incluídos no SCE brasileiro
 Definir limites mínimos de inclusão (thresholds) em cada setor
 Definir os pontos de regulação em cada setor
 Avaliar a necessidade da adoção de um período de transição antes de
iniciar a primeira fase de cumprimento obrigatória
 Definir o período de duração de cada fase e ciclo de cumprimento
 Avaliar se as fases do SCE devem estar alinhadas a compromissos
internacionais e/ou ciclos domésticos de regulamentação
 Definir o teto de emissão e como este deverá ser ajustado no decorrer
do tempo
 Analisar o risco de fuga de carbono (leakage) e medidas possíveis para
prevenir ou mitigar a ocorrência de leakage
 Definir critérios que serão utilizados nos métodos de alocação para os
diferentes setores incluídos no SCE
 Determinar as condições para eliminar gradativamente a distribuição
gratuita de permissões (caso aplicável)
 Avaliar a necessidade de controlar o preço das permissões
 Avaliar a possibilidade de adoção de preços mínimos e máximos como
gatilhos para intervenções de mercado
 Determinar critérios para utilização de créditos de compensação
nacionais e/ou internacionais
 Estabelecer elegibilidade dos mecanismos de geração de créditos com
base naqueles avalizados pela CQNUMC ou outros protocolos
 Avaliar a elegibilidade de créditos de compensação advindos dos
setores industriais e do setor energético, e também de projetos
florestais e provenientes do setor agropecuário
 Estabelecer equilíbrio entre medidas facilitadoras e medidas punitivas
para garantir o cumprimento de metas de redução
 Determinar como será feito o monitoramento do nível de cumprimento
das metas de redução impostas aos participantes
 Gerenciar impactos do não cumprimento
 Avaliar a conveniência e necessidade de oferecer auxílio financeiro
(subsídios, benefícios fiscais, programas de assistência, etc.) aos setores
e segmentos da sociedade mais afetados pela regulamentação

Fonte: Adaptado de MOTU (2012).

9.2

COBERTURA

Conforme mencionado no item anterior, a criação do SCE deve estar alicerçada em instrumento
legal que especifique as atividades, os gases, as fontes e/ou os setores sujeitos à obrigação de
entrega de permissões equivalentes às suas emissões verificadas.
No Volume I do presente estudo, analisou-se detalhadamente de que forma poderia ser definida a
cobertura do MRV, buscando concentrar os esforços em gases e fontes cujas emissões sejam
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relevantes, para as quais existam métodos de contabilização e quantificação disponíveis e
adequados à realidade brasileira e reduzida incerteza associada, e para as quais seja possível
identificar e exigir o cumprimento de relato. A cobertura do SCE segue a mesma lógica.
Desse modo, à medida que evolua a cobertura do MRV, seguindo esse e outros critérios listados
no Volume I, é possível expandir também a cobertura do mercado, seja pela redução dos limites
mínimos de inclusão, seja pela ampliação do escopo das atividades reguladas. A breve análise das
iniciativas internacionais também permite constatar que a inclusão gradual de gases, fontes,
setores e atividades no SCE é um elemento comum em sua implementação.
Outro ponto relevante a ser destacado quanto à cobertura diz respeito ao perfil de emissões
brasileiro. Embora seja alta a participação das emissões associadas à mudança do uso da terra, as
emissões dos demais setores têm crescido tanto em termos absolutos como relativos, como
mostram as Figuras 7 e 8, respectivamente.
Com base no perfil de emissões, além de identificar os setores mais representativos, é preciso
destacar quais deles têm suas emissões passíveis de identificação e atribuição às partes reguladas
sob o SCE, além de ponderar os custos administrativos.
FIGURA 9 – EVOLUÇÃO DAS EMISSÕES BRASILEIRAS DE GEE NO PERÍODO 1990 – 2010 (EM MILHÕES DE
TCO2E)

Fonte: MCTI (2013).
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FIGURA 10 - PERFIL DE EMISSÕES BRASILEIRAS EM 2005 E 2010 (EM %)

Fonte: MCTI (2013).

Embora o setor de uso da terra e florestas tenha participação considerável no perfil de emissões
do país, diversos aspectos tornam desfavorável sua inclusão em um SCE, entre eles: i) o fato de
tais emissões já serem reguladas por outras iniciativas governamentais; ii) a dificuldade identificar
atores e responsáveis a serem regulados; e iii) a complexidade técnica associada às metodologias
de mensuração das emissões, que envolve controvérsias entre especialistas em alguns casos.
As emissões da agropecuária, por sua vez, chamam atenção por terem aumentado
significativamente sua participação nas emissões totais: os níveis de emissão passaram de 415,7
milhões para 437,2 milhões de tCO2e, entre 2005 e 2010. Entretanto, a inclusão do setor no SCE
pode encontrar diversos obstáculos. O primeiro deles, de natureza administrativa e operacional,
refere-se à identificação dos agentes responsáveis pelas emissões e sobre os quais poderia recair a
obrigação de entrega de permissões correspondentes na cadeia de produção.
O segundo é de natureza técnico-metodológica, dado que as emissões dependem de fatores
específicos da produção, tais como tipo de pasto, espécies animais e manejo dos dejetos, entre
outros. Nesse sentido, Assad et al. (2010) apontam a uniformização das metodologias de cálculo
nos diferentes biomas e atividades agrícolas como um dos principais desafios para o
estabelecimento de patamares mínimos e máximos de emissões.
Vale destacar também que o único SCE que inclui as emissões da agropecuária, na Nova Zelândia,
retirou a obrigação de entrega de permissões sobre os responsáveis pelas atividades emissoras,
planejada inicialmente para entrar em vigor em 2015, com base no argumento de que não
estavam disponíveis tecnologias para reduzir emissões desta categoria e concorrentes
internacionais não estavam sujeitos a regulação semelhante de emissões de GEE.
As emissões associadas a tratamento de resíduos, por sua vez, encontrariam algumas dificuldades
para ser incluídas, sobretudo com relação à diversidade de atores responsáveis por elas. Em
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alguns casos, as entidades responsáveis por entregar permissões seriam órgãos da administração
pública direta (em nível federal, estadual, intermunicipal e municipal), em outros seriam
autarquias, empresas públicas, empresas privadas, fundações ou consórcios.
Diante desse cenário, as emissões de fontes energéticas e processos industriais, que apresentaram
aumento de 21,4% e 5,3%, respectivamente, entre 2005 e 2010, continuam sendo as categorias
que apresentam condições mais adequadas à inclusão no SCE em um primeiro momento.
Quanto a essas categorias, seguindo a mesma lógica apresentada nas recomendações para o
sistema de MRV, os setores que apresentariam condições mais favoráveis à inclusão são os de
cimento, alumínio, indústria química, siderurgia, cal, vidro, produção e refino de petróleo, gás
natural e produtos derivados e geração de eletricidade.
A análise de cobertura de MRV para o Brasil, no entanto, levantou como um dos critérios a
concentração de número de empresas/instalações por percentual de emissões, considerando a
elevada concentração um fator favorável à inclusão das fontes emissoras devido aos custos
administrativos reduzidos de monitoramento (seria possível abarcar um grande volume de
emissões com poucos participantes).
Quando se avança para uma regulação de SCE, um aspecto que deve ser levado em consideração
quanto à definição da cobertura diz respeito às implicações de um possível exercício de poder no
mercado de permissões, que poderia comprometer a efetividade do instrumento. Além disso, a
elevada concentração dos agentes controladores das fontes emissoras pode contribuir
negativamente para a implementação do SCE, já que as empresas envolvidas podem exercer
influência sobre o processo político, embora, em alguns casos, isso possa facilitar a interlocução
com representantes do setor privado.
É fundamental também avaliar a conveniência de incluir esses setores à luz do que se observa nas
demais iniciativas internacionais, considerando uma possível ligação com outros SCEs
futuramente, pois pode haver dificuldades na conexão de sistemas que abrangem fontes ainda
não incluídas em outros sistemas.
Nesse sentido, as emissões das atividades agropecuárias e decorrentes de mudança do uso da
terra teriam potencial de entrar em fases posteriores, uma vez que requerem o aprofundamento e
consolidação das metodologias de cálculo, bem como melhorias no sistema de cumprimento
(identificação, monitoramento e aplicação de penalidades sobre os atores), evidenciando a
necessidade de maior tempo para diálogo e discussões técnicas do que outros setores mais
avançados no tema e já testados em outras iniciativas de SCE.
De todo modo, não deve ser excluída a possibilidade de promover reduções em atividades não
cobertas pelo SCE por meio de mecanismos de compensação, baseados na lógica baseline-andcredit. Nesse caso, deve-se reconhecer que a contribuição ambiental desses setores que
apresentam maior complexidade técnica, metodológica e/ou administrativa para inclusão no SCE
será distinta caso participem de forma voluntária ou com obrigações de entrega de permissões.
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9.3

CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO (OFFSETS)

