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 Os mercados de carbono existentes no mundo foram, em geral, implementados 

com metas setoriais diferenciadas que minimizam os efeitos competitivos das políticas 

climáticas. O objetivo deste trabalho é medir os efeitos de eficiência econômica e 

equidade de dois diferentes critérios alocativos em um mercado de carbono para a 

mitigação de GEE da indústria brasileira. Para tal, foram realizadas simulações para o 

período 2010/2030 com um Cenário no qual todos os segmentos da indústria têm uma 

meta igual de redução e um segundo Cenário em que a meta total para a indústria é 

mantida, porém com variações nas metas por segmentos. O objetivo do exercício é 

aproximar ao máximo os custos médios por tonelada de GEE abatida entre os 

segmentos da indústria. Como a alocação de direitos afeta a distribuição de perdas e 

ganhos sem afetar a eficiência do mercado, comparando os dois cenários é possível 

medir tanto os aspectos de eficiência como os de equidade. Para uma meta de 30% o 

valor encontrado para a tonelada de carbono equivalente foi de US$ 301/tCO2e e as 

receitas líquidas com mercado somaram 76 bilhões de dólares. No cenário protecionista 

apenas o setor siderúrgico teve sua meta aumentada enquanto os demais setores tiveram 

suas metas reduzidas e há uma pequena diminuição nas transações e a receita líquida é 

reduzida a 52 bilhões de dólares. Em suma, para auxiliar o desenho do mercado de 

carbono de forma a contemplar políticas protecionistas é importante conhecer custos de 

abatimento e as consequências setoriais resultantes das diferenciações em magnitude da 

meta e nos critérios de sua alocação. 
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The existing carbon markets were generally implemented with differentiated sectorial 

targets in order to minimize the economic effects of climate policies. The main purpose 

of this study is to measure the effects in terms of efficiency and equity of two different 

allocation criteria in a carbon market for greenhouse gas (GHG) mitigation in the 

Brazilian industry. To this end, simulations were performed for the period 2010/2030 

with a scenario in which all segments of the industry have an equal reduction goal and 

another in which the overall goal for the industry is kept, but with variations in targets 

for each sector. The aim of the exercise is to bring the average costs per ton of GHG 

abated among industry sectors as close as possible. As the allocation of rights affects the 

distribution of gains and losses without affecting the efficiency of the market, by 

comparing the two scenarios is possible to measure both efficiency aspects such as 

equity. For a target of 30% to the value found for the ton of carbon equivalent was $ 

301/tCO2e and the net revenue with market was 76 billion dollars. In the protectionist 

scenario just the steel sector had its target increased while other sectors have reduced 

their targets. In this case, there is a small decrease in transactions and net income is 

reduced to $ 52 billion. In short, to assist the design of the carbon markets that 

contemplate protectionist policies is important to know abatement costs and 

consequences resulting from sectorial differentiations in the magnitude of targets and 

the criteria of allocation. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Apresentação do Tema 

O uso de recursos ambientais gera externalidades intra e intertemporais. Essas podem 

afetar agentes/bens públicos ou privados, com muitos ou poucos atores envolvidos. A 

poluição atmosférica, em especial a emissão de gases de efeito estufa (GEE), é um 

exemplo de externalidade negativa, que afeta a todos independentemente da 

contribuição para o processo de acúmulo dos gases na atmosfera (SEROA DA MOTTA, 

2006). 

A partir do reconhecimento da necessidade ações urgentes para inversão na tendência de 

rápido crescimento das emissões de GEE, foi criada em 1992 a Convenção das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima (CNUMC). Esta declaração não estabeleceu metas 

claras de abatimento ou traçou caminhos para alcançar os objetivos almejados. Porém, 

deste processo de negociação nasceram algumas orientações determinantes para os 

futuros acordos, como o princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada, o 

direito ao desenvolvimento sustentável e a necessidade de proteger os sistemas 

climáticos para as gerações futuras. Desde então, o tema ganhou força no contexto 

político mundial. 

O desafio da mitigação das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e as grandes 

diferenças de custo e tecnologia entre as empresas, os setores, os agentes e os países, 

fizeram da flexibilidade no cumprimento das metas uma característica fundamental a 

qualquer política que se proponha a combater as mudanças do clima. Por isso, os 

mecanismos flexíveis de mercado ganharam espaço nas políticas climáticas e vêm 

sendo implementados em diversos países do mundo.  

Nas negociações globalizadas no âmbito da CNUMC, o mercado de carbono emergiu 

como um instrumento eficaz e custo-efetivo para a redução de emissões de GEE. Esse 

instrumento possibilita a divisão dos custos de redução de emissões entre o setor 

público e privado, além de prover a flexibilidade necessária para lidar com os diferentes 

custos de abatimento encontrados dentro dos países e no mundo (IEA, 2010; OCDE, 

2009; EPA, 2013;). 

Neste contexto de criação e desenvolvimento de mercados de carbono, o presente 

trabalho propõe uma simulação de um mercado de carbono para a indústria brasileira 

com o objetivo de testar as implicações em termos de eficiência econômica e da 
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distribuição dos custos e receitas e, considerando dois modelos alocativos de 

certificados. O primeiro em que há metas iguais para todos os segmentos industriais, e 

outro em que a meta para a indústria como um todo é a mesma, porém, cada segmento 

recebe metas distintas. 

No Brasil, 77% das emissões de GEE em 2005 eram provenientes de mudanças no uso 

do solo, enquanto a indústria, somando processos e queima de combustíveis, emitiu em 

2005 cerca de 9% das emissões totais do país (MCT, 2010). Dado este perfil, o Brasil 

apresentou na 15
a
 Conferência das Partes

 
uma proposta de contribuição voluntária para 

combater o aquecimento global através das Ações de Mitigação Nacionalmente 

Adequadas (NAMAs
1
). O país indicou suas propostas na Política Nacional sobre 

Mudança do Clima (PNMC).    

A PNMC é o marco inicial da política climática do Brasil e foi instituída pela Lei n
o
 

12.187/2009 que estabelece seus princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos. Ainda 

segundo a legislação, para alcançar os objetivos da PNMC, o País adotará, como 

compromisso nacional voluntário, ações de mitigação das emissões de GEE, visando 

reduzir entre 36,1% e 38,9% suas emissões projetadas até 2020 (BRASIL, 2009). 

A maior parte do abatimento proposto é concentrada em medidas de redução de 

emissões provenientes de mudanças do uso do solo, representando 24,7% do abatimento 

projetado, tanto para a meta de 36,1%, quanto para a de 38,9%. O restante é divido entre 

os setores de Energia (6,1% e 7,7% do total de abatimento), o setor de Agropecuária 

com (4,9% e 6,1% do total de abatimento) e Siderurgia (0,3% e 0,4% do total de 

abatimento). Estes valores foram revisados no Decreto Federal do Brasil nº 7390 de 09 

de dezembro de 2010 que regulamenta a PNMC, a Tabela 1apresenta a proposta de 

reduções em vigência: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1Nationally Appropriate Mitigation Actions 
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Tabela 1: Proposta Brasileira de Mitigação 2020 

1990 2005 2020

Dados do

Inventário

Dados do

Inventário

Cenário de

Referência 

(Mt 

CO2eq)

(Mt 

CO2eq)
%

(Mt 

CO2eq)
% (Mt CO2eq)

Mudança de

Uso do Solo
813 1329 63% 1404 6%

Amazônia 948

Cerrado 323

Outros 133

Agropecuár

ia
304 416 37% 730 75%

Energia 192 329 71% 868 164% 234

Processos 

Industriais 

+ Resíduos

82 119 45% 234 97%

TOTAL 1389 2193 58% 3236 48% 1168 a 1259

Setores 
Variaçã

o 1990

– 2005 

Variação 

2005–2020 

Cenário de

Referência

Redução de Emissões

no ano de 2020 em

relação ao Cenário de

Referência

 

Fonte: Elaboração própria com base em LA ROVERE et. al, 2013. 

Observa-se assim, que a redução do desmatamento é responsável por 64% de toda a 

mitigação para alcançar a meta de 38,9%.  Outro dado relevante é o aumento de 149% 

nas emissões referentes à geração de energia, que passaria de cerca de 16% das 

emissões em 2005 para 33% em 2020. As emissões industriais, por sua vez, não 

apresentam grande variação para o período.  

Deste modo, apesar de grande parte das emissões nacionais ainda estarem relacionadas 

ao uso do solo, este perfil está sendo alterado, o que irá requerer alterações nas políticas 

de mitigação nacional (LA ROVERE et. al, 2013). A Tabela 2 apresenta estimativas de 

emissões de GEE no Brasil para o período entre 2005 e 2011. 

Tabela 2: Emissões Brasileiras 2005/2011 

Setor 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mundaças de Uso do Solo 1570 1218 1072 1139 652 599 570

Energia 329 347 361 380 365 410 436

Agriculura 416 416 413 415 421 432 444

Processis industrais 77 77 81 83 75 86 90

Resíduos 39 41 41 42 43 44 44

Total Emissões Brutas 2.430     2.100     1.969     2.059     1.556     1.570     1.584     

Total Emissões Líquidas 2.190     1.783     1.651     1.742     1.239     1.253     1.267      

Fonte: AZEVEDO, 2012  

A partir da Tabela 2, observa-se que as emissões do país caíram cerca de 35% nos 

últimos anos. O Gráfico 1 apresenta a variação setorial de emissões para o mesmo 

período.  
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Gráfico 1: Evolução das Emissões Brasileiras entre 2005 e 2011 Por Setor. 

 

Fonte: AZEVEDO, 2012 

Observa-se que esta redução foi puxada por uma queda de 64% nas emissões 

provenientes do uso do solo, o que encobre o crescimento de outros setores como 

energia e processos industriais. No relatório da McKinsey (MCKINSEY&COMPANY, 

2009ª) com horizonte de 2005 a 2030
2
, as emissões do setor industrial cheguem a 26% 

do total do país.  

Esta alteração no perfil de emissões do país exigirá mudanças também no foco das 

medidas de mitigação propostas. Isto é, as políticas de mitigação serão menos baseadas 

nas mudanças de uso do solo e os setores energéticos e produtivos aumentarão sua 

contribuição. Assim, é preciso considerar formas custo efetivas de incluir as emissões 

industriais no foco das medidas de mitigação.   

Segundo o Balanço Energético Nacional (BEN) 2012, a indústria brasileira já representa 

11% do consumo de derivados de petróleo no país, atrás apenas do setor de transporte, e 

é o maior consumidor de eletricidade, correspondendo a 43,6% da demanda em 2011 

(EPE, 2012). Atualmente, 85% da oferta de eletricidade nacional vem das 

hidroelétricas, o que reduz as emissões dos processos energointensivos dependentes de 

energia elétrica (EPE, 2012). 

Por outro lado, gerar energia a partir de hidroelétricas e outras formas de geração 

renovável aumenta a vulnerabilidade do sistema energético às mudanças climáticas 

(SHAEFFER et al., 2008). Esta vulnerabilidade, em especial a incerteza hidrológica, 

afeta positivamente o preço da energia (TOLMASQUIM, 2000). Assim, além de 

investir em energias renováveis, o país precisa também investir em medidas de 

                                                             
2 A metodologia do estudo para o Brasil considerou um crescimento médio do produto interno bruto (PIB) 

de 3,5% ao ano (a.a.) de 2010 a 2015 e um crescimento de 2,8% a.a. de 2015 a 2030. Assumiram-se 

preços e custos de 2005, um preço médio do barril de petróleo, para fim de cálculo de preços de outros 

energéticos, de US$ 60 e uma taxa de desconto de 4%, pouco realista para o cenário da economia 

brasileira. 
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eficiência energética para utilizar a energia de forma mais sustentável, reduzindo os 

custos e as vulnerabilidades no médio prazo.  

Além dos prognósticos de aumento da participação do setor industrial, outras questões 

levantam a importância de incluir este setor nas políticas de mitigação das mudanças 

climáticas, tais como: 

 Os países que ainda estão desenvolvendo seus parques industriais podem fazê-lo de 

forma mais sustentável, o que é, em geral, mais barato que alterar uma estrutura já 

consolidada; (MCKINSEY, 2009a
;
 MCKINSEY, 2009b). Não aproveitar a vantagem 

pode levar a um lock-in tecnológico em técnicas e infraestrutura pouco sustentáveis 

(MCKINSEY&COMPANY, 2009b); 

 O Brasil exporta produtos de grande intensidade energética como aço e alumínio, 

entre outros. Dessa forma, a redução das emissões pode ser um fator de aumento da 

competitividade e uma forma de diferenciar estes produtos (RATHMANN, 2012; 

SEROA DA MOTTA, 2011a); 

 É preciso desenvolver e passar pela curva de aprendizagem para que as tecnologias 

possam ser barateadas, adaptadas e criadas no país. Direcionar os investimentos de 

P&D para tecnologias sustentáveis pode reduzir o custo futuro de inovações 

(ROCHEDO, 2011); 

 A existência de inúmeras opções tecnológicas de abatimento a custos baixos e até 

mesmo negativos no setor industrial (HENRIQUES JR, 2010; 

MCKINSEY&COMPANY, 2009b; LA ROVERE et al., 2006; SEROA DA MOTTA 

et al., 2012).  

Portanto, para que o país não fique trancado em tecnologias carbono-intensivas é 

necessário que a indústria nacional entre nos planos de desenvolvimento de uma 

economia verde. Já que conta com diversas vantagens comparativas em setores de alta 

intensidade de emissões, é importante manter estas indústrias na ponta da fronteira 

tecnológica.  

Assim, a quantificação destes custos e oportunidades, a escolha das metas, e os meios 

de financiar este processo são questões de extrema relevância para traçar os objetivos 

econômico-ambientais. Porém, o desenho desta política tem diversas implicações tanto 

a nível nacional quanto a nível internacional.  
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O mercado de carbono se coloca como uma das opções de instrumentos mais discutidos 

para a transição para economias de baixo carbono (SEROA DA MOTTA, 2011b). No 

entanto, as questões-chave no desenho do escopo de um mercado de carbono como a 

definição da meta, a cobertura do programa e a alocação dos certificados têm 

consequências sobre os impactos distributivos dos custos e dos benefícios gerados por 

está política.   

Essas opções podem facilitar ou não a aceitação política deste projeto. O presente 

trabalho propõe um modelo simples de simulação de mercado de carbono para o Brasil 

buscando compreender o efeito distributivo de metas diferenciadas e metas iguais. Deste 

modo, o objetivo deste trabalho é fazer simulação de um mercado de carbono na 

indústria brasileira calculando o impacto de uma politica protecionista vis-a-vis uma 

política igual para todos os setores.  

1.2. Apresentação do trabalho 

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar os impactos de dois 

cenários de alocação de certificados distintos em um possível mercado de carbono na 

indústria brasileira.  O primeiro Cenário em que os segmentos têm metas iguais e um 

segundo estes segmentos recebem metas diferenciadas. Com isso, o estudo visa 

compreender como uma política protecionista em um mercado de carbono pode afetar 

sua eficiência bem como a distribuição dos ganhos e perdas geradas por esta política. 

O Capítulo 2 resenha a literatura teórica e empírica sobre instrumentos econômicos na 

política ambiental, com destaque aos mecanismos de criação de mercado e apresenta, 

também, as experiências internacionais de mercados de carbono. O Capítulo 3 apresenta 

o modelo e os procedimentos estimativos e discute os resultados encontrados.  

Neste trabalho foi desenvolvido um modelo de simulação de mercado de carbono para a 

indústria brasileira no período de 2010 a 2030. Este modelo faz uma leitura da curva de 

custo marginal de abatimento (CCMA) produzida pelo Banco Mundial (2010) e 

adaptada por SEROA DA MOTTA et al. (2012). Para tal, foi estabelecida uma meta 

para o setor industrial brasileiro de 30% de redução de emissões de GEE em relação à 

linha de base. A partir deste ponto, foram calculados os fluxos de certificados bem 

como as receitas, custos e economias advindas deste mercado em dois cenários 

distintos: (i) Simétrico e (ii) Protecionista. 
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No Cenário I todos os segmentos têm metas iguais, isto é, todos os segmentos 

analisados devem abater 30% de suas emissões previstas na linha de base.  No Cenário 

II, foi proposto o mesmo abatimento de 30% para o conjunto da indústria, porém com 

metas setoriais variando entre 20% e 40% de forma a equalizar os custos médios 

setoriais. Com esse objetivo, nesse cenário se protegem os setores que apresentam 

maior custo de abatimento e, assim, podem ser analisados os impactos distributivos dos 

diferentes critérios de alocação.   

Essa análise distributiva é uma das principais diferenças desse estudo em relação aos 

trabalhos anteriores que simularam mercado de carbono no Brasil (RATHMANN, 2012, 

RATHMANN et al., 2010 e PIRIS-CABEZAS e LUBOWSKI, 2009). 

Para uma meta de 30% o valor encontrado para a tonelada de carbono equivalente foi de 

US$ 301/tCO2e e as receitas líquidas com mercado somaram 76 bilhões de dólares. No 

cenário protecionista apenas o setor siderúrgico teve sua meta aumentada, gerando um 

subsidio cruzado entre a siderurgia e os demais setores industriais. Assim, os demais 

setores tiveram suas metas reduzidas e há uma pequena diminuição nas transações e a 

receita líquida é reduzida a 52 bilhões de dólares. É importante salientar que em ambos 

os cenários, os custos com mercado totalizaram menos da metade dos custos com 

mercado, isto é, independentemente das metas o mercado gerou economias para todos 

os setores.  

O último Capítulo conclui-se que para auxiliar o desenho do mercado de carbono de 

forma a contemplar políticas protecionistas é importante conhecer custos de abatimento 

e as consequências setoriais resultantes das diferenciações em magnitude da meta e nos 

critérios de sua alocação. 
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2.  MERCADO DE CARBONO 

Os instrumentos econômicos, como a taxação de emissões e os mercados de  

certificados transacionáveis de emissão, têm sua base na teoria Pigouviana. Estes dois 

instrumentos são equivalentes do ponto de vista teórico. Assim, caso o regulador tenha 

informação perfeita, o resultado será o mesmo em ambos os casos, tanto em termos da 

quantidade abatida quanto do custo de abatimento. Isto é, caso o regulador tenha 

condições de determinar o preço de equilíbrio
3
 ou a quantidade ótima de emissões 

permitida, ambas as opções conduziriam ao ótimo social (BAUMOL e OATES, 1988; 

WEITZMAN, 1974). 