Conforme já exposto anteriormente, a utilização de créditos de offset para auxiliar entes regulados
a cumprir (parte de) suas metas de redução é prática comum entre os principais SCEs estudados 89.
Os créditos de compensação conferem maior flexibilidade ao cumprimento de metas, pois
proporciona ao regulado opções de reduções de emissão com menor custo. Cada SCE adota
critérios, procedimentos e padrões de qualidade próprios para a utilização de créditos de
compensação em seus respectivos esquemas de mercado90. Existe grande variedade nas
definições sobre limitações quantitativas para o uso de offset, categorias de projetos elegíveis,
metodologias de identificação de linha de base91, de monitoramento e para a demonstração de
adicionalidade92.
Limites quantitativos
Com exceção do mercado neozelandês, as iniciativas estudadas conferem um limite percentual ao
uso de offset para auxiliar entes regulados a cumprir suas obrigações. A adoção de limites
quantitativos parte da ideia de que regulados devem ser incentivados a adotar práticas de
produção e consumo menos carbono-intensivas. Permitir o uso de offset, no entanto, pode
desestimular a adoção de tais práticas, caso grande parte das metas possa ser cumprida com a
aquisição de créditos. Assim sendo, quanto menor for o limite percentual para o uso de offset,
maior será a necessidade de mudanças tecnológicas nos setores da economia abrangidos pelo
esquema. Por outro lado, um limite generoso no uso de offset fomenta o desenvolvimento
tecnológico justamente dos setores não incluídos. Isso porque, conforme já explanado no item
2.2.1 deste trabalho, provedores de offset não possuem metas de redução obrigatórias.
Atividades elegíveis
Na maioria dos mercados analisados, há uma limitação em termos de categorias de projetos que
podem oferecer créditos de offset. Reguladores delimitam quais atividades são elegíveis, levando
em consideração não só o tipo de atividade que se pretende desenvolver, mas também a
localização geográfica da mesma. Os programas australiano e californiano optaram por incluir
projetos de offset relacionados a atividades de reflorestamento desenvolvidas em seus próprios
territórios nacionais (Austrália e EUA). A inclusão do setor florestal como gerador de créditos
permite incluir uma atividade que, em muitos países, representa uma grande fonte de emissão,
mas dificilmente é integrado em programas de cap-and-trade (BUSHNELL, 2010). Possibilitar que
projetos de redução de emissões por desmatamento e degradação florestal e conservação,
manejo e aumento de estoque florestal sejam provedores de offset é uma medida que merece ser
cuidadosamente analisada quando do desenvolvimento de políticas públicas brasileiras voltadas
para a criação de mecanismos de precificação de carbono. Isso porque, de acordo com as últimas
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Como ocorre no SCE australiano, no Californiano, no Europeu e no Neozelandês.
Vide também Tabela 2.
91
Com a definição de uma linha de base, é possível delinear uma tendência de emissões na ausência de incentivos
(financeiros) para redução.
92
Um importante pré-requisito de todo o projeto de offset é a necessidade de demonstração de adicionalidade. Isso
significa que, para que projetos possam gerar créditos de carbono, é necessário demonstrar que a atividade é adicional
ao que ocorreria num cenário sem o incentivo (financeiro) do crédito de compensação.
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estimativas nacionais, a categoria “Mudanças de Uso da Terra e Florestas” ainda é responsável por
22% das emissões antrópicas de GEE no País 93 (MCTI, 2013).
É importante ressaltar que, para que se consiga comprovar que um projeto de geração de créditos
de offset é adicional, a atividade não pode ser implementada para cumprir uma obrigação imposta
por lei. Em outras palavras, a adoção de medidas que proporcionem uma redução ou remoção de
emissão de GEE só é elegível para suprir créditos de compensação caso não surja de uma
imposição legal (BAKER & MACKENZIE, 2013). Por não existir legislação nacional que obrigue a
captura e queima do gás de aterro94, por exemplo, projetos de MDL puderam ser desenvolvidos
em aterros brasileiros.
Pensando na possível estruturação de um futuro SCE brasileiro, é importante considerar que
atualmente créditos de offset só podem ser gerados a partir de projetos que contemplem
atividades não prescritas por lei. É relevante avaliar esse tipo de abordagem para o caso brasileiro,
pois esse critério pode ser crucial caso projetos florestais sejam incluídos como provedores de
créditos de compensação. Assim, a conservação e recomposição de áreas de vegetação nativa, por
exemplo, seriam inelegíveis se ocorressem em razão de obrigações legais95. Uma exceção a essa
regra poderia ser a comprovação de que o não cumprimento de uma imposição legal é prática
comum em uma determinada jurisdição96.
Controle de qualidade
Para assegurar a qualidade do offset oferecido, projetos de redução/remoção de emissões devem
ser desenvolvidos seguindo normas rígidas para a implementação, operação e monitoramento.
Existem já diversos padrões internacionais consolidados que podem ser empregados que
objetivam garantir as condições necessárias para o desenvolvimento de tais projetos. Além disso,
devem ser estabelecidos processos de verificação da informação oferecida, tanto em etapas préprojeto, como durante o monitoramento da atividade. Nas iniciativas analisadas, esse trabalho é
realizado por terceira parte independente, como empresas de auditoria contratadas para tanto.
Assegurar a qualidade e credibilidade das reduções/remoções obtidas por meio de projetos de
offset é algo fundamental para o funcionamento adequado de mercados de créditos de carbono. A
maioria das críticas que mercados de offset vêm recebendo gira justamente em torno dessas
questões. A principal preocupação é que esses projetos não estejam, de fato, produzindo as
reduções que ora são transacionadas no mercado, devido a métodos de contabilização imprecisos,
linhas de base irreais, demonstrações de adicionalidade duvidosas e fraude (BUSHNELL, 2010).
Experiência brasileira
O Brasil já hospeda centenas de projetos de compensação desenvolvidos para suprir demandas
criadas pelos sistemas de comércio de emissões compulsórios baseados no Protocolo de Quioto e
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Emissões referentes ao ano base de 2010.
O gás de aterro contém o GEE metano (CH4) e sua queima evita a emissão deste gás na atmosfera.
95
Veja também o protocolo para o desenvolvimento de projetos de offset florestais no mercado californiano que define
que: “Forest Projects must achieve GHG reductions or GHG removal enhancements above and beyond any GHG
reductions or GHG removal enhancements that would result from compliance with any federal, state, or local law,
regulation or ordinance”.
96
Como ocorre com algumas categorias de projetos MDL, por exemplo, as que aplicam a metodologia AMS-III.K.:
Avoidance of methane release from charcoal production --- Version 5.0.
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por meio de mercados voluntários. Principalmente por meio do MDL, que conta com 296 projetos
brasileiros registrados pela CQNUMC97, existe já ampla disseminação de conhecimento necessário
para o desenvolvimento de projetos de créditos de compensação em solo nacional. Um
levantamento feito pelo UNEP Risoe Centre em junho de 2013 indica a existência de 103 empresas
que atuam na área de consultoria e desenvolvimento de projetos MDL no Brasil98. Além disso, já se
contam diversas empresas de auditoria credenciadas pela CQNUMC para a realização da
certificação (validação e verificação) de projetos MDL no Brasil 99. Mais ainda, a Comissão
Interministerial de Mudança Global do Clima – (CIMGC), por ser o órgão brasileiro responsável
pela avaliação de projetos MDL (Autoridade Nacional Designada – AND), já possui experiência no
gerenciamento de processos de avaliação de atividades de redução/remoção de GEE. Essa oferta
de recursos humanos capacitados e a experiência adquirida por organizações governamentais e
não governamentais favorecem a criação de mecanismos de compensação para um possível SCE
brasileiro.
Por outro lado, é importante ressaltar a necessidade de aperfeiçoar o conhecimento de
profissionais envolvidos e de fortalecer a estrutura de organizações, caso um SCE brasileiro venha
a ser instituído. Tal necessidade se aplica tanto para o desenvolvimento de mecanismos de
compensação, como para o sistema de comércio de emissões como um todo. Problemas
decorrentes de burocracia excessiva e da falta de infraestrutura organizacional podem
comprometer o adequado funcionamento de um SCE. Especificamente sobre a criação de
mecanismos de offset, existem já diversos programas compulsórios e voluntários em operação,
conforme apresentado anteriormente (veja também item 2.2). Entende-se que essas experiências
devem ser consideradas, aperfeiçoadas e adaptadas ao contexto brasileiro, para que assim futuros
mecanismos de offset no Brasil possam atender plenamente as demandas que seriam criadas.
Conforme já descrito no Capítulo 4, é possível que um determinado SCE reconheça e permita que
créditos de offset de outros esquemas de comércio de emissão sejam utilizados para cumprimento
de metas, por meio da integração (direta ou indireta) de mercados. Nesse sentido, é possível que
créditos de offset de mercados compulsórios e voluntários já existentes possam ser oferecidos e
comercializados em um futuro SCE brasileiro, caso a regulamentação dos mercados envolvidos
permita tal interação.
Empresas brasileiras que atualmente desenvolvem projetos MDL (ou projetos enquadrados em
outros mecanismos de offset) podem vir a receber metas de redução obrigatórias dentro de um
possível futuro SCE nacional. Neste caso, é importante que futura regulamentação defina como
estes offsets podem (ou não) ser utilizados por tais empresas. Neste contexto, é importante
ressaltar que devido cuidado deve ser tomado para que não haja dupla contagem de créditos de
offset. Ou seja, créditos já comercializados não podem ser contabilizados duas vezes como
reduções de emissão obtidas (pelo vendedor e pelo comprador do offset). Por outro lado, futura
regulamentação deve definir como empresas que desenvolveram tais projetos podem ser
beneficiadas por terem adotado práticas de produção e consumo de baixo carbono em momento
anterior ao estabelecimento de metas de redução obrigatórias.
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Fonte: http://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html.
Levantamento disponível online: http://cdmpipeline.org/.
99
Por exemplo: Bureau Veritas Certification, DNV, SGS, TÜV-SÜD, TÜV-Rhein, KPMG, IBOPE e BRTÜV.
98