Deste modo, tanto faz para o emissor pagar p* para o regulador como taxa por unidade 

emitida ou ir ao mercado e pagar p* pela mesma unidade emitida. Desta forma, em 

ambos os casos o produtor vai emitir a mesma quantidade seja via taxação ou via 

mercado (BAUMOL e OATES, 1988; WEITZMAN, 1974). O Gráfico 2 ilustra essa 

relação.   

Gráfico 2: Preço versus Quantidade 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da tradução de: BAUMOL e OATES (1988). 

No Gráfico 2, o eixo x representa a quantidade total abatida em comparação ao cenário 

de ausência de uma política de restrição de emissões. A curva BB representa o benefício 

social marginal das emissões como função das unidades abatidas e sua inclinação se 

deve à redução do benefício gerado. Quanto mais “puro” estiver o ambiente, ou seja, 

quanto menores forem as emissões existentes, menor o benefício por reduzi-las. O 

oposto vale para os custos marginais de abatimento que aumentam quando as emissões 

tendem a zero, curva CC.  

                                                             
3 Aquele que orienta o mercado ao nível ótimo de produção 
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Neste caso, o ponto ótimo, E, se dá no encontro das curvas, i. e. no ponto em que o 

custo marginal de abatimento se iguala ao benefício social por unidade adicional 

abatida. Assim, este ponto pode ser atingido tanto pela imposição de uma taxa de f por 

unidade emitida ou pela determinação de uma emissão total que gere uma redução q de 

unidades emitidas (BAUMOL e OATES, 1988).   

No entanto, sob a presença de incerteza, o bem estar social pode variar 

consideravelmente levando-se em conta um sistema de taxação Pigouviana ou 

certificados transacionáveis. Estas variações dependem da forma dos danos marginais 

ou das funções de custo de abatimento, bem como do grau de incerteza sobre os custos 

de abatimento e os benefícios sociais gerados. A partir destas informações e/ou a 

ausência das mesmas, a autoridade deve escolher a política mais eficiente para o 

objetivo almejado (BAUMOL e OATES, 1988).   

Gráfico 3: Preço versus Quantidade - Na presença de incerteza  

 

Fonte: Elaboração própria a partir da tradução de: Baulmol e Oates (1988). 

Considerando uma curva de custo marginal conhecida pelo regulador (CC) e uma curva 

benefício social (B*), em que não haja segurança sobre sua efetividade, e o órgão 

regulador elege E* como o ponto ótimo, tanto faz impor uma taxa f* ou limitar as 

emissões a q*, o resultado será o mesmo (BAUMOL e OATES, 1988).   

No entanto, observando o Gráfico 3A, caso a curva de benefício real seja a B** e não 

B*, ou seja, o benefício marginal de abatimento foi subestimado, o abatimento de q* 

será insuficiente para alcançar o ótimo social (que seria no ponto q**). Dessa forma, 

existirá uma perda social, correspondente ao triângulo rasurado no Gráfico 3B. O 

inverso vale para uma superestimativa do benefício social, ou seja, ele é menor que o 

esperado e também haverá perdas sociais. No entanto, estas perdas serão as mesmas 
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tanto em um controle via preço quanto em um controle via quantidade (BAUMOL e 

OATES, 1988).   

Já no caso da incerteza sobre os custos, o mercado garante que, independentemente 

destes custos, o teto das emissões será garantido. Um sistema de taxas garante a 

minimização dos custos e a equalização dos custos marginais de controle de emissões, 

independentemente dos níveis de abatimento atingidos. Assim, o regulador que opta 

pelo mercado de certificados tem a certeza do sucesso de sua meta ambiental, podendo, 

contudo, ser surpreendido pelos custos de sua política, enquanto a escolha de 

mecanismos de taxação terá certeza dos custos marginais de abatimento, sem, no 

entanto, garantir que as metas de abatimento sejam cumpridas (BAUMOL e OATES, 

1988).   

O Gráfico 3B apresenta o caso em que o regulador tem plena confiança em sua curva de 

benefício marginal do abatimento (BB), mas, apresenta pouca confiança em sua curva 

de custos marginal antecipada (Ca). Supondo que a curva esperada Ca seja, por 

exemplo, maior que sua curva CMA verdadeira (Ct), os resultado entre controles via 

preço e via quantidade irão divergir. Seguindo esta suposição, o regulador determinaria 

a taxa de efluente ao nível f ou a quantidade abatida de qp, isto é, o regulador trabalharia 

com o ponto ótimo Ea. No entanto, o ponto ótimo real (Et) é dado pelo equilíbrio entre 

Ct e B (BAUMOL e OATES, 1988).  

Assim, obtêm-se os seguintes resultados: 

 qo> qp: Caso seja limitado pela quantidade, haverá um abatimento menor que o 

ótimo po; 

 qo<qf: Caso seja implementado um sistema de taxação sobre emissões/efluentes 

no valor de f por unidade, o abatimento realizado será maior que aquele 

necessário para se alcançar o nível ótimo de emissões
4
. 

Desse modo, no caso de um mercado de certificados haveria uma emissão acima do 

nível ótimo, enquanto no caso da taxação, haveria uma redução acima do ponto ótimo. 

A magnitude do erro, i.e., |qp-qo| e |qf-qo|, depende das características das curvas de 

custo marginal de abatimento e das curvas de benefício social. Assim, as perdas no 

excedente do produtor ou do consumidor dependem do formato das curvas. Desta 

                                                             
4 Supondo o caso básico em que a curva de benefício marginal seja negativamente inclinada e a curva de 

custo marginal positivamente inclinada. 
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forma, a escolha do melhor instrumento depende da disponibilidade e da confiança nas 

informações para a composição das curvas, bem como do formato das mesmas 

(BAUMOL e OATES, 1988). 

Observa-se que, apesar da equivalência teórica, do ponto de vista prático estes 

instrumentos são bastante divergentes. Assim, apresentam-se a seguir algumas questões 

práticas na comparação entre essas duas políticas. 

O controle via quantidade garante com mais segurança a realização dos objetivos 

ambientais da política, pois ao se estabelecer uma taxa muito baixa, podendo haver 

emissões acima do esperado, não permitindo que se alcancem os padrões ambientais 

desejados. Dessa forma, a agência ambiental deveria aumentar novamente as taxas para 

alterar as emissões, o que é politicamente complicado e indesejável. Por outro lado, com 

o controle via quantidade, não haveria, em princípio, problemas de emissões acima do 

desejado (BAUMOL e OATES, 1988). 

Outros fatores a favor dos mercados de certificados transacionáveis de emissões são as 

consequências do crescimento econômico e da inflação sobre as taxas. O crescimento 

econômico pode levar firmas já estabelecidas e novas firmas a aumentarem sua 

produção e, consequentemente, sua demanda por emissões de efluentes. Já o processo 

inflacionário pode erodir o valor real da taxa, subestimando-a. Desse modo, a 

autoridade reguladora deverá escolher entre aumento impopular de taxas e padrões de 

qualidade ambiental. Quando se faz um controle via quantidade, as próprias forças de 

mercado acomodam as novas demandas e novos preços, sem que o órgão regulador 

tenha o passivo destas alterações (BAUMOL e OATES, 1988) 

A taxação pode também ser mais custosa para os poluidores, já que representa uma 

nova carga tributária, mesmo representando uma transferência de pagamentos para a 

sociedade. No caso de um mercado com leilão inicial dos certificados, esse problema 

também existiria, mas poderia ser resolvido com a distribuição inicial gratuita dos 

certificados com base em suas emissões históricas (BAUMOL e OATES, 1988). 

Para diversos casos de efluentes líquidos e gases poluentes é importante uma distinção 

geográfica entre poluidores e dos padrões ambientais nas áreas em que estão suas 

instalações. Nestas circunstâncias, diferenciar as taxas para cada região é difícil, já um 

sistema de certificados transacionáveis pode abordar esta dimensão geográfica de forma 

mais aceitável politicamente. Por fim, o mercado de certificados é mais viável pela 
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familiaridade com este tipo de instrumento. A adoção de taxas sobre emissões de gases 

poluentes requer a criação de uma série de metodologias de controle tanto para 

reguladores quanto para regulados (BAUMOL e OATES, 1988). 

Por outro lado, as taxas podem ser consideradas uma boa fonte de recursos para o setor 

público. Outro fator a favor das taxas, em detrimento dos mercados de certificados é a 

questão da equidade. Pelo princípio do poluidor/pagador, a sociedade é a proprietária 

dos bens e serviços ambientais, e aqueles que usam estes recursos devem compensar a 

sociedade pela perda de qualidade ambiental e de seus recursos ou serviços (BAUMOL 

e OATES, 1988).  

Outro ponto em favor das taxas é a incerteza quanto aos custos de transação do 

mercado. A criação de um mercado requer uma distribuição inicial destes direitos. No 

entanto, independentemente do modo de alocação inicial, é preciso que ocorra uma série 

de transações entre os emissores para que se alcance o resultado custo efetivo. Dessa 

forma, há um claro incentivo a estas transações: aqueles agentes com grande alto custo 

de abatimento estariam dispostos a pagar pelos direitos reservados àqueles cujos custos 

de abatimento são mais baixos (BAUMOL e OATES, 1988).  

No entanto, existem outras questões, como estratégias de médio prazo e custos de 

pesquisa que levam a um comportamento não ótimo por parte dos agentes. Já numa 

política de taxação de emissões, o agente simplesmente responde a um sinal de preços 

dado, por isso, pode ser mais fácil alcançar a alocação ótima a mínimo custo em tal 

sistema (BAUMOL e OATES, 1988). 

Durante a década de 60, enquanto economistas debatiam o problema da determinação 

do nível ótimo da taxação de efluentes, esse “emaranhado delicioso complexo de usos 

comuns, externalidades e problemas de pico de carga” (DALES, 1968). Dales propôs 

uma solução mais factível, diante da realidade política e das informações disponíveis: 

um mercado de certificados transacionáveis de emissões.  

A criação de uma taxação por emissões apresenta alguns desafios, dentre eles, o 

problema administrativo no cálculo dessa taxa. Segundo DALES (1968) aproximar o 

preço sombra ótimo e as taxas reais de utilização seria “um pesadelo”. Além disso, 

conhecer o custo de oportunidade dos agentes para o abatimento é uma tarefa complexa, 

dado o número de alternativas disponíveis.  
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Ainda segundo este autor, os instrumentos de mercado têm a vantagem de evitar 

intermediários, mediações e outras complicações como as interdependências entre usos 

e usuários de bens. No entanto, a existência de um sistema de preços naturais depende 

“crucialmente” da instituição da propriedade deste bem negociado. Dessa forma, a 

dificuldade em precificar o uso de bens e serviços ambientais se deve à falta de direitos 

de propriedade bem definidos, já que os preços são o pagamento de direitos de uso ou 

de propriedade, de um ativo (DALES, 1968). 

Assim, a proposta do autor é simples: a construção deste mercado com o 

estabelecimento pelas autoridades ambientais de limites às emissões, e em seguida, o 

leilão estes direitos de emissão. Conforme o mercado secundário se desenvolve, se 

obtém uma clara sinalização de preços que indica o custo de oportunidade dos 

poluidores. Desse modo, todos os agentes encontrariam o mesmo preço para os 

certificados e, por conseguinte, os custos marginais de abatimento seriam equalizados e 

os custos totais de abatimento minimizados (BAUMOL e OATES, 1988; ICAP, 2012). 

Ao revisar o debate sobre preços e quantidades no contexto das mudanças climáticas, 

PIZER (2002) aponta que os estudos que tratam do tema frequentemente ignoram as 

enormes incertezas sobre custos e benefícios de futuros abatimentos. Estas incertezas 

podem levar a grandes diferenças entre ambos os instrumentos. Dentre seus resultados, 

destaca-se que as taxas seriam mais eficientes no controle das emissões de GEE. Essa 

característica se deve a uma curva de benefício marginal relativamente plana associada 

a reduções de emissões (PIZER e FUTURE, 1997; PIZER, 2002). 

Assim, observa-se que o debate sobre a eficiência econômica e a eficácia ambiental 

entre instrumentos de regulação direta e mecanismos de mercado, seja via preço ou 

quantidade, ainda está em andamento. No entanto, existe uma ideia difundida de que 

dificilmente, um único instrumento pode resolver todos os problemas. Os diversos 

arranjos possíveis criam combinações que podem minimizar os custos do abatimento 

tanto para o setor público quanto para o privado. Assim, a escolha destes instrumentos é 

uma questão também de economia política e inclui diversos aspectos na sua análise, 

como questões distributivas e de eficiência. 

Na próxima seção serão descritos alguns dos mercados de carbono em operação no 

mundo. Serão tratados apenas mercados de carbono desenvolvidos no âmbito da 

Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e vinculados a obrigações, já 
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que os mercados voluntários não têm o problema da alocação dos certificados. Dessa 

forma, pode-se observar as diferenças entre os escopos destes programas. 

2.1. Experiências Internacionais de Mercado de Carbono  

Muitos países já possuem ou estão implementando mercados domésticos de certificados 

transacionáveis de emissões. O mapa abaixo cobre vinte e nove jurisdições, incluindo 

oito com um mercado de carbono em vigor, nove onde a implementação de um mercado 

de carbono está agendada e doze onde um mercado de carbono está sob consideração.  

Figura 1: Mercado de Carbono no Mundo 

 

Fonte: ICAP, 2013. 

Conforme apresentado no Capítulo 1, os instrumentos de mercado estão sendo 

amplamente utilizados como instrumentos estratégicos para a mitigação de emissões de 

GEE. Para ilustrar a diversidade de objetivos e escopos possíveis nesta seção serão 

selecionadas quatro experiências distintas no âmbito internacional.  

O mercado de certificados transacionáveis de emissões ganhou espaço nas políticas 

climáticas globais em especial no contexto pós-Quioto. Assim, serão apresentados 

mercados com diferentes perfis no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima com metas vinculadas a compromissos legais de abatimento de 

emissões. São eles:  

(a) O mercado europeu, maior mercado de certificados transacionáveis de 

carbono em operação;  
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(b) O mercado da região metropolitana de Tóquio por sua peculiaridade quanto 

às fronteiras do mercado;  

(c) O recém-criado mercado neozelandês, que tem a maior cobertura além de 

trabalhar de maneira inovadora com as questões de uso do solo, que podem ser 

interessantes para o caso brasileiro; e 

(d) O mercado australiano, que também tem importantes metas de redução de 

emissões de uso do solo; 

A ideia é apresentar brevemente cada mercado com suas características gerais e 

peculiaridades, bem como as principais questões distributivas. 

 

2.1.2 Mercado Europeu de Certificados Transacionáveis 

O Mercado de Certificados Transacionáveis de Emissões da União Europeia (EU ETS
5
) 

é o mais desenvolvido e maior mercado de carbono em atividade. Atualmente, o EU 

ETS conta com os 27 membros da União Europeia (UE), além de Islândia, 

Liechtenstein e Noruega. Os países da UE obtiveram o direito e adotaram um sistema 

para cumprir as metas de Quioto em bloco. Dessa forma, foi determinada uma meta 

agregada europeia em quantidades absolutas e regulação downstream. O objetivo do 

programa era de reduzir em 2012 as emissões a 6,5% abaixo dos níveis de 2005 ou 5% 

abaixo dos níveis de 1990 (IEA, 2010). 

Para acomodar a diversidade econômica da UE as metas foram diferenciadas para cada 

país membro. Países mais desenvolvidos tiveram metas mais rigorosas, tais como: 28% 

para Luxemburgo; 21% para Alemanha e Dinamarca, enquanto Portugal poderia 

aumentar suas emissões em até 27% e a Grécia em 25%. A implementação desse 

mercado foi dividida em três fases/períodos: Fase I -2005/2007; Fase II- 2008/2012; 

Fase III- 2012/2020 (IEA, 2010).   

O programa começou em 2005, cobrindo 12.000 instalações em 25 países membros, o 

que corresponde a cerca de 50% das emissões de CO2 da UE. A primeira etapa tinha 

como objetivo criar a infraestrutura para o comércio de emissões, ganhar experiência no 

uso do sistema e testar as regras impostas (IEA, 2010). 

                                                             
5 European Union Emission Trade Scheme 
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Nesta fase, as instalações cobertas pelo programa eram basicamente as instalações do 

setor elétrico com capacidade instalada acima de 20MW e indústrias energointensivas, 

tais como: refinarias, coquerias, siderurgia e metalurgia, e produção de cimento, de 

vidro, cal, tijolos, cerâmica, papel e celulose (GILBERT et al., 2006). 

Vinte e um dentre os vinte e seis participantes do programa na Fase I utilizaram um 

nível setorial de meta. Nesta Fase I, os certificados foram alocados anualmente de 

acordo com os Planos Nacionais de Alocação (NAPs). 

Com relação à forma de distribuição dos certificados, 95% foram distribuídos 

gratuitamente. Todos os países usaram, em maior ou menor grau, distribuições gratuitas 

com base em emissões históricas (Grandfathering
6
) para alocar praticamente todos os 

certificados. No contexto do grandfathering (GF), os países utilizaram diferentes 

abordagens, como anos-base diferentes para cada um dos setores e médias das emissões 

dos últimos anos, dentre outros (GILBERT et al., 2006).  

Os países que utilizaram benchmarking
7

 (BM) foram: Bélgica (setor elétrico), 

Alemanha, onde as instalações poderiam escolher entre GF ou BM (cerca de 30% das 

instalações optaram por benchmarking); Finlândia (refinarias); Lituânia (eletricidade); 

Holanda; Eslovénia e Suécia (GILBERT et al., 2006). 

Naquele primeiro momento, não era permitido o banking dos certificados para a Fase II, 

para que erros na fase de teste não fossem repassados ao Sistema. Esta medida evitou 

que o excesso de alocação verificado com a queda dos preços dos certificados se 

transferisse para o segundo período de transações (IEA, 2010).  

Segundo a IEA (2010), esta superalocação das emissões no período I é atribuída a falta 

de dados robustos sobre as emissões, passadas e futuras, durante a etapa de preparação 

dos Programas Nacionais de Alocação (NAP). Desse modo, nos anos de 2006 e 2007, 

os preços do carbono no mercado colapsaram. Mesmo com o excessos de oferta e 

baixos preços, estima-se que esta primeira etapa tenha reduzido as emissões entre 2% e 

5% (120 MtCO2eq e 300 MtCO2eq) no período (IEA, 2010).  

                                                             
6
 Este método alocativo em que os certificados são distribuídos gratuitamente é conhecido na literatura 

como grandfathering. 
7 Benchmarking é um modelo de distribuição de certificados que se baseia em intensidade de emissões 

por valor ou quantidade produzida. 
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A Fase II foi desenhada para coincidir com o término do compromisso de Quioto. Nessa 

etapa o escopo é semelhante ao da anterior. Nesse período, a meta de redução de 

emissões era de 6,5%, abaixo dos níveis de 2005. A cobertura do programa era 

semelhante à Fase I, à exceção da inclusão do setor de transporte aéreo em 2012. A 

maioria dos certificados ainda foi distribuída gratuitamente (IEA, 2010; BANCO 

MUNDIAL, 2012; OCDE, 2009). 

Durante esta fase teve início a crise econômica mundial de 2008. Assim, neste período 

houve bruscas quedas na produção industrial e geração elétrica, ocasionando um 

inesperado excesso de certificados. Ao contrário da primeira fase, esta nova etapa 

contemplava a possibilidade de banking, o que impediu a queda brusca dos preços, 

como observado em 2006. Assim, o preço da licença europeira ficou próximo de 25 

Euros/tCO2eq durante o ano de 2008, com queda nos anos seguintes. Durante o ano de 

2012, os preços variaram entre 6 Euros/tCO2eq e 9 Euros/tCO2eq (IEA, 2010; WB, 

2012). 

Na Fase III, as decisões de alocação serão centralizadas, coordenadas pela Comissão 

Europeia. Assim, as indústrias serão tratadas de forma igual entre os Estados membros, 

com regras harmonizadas para os leilões, a alocação, o tratamento de novos operadores, 

os critérios para o recebimento gratuito de certificados e os offsets do programa (IEA, 

2010). Dessa forma, a proteção dos setores será menor e os preços serão revelados nos 

leilões evitando excessos de alocação. 

Nesta fase também haverá um incremento na participação dos leilões na distribuição dos 

direitos. Além disso, os operadores do setor elétrico não terão certificados distribuídos 

gratuitamente. Já as indústrias energointensivas terão seus certificados alocados por 

BM. A partir de 2013, as emissões deverão reduzir em 1,74% por ano até 2020.  

Desde a sua criação, este mercado cresceu 11% ao ano e hoje movimenta cerca de US$ 

171 bilhões. Este crescimento se deu apesar da queda de preços observada, dado o 

excesso de oferta nas fases I e II. Segundo o Banco Mundial (WB, 2012), três fatores 

geram preocupação nesta nova fase do EU ETS que se inicia: (a) a redução drástica das 

emissões da UE durante a crise econômica 2008-2009, seguida por uma fraca 

recuperação industrial, (b) o investimento doméstico substancial em energias 

renováveis, e (c) atual oferta de certificados provenientes dos Mecanismos de 

Desenvolvimento Limpo, em grande parte estimulada pelo próprio EU ETS. A Figura 2 
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apresenta os volumes negociados e os preços para as diversas unidades negociadas 

desde 2008. 

Figura 2: EU ETS- Volumes e Preços 

 

Fonte: Banco Mundial, 2012. 

A partir das lições aprendidas, a nova fase já tem mudanças previstas. Os certificados 

distribuídos aos países serão determinados pela média dos certificados da fase II e o 

número de certificados irá ser reduzir ano a ano 1,7% até 2020. Além disso, a forma de 

distribuição tenderá, cada vez mais, a leilões ao invés do grandfathering, sendo 30% em 

2013 e chegando a 100% dos certificados até 2020. Com relação aos offsets, serão 

aceitos apenas aqueles vindos dos países menos desenvolvidos, excluindo-se, os 

certificados de países em desenvolvimento registrados pós-2012 (BANCO MUNDIAL, 

2012). 

2.1.3 Região Metropolitana de Tóquio 

O papel das grandes cidades é cada vez mais relevante para o controle de mudanças 

climáticas. A região metropolitana de Tóquio concentra 13 milhões de habitantes em 

uma área de 2.188 km
2
 e corresponde a cerca de 20% do PIB do Japão. Em 2007, o 

Governo Metropolitano de Tóquio lançou a Tokyo Climate Change Strategy and the 

Tokyo Metropolitan Environmental Master Plan. Este plano tem dois programas 

principais, sendo o primeiro de redução obrigatória de emissões, com apresentação 
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mandatória de inventários e criação de mercados de carbono e o segundo consiste em 

um programa de construções verdes para novos prédios. Desta forma, o Plano mescla 

mecanismos de mercado e de regulação (TOKYO METROPOLITAN 

GOVERNMENT, 2012). 

A cidade emite 63 milhões de toneladas CO2 anualmente e grande parte destas emissões 

vem do consumo de energia, por isso muito do esforço é direcionado a medidas de 

eficiência energética. Do total de emissões anuais, 49% vêm de instalações prediais e 

industriais, 22% do transporte e 28% do consumo residencial de energia. A meta da 

metrópole é reduzir as emissões em 25% dos níveis de 2000 até 2020 (TOKYO 

METROPOLITAN GOVERNMENT, 2012). 

O mercado de carbono foi lançado em abril de 2010 e é o primeiro programa urbano do 

mundo. O objetivo do programa é reduzir o consumo final de energia de grandes plantas 

industriais e prédios comerciais. A inclusão dos prédios comerciais no programa é outra 

inovação. São cerca de 1000 prédios (comerciais, públicos e escritórios) e 300 fábricas e 

afins. Somadas estas instalações, correspondem a cerca de 40% das emissões dos 

setores comercial e industrial. Os contemplados no sistema podem abater suas emissões 

internamente ou comprar no mercado (TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT, 

2012). 

O abatimento estabelecido foi de 6%
 
para instalações industriais e 8% para as demais, 

sobre as emissões do ano-base para o primeiro período de compromisso (2010-2014) e a 

meta esperada para o segundo período (2015-2019) é de 17% de redução sobre o ano-

base. As instalações podem escolher como ano-base uma média das emissões de três 

anos consecutivos no período entre 2002 e 2007. O programa considera três tipos de 

offsets: redução de emissões em pequenas e médias empresas na região de Tóquio, 

créditos de geração de energia renovável e redução de emissões fora da cidade de 

Toquío (TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT, 2012). 

A alocação dos direito para as respectivas instalações é feita gratuitamente no início de 

cada período de verificação, com a exceção de certificados reservados para novos 

operadores. Os certificados são alocados de acordo com o método de direitos 

adquiridos, com base nas emissões passadas. Ao final de cinco anos, são verificados as 

emissões e os certificados e, caso as metas de abatimento não sejam alcançadas, as 
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penalidades são: multa, divulgação pública dos resultados e uma taxa a ser paga para 

cumprir a obrigação (TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT, 2012). 

Nos resultados preliminares do primeiro ano fiscal de 2010, as empresas que compõem 

o escopo do mercado reduziram suas emissões em 13%. De acordo com o relatório, 

64% das instalações conseguiram cumprir com as metas determinadas, e 26% reduziram 

suas emissões em mais de 17%. Por ser um mercado recente e dada às dificuldades 

enfrentadas pelo país pós-terremoto de 2010, estes resultados ainda são incipientes 

(TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT, 2012). 

2.1.4 Nova Zelândia 

O mercado de carbono neozelandês (NEW ZEALAND EMISSION TRADE SCHEME-

NZ ETS) é o de maior escopo no mundo, cobrindo toda a economia e os seis gases do 

Protocolo de Quioto. As metas apresentadas pelo país foram, para o primeiro período, 

limitar as emissões aos níveis de 1990. Atividades florestais estão cobertas desde 2008, 

os setores industrial, energético e de transporte entraram em 2010 e, no futuro, serão 

cobertos resíduos (2013) e agricultura (2015) (IEA, 2010; NEW ZEALAND, 2012). 

Neste mercado, atuam 2.250 entidades sendo: 286 mandatos obrigatórios e 2.264 

voluntários, a maioria em atividades florestais (ICAP, 2012). Este ETS é inteiramente 

conectado ao mercado internacional do Protocolo de Quioto (IEA, 2010 NEW 

ZEALAND, 2012). 

Espera-se que ao final do terceiro período, os preços das unidades neozelandesas e dos 

CER estejam próximos. Além disso, o país provavelmente irá cumprir não só a meta de 

Quioto como também as metas condicionais de redução 10%-20% até 2020 e 50% até 

2050. Os impactos no setor energético foram de 1cent/kWh em eletricidade e de 3c/litro 

de petróleo/diesel
8
. Desse modo, estima-se que o aumento de custo para as famílias 

tenha sido de NZ$133 por ano, para o setor produtivo menos de 1% de sua receita e 

cerca de 0,2% do PIB  (ICAP, 2012). 

2.1.5 Austrália  

A Politica Australiana de Mitigação das Mudanças Climáticas (Australias Climate 

Change Mitigation Policy) foi criada no contexto dos compromissos assumidos pelo 

                                                             
8 NZ$ 1 dólar da Nova Zelândia valia 1,6358 reais dia 07/03/2013 (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 

2013). 
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país no Protocolo de Quioto. O país desenvolveu diversas políticas para cumprir as 

responsabilidades assumidas, tais como: metas para energias renováveis, a Iniciativa de 

Captura de Carbono (Carbon Farming Initiative) e o Plano para Futuro com Energia 

Limpa (Clean Energy Future Plan). Este Plano visa introduzir um preço para o carbono 

e com isso levantar fundos para auxiliar famílias e negócios, promover energias 

renováveis e eficiência energética, além de promover o uso sustentável do solo (AUS, 

2012).  

O Mecanismo de Preço do Carbono (Carbon Pricing Mechanism) parte do 

compromisso australiano de redução de 5% das emissões de 2000 até 2020. Essa meta 

pode ser intensificada, se houver um compromisso mais amplo no âmbito da Convenção 

das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, chegando a 25% dos níveis de 2000 

(ICAP, 2012). 

Para iniciar o processo de desenvolvimento deste mercado, a partir de julho de 2012, os 

emissores com mais de 25.000 de tCO2eq /ano deverão pagar um preço fixo durante três 

anos por suas emissões. O mercado de certificados transacionáveis de emissões deverá 

começar em 2015, com preço mínimo e máximo pré-estabelecidos e somente em 2018 

os preços do mercado flutuarão livremente. Após a fase de preços fixos, se conectará 

aos mercados internacionais (CARBON POINT, 2012; WB, 2012). 

Os preços até 2015 são: $ 23,00
9
 dólares australianos para o período de 2012/2013, $ 

24,15 para 2013/2014 e $25,40 para 2014/2015. Os certificados deste período não 

poderão ser carregados para os períodos de livre troca. Os offsets no setor de uso do solo 

doméstico podem cobrir até 5% da meta e nenhuma unidade internacional será aceita 

durante o período de preços fixos (AUS, 2012). 

A partir de 2015, serão determinadas metas anuais e as trocas de mercado serão livres. 

Os certificados serão distribuídos via GF para setores expostos ao mercado 

internacional e o restante será leiloado. Assim, estes setores receberão estes ativos com 

preços mínimos gratuitamente. Este mercado cobrirá os setores de energia, transporte de 

resíduos, indústria (instalações com consumo superior a 25.000 tCO2eq por ano), 

incluindo cerca de 500 instalações e 60% das emissões de GEE do setor elétrico 

australiano. Os setores energointensivos expostos ao mercado mundial, como 

                                                             
9 1 dólar da Austrália valia 2,0179 reais dia 07/03/2013 (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2013).  
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Siderurgia, Cimento e Não Ferrosos terão seus certificados distribuídos por medidas de 

intensidade de emissões para incentivar a mitigação, sem comprometer a 

competitividade do setor. A Figura 3 apresenta os cenários para as emissões australianas 

de GEE (IEA, 2010; CARBON POINT, 2012; ICAP, 2012; BANCO MUNDIAL, 

2012). 

Figura 3: Cenários de Emissão para Austrália 

 

Fonte: Banco Mundial, 2012. 

 

2.2. Aspectos Teóricos do Mercado de Carbono  

Os mercados de certificados transacionáveis de emissões ou mercados de carbono são 

baseados na estratégia de racionar a quantidade de emissões em um determinado 

período. Ao contrário dos controles via preço, este instrumento parte da escolha de uma 

meta de controle ambiental.  

Deste modo, os agentes que antes emitiam sem nenhum controle, precisam cumprir 

metas determinadas pelo órgão regulador. Os participantes deste programa 

recebem/adquirem direitos de emitir (certificados) do órgão regulador e podem comprar 

adicionais ou vender seus direitos no mercado secundário. Como estes agentes possuem 

diferentes custos de abatimento, os certificados são negociados entre os atores até o 

ponto em que os agentes são indiferentes entre abater internamente e comprar o direito 

de emissão no mercado. Assim, o preço é determinado pela oferta e demanda por estes 
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direitos de emitir. Em um mercado perfeito, as trocas no mercado só cessarão no ponto 

onde o custo marginal de abatimento (CMA) se encontra com o benefício marginal 

deste abatimento (BMA) (ICAP, 2012; OATES e BAULMOL, 1988).   

No nível mais básico, o regulador responsável pelo mercado de carbono precisa definir 

cotas de emissões (ou seja, o que uma licença de emissão representa, e como será 

medida), determinar como esses direitos serão alocados aos participantes do esquema, 

garantir que os direitos possam ser aplicados e definir as regras para permitir a 

negociação (IEA, 2010)
10

. 

Conforme apresentado, diversos países já adotam este instrumento de mercado para 

alcançar com flexibilidade as metas de controle de GEE acordadas. O objetivo deste 

Capítulo é abordar os elementos chave no desenho de sistemas de comércio de emissões 

de GEE.  

Cada país possui diferentes perfis de emissão, bem como diferentes características 

econômicas. Assim, estes mercados variam em propósitos, cobertura, escopo e projeto, 

oferecendo, assim, diversas informações sobre a aplicação prática de um instrumento 

político, que é relativamente novo na política climática.  

Para projetar um mercado de carbono é preciso levar em consideração diversos fatores, 

por exemplo, impactos na competitividade industrial, fugas de carbono, interação com 

outros instrumentos de política ambiental, impacto sobre emprego e renda, dentre 

outros. Desse modo, os impactos econômicos desta medida de mitigação devem ser 

considerados na escolha da meta, da cobertura do programa, da forma de alocação, do 

período de vigência, da forma de offset, dentre outras importantes decisões na definição 

do escopo e do funcionamento deste sistema como as metodologia de monitoramento, 

medição, comunicação e verificação (MMCV) (ICAP, 2012). A criação deste sistema 

passa por diversas etapas resumidas na Figura 4, a seguir: 

 

 

 

                                                             
10 A definição comum da unidade de comércio é importante, especialmente quando os esquemas estão 

conectados. Em todos os esquemas aplicados ou propostos, um “allowance” ou licença representa a 

emissão de uma tonelada de dióxido de carbono (tCO2), ou de uma tonelada de dióxido de carbono 

equivalente (tCO2eq), isto é, a quantidade equivalente de um outro gás de estufa que dá a mesma 

quantidade de aquecimento com base em fatores de conversão adotados pela  CNUMC . 
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Figura 4: Etapas Chave na Criação de Mercados de Carbono 

 

Fonte: Elaboração própria baseada em: BAUMOL e OATES, 1988; ICAP, 2012; IEA, 2010; OCDE, 

2009. 

Assim, é preciso determinar a métrica a ser utilizada (metas absolutas e/ou relativas), a 

magnitude das reduções, quais gases estão cobertos pelo programa e qual a equivalência 

entre eles. A partir desse escopo inicial, define-se o âmbito do sistema, que pode ser 

nacional, internacional, setorial, por unidade produtiva, ou limitado a serviços 

específicos, e a metodologia de alocação dos certificados (quem recebe quanto e como).  

Estas escolhas precisam ser vistas em um contexto mais amplo de ação internacional 

sobre mudanças climáticas. Para os países que fazem parte do Protocolo de Quioto, os 

regimes nacionais de comércio implementados até agora foram projetados para operar 

dentro do quadro do Protocolo e para apoiar a realização destes compromissos. No 

entanto, mesmo com a ausência de um acordo pós-Quioto, é preciso alcançar acordos a 

nível internacional sobre emissões e padronização de elementos chave como MMCV e 

possibilitando a futura integração entre os mercados.  

Portanto, é preciso ter um aparato institucional desenvolvido, metodologia de 

monitoramento, medição, comunicação e verificação dos dados, bem como uma base 

relativamente robusta de informações disponíveis para que a tomada de decisão seja 

menos incerta. O foco deste trabalho está na escolha da meta e do escopo do mercado. 

Por isso, os demais temas como MMCV, as formas de distribuição dos certificados e as 

regras e estruturas do programa, como por exemplo, período, possibilidade de banking, 

limite para offsets, preços mínimos e máximos serão tratados superficialmente. 
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2.2.1. Escolha da Meta 

Os modelos de mercado de carbono e as metas adotadas diferem de país a país. Isto 

porque cada nação conta com diferentes estruturas econômicas, institucionais, históricas 

e políticas.  O estabelecimento desse mercado implica na atribuição de custos e 

rendimentos, exigindo negociação com diversos setores da economia e um equilíbrio 

entre metas ambientais e os custos adicionados à economia. Na teoria, a quantidade a 

ser abatida (meta) é determinada pelo equilíbrio entre os CMA e os BMA. No entanto, 

na prática, as metas são, em geral, definidas a partir das metas nacionais estabelecidas 

via negociações no âmbito internacional (ICAP, 2012).   

A meta pode ser estabelecida por diferentes métricas, como por exemplo, quantidade 

absoluta de emissões para o período de tempo dado, ou pode ser relativa a algum input 

ou output, por exemplo, processos produtivos, uso de determinado combustível ou 

crescimento do PIB. Assim, a quantidade a ser abatida pode ser determinada por um 

limite absoluto na quantidade a ser emitida (Qt) ou por limite na intensidade de 

emissões (It) admissível para um dado input ou output (Y) (ELLERMAN e WING, 

2003). 