91

9.4

ALOCAÇÃO GRATUITA DE PERMISSÕES

Conforme explorado em outras seções, a adoção de alocação gratuita é interessante, pois busca
diferenciar a responsabilidade de redução de acordo com a capacidade de cada setor coberto pelo
SCE. Uma importante referência a regras para diferenciação intersetorial no Brasil são as metas
setoriais (que poderiam ser desagregadas em subsetores) às quais o Decreto nº 7.390/2010 faz
menção. Ele afirma que os planos setoriais de que trata a PNMC deverão conter metas de redução
de emissões em relação às emissões projetadas para 2020, podendo inclusive ser utilizadas como
parâmetros para o estabelecimento do MBRE (embora já tenham sido analisadas as limitações
deste mercado na seção anterior).
Em um primeiro momento, o apoio governamental na forma de distribuição gratuita permitirá que
elas invistam em medidas e/ou tecnologias menos intensivas em emissões. Posteriormente,
quando já tiverem implementado essas medidas, elas terão maior capacidade de responder à
regulação, sem necessidade de receber as permissões gratuitamente.
É também essencial que, quando da avaliação de impacto nos diversos setores e atividades
cobertos, a possibilidade de fuga de emissões seja analisada à luz das políticas de clima adotadas
pelos principais parceiros comerciais do Brasil. A adoção de um regime de metas de emissões em
um cenário pouco favorável a um pacto global de redução de emissões, contemplando os
principais emissores mundiais, requer, com efeito, medidas atenuantes para não criar vantagens
comparativas fictícias para concorrentes internacionais, porém medidas compensatórias devem
ser adotadas somente em casos de assimetria de impacto, isto é, quando parceiros comerciais
adotarem regulações menos restritivas ou nenhuma regulação.
O estudo realizado pela Rathmann et al. (2010), por exemplo, identifica que um SCE no Brasil
impactaria de forma significativa a competitividade do setor de mineração/pelotização, mas o faz
considerando que parceiros comerciais relevantes no setor não adotam nenhum instrumento
econômico para controle de emissões de GEE, cenário que tem se alterado recentemente,
conforme estudo do Banco Mundial (2013b).
A definição de critérios para a alocação gratuita de permissões a atividades selecionadas pode
ainda se basear também no potencial de abatimento identificado em cada setor regulado,
investigando se o desempenho médio da indústria é muito distinto da média mundial, se existem
tecnologias disponíveis com menor intensidade de emissões ou formas mais simples de reduzir
emissões. O Plano Indústria, por exemplo, indica algumas ações que contribuiriam para a redução
das emissões em setores selecionados da indústria, como o fomento à reciclagem e
aproveitamento de coprodutos e a substituição de derivados de petróleo e carvão mineral por
combustíveis renováveis.
Ainda que sejam inevitáveis as negociações políticas, é fundamental que o órgão regulador busque
ser justo e transparente na definição dos critérios e regras para a alocação gratuita. A experiência
de SCEs em operação mostra que as metodologias de alocação têm incorporado benchmarks de
eficiência. Essa abordagem traz vantagens como a de oferecer resposta às reivindicações de ações
antecipadas, mas requer um extenso trabalho de coleta e verificação de informações acerca de
coeficientes técnicos de produção de cada atividade emissora coberta pelo SCE. Nesse sentido, o
planejamento do sistema de MRV pode antecipar demandas relativas à construção desses valores
de referência para eficiência carbônica.
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9.5

METAS DE INTENSIDADE

As principais vantagens e desvantagens associadas à adoção de metas de intensidade foram
exploradas na seção 3.3. A flexibilidade em relação a variações da produção física consiste no
principal elemento favorável à sua utilização, por tornar a meta ajustável a variações do produto
que podem ser muito mais amplas do que o esperado quando da definição da meta.
A opção por metas de intensidade requer a definição de indicadores, expressos por emissões
totais de GEE por unidade de produto, que sejam representativos da produção e das emissões de
todas as fontes das instalações cobertas pelo SCE. Nesse caso, a obrigação das entidades reguladas
se dá em termos de redução de sua intensidade de emissões. Ao final do ciclo de cumprimento, é
possível determinar se uma instalação ficou abaixo ou acima dessa meta de redução.
Multiplicando-se os desvios da meta pela produção, obtêm-se os superávits (no caso de desvios
para baixo) ou déficits (no caso de desvios para cima) em termos de emissões absolutas, o que
permite a transação de permissões entre os agentes.
Por um lado, metas de intensidade implicam maior complexidade administrativa, pois requerem o
ajuste da quantidade de permissões alocadas à produção observada (no caso de alocação
gratuita). Por outro lado, possivelmente alcançam maior aceitação por parte do setor privado em
assumir compromissos de redução de emissões, dado que os SCEs são comumente vistos como
restrições ao crescimento da produção física dos setores regulados. Ademais, conforme já
mencionado, alguns autores argumentam que as metas de intensidade reduzem a incerteza
relacionada ao custo de abatimento para atendimento da regulação.
Afinal, um elemento crítico para a adoção de instrumentos baseados em metas de intensidade
energética ou carbônica diz respeito à integridade ambiental, ou seja, à maneira com que será
possível assegurar que as emissões totais verificadas no país não ultrapassem determinado
patamar. Portanto, esse tipo de abordagem pode exigir maior coordenação entre os componentes
da Política Nacional sobre Mudança do Clima, que poderá enfrentar pressões para garantir
reduções de emissões em termos absolutos.
Com base no que foi exposto sobre a opção pela alocação gratuita e por metas de intensidade, um
elemento de grande importância destaca-se para o órgão regulador: os indicadores de
intensidade. Sua relevância é mais evidente no segundo caso, pois representam a variável a ser
monitorada e sobre a qual o compromisso de redução das emissões é assumido. Entretanto, tais
indicadores assumem papel importante também na definição das regras para alocação gratuita
quando da alocação gratuita a instalações dos setores elegíveis, conforme analisado nas
metodologias de alocação do EU ETS e do SCE californiano.
Com efeito, os indicadores de intensidade viabilizam a aplicação de regras mais justas aos
diferentes participantes do SCE na fase de transição que contempla alocação gratuita, mas, além
disso, permitem um monitoramento mais detalhado das emissões cobertas, inclusive a
identificação de oportunidades de abatimento em determinados setores ou mesmo instalações.
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9.6

PROGRAMA VOLUNTÁRIO OU PILOTO

Diante do que foi discutido sobre o enquadramento legal, contatou-se que não existem elementos
suficientes na PNMC para a implantação de um SCE no Brasil. Sendo assim, há relativa incerteza
quanto à resposta política necessária sobre o estabelecimento de tal mecanismo no Brasil e o
prazo em que isso poderia ocorrer. No nível global, há grande expectativa com relação às
negociações internacionais que estão ocorrendo no âmbito da CQNUMC por meio do grupo de
trabalho Ad Hoc sobre a Plataforma de Durban para Ação Fortalecida (ADP)100 com previsão para
finalizar até 2015, em que países-parte da CQNUMC deverão se posicionar quanto ao
compromisso global de redução de emissões para o período pós-2020. A expectativa de
estabelecimento de um documento vinculante para países que não pertencem ao Anexo I da
CQNUMC, incluindo China, Índia e Coreia do Sul, e que já vêm se posicionando estrategicamente
quanto à adoção de instrumentos de mercado, torna oportuno o planejamento de um programa
piloto no Brasil.
O programa piloto tem por objetivo preparar setores e governos para uma regulação futura, isto é,
fortalecer a capacidade tanto das autoridades responsáveis por implementar a regulação, como
das entidades participantes, e poderia ser executado simultaneamente à elaboração da base legal
para o mercado e à coleta de informações no nível das instalações. Além disso, poderá gerar
aprendizados para a implementação de um SCE regulado e para o posicionamento estratégico do
país em relação a um potencial sistema internacional de comércio de emissões101.
Mecanismos que poderiam atrair a participação voluntária das empresas incluem isenção fiscal,
acesso a linhas de financiamento com taxas reduzidas e prioridade em compras públicas. Todavia,
é essencial considerar a existência de programas que já oferecem incentivos semelhantes para que
os recursos governamentais disponibilizados para o programa piloto não concorram com outras
iniciativas que também visam a redução de emissões e haja adicionalidade nas ações incentivadas.
Ainda quanto a iniciativas voluntárias, cabe mencionar o convênio estabelecido entre o Estado do
Acre por meio de seu Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC)
e a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. O acordo tem por objetivo o
desenvolvimento de uma parceria técnica para levantamento e produção de informações e dados
que poderiam subsidiar um programa piloto subnacional de redução de emissões e compensação
de emissões de GEE entre os dois estados, com base nas legislações estaduais de mudanças
climáticas que estabelecem metas de redução102.
O Estado do Acre vem direcionando esforços para o estabelecimento de um mercado de ativos
ambientais também com o Estado do Rio de Janeiro. Em março de 2013, o IMC, o Estado do Rio de
100

Decisão que estabelece o referido Grupo de Trabalho está disponível em:
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/09a01.pdf#page=2.
101
O objetivo de preparação e aprendizagem já é compartilhado por um grupo de 21 empresas que fazem
parte da plataforma “Empresas pelo Clima”, iniciativa do Centro de Estudos em Sustentabilidade da EAESPFGV (GVces), que conjuntamente estão desenvolvendo as regras para a realização de uma simulação de SCE
a partir de 2014. O exercício será realizado tomando como base os inventários de GEE publicados pelas
empresas participantes no Programa Brasileiro GHG Protocol.
102
Lei Estadual Paulista nº 13.798, de 9 de novembro de 2009, Decreto Estadual Paulista nº 55.947, de 2010
e Lei Estadual Acreana nº 2.308 de 22 de outubro de 2010.
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Janeiro e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) firmaram um Acordo
de Cooperação Técnica, que pode criar capacitação para o estabelecimento de um SCE no Brasil,
uma vez que, entre as ações previstas no acordo, está a formação de um grupo de trabalho para
discutir a elaboração de inventários nas empresas, definição das metas de redução e alocação das
permissões103.
Embora indiquem a disposição de alguns agentes em avançar nas discussões sobre o
estabelecimento de um sistema doméstico de comércio de emissões, essas iniciativas ainda se
encontram em fase de estruturação e suas contribuições deverão ocorrer principalmente na
realização de estudos para avaliar o potencial, os obstáculos e desafios para um SCE no Brasil.
9.7