As metas por intensidade podem ser impostas diretamente por um limite de emissão ou 

por um padrão de eficiência e, indiretamente, por meio da determinação de tecnologias. 

Na história da regulação ambiental, o limite de intensidade é o método mais comum no 

controle de emissões.  No entanto, no controle dos GEE, limites absolutos foram 

adotados no Protocolo de Quioto, enquanto os EUA rejeitavam o Protocolo e 

estabeleciam metas de intensidade para o país (ELLERMAN e WING, 2003). 

Segundo ELLERMAN e WING (2003), em um mundo sem incertezas, ambos os 

métodos levariam ao mesmo resultado, ou seja, não existiriam diferenças práticas entre 

as métricas. Já na presença de incertezas quanto ao input ou output regulado, por 

exemplo, a incerteza quanto ao PIB, metas absolutas ou por intensidade têm resultados 

distintos. A intensidade nas emissões (It) pode ser definida como a quantidade física 

emitida (Qt) por unidade de input ou output (Y) no período t (ELLERMAN; WING, 

2003): 

Equação 1: Intensidade de GEE por input ou output 
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A partir da fórmula acima, se observa que, no caso de uma meta absoluta, a incerteza 

quanto ao Yt implica em incerteza quanto à intensidade, porém é mantida a segurança 

sobre as quantidades emitidas (Qt). Já no caso de uma meta relativa, gera-se também 

incerteza sobre as emissões. Se, por exemplo, o PIB for maior que o esperado, com 

meta absoluta, a economia terá que fazer um esforço extra para reduzir emissões, a 

custos mais caros, reduzindo a intensidade mais do que o necessário. Já no caso de uma 

recessão, uma meta relativa exigiria mais esforços e mais abatimento por unidade de 

produto (ELLERMAN e WING, 2003). 

Outra variante destes padrões são os mecanismos de crédito, esquema em que os 

participantes recebem crédito pela emissão abaixo do cenário tendencial. Dessa forma, 

ao invés de utilizar um valor absoluto, é traçado um cenário tendencial em que os 

participantes desse mercado são penalizados por emissões acima desse nível e recebem 

créditos por emissões abaixo da linha de base
11

 (IEA, 2010).  

Independentemente da metodologia selecionada, para que o mercado de carbono 

funcione de forma adequada é preciso que o limite imposto gere demanda/oferta por 

certificados e assim, se estabeleça o preço no mercado. Caso a meta seja determinada 

acima das emissões efetivas, haverá excesso de oferta e, por conseguinte, os preços 

pagos pelos certificados serão baixos. Já no caso de uma meta demasiadamente restrita, 

os custos podem gerar sérias consequências econômicas (IEA, 2010). 

Em geral, dada a dificuldade de se calcular o benefício marginal de abatimento e o 

medo da imposição de grandes fardos à economia produtiva real, utiliza-se das curvas 

de custo marginal de abatimento (CCMA) para determinação das metas. No caso dos 

mercados de carbono associados ao Protocolo, esta escolha está também associada a 

negócios a nível internacional (BAUMOL e OATES, 1988).  

A mudança de paradigma na transição para um cenário de baixo carbono envolve uma 

renovação significativa do estoque de capital que exigirá investimentos em novas 

tecnologias. Portanto, para planejar/induzir este processo de inovação é fundamental 

compreender as interações entre sistemas energéticos e econômicos.    

                                                             
11

 Este foi o modelo utilizado pelo governo brasileiro para a presentar suas metas voluntárias na COP 16. 
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Abater emissões de GEE de forma custo-efetiva é uma questão crucial para os 

formuladores de políticas climáticas. Para compreender os custos envolvidos nesse 

processo, as CCMAs têm sido amplamente utilizadas.  

Em geral, as CCMAs são apresentadas em unidade monetárias por tCO2 ou tCO2eq 

representam a atratividade econômica e o impacto em termos de emissão das 

tecnologias. Este abatimento, assim como o custo a ele associado, é calculado pela 

diferença entre o cenário base (tendencial), em que não há restrições
12

 ao crescimento 

das emissões, e cenário(s) alternativo(s), em que são inseridas medidas de mitigação não 

existentes no cenário tendencial.  

As CCMAs podem ter diversas formas que dependem da abrangência geográfica da 

análise, do horizonte temporal, dos setores incluídos e do modelo adotado em sua 

construção para representar as interações entre os sistemas energéticos e econômicos. 

Os dois grandes paradigmas de modelagem são os modelos top-down (TD) e bottom-up 

(BU) (BOHRINGER e RUTHERFORD, 2008; KESICKI, 2010ª). 

A principal diferença entre estas duas abordagens é a ênfase na questão da tecnologia da 

energia vis-à-vis à abrangência da compreensão dos ajustes endógenos do mercado 

(BOHRINGER e RUTHERFORD, 2008). Assim, estas abordagens resultam em curvas 

distintas como ilustra a Figura 6. A curva típica BU (Gráfico esquerdo) tem as 

tecnologias especificadas e os potenciais de abatimento quantificados medida a medida, 

enquanto a curva TD é suavemente crescente partindo da origem sem especificar que 

tecnologias levam a cada ponto (Gráfico direito): 

Figura 5: Gráficos Típicos dos Modelos BU e TD 

 

Fonte: KESICKI, 2010. 

                                                             
12

 Estes cenários podem incorporar restrições já previstas no horizonte do estudo. 
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Os modelos top-down (TD) têm uma perspectiva abrangente, incluindo a economia 

como um todo em sua análise. Portanto, questões como distorções iniciais, efeitos 

secundários sobre a economia e a renda de diversos agentes podem ser mais bem 

compreendidas nessa abordagem. Desse modo, os modelos TD descrevem os impactos 

de políticas energéticas nas finanças públicas, competitividade e emprego. Contudo, 

esta abordagem tem uma representação limitada do sistema energético e dos processos 

de inovação tecnológica. Portanto, os modelos TD privilegiam processos endógenos da 

economia em detrimento de detalhes específicos, setoriais ou tecnológicos 

(BOHRINGER, 1998). 

Na construção destes modelos, os efeitos na mudança de estrutura da produção e uso da 

energia são considerados marginais, o que é plausível no curto prazo. Porém, no longo 

prazo, mudanças na estrutura da produção e consumo de energia podem gerar grandes 

impactos macroeconômicos de difícil representação nesses modelos. Outra 

característica desta abordagem é a representação dos processos de transformação 

tecnológica a partir de elasticidades de substituição constantes derivadas de funções de 

produção suaves. Estas elasticidades, fundamentais para a calibragem do modelo, são 

muitas vezes estimadas com base em séries históricas, por isso representam um padrão 

limitado de mudanças tecnológicas (WING, 2003). 

Desde os anos 80, a modelagem de políticas TD tem sido dominada por modelos de 

equilíbrio geral
13

. Por essa raiz teórica, o modelo considera, a priori, que o mercado 

aloca todos os recursos de forma eficiente. Logo, nesta perspectiva, considera-se que 

não há como mitigar emissões a custo negativo, enquanto os modelos BU sugerem que 

existam diversas possibilidades de medida win-win ou sem arrependimento. Por outro 

lado, modelos TD subestimam o custo de transação das políticas, derivado da inércia 

dos agentes em se adaptar e das imperfeições existentes nos mercados (HOURCADE et 

al., 2006). 

Estas limitações dificultam a representação de políticas ambientais que visem à indução 

de mudanças tecnológicas. Estes modelos são pouco robustos, no que tange a 

determinação das tecnologias a serem desenvolvidas, dificultando uma política 

apropriada, além de não garantir a viabilidade técnica de suas projeções de mais longo 

prazo (ACKERMAN et al., 2009; BOHRINGER, 1998; KESICKI, 2010). 

                                                             
13

Computable general equilibrium models (CGE) 
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As CCMAs BU são construídas a partir de hipóteses sobre: a linha de base, as 

tecnologias disponíveis dentro de um horizonte temporal e seus custos e potenciais de 

mitigação. Com base nestes dados, as opções de mitigação são ordenadas por uma 

trajetória tecnológica que determinaria as entradas das tecnologias de acordo com seu 

preço e disponibilidade. 

 A abordagem BU é desenvolvida, mais comumente, como modelo de equilíbrio parcial, 

focado no sistema energético. Estes modelos são, em geral, definidos por problemas de 

otimização, que incluem um grande número de opções tecnológicas discretas, tanto do 

lado da oferta, ou seja, substituição entre fontes de energia, quanto na demanda, através 

de potenciais ganhos de eficiência e substituição de combustíveis no uso final.  Desse 

modo, estes problemas minimizam o custo do atendimento à demanda, num universo de 

soluções que obedecem às limitações técnicas e políticas incorporadas no modelo. Por 

isso, são sensíveis a diversas variáveis tecnológicas, como por exemplo: a participação 

inicial das tecnologias, as possíveis substituições energéticas para geradores e usuários, 

os ganhos de eficiência e alterações em processos produtivos, dentre outras mudanças 

técnicas disponíveis em um horizonte determinado (BOHRINGER e RUTHERFORD, 

2008; BOHRINGER, 1998; WING, 2003). 

Contudo, esses modelos trabalham com abatimento máximo, ou ideal, das medidas de 

mitigação, sem considerar aspectos comportamentais, institucionais ou outras barreiras 

ao desenvolvimento de determinadas mudanças tecnológicas. Para calcular os custos de 

implementação, são, em geral, utilizados dados sobre processos já existentes, dando aos 

custos encontrados um viés subestimado, já que é difícil captar as diferenças de custo de 

uma mesma tecnologia em plantas distintas.  

Estes modelos adotam, por simplificação, um único valor para uma determinada 

tecnologia o que dificilmente se aplica na realidade. Outro problema na inserção 

tecnológica detalhada é considerarem somente algumas tecnologias como viáveis, 

porém, quanto maior o horizonte, maior a dificuldade de se prever o custo e novas 

tecnologias (KESICKI, 2010). 

Exatamente por não incorporarem falhas e heterogeneidade de mercado em sua análise, 

a maioria dos modelos BU apresenta diversas opções tecnológicas com custo de 

abatimento negativo (ver Figura 5), isto é, existem medidas de abatimento que geram 

receitas/economias superiores a seus custos de implementação. Assim, levanta-se o 
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questionamento se estas medidas deveriam ser incluídas no cenário-base ou não. Afinal, 

se a hipótese considerada for de agentes racionais, essas medidas entrariam em vigor 

com ou sem políticas indutoras. 

Outra crítica a estas curvas é que elas representam os custos em um ponto no tempo, o 

que limita a inclusão de dinâmicas intertemporais. Portanto, este modelo tem limitada 

capacidade de captar trajetórias de evolução tecnológica.  

Desse modo, os modelos BU avaliam tecnologias de forma a permitir que o modelo seja 

utilizado na elaboração de políticas para incentivo ao progresso e substituição 

tecnológica. Porém, estes modelos são criticados por não proverem um retrato realista 

das decisões microeconômicas dos agentes, não captarem os efeitos macroeconômicos 

das diferentes tecnologias e das políticas em termos de mudança estrutural, 

produtividade e troca, que podem afetar a taxa, direção e distribuição do crescimento 

econômico (HOURCADE et al., 2006). 

Os custos do modelo TD são consideravelmente mais altos que aqueles encontrados nos 

modelos BU, por isso, estes modelos são frequentemente acusados de sobre-estimação, 

enquanto os resultados BU são apontados como subestimativas (KESICKI, 2010). No 

entanto, alguns estudos que buscaram compreender estas diferenças através de meta-

análise apontam outros fatores como mais relevantes para explicar os diferentes 

resultados, dentre eles: hipóteses da linha de base, transferência tecnológica, nível de 

desagregação e escala geográfica. KLEPPER e PETERSON (2004) discutem também 

como metas mundiais de abatimento podem influenciar CCMA via preço dos 

combustíveis no mercado internacional (BAKER e SHITTU, 2008; FISCHER e 

MORGENSTERN, 2003; KUIK et al., 2009). 

Os tomadores de decisão, tanto nacionais quanto internacionais, precisam estabelecer 

objetivos e caminhos para a redução das emissões. Além disso, é preciso determinar 

prazos para as metas ambientais/energéticas e estabelecer qual o pacote de políticas 

específicas conduziria esse processo. Estas decisões envolvem o uso de critérios como 

eficiência econômica, viabilidade ambiental e eficiência administrativa e política. Para 

atender a estes critérios é necessário ter informações sobre: (i) Como essas políticas vão 

afetar as características e os custos das tecnologias de baixa emissão, (ii) Quais 

tecnologias vão emergir, (iii) Como será à disposição a pagar dos empresários e das 

famílias na incorporação dessas tecnologias, (iv) Quais são seus impactos 
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macroeconômicos. Portanto, nenhuma das abordagens fornece os instrumentos 

necessários para a construção de tal política. 

Independentemente das críticas e de suas limitações, as CCMAs ainda são as 

ferramentas mais utilizadas nas discussões sobre os custos de mitigação das emissões de 

GEE. Dessa forma, é preciso calcular quais são as possibilidades de abatimento e seus 

respectivos custos para que se determine quanto da meta nacional total pode ser abatida 

pelo mercado de carbono de forma economicamente viável. As curvas, em geral, 

apresentam um formato crescente com um ponto de inflexão, em que os custos passam a 

crescer aceleradamente. Assim, a meta é, em geral, determinada à esquerda deste ponto 

onde os preços ainda não são muito altos.  

Conforme apresentado, definir o limite é, eventualmente, um dos fatores mais 

importantes para determinar o valor econômico de direito de emissão. Esta escolha 

inclui negociações nacionais e internacionais, além de escolhas técnicas e políticas 

complexas. Esta etapa base do desenvolvimento do mercado de carbono é 

significativamente interligada com a determinação da cobertura do mercado apresentada 

a seguir.  

2.2.2 Cobertura do Programa  

Conforme apresentado na seção anterior, para desenvolver o escopo do mercado de 

carbono é preciso compreender qual o potencial de abatimento da economia e quais os 

custos enfrentados. Para que haja incentivos à troca, um mercado deve ser composto por 

diferentes custos de abatimento (ICAP, 2012). Depois de decidida a meta macro, é 

preciso determinar quem irá receber os certificados, ou seja, quanto cada um dos atores 

regulados irá receber e como serão distribuídos estes certificados.  

Em teoria, um mercado que cobrisse todas as fontes de emissões da economia alcançaria 

o máximo abatimento a menor custo. Na prática, frente às imperfeições desse mercado, 

é fundamental determinar quais as fontes de emissões de GEE devem ser reguladas 

(OCDE, 2009).  De uma perspectiva de custo-benefício, os setores incluídos em um 

mercado de carbono devem oferecer um bom equilíbrio em termos de potencial de 

mitigação e seus custos. Dessa forma, haverá compradores e vendedores no mercado - 

portanto, não é necessário cobrir apenas os setores que tenham grande potencial para 

reduzir suas emissões a baixos preços (ICAP, 2012).  
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Outra questão relevante é o trade-off entre concentração de emissões e custos de 

transação. Os processos de medição, monitoramento, comunicação e verificação 

(MMRV) das emissões são custosos tanto para o órgão regulador quanto para a 

instituição regulada. Por isso, é importante incluir no sistema apenas os participantes de 

maior porte sem, no entanto, deixar que exista uma forte concentração, levando a um 

grande poder de mercado (ICAP, 2012).    

Assim, devido aos problemas relacionados ao MMRV de emissões de GEE, a maioria 

dos mercados de carbono inicia suas operações com setores que sejam fontes de 

emissões em larga escala, ou seja, mais fáceis para fiscalizar e regular. Caso fossem 

regulados, os pequenos emissores teriam custos desproporcionais à sua contribuição 

para a redução das emissões. Emissões de GEE provenientes de mudanças do uso da 

terra, silvicultura e agricultura só raramente são incluídas no início, embora haja 

exceções, como é o caso da Nova Zelândia, e a maioria se concentra em grandes 

produtores do setor de energia ou grandes indústrias energointensivas (ICAP, 2012).  

Uma vez determinada a meta, a regulação pode se dar sob dois pontos de vista: 

upstream e/ou downstream. Desse modo, é preciso definir em que ponto da cadeia 

produtiva será preciso apresentar certificados e comprovar conformidade com as metas. 

Em um modelo de regulação upstream, os produtores de petróleo, por exemplo, teriam 

suas metas impostas sobre o total de carbono em seus produtos. Já em uma regulação 

downstream, os usuários desse insumo deveriam ter suas emissões reais controladas. 

Em teoria, o sinal de preço deve ser o mesmo em ambos os casos. (OCDE, 2009; ICAP, 

2012; IEA, 2010).  

O controle upstream é em geral mais simples e barato em termos de regulação, já que 

envolve menos usuários. Estes são setores nos quais, em geral, há bastante dados 

disponíveis sobre as emissões e sobre os custos de abatimento/opções tecnológicas, 

tornando as decisões mais fundamentadas. A regulação downstream apresenta outras 

vantagens como (HARGRAVE, 2000): 

 Os administradores das empresas e / ou engenheiros podem responder de forma 

mais proativa para orientar a regulamentação; 

 Essas inovações fazem cair os custos de abatimento, por conseguinte, o custo do 

programa; 
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 Maior viabilidade política já que, em geral, os grandes emissores recebem seus 

certificados iniciais gratuitamente; 

 Maior familiaridade com a regulação downstream (HARGRAVE, 2000). 

Além disso, é preciso familiarizar os setores com mecanismos de negociação em 

mercados abertos. Aqueles setores que já atuam em mercados deste tipo, como 

refinarias, setor elétrico e commodities, terão mais facilidade para participar do 

comércio de emissões (ICAP, 2012). 

No contexto das negociações climáticas globais, as abordagens setoriais foram 

apresentadas como uma forma de ampliar a participação na redução de emissões dos 

países em desenvolvimento. Essas metas poderiam reduzir os custos de mitigação 

global, facilitando transferência de tecnologia, para além do Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo-MDL (OCDE, 2009; IEA, 2010). Dessa forma, enquanto o 

MDL atua por projetos programa, essas abordagens limitam as emissões por setor. Essa 

opção se coloca como viável politicamente, já que um número relativamente pequeno 

de setores da economia é responsável por grande parte das emissões. Por exemplo, as 

emissões de indústrias energointensivas e do setor de energia, juntas, respondem por 

quase metade das emissões do mundo. No entanto, essa abordagem pode prejudicar 

atores que atuam de forma mais eficiente, cujos resultados podem ser “encobertos” 

pelos demais atores do setor (OCDE, 2009). 

Segundo a OCDE (2009), três tipos de metas setoriais poderiam ter importante papel na 

definição do escopo dos mercados de carbono (OCDE, 2009; OCDE, 2007): 

1) Metas setoriais quantitativas: Neste modelo, países não Anexo-I teriam metas, 

absolutas ou relativas, para indústria energointensiva e setor elétrico. Dessa 

forma, as emissões globais seriam reduzidas já que estes países têm um 

crescimento esperado das emissões maior do que aqueles incluídos no Anexo I 

(OCDE, 2009; BARON et al. 2009); 

2) Mecanismos de crédito setorial: Esse esquema consiste na geração de crédito 

para compensar redução abaixo da linha de base de um setor específico. Dado o 

rápido crescimento das emissões projetadas na linha de base (BAU) da maioria 

dos países em desenvolvimento, o cumprimento dos objetivos globais por meio 

de “crédito setorial” não seria viável. Portanto, este tipo de meta setorial teria 

que evoluir gradualmente para regras mais vinculativas, como limites setoriais, 
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pelo menos para os principais emissores dos países em desenvolvimento 

(OCDE, 2009; BARON et al, 2009); 

3) Metas de difusão de tecnologia ou intensidade (BARON, 2009). 

As metas setoriais, baseadas em quantidades setoriais limitadas, envolveriam a 

atribuição de certificados ex-ante. Já os mecanismos de crédito setorial gerariam 

créditos ex-post para as reduções obtidas a nível setorial, abaixo de uma linha de base 

pré-estabelecida. As metas de difusão de tecnologia também podem compor as metas 

setoriais e, como tal, poderiam gerar créditos em caso de substituições tecnológicas 

acima da meta (BARON et al., 2009). 

Os modelos com limite fixo de emissões oferecem mais potencial para gerar um sinal de 

preço mais direto, já que com a alocação ex-ante de certificados existe a possibilidade 

de participar no mercado de carbono assim que estas são alocadas. Gerar créditos ex-

post introduz incerteza sobre a quantidade total de créditos que um país irá abater
14

. No 

caso de um limite na quantidade de emissões, o país deverá se responsabilizar pelo não 

atendimento da meta, compromisso diferente do que o crédito que não implica neste 

tipo de compromisso (OCDE, 2009).  

Para creditar ex-post um setor por suas emissões abaixo da linha de base, é preciso 

negociar as hipóteses da linha de base e a meta desejada. Assim, este modelo pode ser 

considerado uma expansão do MDL (OCDE, 2006). Além disso, é necessário 

desenvolver formas de não penalizar empresas eficientes e investimentos recentes. 

Assim como o MDL, esta opção seria válida para os países não Anexo I. No entanto, 

para que estes mecanismos possam existir é preciso criar, não só a oferta de créditos, 

mas também a demanda por eles. Caso contrário, não haverá formação de preços nos 

mercados.  

Segundo a OCDE, as metas de difusão de tecnologia são mais recentes no debate e estão 

sendo pensadas como base para programas setoriais com acesso a mecanismos de apoio 

internacional. Dessa forma, um país pode usar tal sistema para melhorar sua linha de 

base e agregar dados a ela, ou ainda, buscar financiamento para as metas tecnológicas. 

No entanto, na ausência de uma linha de base preestabelecida, os mecanismos de 

MMCV destes investimentos, para transformá-los em certificados, ainda não são claros. 

                                                             
14 Embora isso possa ser reduzido, até certo ponto, mediante a emissão de créditos em bases anuais e não 

ao final de períodos mais longos (OCDE, 2009) 
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Já no caso das metas por intensidade, os créditos derivam da diferença entre a meta 

estipulada para o setor e aquelas verificadas nos mesmos (OCDE, 2009; OCDE, 2006) 

É importante considerar os impactos econômicos da seleção dos setores cobertos pelo 

programa, bem como as formas de reduzir emissões fora destes setores cobertos 

(offsets) podem influenciar os resultados dos programas. Diversos mecanismos foram 

utilizados ou propostos para reduzir o impacto dos preços do carbono, tanto para o setor 

produtivo quanto para o consumidor final. A maioria dos mercados utiliza os offsets 

como forma de reduzir o custo de abatimento (OCDE, 2009). 

Estas opções podem sobrepor-se, em parte, mas também diferem em vários aspectos, 

como a negociação que exigiriam no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima, para a elegibilidade dos países. Para algumas opções, as receitas 

com a venda de créditos através do mercado de carbono constituem a principal forma de 

apoio, enquanto outras, como as metas de difusão, prevêem outras formas de apoio 

financeiro (BARON, 2009). 

Dessa forma, a escolha dos setores a serem regulados está diretamente relacionada ao 

método de alocação inicial destes setores, que será tratado na próxima seção.  

2.2.3 Alocação dos Certificados 

Uma vez determinada a meta, nacional ou setorial, e a cobertura do programa, i.e. os 

atores regulados, o preço do carbono será revelado a partir das trocas.  Este preço será 

definido pela relação entre oferta e demanda de certificados. Dessa forma, quanto mais 

escassos forem os certificados, mais limitador é o programa e mais caro é o preço 

negociado no mercado. A eficiência ambiental deste mercado depende, em grande parte, 

da escolha destes parâmetros. 

A partir destas definições, entra na negociação a questão da distribuição dos certificados 

de direitos transacionáveis de emissão. Estes certificados podem ser distribuídos 

gratuitamente, leiloados ou pode ser feita uma combinação de ambos os métodos. A 

questão que se coloca é descobrir, em termos de eficiência, quem deve receber os 

direitos e como devem ser distribuídos. Assim, esta é uma questão eminentemente 

distributiva (OCDE, 2009, IEA, 2010). 

Assim, existem dois tipos de modelo de alocação (IEA, 2009): 

-Leilões de certificados  
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-Distribuição Gratuita, que pode ser Grandfathering (GF) e/ou Benchmarking (BM).  

Caso seja escolhido o sistema de alocação gratuita, é preciso determinar qual o critério 

de distribuição destes direitos de emissão. Podem ser utilizados, para definir este padrão 

de distribuição, as emissões históricas, nível de produção ou outro padrão pré-

estabelecido (IEA, 2012). Esta forma de distribuição reduz os custos do programa para 

os setores regulados, já que estes receberam um ativo gratuitamente. Esta forma de 

distribuir os recursos elimina os custos adicionados às firmas, sem nenhuma implicação 

na eficiência do programa e com claras vantagens políticas (BAUMOL e OATES, 

1988). 

No GF, em geral, são utilizadas as emissões passadas para definir as necessidades 

futuras por certificados. Desse modo, o seu bom funcionamento depende de dados 

consistentes. Este sistema, por utilizar as emissões históricas, compensa aqueles 

ineficientes com mais certificados. Para não penalizar as empresas que já estavam 

reduzindo emissões antes do programa, faz-se necessário incorporar ao sistema as ações 

de mitigação tomadas pré-mercado de carbono. Desta forma, limita-se os incentivos 

para postergar os investimentos em mitigação até o inicio do mercado de carbono (IEA, 

2010; ICAP, 2012; UK ETG, 2005).  

Além disso, as empresas entrantes no mercado precisarão de novos critérios para 

alocação, como, por exemplo, alguma forma de benchmarking. Estas novas empresas 

também consideram em seus planos de negócio o direito gratuito sobre parte de suas 

emissões. Por este motivo, é preciso tratar com especial atenção a questão de reservas às 

empresas entrantes e de como lidar com aquelas que encerraram suas atividades (IEA, 

2010; ICAP, 2012). 

Esta distribuição pode também estar relacionada ao que é chamado na literatura de 

benchmarking, ou seja, a determinação do número de certificados baseada em uma 

medida de desempenho para um determinado grupo, em geral tCO2 por quantidade 

produzida. Este critério, apesar de ser em teoria mais justo, já que considera a eficiência 

dos participantes, tem, exatamente no estabelecimento desse valor, sua grande 

dificuldade (UK ETG, 2005).  

Assim, este método está mais alinhado com as necessidades futuras dos atores, no 

entanto, requer um tratamento igual para instalações similares. Para tal, é preciso 

determinar os BM para cada tipo de produto ou processo produtivo, o que, por sua vez, 
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pode encarecer e complicar o processo, devido à heterogeneidade de produtos. Além 

disso, esta escolha pode favorecer alguma rota tecnológica específica e requerer 

conhecimento técnico do regulador em relação aos processos, produtos e matérias-

primas. Dessa forma, para alguns setores, o BM seria muito complexo ou não adequado 

e, por conseguinte, uma abordagem GF seria preferível para estes (UK ETG, 2005).    

Os certificados também podem ser vendidos pelo órgão regulador através de leilões. 

Neste sistema, os setores regulados enfrentam custos adicionais desde o princípio do 

programa (BAUMOL; OATES, 1988). Com relação à eficiência e eficácia ambiental 

este é o método mais desejado. Isso porque esta é a forma mais direta de revelar os 

preços do mercado, reduzir as pressões políticas de grupos específicos e dividir os 

custos da regulação entre regulados e reguladores (CRAMTON e KERR, 2002; OCDE, 

2006; ICAP, 2012). Neste método, não cabe ao regulador calcular a necessidade de cada 

participante do programa, são os próprios regulados que devem formular suas projeções 

e seus custos de abatimento (ICAP, 2012; CRAMTON e KERR, 2002). 

Em geral, os métodos de alocação gratuita, em especial o grandfathering, têm sido 

utilizados devido a menor oposição das instituições reguladas a este sistema. Para 

CRAMTON e KERR (2002), a distribuição via leilões reduz as distorções, fornece 

maiores incentivos para a inovação e oferece mais flexibilidade na distribuição dos 

custos (CRAMTON e KERR, 2002). No entanto, mesmo esse método sendo 

teoricamente mais eficiente, politicamente a alocação gratuita é mais viável. Na prática, 

observa-se que a distribuição gratuita, seja por emissões históricas, seja por BM, exige 

do órgão regulador mais informação que a distribuição através de leilões.  

Além disso, alocar as emissões sem cobranças implica que os custos de regulação sejam 

pagos pela sociedade, enquanto no sistema de leilões, as receitas podem ser 

consideráveis (CRAMTON e KERR, 2002; QUIRION et al., 2012; STAVINS, 1998).  

O problema de uma empresa representativa num sistema de certificados transacionáveis 

de emissões de GEE, se torna a minimização dos custos de produção e mitigação C (q, 

a), com q como a quantidade produzida e a um nível a de mitigação. Além disso, a 

empresa não tem poder de mercado e, portanto, ela é tomadora do preço da licença Pp. 

A emissão total da empresa E (q,a) será definida pelos níveis de produção e mitigação e 

ela está limitada a um nível de emissão E* (GIELEN, KOUTSTAAL E 

VOLLEBERGH, 2002).                              
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Min C (q, a) = c (q, a) + Pp (E (q, a) - E*)       (1)  

Sendo as derivadas: 

 cqq, ca, Eq, Eaa> 0; Ea <0  

As condições de primeira ordem da equação (1) são: 

ca =   Pp Ea                         (2)  

cq =   Pp Eq.                          (3) 

A equação 2 é o resultado padrão de custo-efetividade que equaliza custo marginal de 

mitigação com o preço da licença. Com isso o custo total de mitigação é minimizado.  

A equação 3 estabelece que o custo marginal de produção equivale ao valor da produção 

sacrificada, ou seja, a produção vezes o preço-sombra da emissão, que é o preço da 

licença.  

A quantidade de licenças recebidas gratuitamente E* não entra na função do custo 

médio de longo prazo. Elas podem ser vendidas no mercado, logo o seu custo de 

oportunidade é igual ao seu valor no mercado. Isso é ilustrado na Figura 6 que mostra o 

equilíbrio de uma empresa representativa e do setor (BAUMOL e OATES, 1988). Por 

simplicidade supõe-se que, dado um nível de redução, as emissões são diretamente 

proporcionais à produção.  

 

Figura 6: Efeitos do Mercado de Carbono na Firma e na Indústria 
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Fonte: BAULMOL e OATES, 1988. 

Onde: 

Pc= Preço sem preço do carbono 

PpEq= Custo do carbono emitido 

MCc=Curva de custo marginal sem preço do carbono 

MCp = Curva de custo marginal com preço do carbono 

ACc= Curva de custo médio sem preço do carbono 

ACp= Curva de custo médio com preço do carbono 

Sc= Curva de oferta da indústria sem preço para o carbono 

Sp= Curva de oferta da indústria com preço para o carbono 

Antes da introdução do mercado de carbono, a empresa produz a quantidade YC ao 

preço PC, no ponto que sua CCMA de longo prazo MCC cruza a de custo médio ACC. Já 

com o mercado, as curvas de custo marginal e médio se movem para cima pela inclusão 

dos custos das licenças de emissões e, consequentemente, o preço do produto final 

agora é maior, representando a soma do preço do produto PC acrescido pelo custo das 

licenças (PP * EQ). No longo prazo a curva de oferta da indústria mudará para cima (SP) 

e quantidade total produzida recuaria para QP. Os consumidores têm de pagar o custo 

das licenças e, portanto, há uma variação negativa de excedente do consumidor.  

No sistema GF, com distribuição gratuita de licenças, a variação do excedente do 

produtor será igual a (PP * EQ), a ser capturada pelas empresas. O critério de alocação 

inicial de licenças, embora não afete as condições de eficiência, acaba gerando efeitos 

distributivos e, portanto, pode ser justificado por objetivos de política que tenham esse 

fim. Logo, a quantidade de licenças alocadas gratuitamente afeta o montante dessa 

transferência. 

Observa-se que os mercados de carbono, em geral, partem da alocação gratuita e aos 

poucos tendem a aumentar a participação dos leilões na distribuição dos certificados de 

emissão  (CRAMTON e KERR, 2002; QUIRION et al., 2012; STAVINS, 1998).  

Na próxima seção serão apresentados estudos que buscaram simular um mercado de 

carbono no Brasil. 
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2.3. Simulações de Mercado de Carbono para o Brasil 

No Brasil, alguns estudos propuseram simulações da imposição de metas nacionais ou 

setoriais e da implementação de um mercado de carbono. 

RATHMANN et al, (2010) buscaram dimensionar o impacto da implantação de um 

mercado de carbono no Brasil em termos de desafios e oportunidades, sobre/para a 

indústria brasileira. Para esta análise o estudo propõe dois cenários, um de referência e 

outro alternativo em que são propostos incentivos à implantação de medidas de baixo 

carbono.  

O cenário referencial é baseado no cenário B1 do PNE-2030, em que há um crescimento 

moderado da indústria, alguns gargalos industriais são satisfeitos e há a manutenção 

relativa das diferentes fontes energéticas.  Além disso, o estudo divide sua análise em 

dois períodos, curto prazo (2013) e longo prazo (2020). Assim, o trabalho busca 

mensurar o impacto do custo do carbono sobre o custo de produção industrial, em 

termos de preços finais, decorrente da imposição de metas de emissões aos setores 

industriais brasileiros e o impacto na demanda derivado deste aumento.  

Em uma primeira análise, supôs-se o estabelecimento de metas sem considerar a 

distribuição gratuita dos certificados. Em uma segunda hipótese, considerou-se 80% de 

alocação gratuita de certificados. No cenário de baixo carbono, busca-se compreender 

se a adoção de medidas mitigação seria capaz de reduzir o impacto de perda de 

competitividade decorrente de um mercado de certificados transacionáveis sobre os 

segmentos mais afetados no cenário de referência (RATHMANN et al., 2010). 

O estudo considerou preços para tonelada de carbono de US$ 20/tCO2 no Curto Prazo, 

e US$35/tCO2 e US$50/tCO2 para o Longo Prazo.  

No curto prazo, a adoção de medidas de mitigação aumentaria os impactos das 

restrições de emissões sobre os segmentos industriais brasileiros, com relação ao 

grandfathering de emissões de 80%. No caso, implantação de medidas que reduzam o 

consumo energético setorial demanda prazos mais longos para maturação destes 

investimentos. Por isso, a curto prazo, a alocação de um nível de 80% de permissões 

gratuitas seria uma medida mais eficaz para manutenção da competitividade industrial. 

No entanto, a longo prazo surgiria a tendência de diminuição das distribuições gratuitas 

que pode afetar os setores mais expostos e com demandas mais elásticas (RATHMANN 

et al., 2010). 
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Assim, os impactos significantes sobre alguns setores, que não seriam restritos às 

atividades de Mineração e de produção de Ferro-Liga, também se aplicariam para os 

segmentos de Ferro e Aço, Químico, Papel e Celulose e Cimento. Desta forma, a 

melhor opção para a manutenção da competitividade dos setores vulneráveis ao 

comércio exterior seria a adoção de uma estratégia mista de implementação de medidas 

de mitigação e alocação gratuita de certificados. Desta forma, no longo prazo, com a 

diminuição das alocações gratuitas, haveria menores impactos na economia. 

RATHMANN (2012) apresenta um estudo mais amplo sobre o impacto na 

competitividade dos setores industriais brasileiras, caso haja a implementação de 

políticas de restrição às emissões de GEE. O trabalho utilizou a matriz insumo-produto 

nacional para calcular os impactos setor a setor. Deste modo, o estudo buscou 

compreender como os diferentes segmentos da indústria nacional seriam afetados pela 

meta estabelecida para redução das emissões de GEE. 

O estudo trabalha com metas a partir de 2015 e tem como objetivo chegar a 2030 com 

os níveis de emissões de 2008. Foram consideradas duas opções para amenizar os 

impactos desta política, sendo elas a distribuição gratuita de certificados e a concessão 

de incentivos fiscais para a realização de investimentos em tecnologias de baixo 

carbono. 