FLUXOGRAMA E CRONOGRAMA PARA ESTRUTURAÇÃO DE UM SISTEMA DE COMÉRCIO DE
EMISSÕES BRASILEIRO

Os fluxogramas que são apresentados nesta seção buscam destacar as principais etapas para o
estabelecimento de um SCE, resumindo o conteúdo apresentado nas seções 2 e 3 deste trabalho.
Em geral, a tomada de decisão sobre a implementação baseia-se em estudos setoriais que buscam
avaliar impactos sobre competitividade e, ainda que não detalhadamente, o potencial de
abatimento, assim como em análises de impacto com base em modelagens capazes de simular os
efeitos da precificação das emissões sobre variáveis macroeconômicas. Esses estudos preliminares
norteiam a decisão do formulador de políticas públicas quanto a elementos essenciais de um SCE
que devem ser contemplados pela legislação que o institui, uma vez que alguns já vêm sendo
desenvolvidos.
Presume-se que o planejamento e a implementação do SCE estarão pautados por informações
coletadas por um sistema de MRV aplicável à realidade brasileira conforme recomendações
apresentadas no Volume I deste estudo. Importa destacar que esse MRV deve contemplar a coleta
de informações que serão necessárias para a aplicação de metodologias de alocação das
permissões. A utilização de indicadores de intensidade, por exemplo, exigirá informações sobre
produção física das instalações. Além disso, o MRV permitirá monitorar os resultados ambientais
(redução de emissões) e o cumprimento das obrigações.
Os fluxogramas são apresentados para duas fase principais: uma de preparação e outra de
implementação que reflete um ciclo de cumprimento (ainda que possa haver mais de um ciclo
nessa fase).
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Informações publicadas no site do BNDES:
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Noticias/2013/meio
_ambiente/20130321_acre_rj.html.
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FIGURA 11 - FLUXOGRAMA PARA A FASE DE PREPARAÇÃO DO SCE

As principais etapas que compõem a fase de preparação são listadas a seguir:








Preparação da base legal: Os principais elementos que devem ser enunciados em
legislação pertinente para a implantação de um SCE são listados na seção 9.1, destacandose entre eles: i) as obrigações exigidas; ii) as partes que estarão sujeitas a essa obrigação;
iii) a natureza dos títulos que serão transacionados no mercado; e iv) definição do arranjo
institucional, que merece destaque por ser fundamental para a implementação do
sistema.
Definição das organizações e respectivas atribuições de responsabilidade quanto à
implementação e monitoramento do mercado: Os órgãos da administração pública que já
atuam na área de mudanças climáticas e de controle da qualidade ambiental devem ser
considerados para a composição do arranjo institucional, bem como a possível criação de
um novo órgão, conforme discutido na seção que trata de arranjo institucional para MRV
no Volume I - Requerimentos para um Sistema Nacional de Monitoramento, Relato e
Verificação de Emissões de Gases de Efeito Estufa.
Análise de impacto regulatório e consulta pública: A análise de impacto regulatório busca
avaliar os impactos diretos da legislação/regulação proposta sobre o setor público,
entidades do setor privado e grupos sociais específicos, conferindo maior transparência ao
processo decisório. A realização de consultas e audiências públicas consiste em
importante passo para envolver as partes interessadas e/ou impactadas pela regulação
proposta e aprimorar o desenho do SCE.
Estabelecimento da infraestrutura (administrativa/operacional): A implementação do
SCE exigirá a criação de plataformas/bancos de dados em que serão registradas e alocadas
as permissões, nas quais será possível fazer o rastreamento dos títulos e estabelecer uma
interface com o registro de emissões. Também pode ser necessário organizar o local de
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trabalho que novas equipes ou mesmo organizações ocuparão para realizar as atividades
administrativas.
Definição da meta de redução do SCE como um todo, bem como setores e atividades
participantes: A fim de atender ao compromisso nacional de redução de emissões, os
formuladores de políticas públicas devem ponderar o rigor da meta que aplicável ao setor
privado, avaliando de que forma a meta do SCE deve estar associada ao compromisso
nacional de redução de emissões, assim como possíveis questões de competitividade,
riscos de impacto excessivo e a conveniência de utilizar metas de intensidade.
Definição de métodos de alocação das permissões: Para definição das metodologias de
alocação, é importante avaliar meios de reduzir impactos sobre setores e grupos
específicos da sociedade, além da possibilidade de estabelecer uma reserva de permissões
para possível intervenção e/ou alocação a novos entrantes.
Definição de mecanismos de intervenção: Deve ser avaliada a necessidade do
estabelecimento de preços-limite (mínimo e máximo) como gatilhos para intervenção
e/ou a revisão dos limites de utilização de créditos de compensação para cumprimento
das obrigações.
Definição de regras para utilização de créditos de compensação: A utilização de créditos
de compensação pode estar sujeita a limites quantitativos (percentual máximo de
utilização pelos participantes do SCE) e a determinadas atividades emissoras.

Paralelamente, poderiam ser oferecidos incentivos para que empresas aderissem a um programa
piloto, a partir do qual seria possível avaliar o desempenho de determinadas abordagens em um
SCE, como a utilização de metas setoriais ou de intensidade. Cabe enfatizar que, além das
consultas públicas formais, o engajamento das partes interessadas deve ser promovido durante
todo o processo de preparação para que os participantes compreendam o funcionamento do
instrumento e o programa atinja nível de cumprimento mais elevado.
FIGURA 12 - FLUXOGRAMA PARA A FASE DE IMPLEMENTAÇÃO
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As principais etapas contempladas na fase de implementação são listadas a seguir:













Emissão e alocação de permissões: Após definição do limite máximo de emissões que será
imposto às fontes cobertas pelo SCE, a operação do mesmo se inicia com a alocação das
permissões, seja de forma gratuita, seja por meio de venda, aos responsáveis pelas
emissões. Se aplicável, o órgão regulador também aloca uma determinada quantidade de
permissões em uma conta de reserva para que possa fazer intervenções no mercado,
alocar permissões a novos entrantes e gerenciar encerramentos.
Realização de leilões: O órgão regulador pode julgar necessário realizar leilões. É
importante que esses leilões ocorram de acordo com cronograma predefinido para que os
agentes do mercado tenham horizonte de planejamento.
Monitoramento do mercado: O monitoramento do mercado permite ao regulador
avaliar/revisar/ajustar algumas regras e parâmetros. Os leilões, por exemplo, podem
inclusive, ocorrer de forma a contornar possíveis efeitos não desejados do ponto de vista
do regulador a partir do monitoramento do mercado. Além disso, é fundamental que uma
instância de supervisão do mercado assegure que nenhum participante exerça poder de
mercado a fim de manipular o preço das permissões.
Conciliação das contas de permissões (e créditos de compensação) com as emissões
verificadas (MRV): A partir dessa conciliação será possível liquidar as obrigações das
partes reguladas. Essa é uma das etapas cruciais do ciclo de monitoramento, que
assegurará a transparência, o cumprimento e a confiança dos agentes na regulação.
Aplicação ou não das penalidades: Penalidades deverão ser aplicadas aos participantes
que violarem quaisquer normas previstas pelo SCE, principalmente quanto à entrega de
permissões (e créditos de compensação, se aplicáveis) correspondentes às emissões
verificadas no período.
Gerenciamento de impactos do não cumprimento: O regulador deve estar preparado
para adotar medidas visando responder aos processos e demandas que decorrerão dos
casos de não cumprimento.
Monitoramento da efetividade ambiental: Periodicamente, o desempenho do
instrumento deve ser monitorado, por meio de monitoramento da evolução das emissões
cobertas pelo SCE.
Avaliação de desempenho e revisão das regras de operação: Ao final do primeiro ciclo de
monitoramento e/ou de cada fase, uma revisão abrangente do SCE deve ser realizada para
que o desempenho do mercado possa ser avaliado e aprimorado. Essa revisão deve
contemplar não só, mas principalmente, elementos relacionados à cobertura (avaliar se
deve expandir, ou ainda, retirar a obrigação sobre determinados gases, fontes, setores ou
atividades que foram incluídas inicialmente), metodologias de alocação e o rigor das
metas.
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O cronograma a seguir resume as atividades que deverão ocorrer para a implementação de um SCE. O horizonte temporal adotado neste
cronograma é meramente indicativo e pode variar, por exemplo, em consequência de decisões políticas no nível nacional e supranacional, do
contexto político, econômico, social e da capacidade dos órgãos envolvidos em se articular. Cabe lembrar que alguns estudos e articulações já
estão ocorrendo com relação ao tema, construindo alguma base sobre a qual o SCE pode ser desenvolvido.
FIGURA 13 - CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE UM SCE
PREPARAÇÃO

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SCE BRASILEIRO
Coleta de informações de emissões das instalações (MRV)

2

Estudos e análises de impacto macroeconômico

3

Avaliação estratégica1

4

Preparação da legislação/regulação2

5

Análise de impacto regulatório

6

Processo de consulta pública sobre proposta de legislação/regulação3
Revisão da proposta de regulação/legislação em função dos resultados de
consulta pública

7
8

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

INÍCIO SCE

1

OPERAÇÃO

Decisão final do governo sobre regulação/legislação para o SCE

9 Projeto Piloto – SCE voluntário
10 Preparação de infraestrutura para o SCE4
11 Primeiro ciclo anual de cumprimento
12 Segundo ciclo anual de cumprimento
13 Monitoramento do mercado
14 Monitoramento dos resultados ambientais
15 Avaliação do desempenho do SCE e revisão de regras e parâmetros

Notas:
1) A Tabela 17 apresenta os principais pontos a serem abordados durante esta etapa.
2) Principais aspectos a serem incluídos estão listados na seção 9.1.
3) Inclui processo de negociação entre governo e setores da economia possivelmente incluídos no SCE.
4) Implementação de sistema de registros, capacitação, estrutura para gerenciamento etc.
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Ano 8