Deste modo, conclui-se que não necessariamente os segmentos que mais emitem, em 

termos absolutos, serão os mais afetados, já que outros fatores devem ser considerados, 

tais como: (i) altos valores agregados podem permitir que o custo seja absorvido; (ii) 

caso um segmento integre atividade a montante, sem metas, em sua cadeia, o custo, 

mesmo que representativo, pode ser dissipado. Além disso, o impacto só será 

significativo em termos de perda de competitividade caso o segmento seja vulnerável ao 

comércio exterior. 

Os resultados apontam que os segmentos mais afetados seriam, respectivamente, 1) 

Cimento, 2) Refino, 3) Ferro-gusa e Aço, 4) Ferro-ligas, e 5) Metais Não Ferrosos. Já os 

segmentos extrativo-mineral, Papel e Celulose e Química seriam pouco impactados 

porém, com grande capacidade de transmissão de impactos para outras atividades. Os 

segmentos Bebidas e Alimentos, Cerâmico, outras indústrias e Têxtil são os mais 

propensos a uma política de controle de emissões com baixos impactos (RATHMANN, 

2012).  
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Os segmentos com maior perda de competitividade seriam os segmentos de Ferro-Gusa 

e Aço, Metais Não Ferrosos e de Refino. O estudo conclui ainda que o grandfathering 

de certificados seria eficaz no curto prazo como mecanismo de transição para políticas 

de mitigação no longo prazo. Para o segmento de Refino, o autor indica que é 

necessário formas de minimizar os impactos considerando inclusive uma meta 

diferenciada de redução das emissões, sendo o incentivo à adoção de tecnologias de 

baixo carbono uma política preferencial, no curto e no longo prazo, para a manutenção 

da competitividade industrial brasileira dada a vulnerabilidade externa do setor. 

PIRIS-CABEZAS E LUBOWSKI (2010) também calcularam um modelo ETS para o 

Brasil utilizando as curvas da MCKINSEY&COMPANY (2009) e do BANCO 

MUNDIAL (2010) para o período de 2010-2020. Para os cálculos dos custos e 

potenciais derivados de redução de emissões por uso do solo, foi utilizado o modelo 

desenvolvido pelo Woods Hole Research Center (PIRIS-CABEZAS E LUBOWSKI, 

2009).  

Este trabalho focou nas opções de uso do solo dentro do sistema já considerando as 

NAMA´s brasileiras que, conforme apresentado do Capítulo 1, têm grande concentração 

em redução de emissões do uso do solo (PIRIS-CABEZAS E LUBOWSKI, 2009).  

Umas das principais conclusões deste estudo foi que mercados de carbono 

implementados tanto a nível nacional quanto internacional podem criar uma 

oportunidade econômica significativa para o Brasil, com potencial para financiar o 

desenvolvimento de uma economia de baixo carbono no país. Ainda segundo o estudo, 

este potencial aumenta à medida que mais setores estão cobertos neste mercado. Assim, 

esta seria uma forma de reduzir os custos de atingir as metas propostas (PIRIS-

CABEZAS E LUBOWSKI, 2009). 

Segundo os autores, para atingir a meta de redução de 4.745 Mt CO2 entre 2010/2020, o 

custo seria de cerca de US$ 2,43 bilhões em um programa exclusivamente voltado para 

política de uso do solo. Este custo sobe para algo entre US$ 5 e US$ 6 bilhões, 

considerando só 50% das metas nacionais de redução de emissões de desmatamento e o 

restante cumprido nos demais setores. Este valor cai para US$ 2,40 bilhões caso haja 

livre troca entre os setores (PIRIS-CABEZAS E LUBOWSKI, 2009). 

Se este mercado for conectado com mercados internacionais, considerando um preço de 

US$ 3,2 por tonelada de CO2 (crescendo 5% ao ano), o país poderia cobrir os custos de 
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abatimento. Para preços entre US$10- US$20 em 2013, o abatimento total seria de cerca 

de 10.419MtCO2 entre 2010/2020, o que leva o país a um lucro de entre US$ 25 e US$ 

95 bilhões no período (PIRIS-CABEZAS E LUBOWSKI, 2009).    

Este trabalho também visou compreender os custos de um mercado de carbono, porém 

de forma mais simplificada. O modelo faz uma leitura da CCMA do Banco Mundial 

(BANCO MUNDIAL, 2010) ajustada por SEROA et al. (2012), em um único período 

de troca e restrito aos setores industriais brasileiros.  

O modelo não trata questões de impactos econômicos desta política como os estudos 

apresentados anteriormente, apenas se propõe a compreender os efeitos distributivos  

dos custos diretos de uma política protecionista com metas diferenciadas para cada 

setor. Assim, a ideia é analisar como este tipo de política pode afetar as distribuições 

dos custos de abatimento entre os diversos setores cobertos pelo mercado. 
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3. MODELO 

Os mercados de certificados transacionáveis de emissões foram concebidos em teoria da 

década de 60/70 (ver DALES, 1968). Este instrumento foi resgatado no contexto das 

mudanças climáticas e tem sido amplamente utilizado para mitigar emissões de GEE.  

Independentemente dos esforços realizados até o momento e dos futuros cortes de 

emissões dos países desenvolvidos, para conter o aumento da temperatura média global 

em 2ºC será preciso que os países em desenvolvimento assumam suas responsabilidades 

(IPCC, 2007).  

Neste contexto, conforme apresentado na Introdução, o Brasil apresentou na COP-15 

NAMAs propostas para redução das emissões do país. Nesta meta fica claro o foco da 

Política Climática Brasileira no controle do desmatamento. No entanto, apesar de 

grande parte das emissões nacionais ainda estarem relacionadas ao uso do solo, este 

perfil está sendo alterado. 

Desse modo, entende-se que o Brasil terá que reduzir GEE de outras fontes além do 

desmatamento, em particular energia e indústria. Conforme apresentado no Capítulo 

anterior, é justamente nestes setores que os mercados de carbono têm sido mais 

amplamente utilizados. O objetivo deste Capítulo é desenvolver um modelo para um 

mercado de carbono na indústria Brasileira. Com este modelo, busca-se estimar as 

quantidades de créditos ofertadas e demandas de cada segmento industrial, bem como 

quais setores mais ganham e quais mais reduzem custos com o mercado. Com isso, o 

trabalho busca identificar os efeitos de uma política protecionista no contexto das 

políticas de abatimento de emissões.  

Para compreender o efeito das diferentes distribuições, inicialmente foi estipulada uma 

meta igual para toda a indústria e, em seguida, diferenciou-se esta meta de acordo com 

os custos médios de abatimento. Dessa forma, os setores em que o abatimento é mais 

caro teriam metas mais suaves e aqueles com mais opções de baixo custo teriam metas 

mais severas. A seguir, são apresentadas as hipóteses, os procedimentos estimativos e os 

dados utilizados para este modelo. 

3.1. Hipóteses  

Para este modelo optou-se pelo estabelecimento de uma meta absoluta de emissões com 

relação a uma linha de base de emissões. Deste modo, a meta em valores absolutos foi 
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calculada em relação às emissões esperadas para o ano de 2030, segundo o Estudo de 

baixo carbono do Banco Mundial (BANCO MUNDIAL, 2010). 

Conforme mencionado, o estudo tem como objetivo entender os impactos distributivos 

da meta sobre o setor industrial brasileiro, logo se trata de uma regulação downstream. 

Este ponto de regulação é amplamente utilizado em mercados de carbono o com 

objetivo de incluir as indústrias energointensivas no escopo do mercado, como foi 

apresentado na seção 2.1. Assim, o modelo cobre dez segmentos da indústria de 

transformação nacional.  

O sistema de alocação selecionado foi GF de 100% dos certificados. Este modelo é 

comumente utilizado nos primeiros períodos do mercado de carbono já que reduz os 

custos iniciais e permite a criação de dados confiáveis para o desenvolvimento de médio 

e longo prazo desta política, conforme apresentado na seção 2.2.3. 

Foi selecionada uma meta sobre uma linha de base estabelecida na CCMA elaborada 

pelo Banco Mundial a partir dos dados disponíveis, tratada com mais detalhes a seguir. 

Foi considerado apenas um período, 2010/2030, o que também deriva dos dados 

disponíveis.  

3.2. Os Procedimentos Estimativos do Modelo  

O presente modelo apresenta duas opções de políticas de mitigação no contexto do 

mercado de carbono: Cenário I - Simétrico e Cenário II - Protecionista. O modelo 

considera ainda a possibilidade de regular ou não determinados setores. Neste exercício, 

todos os setores industriais abordados foram considerados regulados. Este modelo faz 

uma leitura da curva de custo marginal de abatimento (CCMA) produzida pelo Banco 

Mundial (2010) e adaptada por SEROA DA MOTTA et al. (2012).  

Conforme descrito no Capítulo 2, a determinação da meta é um dos passos iniciais no 

estabelecimento de um mercado de certificados transacionáveis. Neste exercício, foram 

elaboradas simulações para a meta de 29,18%, aproximadamente 30%, de abatimento 

para o setor industrial
15

. De acordo com a CCMA apresentada em SEROA DA MOTTA 

et al. (2012) selecionada de 30% e os valores comparativos de 11,19% e 19,16% 

(aproximadamente 10% e 20%), os parâmetros iniciais desse modelo são apresentados 

na Tabela 3: 

                                                             
15 Aqui considerados apenas os 10 setores do escopo deste trabalho 



 

46 
 

Tabela 3: Parâmetros Modelo 

Abatimento 

Desejado

Emissões agregadas 

cenário base (MtCO2/20 

anos)

Abatimento total 

(MtCO2/20 anos)
P* (US$)

10% 4.817 539 22

20% 4.817 923 44

30% 4.817 1.406 301  

Fonte: Elaboração própria com base em SEROA DA MOTTA et al., 2012 

No primeiro exercício, Cenário I- Simétrico, todos os setores regulados têm a mesma 

meta. Assim, são equalizados os custos de abatimento na margem. O Cenário II - 

Protecionista também utiliza a mesma curva de custo marginal e a mesma meta. Desse 

modo, a quantidade abatida é igual nas Políticas 1 e 2. Além disso, as medidas de 

mitigação que serão realizadas e os preços de equilíbrio de mercado também serão os 

mesmos.  

No Cenário Protecionista, os setores passam a ter metas dentro de faixas de valores de 

10% a mais ou a menos que a meta geral. Dessa forma, é mantido o abatimento total, 

porém minimizadas as diferenças entre os custos médios setoriais. Com isso, os 

segmentos industriais terão custos médios mais próximos. Como resultado, o mercado 

de carbono produz um subsídio cruzado entre os setores que operarão com metas no 

limite inferior das bandas, ou seja, com metas mais baixas, e aqueles no topo da banda, 

que teriam metas mais altas que o controle comum estabelecido no Cenário I.  

3.2.1 Cenário I- Simétrico  

Neste modelo, todos os setores industriais regulados têm o mesmo percentual de 

abatimento. Assim, através das trocas do mercado, há uma equalização dos custos 

marginais de abatimento. Neste modelo, foram estabelecidas quatro grandes etapas: 

a) Determinação da meta- Cálculo da meta total (absoluta e relativa) e das metas 

por segmento da indústria.  

b) Identificação das opções de mitigação- O objetivo desta etapa é determinar as 

medidas de mitigação que serão realizadas com a implementação do mercado, 

bem como quais serão aquelas realizadas para o cumprimento das metas 

internamente. As demais serão negociadas no mercado. As medidas 

implementadas serão aquelas cujos custos médios por tecnologia por setor são 

menores que o preço de equilíbrio. 
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c) Estimação da oferta e demanda- Nesta etapa são calculadas as demandas dos 

setores em que o abatimento interno não é a opção custo-efetiva. Já a oferta é 

dada por setores com mais opções de mitigação a custos abaixo do preço de 

equilíbrio (p*) que as necessárias para cumprir a meta no setor e pelos 

certificados ofertados pelos setores não regulados no mercado.   

d) Estimativa de resultados- São calculados nesta estapa:  

 Custos das emissões realizadas internamente- custo médio das medidas adotadas 

multiplicada pelas quantidades de tCO2e abatida;  

 Custos e receitas da compra de certificados no mercado- preço de mercado 

multiplicado pela quantidade de tCO2e abatida; 

 Lucro com o mercado- receita com a venda de certificados menos o custo das 

medidas de abatimento; 

 Economias geradas pelo mercado- custo de cumprir plenamente a meta através 

de medidas internas de abatimento menos os custos incorridos em abatimentos 

internos parciais e na compra de certificados no mercado.  

Dessa forma, o modelo calcula quem vende, quem compra e quem ganha com este 

mercado, unificando o custo marginal de abatimento dos setores dele participantes. 

a) Determinação da Meta 

A meta dos setores regulados. O percentual de abatimento (AT%) aplicado sobre as 

emissões totais (ET) de todos os setores (i) determina a quantidade abatida (ATq) que 

deve ser dividida apenas entre os setores regulados (ir). Este valor ATq dividido pelo 

somatório das emissões dos setores regulados (ƩETir) resulta no percentual que deverá 

ser abatido . Calcula-se, assim a meta dos setores regulados (AT%ir1), que por 

definição é maior que a meta decidida exogenamente para a toda a indústria (AT%).  

Isto é: 

AT%qir1 = (AT% * Σ ETi)/ Σ ETir                (1) 

Onde: 

i = Setor  

ir = Setor regulado 

ET = Emissões Totais 

ETi =Emissões Totais do setor i ( Σ ETi = ET)  
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ATq = Abatimento Total em quantidades absolutas- agregando de todos os setores (Σ 

ATqi = ATq) 

AT% = Abatimento em percentual (meta): Σ ATiq / Σ ETi 

AT%ir Abatimento em percentual dos setores regulados (meta): Σ ATiq / Σ ETi 

Em seguida, calcula-se a quantidade total que será abatida em cada setor regulado 

(ir). Para isso, multiplica-se percentual de abatimento dos setores regulados (AT%qir1) 

pelas emissões na linha de base no setor ir (ETir). 

ATqir1 = AT%ir * ETir                      (2) 

Onde: 

ATqir= Abatimento total em quantidade absolutas dos setores regulados (meta) 

AT%ir= Abatimento em percentual dos setores regulados (meta) 

ETir=Emissões Totais dos setores regulados 

Os certificados distribuídos para o setor ir (ETqi1) são dados pelas emissões no 

cenário-base, multiplicados pelo percentual de emissões que não precisam ser abatidas:  

ETqi1 = ETir * (1 - AT%qr1)              (3) 

Já para os setores não regulados, as emissões no cenário base e no cenário com 

regulação são as mesmas (AT%q1=0). 

b) Identificação das Opções de Mitigação 

As medidas de mitigação por setor e por tecnologia (j), realizadas durante a vigência 

deste mercado, serão aquelas cujos custos médios (CMij) são menores que o preço de 

equilíbrio do mercado (p*).  

As medidas ij (Mij), utilizadas para abater emissões internamente (AIi) para o 

cumprimento das metas, serão aquelas cujos CMij ≤ p*, sempre que 0 ≤ ATqi1, (a meta 

de abatimento é diferente de zero). 

AIi= ƩMij, se CMij ≤p* até onde  AIi ≤ ATqi1                        (4) 

Onde: 

AIi= Abatimento interno em quantidade no setor i 

Mij= Potencial de abatimento da medida j no setor i 
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Deste modo, as emissões que serão abatidas internamente nos setores regulados são 

aquelas cujo custo marginal da tecnologia j no setor i é menor que o preço de equilíbrio 

p*, sempre que a meta dos setores regulados for > 0. Já para os setores não regulados o 

abatimento interno para atendimento de metas é zero. 

c) Estimação da oferta e demanda 

Após calcular os abatimentos internos, ou seja, aquelas medidas de mitigação cujos 

abatimentos não circularão no mercado, calcula-se a oferta e a demanda por setor.  

A demanda por permissões no setor i (PDi1) é dada pela diferença entre a meta em 

quantidades absolutas e aquilo que já foi abatido internamente. Nos setores não 

regulados não há demanda, por definição. Se a quantidade que o setor regulado deve 

abater (ATqi1) for maior que o abatimento realizado internamente o setor i irá 

demandar a diferença, comprando estes certificados de outros setores.  Portanto a 

demanda pode ser definida como: 

PDi1 = (ATqi1– EMi1) > 0                                     (5) 

A oferta total é dada pela oferta dos setores não regulados e regulados. Como nos 

setores não regulados o abatimento interno AIi é zero, estes setores ofertam todo o 

abatimento das medidas de mitigação ij com custos marginais de abatimento  menores 

que o preço de mercado. Desta forma, estes setores terão receitas maiores que seus 

custos, lucrando com o seu abatimento.  

Já nos setores regulados, o abatimento ofertado é aquele cujo custo de abatimento é 

menor que o preço de mercado (CMit < p*) e que não foi utilizado para o abatimento 

interno (AIi). Desta forma a oferta é dada por:  

PSil=   (todo CMit < p* )              (6) 

PSir1 =  (todo CMit < p* ) ≠ Ai1                                                                                   (7)           

d) Estimativa de custos e lucros 

Os custos totais são o somatório de quanto foi demandado pelo setor no mercado a 

preços de mercado (PDi1 * p*), adicionado os custos do abatimento interno (Σ CMit * 

EMi1). Nos setores que não demandaram do mercado, ou seja, aqueles que só ofertaram 

ou abateram toda sua meta internamente, contabilizam-se apenas os custos internos de 

abatimento.  
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Custo de abatimento interno setores regulado= Σ CMirt * EMir1, onde CMirt<P*      (8)  

A receita com a despesa com compras e vendas de certificados é dada pelo valor de 

equilíbrio do mercado e a quantidade total negociada. 

Receita/despesa com compra e venda de certificados = Σ PDi1 * p*                            (9) 

Já os lucros são dados pela diferença entre as receitas com a venda de certificados e os 

custos em realizá-las.  