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo buscou primeiramente apresentar aspectos conceituais relativos ao
funcionamento de um mercado de carbono baseado na lógica de cap-and-trade, destacando os
principais elementos que devem ser considerados na construção de um sistema de comércio de
emissões.
As primeiras seções visaram esclarecer o modo de funcionamento e a lógica subjacente aos SCEs,
diferenciando modelos baseados em incentivos lastreados na geração de créditos de
compensação (linha de base e creditação) daqueles em que todas as entidades têm restrições
sobre suas emissões e podem explorar oportunidades de abatimento de emissões entre elas
(SCEs). Enfatizou-se a propriedade de custo-efetividade que lhe é conferida pelo modo como a
regulação flexibiliza o atendimento das obrigações impostas com relação às emissões de GEE, ao
permitir que as emissões sejam abatidas nas fontes que apresentam o menor custo, e contribui
para que o SCE encontre maior aceitação entre as entidades reguladas.
Além disso, foram apresentadas as principais formas que podem assumir as metas de redução,
destacando as vantagens e desvantagens de se trabalhar com metas absolutas e de intensidade,
bem como os mecanismos que permitem influenciar a dinâmica de preço e tornar ainda mais
flexível o SCE, como as práticas de poupança e empréstimo de emissões.
Compreender o funcionamento de um SCE envolve também identificar suas limitações e
reconhecer sua complexidade e a possibilidade de que os resultados previstos pela teoria não se
concretizem na prática. Nesse sentido, é esperado que o planejamento de um SCE tenha que
dividir a agenda/atenção de formuladores de políticas públicas com outros instrumentos
regulatórios direcionados a setores, fontes e atividades cujas condições não favorecem sua
inclusão no mercado. A coordenação de ações governamentais é fundamental para que não haja
sobreposição de esforços, ou ainda, para que estes atuem na mesma direção.
O MRV é uma ferramenta fundamental para apoiar a tomada de decisão sobre a adoção e o
desenho de instrumentos e componentes apropriados de políticas de redução de emissões. No
caso de um mercado, parâmetros como método de alocação e necessidades de offsets, entre
outros, são diretamente impactados pela quantidade e qualidade das informações disponíveis
quando do desenho de tal regulação.
O estudo também buscou explorar como diversas jurisdições implementaram seus SCEs, com
vistas a identificar pontos que demandam mais rigor de análise e dos quais é possível tirar lições.
Diante das experiências internacionais observadas, foi possível constatar que diversas ações
precedem o estabelecimento do mercado, a começar pela elaboração de estudos e análises de
impacto sobre as entidades reguladas e o próprio sistema de coleta de informações sobre
emissões de tais entidades. A capacidade técnica e administrativa dos órgãos responsáveis pela
implementação e operação do SCE também não é construída imediatamente a partir da aprovação
de uma legislação.
A possibilidade de adotar fases de implementação e operação, contemplando a evolução das
regras e, principalmente, um período de preparação das entidades reguladas (por exemplo, regras
de alocação gratuita que evoluem gradativamente para benchmarking e leilões, projeto piloto
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etc.), contribui para a maior aceitação do SCE, em comparação a outras abordagens de regulação
de emissões, e também para a construção da capacidade técnica e administrativa do órgão
regulador.
Ainda que a implementação de um SCE seja realizada com base em estudos e análises técnicas que
estimem os possíveis impactos sobre os setores regulados, além de outras variáveis
macroeconômicas, é possível que existam efeitos adversos não previstos pela legislação, ou ainda,
pela regulamentação inicial. A considerar tais impactos, a adaptação das regras torna-se não só
desejável, como necessária. Por outro lado, é importante informar aos agentes um cronograma de
revisão das regras, dando maior previsibilidade de mudança aos agentes envolvidos no mercado,
pois ajuda a conceber expectativas de preço (e decisão sobre investimentos de longo prazo), além
de permitir que se preparem antecipadamente para o cumprimento de novas normas.
Também é preciso garantir que as regras adotadas no âmbito do SCE não violem as regras vigentes
sob outras políticas, como a de defesa da concorrência e, ainda mais importante, analisar de que
modo a estrutura de mercado na qual se inserem as instalações que potencialmente estariam
cobertas em um SCE brasileiro afeta o desempenho do instrumento, quanto à capacidade de
repassar custos ao consumidor, à diversidade de custos de abatimento, e ao risco de manipulação
de preços. Compreender os possíveis efeitos de uma elevada concentração no controle
operacional das fontes emissoras pode ser crucial para a definição de um instrumento econômico
de precificação de emissões.
Quanto à possibilidade de se adotarem metas diferenciadas por meio de alocação gratuita de
permissões, torna-se evidente a necessidade de avaliação dos impactos sobre os setores
regulados, considerando, conjuntamente, a participação do custo das emissões no custo total de
produção e a inserção no comércio internacional. Adicionalmente, é fundamental questionar em
que medida a questão de fuga de emissões é relevante no contexto internacional atual, em que
grandes parceiros comerciais do Brasil já possuem planos para implementação de SCEs.
Considerando esse mesmo contexto, em que diversos SCEs já em operação começam a se integrar,
é importante estar atento a práticas correntes, caso haja o interesse e intenção de ligar o sistema
brasileiro a um mercado internacional de emissões futuramente. Especial atenção deve ser
dispensada para a definição das regras de alocação, utilização de créditos de compensação,
setores e atividades cobertos, a fim de garantir compatibilidade entre os sistemas.
Em adição, é fundamental levar em conta os possíveis impactos distributivos do SCE, bem como
mecanismos de compensação para: 1) setores produtivos, uma vez que estes podem ter
capacidade reduzida de se ajustar à regulação; e 2) segmentos específicos no grupo de
consumidores, já que os custos repassados das permissões podem ter impacto diferenciado sobre
o gasto das famílias em diferentes níveis de renda.
Ainda quanto aos mecanismos de compensação, a análise das práticas em iniciativas
internacionais revela que os indicadores de intensidade assumem papel de grande importância
para a definição de alocação gratuita, o principal meio utilizado por reguladores para reduzir o
risco de fuga de emissões. Embora envolvam certa dificuldade quanto à definição de métrica e ao
monitoramento por requererem dados de produção, esses indicadores também teriam utilidade
para a definição das metas de intensidade e alocação gratuita a novos entrantes, que não pode ser
realizada com base em dados históricos.
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12 ANEXOS
ANEXO 1 – DIRETRIZES DA COMISSÃO EUROPEIA PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS NACIONAIS
DE ALOCAÇÃO DE PERMISSÕES (PNAS)
O Artigo 9 da Diretiva 2003/87/CE determina que cada Estado-Membro da UE deve elaborar um
plano nacional estabelecendo a quantidade total de licenças de emissão que pretende atribuir
num determinado período. Ainda de acordo com o Artigo 9, estes planos devem ser baseados em
critérios objetivos e transparentes, incluindo os enumerados no Anexo III desta mesma Diretiva.
Além disso, o Artigo 9 determina que a CE deve elaborar um guia contendo orientações para a
execução dos requisitos contidos no Anexo III.
Já o Artigo 10 da Diretiva determina que pelo menos 95% das licenças deve ser atribuída
gratuitamente durante a primeira fase do EU-ETS (2005-2007). O Anexo I da Diretiva lista os tipos
de atividades incluídas na primeira fase do esquema. Nota-se que o único GEE incluído para este
período é o CO2. As atividades incluídas estão relacionadas ao setor de energia (usinas
termoelétricas com potência instalada superior a 20MW, refinarias e fornos de coque), indústria
metalúrgica, outras grandes indústrias (produção de clínquer, vidro e cerâmica em grande escala)
e o setor de papel e celulose.
O Anexo III da Diretiva 2003/87/CE estabelece onze critérios para os PNAs, visando garantir a
qualidade e confiabilidade da informação contida nos planos. O Guia da Comissão Europeia para
auxiliar os Estados-Membros a implementar os critérios listados no Anexo III da Diretiva
2003/87/CE104 contém esclarecimentos e análises sobre como Estados-Membros devem
implementar cada um dos onze itens do Anexo III. A Tabela 17 traz os principais detalhamentos
contidos neste Guia.
TABELA 18 - DETALHAMENTO DOS CRITÉRIOS DE ALOCAÇÃO NO GUIA DA COMISSÃO EUROPEIA PARA
AUXILIAR OS ESTADOS-MEMBROS A ELABORAR OS PNAS

1

Compromissos de Quioto

 O Estado-Membro que aplique políticas e medidas eficazes para reduzir a emissão de fontes de GEE de
atividades não incluídas no regime de comércio poderá atribuir mais licenças às instalações cobertas pelo
EU-ETS.
 Políticas energéticas de um Estado-Membro (por exemplo: encerrar operações de instalações nucleares)
podem levar a um aumento de emissões de GEEs. Porém, isto não justifica um possível descumprimento
de metas de Quioto.
 Antes do período 2008-2012, Estados-Membros não possuem metas quantitativas. Porém, progressos
tangíveis devem ser obtidos até 2005 para que países posam cumprir seus compromissos para 2008-2012.
 O Estado-Membro deve utilizar os dados mais recentes disponíveis para determinar a proporção das
emissões de instalações cobertas pelo EU-ETS em relação ao total de emissões do País (emissões cobertas
pelo EU-ETS e emissões não incluídas).
 A proporção escolhida deve ser multiplicada pelas emissões médias anuais permitidas de acordo com
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Quioto. Este número pode ser ajustado para baixo por um fator apropriado se o Estado pretende ir além
da meta de Quioto. Para determinar a quantidade total para o período de 2005 a 2007, o Estado-Membro
deve, após escolher um fator de ajuste, multiplicar o número por três.
 A quantidade de licenças potencialmente disponíveis para as instalações cobertas pelo EU-ETS precisa ser
consistente com previsões de aumentos ou diminuições em atividades não incluídas no Esquema.
 O Estado-Membro deve determinar como pretende utilizar os mecanismos de flexibilização de Quioto
(MDL, IC, CIE105).

2

Compatibilidade com Decisão 93/389/CEE

 Em conformidade com a Decisão 93/389/CEE, que estabelece um mecanismo de monitoramento de
emissões de GEEs na UE, a CE já avalia anualmente as emissões reais e previstas de Estados-Membros, no
total, por setor e por GEE.
 Coerência com as avaliações decorrentes da Decisão 93/389/CEE será considerada como assegurada se a
quantidade total de licenças de emissão atribuídas a instalações cobertas não for maior do que as
emissões reais e as emissões projetadas contidas nessas avaliações.

3

Potencial de redução de emissões

 O termo “potencial” não deve ser limitado ao potencial tecnológico, mas pode incluir, entre outros
aspectos, o potencial econômico.
 O potencial econômico de atividades para reduzir as emissões de GEEs deve ser baseado em uma
avaliação dos custos de redução por tCO2e. A avaliação não deve ser feita sobre a viabilidade econômica
de empresas/instalações individuais.
 Estados-Membros podem utilizar benchmarks por produto em cada atividade/setor. De acordo com uma
abordagem de benchmarking, uma média de emissões por unidade de produção é estabelecida. Assim,
uma instalação com menos emissões por unidade de produção recebe mais licenças de emissão em
relação às emissões atuais do que as instalações com emissões maiores por unidade de produção.
 De acordo com este critério, o benchmark é aplicado para determinar a quantidade de licenças por
atividade/setor (ao contrario do critério 7, que determina o uso de benchmark por instalação).
 Em seu Plano Nacional, um Estado-Membro deve descrever a metodologia que foi empregada para avaliar
seu potencial de redução de emissões. A metodologia deve, de preferência, ser baseada em estudo(s)
realizado(s) especificamente para seu Plano Nacional. Caso as circunstâncias e o tempo não permitam a
elaboração de tal (tais) estudo(s), estudos recentes existentes e fontes secundárias podem ser usados. Um
Estado-Membro deve indicar as fontes utilizadas, resumir a metodologia aplicada (incluindo principais
pressupostos) e apresentar os resultados.

4

Compatibilidade com demais legislações

 Em princípio, permissões de emissão não devem ser atribuídas caso outra legislação determine que as
emissões (de atividade incluídas no EU-ETS) devem ser reduzidas, mesmo sem a introdução do EU-ETS.
 Da mesma forma, caso outra legislação resulte num aumento de emissões, o escopo da redução das
emissões cobertas pelo EU-ETS deverá levar tal aumento em consideração.
 A fim de simplificar a administração do sistema, a CE recomenda um Estado-Membro a somente
considerar um instrumento legislativo ou política pública no caso em que o aumento ou diminuição da
emissão esperada seja substancial (por exemplo: 10%).

5

Discriminação entre empresas e setores

 O plano não deve estabelecer discriminações entre empresas ou setores de tal forma a favorecer
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indevidamente determinadas empresas ou atividades.

6

Novos operadores

 Um Estado-Membro tem, pelo menos, três opções para permitir a participação de novos operadores: (1) o
País pode determinar que novos operadores comprem todas as licenças no mercado; (2) pode realizar
leilões periódicos ou; (3) pode estabelecer uma reserva no Plano Nacional para emitir gratuitamente
licenças a novos operantes.
 Um Estado-Membro deve indicar em seu Plano Nacional qual o procedimento irá adotar no caso em que
reservas se esgotem antes do fim de um determinado período.
 A CE observa que a existência de um sistema de reservas para novos operadores aumenta a complexidade
e custos administrativos do regime de comércio de emissões.

7

Early action

 As instalações que já reduziram suas emissões de GEEs na ausência de requisitos legais (ou que tenham
reduzido mais do que definido em requisitos legais) não devem ser prejudicadas em comparação com
outras instalações que não tenham assumido tais esforços. A aplicação deste critério implica,
necessariamente, em menos permissões de emissão para instalações que não tenham assumido early
action.
 Estados-Membros têm várias opções para incorporar medidas de early action adotadas por operadores
em instalações existentes. Três possíveis métodos são apresentados abaixo:
1. Escolha de um ano-base mais antigo: Operadores que investiram na redução de emissões desde o
ano-base recebem uma atribuição que cobre uma parte maior das emissões atuais do que um
operador que não realizou tais investimentos.
2. Realizar a distribuição de permissões em duas fases: após uma primeira rodada de atribuição, uma
segunda rodada distribui um bônus aos operadores que adotaram early actions.
3. Aplicação de benchmarks: Benchmarks (baseados em “melhores tecnologias existente”) levam early
actions em consideração, tendo em mente que uma instalação menos carbono-intensiva recebe mais
permissões do que uma instalação similar mais carbono-intensiva.

8

Tecnologias limpas

 Critério (8) é uma extensão do critério (3) para o nível da instalação. Uma instalação que já usa uma
tecnologia limpa ou de eficiência energética tem um potencial de redução menor do que uma instalação
comparável que não utiliza esse tipo de tecnologia.
 Observa-se que a utilização de uma tecnologia limpa ou de eficiência energética não deve ser
recompensada com base neste critério (8), caso isto ocorra numa instalação que pertence a um setor que
já possui um potencial tecnológico de redução relativamente baixo. Isto porque este aspecto já é coberto
pela aplicação do critério (3).
 Em princípio, os critérios (7) e (8) não devem ser aplicados na mesma instalação.
 O uso de tecnologias limpas, incluindo tecnologias de eficiência energética, só deve ser levado em
consideração para instalações que já utilizavam essas tecnologias antes do Plano Nacional ser publicado.

9

Consulta pública

 Consultas públicas devem ser realizadas em dois momentos: Os atores envolvidos devem opinar (1)
durante a elaboração da versão preliminar do Plano Nacional e (2) sobre o documento final.

10

Lista de instalações

 Os Estados-Membros devem indicar a atividade principal realizada no local em que a instalação de
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combustão está localizada (por exemplo: “Papel e Celulose” para uma instalação de combustão, que é
parte do processo de produção de papel e celulose). Um Estado-Membro deve listar instalações por
atividade principal, e fornecer subtotais de todos os dados por atividade.
Um Estado-Membro deve indicar a quantidade total de licenças que pretende atribuir a cada instalação e
deve indicar a quantidade a ser emitida por ano.
Assim sendo, um Estado-Membro pode emitir uma grande proporção das licenças no(s) primeiro(s) ano(s)
de um período e emitir apenas uma pequena parte no(s) ano(s) restante(s). Alternativamente, um EstadoMembro pode emitir uma pequena proporção das licenças no(s) primeiro(s) ano(s) de um período e emitir
uma grande parte no(s) ano(s) restante(s).
Tais abordagens podem resultar em baixa liquidez no mercado nos anos iniciais. Neste caso, o mercado
não poderá fornecer um sinal de preço suficientemente robusto. Esse sinal é de vital importância para um
mercado fornecer aos operadores de instalações uma orientação sobre como proceder: se devem
implementar medidas no local ou se devem adquirir licenças.
Assim sendo, a CE recomenda que Estados-Membros distribuam quotas anuais não substancialmente
desproporcionais.

11

Concorrência de fora da UE

 Critério (11) só deve ser usado na determinação da quantidade de licenças por atividade, uma vez que
qualquer efeito da concorrência de países ou entidades fora da UE afeta todas as instalações que realizam
uma determinada atividade.
 Este critério é somente aplicável às instalações pertencentes a uma atividade específica que seria
significativamente prejudicada em função de divergências relevantes entre políticas climáticas da UE e de
países fora da UE.
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ANEXO 2 - ALOCAÇÃO DE PERMISSÕES DE EMISSÃO DE GEE PARA A PRIMEIRA FASE DO EU ETS
(EU ETS I): OS CASOS DE ALEMANHA E PORTUGAL
Este anexo apresenta, de forma resumida, como incidiu o processo para determinar a alocação
das permissões de emissão de GEE entre os países que participaram da primeira fase do mercado
de carbono europeu (EU ETS). Especificamente, o anexo traz um levantamento dos métodos
empregados por dois Estados-Membros da União Europeia (UE), Alemanha e Portugal, para definir
a quantidade total de GEEs a ser emitida durante a primeira fase de compromisso do EU ETS
(2005-2007).
Com pouco tempo e restrita disponibilidade de dados, países participantes da primeira fase do EUETS tiveram que determinar suas quotas de emissão (em nível nacional, setorial e de instalação)
muitas vezes com base em estimativas e projeções não necessariamente precisas ou confiáveis106.
O objetivo deste anexo é tomar o exemplo europeu para identificar possíveis passos a serem
tomados caso, em um curto intervalo de tempo e sem dados totalmente confiáveis, um mercado
de carbono no modelo cap-and-trade precise ser instituído.
Plano Nacional de Alocação de Permissões na Alemanha107
Este item traz os principais pontos do PNA alemão, elaborado de acordo com o Artigo 9 e Anexo III
da Diretiva 2003/87/CE. O PNA alemão, baseado no Guia da Comissão Europeia para auxiliar os
Estados-Membros a implementar os critérios listados no Anexo III da Diretiva 2003/87/CE, está
dividido em 3 partes. A primeira parte destaca a estrutura geral do Plano. A segunda parte
apresenta o Plano no nível macro, que define a quota nacional de emissões e determina a
quantidade total de licenças a serem atribuídas. O terceiro item contém o Plano no nível micro.
Esta parte contém a atribuição de licenças de emissão por operador de cada instalação incluída no
esquema, bem como o volume de licenças de emissão a ser alocado como reserva para novos
operadores.
Estrutura Geral
Os pontos principais da estrutura geral do PNA alemão que merecem ser destacados estão
enumerados abaixo:
1. Governo alemão decide distribuir gratuitamente 100% das licenças de emissão para o período
2005-2007108
2. As permissões são distribuídas anualmente até o dia 28 de fevereiro do ano em questão
3. Consulta pública: Institutos de pesquisa alemães forneceram suporte científico para a
implantação do Plano Nacional de Alocação, em especial na definição das regras para a
atribuição de licenças. Diversos setores da sociedade também participaram deste processo
106