Lucro com a venda de certificados= Σ PSi1 * p*- Σ CMit * EMi1         (10) 

Onde, CMit<P* 

Deste modo, os custos totais incorridos pelos setores são os custos na compra (ou 

receita nas vendas) do mercado e os custos do abatimento realizado internamente: 

Custo total de abatimento por setor i= Σ PDi1 * p*+ Σ CMit * EMi1                  (11)               

As economias geradas pelo mercado nos setores regulados são dadas pelo somatório da 

diferença entre os custos de realizar o abatimento inteiro internamente e aqueles 

incorridos no mercado. Por vezes, a quantidade máxima de abatimento presente na 

curva é menor que a meta. O abatimento potencial máximo considerado para cada setor 

é apresentado na Tabela 4: 

Tabela 4: Níveis Máximos de Emissão e Abatimento por Setor  

Bebidas e Alimentos 240                    216                             90%

Papel e Celulose 114                    38                               33%

Têxtil 41                       13                               31%

Não ferrosos 280                    33                               12%

Química 506                    114                             23%

Cerâmica 352                    217                             62%

Mineração 242                    55                               23%

Cimento 282                    76                               27%

Siderurgia 2.110                 809                             38%

Refino 558                    63                               11%

Ferro-liga 92                       42                               46%

Total 4.817                 1.676                         35%

% do abatimento máximo 

potencial dado pela 

CCMA

Em 20 anos

Emissões 

cenário base  

(MtCO2)

Emissões máximas 

na curva (MtCO2)
Setores 

 

Fonte: elaboração própria com base nos dados desagregados do BANCO MUNDIAL (2010). 
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Desta forma, quando não havia dados suficientes, foi considerada uma extrapolação da 

curva, já que não seria possível ter os custos evitados com o mercado sem esta hipótese. 

Assim, considerou-se que as curvas de custo marginal de abatimento setorial se 

manteriam planas, ou seja, o custo de qualquer abatimento superior aos níveis 

apresentados na Tabela 4 para cada setor é igual ao custo da medida mais cara 

apresentada no estudo. 

As economias geradas pelas trocas são dadas pela diferença entre quanto custaria abater 

internamente toda a meta estipulada (Σ ATqi1 * CMit) e os custos de compra de 

certificados no mercado e dos abatimentos realizados internamente (Σ PDi1 * p% + Σ 

CMit * EMi1). 

Economias com mercado= (Σ ATqi1 * CMit)- Σ Custos totais setoriais                     (12) 

3.2.2 Cenário II- Protecionista 

O conceito deste modelo é distribuir os certificados de forma que levem a indústria 

como um todo a atingir uma meta agregada, porém reduzindo as diferenças entre os 

custos médios setoriais. Com isso a meta agregada para indústria permanece a mesma 

do exercício anterior, no entanto as metas por segmento industrial são diferenciadas e 

não iguais para todos como no Cenário I - Simétrico. Exceto por isto, utilizamos as 

mesmas premissas e rotinas para estimar as transações intersetoriais e, portanto, 

teoricamente, pelo Teorema de Coase, se chegará aos mesmos preços de equilíbrio.  

Ao diferenciar metas setoriais, os níveis setoriais de oferta e demanda e os ganhos 

econômicos com o mercado de certificados serão alterados, refletindo, assim, um 

subsídio cruzado resultante dessa abordagem protecionista. Em suma, o nível de 

eficiência será o mesmo (ie, mesma equalização de custo marginal), mas com outra 

distribuição de renda (ie, custos setoriais distintos). Assim, o Cenário II - Protecionista 

procura reduzir as diferenças de custos médios setoriais e, com isso, os setores que têm 

menores custos poderiam contribuir mais para a redução das emissões, evitando que os 

setores com maiores custos figurem sobrecarregados ou menos competitivos. Neste 

modelo há, portanto, um subsídio cruzado entre setores de altos custos de abatimento e 

aqueles com grandes potenciais abaixo do preço de equilíbrio. 
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Cálculo do CMe no Cenário I e Mínimos Quadrados da Diferença 

A partir dos resultados do Cenário I - Simétrico, encontrou-se um valor médio total da 

tonelada abatida dado pelo somatório dos custos de abatimento interno, dos custos do 

abatimento ofertado menos a receita com os certificados vendidos. 

A partir deste resultado, foi determinado a condição de contorno deste problema, que é a 

manutenção da quantidade abatida, ou seja, da meta total para a indústria e, por 

conseguinte, os respectivos preços de equilíbrio e as medidas de mitigação realizadas. 

Em seguida, foi determinada a função objetivo de minimizar o quadrado da diferença 

entre os custos médios encontrados por setor i e o custo médio total, alterando as metas 

setoriais dentro de uma banda de 10% a mais e a menos que a meta de 30%. Isto é, as 

metas podem variar entre 20% e 40%. Esta banda foi definida de forma que a menor 

meta seja no mínimo a metade da maior meta de abatimento setorial.  

3.3. Base de Dados 

Os cálculos desenvolvidos neste Capítulo foram elaborados a partir dos dados 

gentilmente cedidos pela equipe do Estudo de Baixo Carbono para o Brasil (BANCO 

MUNDIAL, 2010), em especial o relatório técnico setorial Tema O- Emissões do setor 

da indústria e em duas publicações relacionadas a esta pesquisa: a Tese de doutorado de 

HENRIQUES JR (2010) e o artigo publicado pela equipe do projeto SHAEFFER et 

al.,(2010). Além disso, foi utilizada a publicação do IPEA - Texto para Discussão 1748 

(SEROA DA MOTTA et al., 2012) – que aborda as CCMAs elaboradas para o Brasil. 

O Estudo de Baixo Carbono para o Brasil desenvolve dois cenários, um tendencial e 

outro em que são implementadas medidas de controle de emissões de GEE para 

diversos setores da economia brasileira no período de 2010 a 2030. O cenário base foi 

elaborado a partir de dados do BEN de 2007 e do o cenário B1 do PNE-2030. Deste 

modo, o Estudo considerou uma expectativa de crescimento intermediário, em que 

alguns gargalos de infraestrutura são parcialmente resolvidos, a redução das 

desigualdades sociais e os ganhos de eficiência são seletivos (EPE, 2007). A projeção 

para o crescimento econômico industrial é de 3,7% ao ano até 2030, abaixo do 

crescimento do PIB previsto. Por hipótese, o crescimento das emissões se dá na mesma 

proporção.  

No que concerne o perfil energético do setor industrial, a premissa é de manutenção dos 

níveis de utilização de biomassa não renovável. Além disso, se assume a manutenção do 
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ritmo atual de incorporação de novas tecnologias e da evolução da oferta e demanda 

energética. Deste modo, não se consideram grandes mudanças qualitativas, nem 

associadas à redução de emissões de GEE. Esta linha de base foi projetada a partir de 

combinações específicas entre oferta e demanda de energia, consolidada no Model of 

Energy Supply Systems and their General Environmental Impacts (MESSAGE), 

elaborado pela International Institute for Applied System Analysis. Desse modo, no 

cenário BAU, as emissões e os custos de produção da indústria seguem a trajetória 

atual, ou seja, não se considerou a implementação de medidas voltadas para a mitigação 

de emissões.  

Os setores industriais apresentados pelo Estudo de Baixo Carbono para o Brasil são: 

Bebidas e Alimentos, Cerâmica, Cimento, Ferro ligas, Metais Não Ferrosos, Mineração 

e pelotização, Papel e Celulose, Siderurgia e Têxtil. Os setores analisados no presente 

trabalho serão os mesmos, uma vez que os dados para a realização dos cálculos foram 

provenientes do estudo feito pelo Banco Mundial (BANCO MUNDIAL, 2010). 

No cenário de baixo carbono (BC) para o setor industrial, o estudo foca em medidas de 

redução e/ou substituição de fontes de combustíveis fósseis, em cada segmento. As 

opções tecnológicas consideradas podem ser divididas em cinco grandes blocos: (1) 

Eficiência Energética (subdividida em outros seis grupos), (2) Reciclagem e Economia 

de Materiais, (3) Substituição Interenergéticos, (4) Uso de Energia Renovável (biomassa 

e energia solar), (5) Redução ou Eliminação de Biomassas Não Renováveis 

(provenientes de desmatamentos).  

O estudo utiliza abordagens por “tecnologia/atividade” e “setorial/programa”. A 

primeira foi utilizada na quantificação técnica do potencial bruto de cada medida de 

mitigação e a segunda para ajustar este potencial de acordo com a interação entre as 

tecnologias
16

. Desse modo, o potencial ajustado do conjunto das medidas de mitigação 

foi calculado seguindo a ordem lógica de inserção, das tecnologias mais simples e 

baratas de eficiência energética, seguindo para medidas de reciclagem de materiais, 

troca intercombustíveis, emprego de fontes renováveis e por fim o uso de biomassa não 

renovável.  

                                                             
16 Exceto os ganhos potenciais de eficiência energética que não comprometem a dependência da trajetória 

tecnológica. 



 

54 
 

Dentre estas, as medidas referentes à eficiência energética e substituição de biomassa 

não renovável são as principais possibilidades para redução de emissões industriais, 

representando, respectivamente, 43,3% e 41,1% do abatimento projetado. 

Para cada opção tecnológica foram calculados: investimentos, custo com energia, 

possíveis receitas, custo de operação e manutenção e potenciais de abatimento. Neste 

estudo, os valores para os investimentos foram definidos a partir de consulta à literatura 

especializada, por setor e/ou tecnologias. Quando não foram encontradas referências 

diretas, elaboraram-se cálculos indiretos com base nos valores e retornos típicos 

encontrados na economia, também segundo a literatura. Os custos de O&M foram 

considerados apenas para as medidas vinculadas à utilização de biomassa e a receita 

ficou restrita à substituição por gás natural.  Deste modo, os principais parâmetros nos 

cálculos são: os investimentos necessários e a economia de energia. Para calcular os 

custos marginais de abatimento foram comparados os dois cenários.  

O estudo utiliza comparações paritárias de tecnologias de referência e de tecnologias de 

mitigação de GEE para gerar as curvas de custo de abatimento. Neste tipo de 

abordagem normalmente são comparados o valor presente líquido (VPL) dos custos de 

investimento, dos custos de operação e manutenção e das receitas para as tecnologias 

implementadas nos Cenários de Referência e de Baixo Carbono. No relatório foi 

utilizada uma abordagem de anuidade ou custo revelado de cada medida de mitigação, 

já que diversos investimentos se estenderiam para além do período de 2010/2030. Os 

cálculos realizados serão apresentados a seguir (BANCO MUNDIAL, 2010):  

Equação 2: Custo de Abatimento de Atividade de Mitigação de GEE para o ano n 

 

Onde: 

 = Custo de abatimento de atividade/tecnologia de mitigação de GEE para o 

ano n 

 = Custo anual líquido da tecnologia usada no Cenário de Referência para o ano 

n 

= Custo anual líquido da tecnologia usada no Cenário de Baixo 

Carbono para o ano n 

= Emissão anual de GEE com tecnologia de abatimento para o ano n 



 

55 
 

= Emissão anual de GEE com tecnologia usada no Cenário de Referência para o 

ano n 

Equação 3: Custo Anual Líquido 

 

Onde: 

 = Custo anual líquido da tecnologia de abatimento ou do Cenário de Referência 

(valores de 2009) para o ano n 

 = Investimento total ou custo de capital da tecnologia de abatimento ou do Cenário 

de Referência 

= Custo anual de operações e manutenção da tecnologia de abatimento ou do 

Cenário de Referência 

 = Custo anual de combustíveis de tecnologia da tecnologia de abatimento ou do 

Cenário de Referência 

= Receita anual gerada pela tecnologia de abatimento ou do Cenário de 

Referência 

 = Taxa de desconto 

t = Vida útil da tecnologia 

n = Ano 

Dessa forma, os custos mudam de acordo com a variação do custo-benefício ano a ano. 

Para calcular o custo de abatimento médio de uma determinada tecnologia, os custos 

anuais são ponderados pela quantidade de abatimento realizada, conforme a fórmula a 

seguir: 

Equação 4: Custo de Abatimento Médio por Tecnologia 

 

Onde: 

= Custo de abatimento anual médio da atividade/tecnologia de mitigação 

de GEE no período de 2010/2030 

 = Custo de abatimento da atividade/tecnologia de mitigação de GEE no ano 

n 

= Mitigação de GEE da atividade/tecnologia no ano n 
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Segundo os autores, as principais limitações do Estudo são: os resultados do cenário de 

baixo carbono podem não ser os melhores, em termos de custo total; esses resultados 

representam uma dada ordem de entrada das tecnologias. Uma ordenação diferente 

implicaria em resultados diferentes; dado o grande range de setores e tecnologias 

estudados, pode haver dificuldades na capitação de externalidades e co-benefícios; 

foram considerados os menores horizontes possíveis para aplicação das medidas, o que 

influencia positivamente o potencial de abatimento. O Gráfico 4 apresenta a curva 

desagregada por medidas e por setor. 

Gráfico 4: CCMA Banco Mundial para o Brasil 

 

Fonte: SEROA DA MOTTA ET. AL (2012) baseado em HENRIQUES JR (2010). 

Na curva acima observa-se que a eficiência energética tem um papel importante tanto 

pelos baixos custos de mitigação quanto pelo grande potencial encontrado. Além disso, 

destaca-se também o grande potencial de abatimento pela redução do uso de biomassa 

de desmatamento. 

Ao observar os dados agregados por setor observa-se que Papel e Celulose, Não 

Ferrosos e Bebidas e Alimentos têm os custos mais baixos, enquanto Refino, 
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Mineração, Química e Ferro-Liga têm os custos mais altos. A Siderurgia apresenta o 

maior potencial concentrado, em grande parte, na utilização de biomassa sustentável. A 

Figura abaixo apresenta os dados agregados por setor 

Gráfico 5: CCMA por Segmento Industrial 

 

Fonte: SEROA DA MOTTA ET. AL (2012) baseado em HENRIQUES JR (2010). 

Observa-se a partir do Gráfico 5 que justamente aqueles setores cujos custos são mais 

altos, são em grande medida os mais expostos ao comércio internacional 

(RATHMANN, 2012). Além disso, estes setores produzem commodities que possuem 

pouca possibilidade de diferenciação do produto e, por conseguinte, de aumento de 

preço.     

O setor de Papel e Celulose apresenta baixos custos, porém poucas oportunidades, 

assim como os setores de Não Ferrosos e Têxtil. O setor de Bebidas e Alimentos 

apresenta um dos maiores potenciais a custos negativos junto com Cimento e Cerâmica, 

que têm o custo médio próximo a zero. 

O Estudo do Banco Mundial contempla diversas medidas que possibilitam abater até 

34% das emissões até 2030 (BANCO MUNDIAL, 2010). Observa-se que o maior 

potencial de abatimento se concentra em medidas sem arrependimento
17

, portanto estas 

poderiam ocorrer espontaneamente, uma vez que trariam ganhos aos agentes 

envolvidos. Já medidas como cogeração, novos processos e eliminação de biomassa não 

                                                             
17 São aquelas medidas cujos custos são negativos. 
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renovável estariam dentre aquelas em que são necessários incentivos para tomada de 

decisão, pois são medidas não atraentes do ponto de vista econômico. 

Esta curva se aproxima daquela encontrada por MCKINSEY&CO (2009
a
) em seu 

relatório “Caminhos para uma economia de baixa emissão de carbono no Brasil”. O 

escopo deste estudo abrange o período de 2005-2030 e considera um crescimento do 

PIB de 3,5% ao ano, entre 2005-2015 e 2,8% de 2015 até 2030. Além disso, o estudo 

assumiu um preço médio do barril de petróleo de US$ 60,00 e uma taxa de desconto de 

4% ao ano. Nesse estudo, 10% das emissões até 2030 podem ser abatidas a custos 

negativos e 80% delas a custos menores que €10/tCO2e. Ainda segundo o relatório do 

grupo, a participação do setor industrial nas emissões subiria de 13% para 26% até 2030 

e as medidas de abatimento desse setor representam cerca de 7% do total do país ou 130 

MtCO2e, no entanto o trabalho considera apenas três setores da indústria nacional. O 

Gráfico 6 apresenta a curva de custo marginal de abatimento calculada pelo grupo 

MCKINSEY&CO.  

Gráfico 6: CCMA estimada por McKinsey & CO. para o Brasil em 2030 

 

Fonte: McKINSEY&COMPANY, 2009a. 

Os baixos custos encontrados nestas curvas de abatimento e em outras calculadas para 

diversos países chamaram a atenção de diversos pesquisadores (ver WORREL et al. 
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(2009), McKINSEY&COMPANY (2009a), IPCC-WGIII (2007), IEA (2008a) e LA 

ROVERE et al. (2006); SEROA DA MOTTA et al., (2012)). Esses baixos custos 

podem ser explicados por razões que ultrapassam os limites técnicos metodológicos das 

CCMA, tais como (SEROA DA MOTTA, 2012):  

 Barreiras técnicas: A elaboração das CCMA dificilmente consegue capturar toda a 

complexidade dos custos de implementação das tecnologias;    

 Dependência da trajetória tecnológica prevista: as dinâmicas intertemporais 

influenciam na trajetória das emissões. Assim, os custos de redução são 

dependentes das ações de mitigação em períodos anteriores e posteriores de 

tempo; 

 Heterogeneidade: As diferenças entre as plantas e as empresas de um setor podem 

gerar diferenças entre os custos de uma tecnologia. Assim, mesmo que uma dada 

tecnologia seja em média custo-eficiente, ela provavelmente não o será para 

algumas firmas ou indivíduos. 

 Efeitos realimentação: Ao baratear os custos com energia, há um incentivo ao 

aumento do consumo da mesma, o que pode reduzir os benefícios gerados; 

 Incerteza: A incerteza sobre os futuros cenários de preços da energia e por 

conseguinte, sobre economias reais geradas pelas medidas de mitigação, 

combinada à natureza irreversível do investimento em eficiência, aumenta os 

riscos destes investimentos. Assim, a taxa de desconto apropriada para a análise 

do valor presente líquido é expressivamente maior que aquelas normalmente 

utilizadas nos projetos convencionais.   

 Inércia: Ao alterar os processos produtivos, há perdas de externalidades de redes 

de conhecimentos, além de custos de capacitação para manejar a nova tecnologia 

e mudanças na estrutura interna, cultural e estratégica. Se a inércia for causada por 

alguma forma de falha de mercado no que tange às informações, pode ser 

eliminada através de incentivos apropriados e não deve ser considerada. (EKINS 

et al., 2011, KESICKI, 2009, TURRENTINE e KURANI, 2007, GOLOVE e 

ETO, 1996 e JAFFE e STAVIS, 1994). 