De acordo com a Diretoria Geral da Comissão Europeia para o clima (DG-Clima): “Na ausência de dados confiáveis
sobre a emissão de GEEs, as quotas estabelecidas na fase I do EU-ETS foram baseadas nas “melhores estimativas” (best
guesses). Fonte: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/pre2013/index_en.htm, acessado dia 08/02/2013).
107
Plano Nacional de Atribuição de Licenças de Emissão da Republica Federal da Alemanha, 2005-2007. Ministério do
Meio Ambiente, Proteção da Natureza e da Proteção Nuclear (BMU): Berlin, 31 de Março de 2004.
108
São cobrados somente os custos administrativos referentes a emissão de licenças e registro.
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Plano Macro
O Plano Macro do PNA alemão determina a quota nacional de emissões de GEEs e a quantidade
total de permissões de emissão a serem alocadas em 2005-2007. Este Plano leva em consideração
as metas estabelecidas pelo País para cumprir suas obrigações definidas pelo Protocolo de Quioto
(redução de 21% no período 2008-2012, em relação aos níveis de 1990109). A meta de Quioto inclui
reduções dos seis GEEs110 incluídos no Protocolo. Porém, conforme já mencionado anteriormente,
a primeira fase do EU-ETS (2005-2007) estipula somente quotas de emissões para o gás CO2. Além
disto, somente determinados segmentos foram incluídos na primeira fase (setor energético e
industrial). Assim sendo, o Plano Macro alemão apresenta também a relação entre a quota de
emissão de GEEs (somente CO2) e setores (energia e indústrias) incluídos na primeira fase do EUETS, demais GEEs (outros 5 gases contemplados por Quioto) e demais setores (transporte,
comércio, serviços, emissões domésticas, etc.).
Para quantificar a quota de emissão para o período 2005-2007, o Plano Macro baseou seus
cálculos nas emissões ocorridas num período de referência: média de 2000-2002. Abaixo são
apresentados os principais parâmetros e suas fontes de dados.
TABELA 19 - DADOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MACRO DO PLANO NACIONAL DE ALOCAÇÃO DE
LICENÇAS DE EMISSÃO DA ALEMANHA (2005-2007)

Parâmetro

Observação

Fonte

 Ano-base 1990111, determinado pelo Protocolo de
Quioto.
Linha de
 Dados detalhados por GEE e por setor.
Base
 No período 2008-2012, a Alemanha deve obter uma
(Quioto)
redução de 21% em relação às emissões deste ano
base, para assim cumprir suas metas de Quioto.
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Inventário Nacional Alemão
(1990-2001)112, preparado
conforme determinado para
Partes signatárias da
CQNUMC.

Um acordo de “responsabilidade compartilhada” entre os governos dos Estados-Membros da UE estabelece limites
diferenciados de emissões para cada Estado-Membro, com o objetivo de assegurar que a UE cumpra seu compromisso
de redução global de 8% no âmbito do Protocolo de Quioto.
110
De acordo com o Anexo A do Protocolo de Quioto: Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido Nitroso (N2O),
Hidrofluorocarbonos (HFCs), Perfluorocarbonos (PFCs), e Hexafluoreto de enxofre (SF6).
111
1990 é o ano-base determinado por Quioto para os gases CO2, CH4 e N2O. Para os demais gases (PFCs, HFCs e SF6) o
ano base é 1995.
112
Inventário de Emissões de GEEs Alemão 1990-2001, Relatório do Inventário Nacional de 2003, Comunicação no
âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Agência Ambiental Federal. Berlin, Junho de
2003.
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 Dados de emissão de 2000-2002 usados para
calcular a quota nacional de emissão para EU-ETS-I.
Período de Quota calculada como base na média de emissões
do período de 2000-2002.
referência
 Neste período, já foi obtida uma redução de 14,9%
em relação aos níveis do ano-base (1990).

 Quota de emissão nacional foi estabelecida levando
em consideração as reduções já obtidas no período
2000-2002 (14,9%).
Quota
 Quota para EU-ETS I inclui somente emissões de CO2
EU ETS I
advindas do setor energético e industrial.
2005-2007 Quota é definida de um modo que garanta que a
quantidade total de licenças atribuídas seja
consistente com a meta de redução para 2008-2012.

Cálculos e estimativas do
Instituto Alemão para
pesquisa Econômica (DIW
Berlin)113.
De acordo com esta fonte, os
dados utilizados são
“provisórios” e baseados em
uma análise do Balanço
Energético Nacional de
agosto de 2003114.

Plano Nacional de Alocação
de Licenças de Emissão
Alemão, 2005-2007.

A quota de emissões de CO2 por setor para os setores de energia e indústria foi determinada
primeiramente definindo a quota total de emissões de todos os GEEs contemplados por Quioto
para todos os setores (energia, indústria, transporte, comércio, serviços, emissões domésticas,
etc.). Subsequentemente, foram extraídas deste total, as emissões de CO2 somente para os setores
incluídos no EU-ETS I (energia e indústria).
Para definição da quota de emissões dos setores incluídos no EU-ETS I, também foram levados em
conta os compromissos voluntários assumidos pela comunidade empresarial alemã para reduzir
suas emissões de CO2 (setor não incluído no EU-ETS) e políticas nacionais sobre a eliminação
gradual do uso de energia nuclear. Isto é necessário para que as diversas quotas de emissão
(incluídas ou não no EU-ETS I, voluntárias, compulsórias, em função de políticas energéticas, etc.)
estejam todas alinhadas e focadas em cumprir as metas estabelecidas por Quioto.
Plano Micro
O Plano Micro define as regras para atribuição de licenças de emissão para cada instalação e seu(s)
operador(es). O Plano também determina como atribuições especiais (early action, tecnologias
limpas, eficiência energética, etc.) devem ser concedidas e de que forma reservas devem ser
estabelecidas para acomodar novos participantes. A coleta de dados de cada instalação incluída no
esquema ocorreu da seguinte forma:
Os dados foram coletados ou estimados individualmente para cada instalação. Dados tiveram que
ser compilados numa base voluntária, contando com a ajuda dos operadores. O período de
referência é 2000-2002 e a coleta de dados foi realizada em duas etapas:
113

Cf. Hans-Joachim Ziesing: Emissões Aumentam no Mundo, Nenhuma Reversão em Vista. Em: Wochenbericht des
DIW, 39/2003. Publicação do Instituto Alemão para pesquisa Econômica (DIW Berlin).
114
As fontes mencionadas neste estudo são: Umweltbundesamt (Agência Ambiental Federal), Arbeitsgemeinschaft
Energiebilanzen (Grupo de Trabalho de Balanços Energéticos da Associação de Indústrias Energéticas).
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Primeira fase:
Declarações de emissão do ano 2000 foram analisadas pelos Governos Estaduais. Essas
declarações incluem detalhes sobre substâncias manipuladas e capacidade de produção/geração.
A partir destes dados foi possível calcular a quantidade de emissões de CO2 para 2000. De acordo
com legislação nacional já existente115, quase todas as instalações incluídas no EU-ETS-I já eram
obrigadas a apresentar declarações anuais sobre suas emissões de GEEs.
O objetivo desta primeira etapa foi obter uma visão preliminar das instalações, operadores e
dados disponíveis. Com base nos conhecimentos derivados dessa primeira fase, foi desenvolvido
um software utilizado para coleta de dados na segunda fase deste levantamento. Os resultados da
primeira fase também foram discutidos durante consultas públicas.
Segunda fase:
Os governos estaduais recolheram dados diretamente dos operadores de cada instalação. Este
levantamento abrangeu o período 2000-2002 e contempla toda a informação necessária para a
elaboração do Plano Nacional de Alocação. Grande parte do PNA alemão foi preparado com base
nessa coleta de dados.
Na segunda rodada, as autoridades forneceram o software especialmente desenvolvido para esta
finalidade (RISA-GEN). Este programa é estruturado em quatro níveis: (1) operador, (2) entidade
operacional, (3) instalação e (4) componente(s) de uma instalação.
(1) O nível “operador” é utilizado para descrever de forma clara e transparente quem é o operador
da instalação.
(2) A “entidade operacional” é uma instalação (ou mais instalações) operada(s) pelo operador em
um determinado local.
(3) O terceiro nível define a instalação.
(4) O nível “componente” apresenta os dados das substâncias (matérias-primas, combustíveis,
produtos, etc.) usadas que são relevantes para cálculo das emissões.
Para calcular suas emissões, operadores puderam escolher entre dois métodos:
(1) A aplicação de fatores de emissão e de conversão padrão, usando uma lista nacional de
substâncias já pré-definida. A Alemanha já possuía uma lista padronizada com um grande número
de combustíveis, matérias-primas e produtos, para que fatores de emissão fossem pré-definidos
para aplicação geral em todo o país.
(2) A aplicação de fatores específicos para substâncias recém-definidas. Neste caso, os dados
usados devem ser devidamente fundamentados/evidenciados.
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Portaria no 11 para implementação da Lei Federal de Controle de Emissões: Declaração de Emissão (11 BlmSchV).
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A opção (1) é recomendada para evitar custos adicionais e para que as emissões de CO2 das
diferentes instalações fossem determinadas por meio de uma base comum.
Diversos métodos de cálculo são aceitos:
(1) A partir da quantidade de combustível usado.
(2) A partir da quantidade de matéria-prima utilizada (input).
(3) A partir da quantidade de produtos finais (output).
(4) Por meio de medições diretas.
Uma combinação de diferentes métodos também é aceita.
O cálculo de emissões desses métodos acima é baseado na relação entre os seguintes fatores:
eficiência do processo, poder calorífico, fatores de emissão por massa/volume e fatores de
conversão.
Conforme previamente mencionado, os dados coletados por instalação vêm do período 20002002. Para instalações que entraram em operação durante ou depois deste período, projeções e
estimativas também foram aceitas. Em alguns destes casos, a atribuição de licenças pôde sofrer
ajustes ex-post.
Uma verificação foi realizada para garantir a qualidade dos dados apresentados pelos diversos
operadores. Isto foi feito por meio de testes de plausibilidade. Em função do número elevado de
instalações contempladas (acima de 5000), isto só foi possível com base em critérios gerais e
automáticos (caixas vazias, entradas erradas, etc.). Essencialmente, os seguintes aspectos foram
averiguados: completitude (indicação de todas as instalações contempladas), consistência (dos
dados apresentados) e transparência (fundamentação e apresentação de evidências,
principalmente para valores não padronizados).

Macro x Micro
O Plano Micro deve necessariamente estar alinhado ao Plano Macro. Por isso, os dois planos
devem chegar ao mesmo resultado no cálculo do total de permissões de emissão a serem
concedidas por instalações. Para obter este alinhamento, o resultado final dos dois planos (macro
e micro) leva em consideração o levantamento de dados realizado por instalação (segunda fase de
coleta de dados do Plano Micro). Isto foi feito das seguintes duas formas:
(1) O Plano Macro define a quota total de emissão do Plano Micro, aplicando a seguinte equação:
CER * (E&IT/E&IR)
Onde:
 CE: Emissões totais de instalações incluídas no comércio de emissões (resultado do
levantamento de dados por instalação do Plano Micro).
 E&I: Emissões totais dos setores de energia e indústria (de acordo com cálculos e
estimativas do Plano Macro).
 R: Ano de referência (2000-2002).
 T: Período de atribuição (2005-2007).
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(2) O Plano Micro é baseado nas emissões das instalações individuais no período de referência
2000-2002. Conforme já mencionado acima, nos cálculos no nível micro, foram incluídas as
atribuições especiais, bem como a reserva para novos operadores. Por isso, o resultado no nível
macro (que não inclui essas exceções) não é o mesmo que o resultado no nível micro. Para obter
um alinhamento dos resultados nos dois níveis, as emissões no nível micro são multiplicadas por
um fator de compliance. Para determinar este fator, fatores de correção para o total de
atribuições especiais e de reservas também são levados em consideração. Deste modo, chega-se a
um resultado final no qual a quota total do Plano Macro está alinhada ao total de atribuições de
emissão do Plano Micro.
Plano Nacional de Alocação de Permissões em Portugal116
Este item traz os principais pontos do PNA português, elaborado de acordo com o Artigo 9 e Anexo
III da Diretiva 2003/87/CE. O PNA português também é baseado no Guia da Comissão Europeia
para auxiliar os Estados-Membros a implementar os critérios listados no Anexo III da Diretiva
2003/87/CE. Abaixo será apresentado um resumo deste PNA, detalhado em quatro componentes:
(1) determinações gerais, (2) definição da quota total de emissões, (3) definição da quota de
emissão por setor e (4) definição da quota de emissão por instalação.
Determinações gerais
Os principais itens das determinações gerais do PNA português estão enumerados abaixo:
(1) As atribuições referentes ao período 2005-2007 serão distribuídas gratuitamente.
(2) O PNA português é baseado no Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC) e em
demais decisões do Governo português sobre estratégias de cumprimento das obrigações
decorrentes do Protocolo de Quioto.
(3) De acordo com as metas de redução de Portugal definidas por Quioto e, levando em
consideração o acordo de “responsabilidade compartilhada” entre os Estados-Membros da UE,
Portugal tem como objetivo não ultrapassar em mais de 27% suas emissões (2008-2012), em
relação aos níveis registrados em 1990.
(4) Não foram incorporados mecanismos adicionais pra definir atribuições especiais para empresas
que adotaram early action.
Definição da quota total de emissões
Para calcular a quantidade total de quotas de emissão a ser atribuída no período 2005-2007,
foram aproveitados dos cenários de referência incluídos no PNAC117. Os cálculos foram baseados
em valores intermediários entre os cenários de referência baixo e alto do PNAC. Estes valores
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Plano Nacional de Atribuição de Licenças de Emissão de CO2, 2005-2007. Versão a no car à Comissão, 4 de maio de
2004. Ministério da Economia e Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente.
117
O PNAC inclui uma metodologia de cenários, na qual diversas projeções de desenvolvimento (econômico e
tecnológico) e de implementação de políticas públicas resultam em diferentes níveis de emissão de GEEs.
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sofreram ainda ajustes para incorporar informação mais recente e projeções de evolução do
sistema elétrico118. O ano de referência utilizado foi 2002.
O cenário intermediário do PNAC está acoplado a uma taxa de crescimento do PIB Português de
3% ao ano até 2015 e de um aumento de 1,5% ao ano dos níveis de emissão de GEEs para 20052007.
É importante observar que os valores contidos no PNA português, apresentado à CE, ainda
poderiam sofrer ajustes em função de: revisão e validação de informação histórica recebida
diretamente das instalações, incorporação de informação adicional das instalações e identificação
de instalações adicionais.
FIGURA 14 - DEFINIÇÃO DA QUANTIDADE DE PERMISSÕES PARA PORTUGAL NO EU ETS I (2005-2007)

Fonte: Adaptado de Plano Nacional de Alocação de Licenças de Emissão de CO2, 2005 – 2007. Versão a
notificar à Comissão, 4 de maio de 2004.
(1) Fonte: PNAC (2003)
(2) Cenários PNAC após ajustes com base em informação mais recente e projeções de evolução do
sistema elétrico.

Definição da quota de emissão por setor
A quota de emissão por setor foi calculada baseada na soma das emissões históricas das
instalações incluídas na primeira fase do EU-ETS I. Em casos específicos, projeções de emissão
também foram utilizadas. Em resumo, a seguinte metodologia de cálculo foi aplicada: a base para
o cálculo foi o valor máximo da média dos dois anos de maior emissão dos triênios 2000-2002 ou
2001-2003, excluindo o ano de menor emissão para correção de situações atípicas. Algumas
exceções foram consideradas: instalações com mudança de capacidade entre 2000 e 2004
desconsideraram dados anteriores a esta mudança e/ou aplicaram projeções e análises
comparativas de instalações existentes. Em setores nos quais se verificou alterações significativas
das instalações ou do mercado, foram utilizadas projeções em vez de informação histórica.
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Informações e projeções da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) do Ministério da Economia e do Emprego.
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No mais, o somatório de emissões de cada instalação foi multiplicado por um “fator de
ajustamento global” de 1,0041. Isto para contemplar futuros aumentos de capacidade em
instalações e, para garantir a coerência entre o somatório das emissões históricas por instalação
versus as projeções globais de emissão de CO2. Assim sendo, o fator de ajustamento global
permitiu a compatibilização entre abordagens top-down e bottom-up.
A informação que serviu como base para realização dos cálculos de emissão por setor foi fornecida
diretamente pelos operadores ao Grupo de Trabalho para as Alterações Climáticas119. Os principais
dados fornecidos pelos operadores foram: características das instalações e respectivos consumos
de energia, matéria-prima utilizada e produto fabricado.
FIGURA 15 - ALOCAÇÃO DAS PERMISSÕES POR SETOR PARA O EU ETS I (2005-2007) EM PORTUGAL

Fonte: Adaptado de Plano Nacional de Alocação de Licenças de Emissão de CO2, 2005 – 2007, versão a
notificar à Comissão, 4 de maio de 2004.
(1) Exclusão do ano de menor emissão para correção de situações atípicas.
(2) Valor máximo da média dos dois anos de maior emissão dos triênios 2000-2002 ou 2001-2003.
(3) No caso de aumento da capacidade entre 2000-2004, mudanças substanciais ou evolução setor
energético.

Alocação das permissões por instalação
A alocação de permissões por instalação foi calculada com base na soma das emissões históricas
de cada instalação; a mesma base de dados utilizada para definição das quotas de emissão por
setor. Porém, as emissões de combustão foram recalculadas, assumindo um “combustível médio”
para cada subsetor120. Nos subsetores com homogeneidade no uso de fontes de combustível, no
qual instalações não possuem a possibilidade técnica de usar diferentes tipos de combustível, a
utilização de um combustível médio não tem impacto.
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Estabelecido em 2003, com a tarefa de elaborar o Plano Nacional de Atribuição de Licenças de Emissão de 20052007.
120
Por exemplo, o setor “termoelétrica” tem como subsetores: carvão, gás natural, óleo combustível, óleo diesel e
biomassa.

120

O valor final foi ainda multiplicado por um fator de ajustamento global, equivalente ao fator
utilizado no cálculo de emissões por setor. A figura abaixo apresenta uma esquematização deste
processo.
FIGURA 16 - ALOCAÇÃO DAS PERMISSÕES POR INSTALAÇÃO PARA O EU-ETS I (2005-2007) EM PORTUGAL

Fonte: Adaptado de Plano Nacional de Alocação de Licenças de Emissão de CO2, 2005-2007. Versão a
no car à Comissão, 4 de maio de 2004.
* Para as instalações com aumentos recentes de capacidade ou produção, recalculou-se o histórico
incorporando informação mais recente ou utilizaram-se projeções.
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ANEXO 3 - MODELO DE LEILÃO NO UK ETS: RELÓGIO DESCENDENTE

Início do leilão

Defra anuncia preço inicial por
tonelada de redução (BSP 100).

Participantes fazem lances com
as quantidades de redução que
fariam para aquele preço.

Não
Defra tem
prerrogativa de
abandonar o leilão.

Defra ficou
satisfeita com os
lances?

Participantes fazem
lances para o novo
preço.

Sim
Sim
Preço X
quantidade maior
que o orçamento?

Não
Participantes se comprometem
com as reduções. Fim do leilão.

Fonte: UK NAO (2004).
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Defra anuncia novo
preço (inferior).