 Falhas de mercado: Informação incompleta e assimétrica e fatores 

comportamentais podem representar falhas de mercado para a implantação de 

opções de abatimento custo-eficientes. Tais barreiras não consistirão em um custo 
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se puderem ser removidas com uma regulação que combine retornos quanto à 

informação, normas sociais e práticas de estabelecimento de metas para fornecer 

aos usuários o contexto necessário para que façam o melhor uso das informações 

quanto ao consumo da energia.  

 Informação incompleta: A carência de informação pode representar uma barreira 

para a adoção de tecnologias custo-eficientes, em especial, se são tecnologias 

novas e ofertadas por poucos fornecedores (GOLOVE e ETO, 1996 e JAFFE e 

STAVIS, 1994).  

 Barreiras de financiamento: A adoção de uma nova tecnologia pode exigir grandes 

pagamentos antecipados, enquanto o retorno das economias geradas só virá após 

alguns anos. E indivíduos de baixa renda ou pequenas firmas podem não ter 

acesso suficiente ao capital para realizar os investimentos. Isto pode ser tomado 

como exemplo de falhas de informação que inibem preços ajustados pelo risco no 

mercado de financiamento.  

 Custos de agência: Se o indivíduo que adota uma tecnologia não é aquele que se 

beneficia dela, surge então um problema principal/agente. Este é o caso de 

incentivos mal colocados, ou divididos, e tem sido utilizado para descrever 

primariamente as relações entre proprietários e inquilinos no que tange à aquisição 

de equipamentos energeticamente eficientes quando o inquilino é responsável 

pelo pagamento das contas de energia e utilidades, de forma que os proprietários 

pouco se interessam em fornecer instalações de maior eficiência energética, porém 

mais caras, se o mercado imobiliário falha em internalizar tais benefícios em seus 

preços (KESICKI, 2009, GOLOVE e ETO, 1996 e JAFFE e STAVIS, 1994).   

 Comportamento: Quando os custos da unidade de energia são baixos, as 

economias são geralmente muito pequenas e insuficientes para atrair a atenção de 

indivíduos e firmas a se motivarem a agir. Energia barata não sensibiliza os 

usuários a serem racionais. Neste caso, a implantação se dará caso os preços da 

energia aumentem ou metas mandatórias de economia de energia sejam 

estabelecidas.  

Dada a variedade da safra do capital e a dispersão territorial da indústria brasileira, deve 

haver um alto grau de heterogeneidade entre os custos de abatimento para uma mesma 

tecnologia. Portanto, os valores dos investimentos e da eficiência do abatimento podem 
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apresentar uma larga dispersão, e assim poucas observações não são capazes de capturar 

a média dos procedimentos.  

Em suma, a incerteza e a heterogeneidade são fontes de forte viés para a subestimação, 

enquanto outras, ainda que também relevantes, não são de tão grande significância; Para 

tentar corrigir estes vieses, SEROA DA MOTTA et al., (2012) propõem ajustar os 

parâmetros e valores utilizados na estimativa da curva original, tais como: i) Taxa de 

desconto para lidar com incerteza; e ii) Valores de investimento e emissões abatidas 

para capturar a heterogeneidade. Neste trabalho, optou-se por utilizar o ajuste proposto 

por SEROA DA MOTTA et al., (2012) em que se reestimou os custos a partir de 

mudanças em ambos os parâmetros e valores utilizados no cálculo da curva original.  

Dada a falta de conhecimentos sobre o grau e a distribuição da incerteza e da 

heterogeneidade, o trabalho assumiu valores ad hoc para representar ajustes superiores 

dos dois vieses de estimação. Para isso, foi selecionada uma taxa de desconto de 25% 

para lidar com a incerteza, muito superior à taxa original de 8%, o que representa um 

retorno baixo ao investimento. Para capturar heterogeneidade utilizou-se, ad hoc, um 

aumento no valor do investimento de 40%. A curva ajustada é apresentada no Gráfico 7. 

Gráfico 7: CCMA Ajustada 

 

Fonte: Elaboração própria com base em SEROA DA MOTTA et al., (2012). 
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Como é possível observar no Gráfico 7, a nova curva apresenta custos 

consideravelmente mais altos que a curva anterior. A Tabela 5 apresenta os valores 

comparativos entre a curva original do Banco Mundial e a curva ajustada. 

Tabela 5: Comparação Curva Original Banco Mundial e Curva Ajustada 

Curva Original Curva Ajustada

Custo Agregado (Bilhões US$) 4,9 306

Custo Agregado (US$/tCO2 eq) -2,9 182,6

Participação dos custos negativos (%) 21,70% 7,60%

Diferença de custos negativos 14,1  

Fonte: Elaboração própria. 

Considerando uma curva com tantos custos negativos de abatimento, outros incentivos, 

que não o mercado, podem auxiliar no processo transição tecnológica. Desse modo, não 

seriam necessários instrumentos de mercado, já que as medidas já são eficientes do 

ponto de vista econômico, e sim reduzir os custos financeiros, aumentar a informação 

sobre o tema e reduzir a assimetria de informação no sistema.  

Caso a curva inclua outros custos, os incentivos econômicos à troca se fazem mais 

adequados. As diferenças entre os custos marginais permitem uma otimização dos 

custos de abatimento e constantes incentivos ao desenvolvimento tecnológico.  

3.4. Resultados  

A Tabela 6 apresenta os resultados do Cenário I em termos de metas, quantidades 

abatidas, custos médios de abatimento por tonelada e o quadrado da diferença entre os 

custos médios setoriais e o custo médio agregado.    

Tabela 6: Custos Médios e o Quadrado da Diferença  

Bebidas e Alimentos 70                        124                    8,79% -118,70 26.644,52          

Papel e Celulose 33                        26                      1,85% -4,01 2.356,13            

Têxtil 12                        13                      0,90% 23,83 428,43               

não ferrosos 82                        33                      2,31% 400,11 126.434,46         

Química 148                      97                      6,88% 156,01 12.427,67          

Cerâmica 103                      215                    15,26% -114,01 25.134,87          

Mineração 70                        42                      2,98% 206,02 26.078,71          

Cimento 82                        76                      5,42% 37,13 54,85                 

Siderurgia 616                      690                    49,05% 19,54 624,60               

Refino 163                      50                      3,55% 985,21 884.866,15         

ferro-liga 27                        42                      3,02% -14,67 3.505,34            

Total 1.406                   1.406                 100,00% 44,53 1.108.555,72      

Participação no 

abatimento total (%)

Custo médio 

(USD/tCO2)

 (Custo médio 

agregado - custo 

médio setorial )^2 

Setor
Meta por setor 

(MtCO2/ 20 anos)

Abatimento 

realizado por setor 

(MtCO2/ 20 anos)
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Na Tabela 6 é possível observar que para o cenário de metas iguais, os segmentos que 

mais contribuem com o abatimento são: (a) o setores de Siderurgia, com 49%, ou seja, o 

setor abate a metade da meta para indústria; (b) setor de Cerâmica com 15% em que é 

possível observar os baixos custos médios da tonelada abatida (custos negativos 

inclusive) e (c) o setor de Bebidas e Alimentos com 8,79% do abatimento total e os 

mais baixos custos médios da indústria, também com valores negativos.  

O setor de Siderurgia representa quase 45% das emissões do cenário base utilizado para 

elaboração da CCMA de abatimento, dessa forma era de se esperar que agregasse boa 

parte das oportunidades de abatimento. Observa-se que, além dos setores de Bebidas e 

Alimentos e Cerâmica, os setores Papel e Celulose e Ferro-Liga apresentam custos 

negativos no Cenário I. Isto é, ganham com cada tonelada abatida mais do que gastam. 

Estes valores são bastante distintos da média de US$ 44,53 dólares a tonelada.  

Na última coluna calculou-se o termo de minimização que é o quadrado da diferença 

entre os custos médios por segmentos e os custos médios do agregado. Os setores com 

custos mais próximos da média da indústria são Têxtil, Cimento e Siderurgia. Percebe-

se assim, que os setores com custos negativos são justamente aquele com custos 

negativos na curva do original do estudo do Banco Mundial (2010).  

Em seguida, foi determinada a função objetivo de minimizar o quadrado da diferença 

entre os custos médios encontrados por setor i e o custo médio total, alterando as metas 

setoriais que podiam variar entre 20% e 40%. Esta banda foi definida de forma que a 

menor meta seja no mínimo a metade da maior meta de abatimento setorial.  

Tabela 7: Metas por Segmento após Redistribuição do Cenário II 

Bebidas e Alimentos 21,95% 53                     124                        8,79% 161,06-        25.941,60         

Papel e Celulose 20,93% 24                     26                          1,85% 113,61-        12.906,77         

Têxtil 20,33% 8                       13                          0,90% 12,24-          149,83              

Não ferrosos 22,27% 62                     33                          2,31% 221,10        48.886,09         

Química 24,11% 122                   97                          6,88% 76,14          5.796,95           

Cerâmica 22,86% 80                     215                        15,26% 145,26-        21.101,10         

Mineração 21,96% 53                     42                          2,98% 80,64          6.503,27           

Cimento 22,29% 63                     76                          5,42% 5,26-            27,67                

Siderurgia 37,16% 784                   690                        49,05% 93,04          8.657,31           

Refino 24,54% 137                   50                          3,55% 828,44        686.320,71       

Ferro-liga 20,75% 19                     42                          3,02% 56,94          3.242,37           

Total 30,00% 1.406                1.406                     50,68          754.647,89       

(USD/tCO2)

 (USD/tCO2 - 

média 

(USD/tCO2))^2 

Setor
Meta por setor 

(%)

Meta abatimento 

por setor 

(MtCO2/ 20 

Abatimento por 

setor (MtCO2/ 20 

anos)

Abatimento por 

setor (% total)
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Ao analisar os resultados da Tabela 7, observa-se que o setor de Siderurgia é o único 

setor em que as metas aumentam, enquanto os demais caem consideravelmente, 

chegando os setores de Papel e Celulose, Ferro ligas e Têxtil a praticamente o limite 

inferior da banda de metas. Assim, o setor de Siderurgia passa a subsidiar o abatimento 

dos demais. Neste modelo, o custo médio agregado aumenta 13%, e o quadrado da 

diferença dos custos cai em 32%, ou seja, sem mercado, o aumento de preço médio da 

tonelada possibilita aumento na equidade entre os preços médios da tonelada abatida em 

cada setor.   

A seguir são apresentados os principais resultados do Cenário I- Simétrico e II-

Protecionista.  

Tabela 8: Metas em Quantidades e Custos de Abatimento sem Mercado- Cenário I 

10% 20% 30% 10% 20% 30% 10% 20% 30%

Bebidas e Alimentos 27    46    70       5% 5% 5% (6.624)      47.313      (2.974)        

Papel e Celulose 13    22    33       2% 2% 2% (3.463)      (3.123)       19.663        

Têxtil 5      8      12       1% 1% 1% (203)         513           386             

Não ferrosos 31    54    82       6% 6% 6% (2.547)      (1.755)       13.012        

Química 57    97    148     10% 10% 10% (3.334)      21.518      48.639        

Cerâmica 39    67    103     7% 7% 7% (3.113)      (2.176)       1                 

Mineração 27    46    70       5% 5% 5% (309)         2.380        15.370        

Cimento 32    54    82       6% 6% 6% (1.321)      (674)          2.827          

Siderurgia 236  404  616     44% 44% 44% (106)         7.323        20.892        

Refino 62    107  163     12% 12% 12% 1.396       83.781      165.161      

Ferro-liga 10    18    27       2% 2% 2% 55            2.913        2.327          

539  923  1.406  100% 100% 100% (19.569)    158.011    285.303      

 Metas em quantidade 

(MtCO2/20 anos) 

 Participação na meta total 

(%) 

 Custos sem mercado (milhões de 

US$/20 anos)  Setor 

 

Na Tabela 8, observa-se que, com metas iguais, os setores que contribuem para o 

abatimento total da indústria são: Siderurgia com 44%, Química 10% e Refino com 

12% do abatimento. Esta participação se mantém quando a meta é a mesma para todos 

os setores, seja para metas de 10%, 20% ou 30%, conforme pode ser observado na 

coluna central da Tabela 8.  

A coluna custos sem mercado representa o quanto custaria a cada segmento cumprir 

suas metas de abatimento internamente. Neste caso, observa-se que para a meta de 10% 

os custos agregados são negativos. Desse modo, outras medidas de acesso a crédito e 

informação poderiam retirar os empresários da inércia e direcionar suas ações para essas 

oportunidades. 
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Com uma meta de 20%, quatro setores se mantem com custos agregados positivos em 

um cenário sem mercado, enquanto com a meta 30%, apenas o setor de Bebidas e 

Alimentos alcançaria suas metas a custos negativos. A variação nos custos sem mercado 

para o setor de Bebidas e Alimentos, entre as metas de 10%, 20% e 30%, se deve a 

grandes abatimentos com a medida de substituição de biomassa renovável, que 

representa 77% do potencial do segmento e que não seria realizada com a meta de 20%.  

De forma geral, há um aumento nos custos sem mercado com o aumento da meta. 

Assim, a meta de 30% foi selecionada para o resto da simulação já que, com esta meta, 

a maioria dos setores apresentam custos positivos
18

.  

Com essa meta agregada de 30%, apresenta-se a seguir os resultados da simulação com 

mercado. Na Tabela 9 são apresentados inicialmente os volumes da oferta e demanda. 

Tabela 9:Quantidades Abatidas Internamente, Ofertadas e Demandadas-Cenário I  

 Quantidades 

(MtCO2) 

 % do total 

da meta 

 Oferta 

(MtCO2) 

 Participação 

na oferta 

 Demanda 

(MtCO2) 

 Participação na 

demanda total 

Bebidas e Alimentos 70                100% 53               21% -        0%

Papel e Celulose 26                78% -             7            3%

Têxtil 12                100% 1                 -        

Não ferrosos 33                40% -             49          19%

Química 97                66% -             51          20%

Cerâmica 103              100% 112             44% -        

Mineração 42                59% -             29          11%

Cimento 76                92% -             6            2%

Siderurgia 616              100% 74               29% -        

Refino 50                31% -             113        44%

Ferro-liga 27                100% 16               6% -        

1.151           255             100% 255        100%

 Setor 

 Abatimento realizado 

internamente (MtCO2) 
 Oferta e demanda (MtCO2) 

 

Como pode ser observado, cerca de 80% do abatimento é feito internamente e o restante 

dos certificados foram ofertados e demandados no mercado. A primeira coluna da 

Tabela 9 apresenta o abatimento interno para cada setor em quantidades (tCO2) e o 

quanto este valor representa da meta por segmento. 

Assim, conforme esperado, observa-se que apenas os setores que cumprem totalmente 

sua meta internamente são aptos a ofertar no mercado. O setor com menor participação 

                                                             
18 A presença de custos negativos não impediria que o mercado de direitos de emissão funcionasse, pois 

alguns setores continuariam a ter diferenças de custo marginal que viabilizam trocas, embora sua 

eficiência dependeria do quanto as barreiras de informação fossem mitigadas. 
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do abatimento interno é o setor de Refino, que abate internamente apenas 31% de sua 

meta.  

A maior parte da oferta apresentada na Tabela 9 vem dos setores de Cerâmica com 44%, 

Siderurgia com 30% e Bebidas e Alimentos com 21%. Já a demanda é concentrada no 

setor de Refino, 44%, Química com 20% e Não Ferrosos com 20%. Assim, o mercado 

seria concentrado com três setores demandando- Refino, Química e Não Ferrosos- e três 

ofertando – Cerâmica, Siderurgia e Bebidas e Alimentos.  

Tabela 10: Receitas e Economias com Mercado de Carbono- 2010/2030 

 Milhões 

US$/20 anos 

Participação % no 

total da receita

 Milhões 

US$/20 anos 

Participação % da 

redução de custos

Bebidas e Alimentos 16.101           20,9% -                 

Papel e Celulose -                19.767           11,2%

Têxtil 210                0,3% -                 

Não ferrosos -                -                 0,0%

Química -                33.542           19,0%

Cerâmica 33.687           43,8% -                 

Mineração -                6.735             3,8%

Cimento -                -                 

Siderurgia 22.221           28,9% -                 

Refino -                116.052         65,9%

Ferro-liga 4.685             6,1% -                 

76.904           100,0% 176.095         100,0%

 Redução de custos com compra de 

certificados (milhões US$/20 anos) 

 Setor 

 Receita líquida com venda de 

certificados (milhões US$/20 anos) 

 

A Tabela 10 apresenta na primeira coluna as receitas líquidas da venda de certificados 

no mercado secundário. Dessa forma, os setores que mais ganhariam com as vendas de 

licença seriam, respectivamente, Cerâmica, Siderurgia e Bebidas e Alimentos. O setor 

de Cerâmica concentraria 43,8% da receita líquida com o mercado, seguido pelos 

setores de Siderurgia (28,9%), Bebidas e Alimentos (20,9%) e Ferro-Liga (6,1%). 

As colunas seguintes da Tabela 10 apresentam as reduções de custos de abatimento 

resultantes das transações de mercado, isto é, a diferença entre os custos com e sem 

mercado. É possível verificar que a redução de custos com o mercado é mais do que o 

dobro da receita líquida gerada com a venda de certificados. Com isso os setores 

demandantes acabaram se beneficiando mais do que os ofertantes. Isto aconteceu nesse 

caso por conta da MAC utilizada que resultou numa curva de oferta mais preço elástica 
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que a de demanda e daí com excedente do produto menor que o do consumidor. A 

seguir é apresentada a Tabela 11 que apresenta comparativamente os custos totais com 

mercado e os custos totais sem mercado.  

Tabela 11: Resultados com e sem Mercado 

Bebidas e Alimentos (14.667)              (2.974)                    11.692                        

Papel e Celulose (104)                   19.663                   19.767                        

Têxtil 300                    386                        87                               

Não ferrosos 13.012               13.012                   -                             

Química 15.097               48.639                   33.542                        

Cerâmica (24.456)              1                            24.457                        

Mineração 8.635                 15.370                   6.735                          

Cimento 2.827                 2.827                     -                             

Siderurgia 13.475               20.892                   7.417                          

Refino 49.109               165.161                 116.052                      

Ferro-liga (623)                   2.327                     2.950                          

62.606               285.303                 222.698                      

 Setor 

 Custo total de abatimento (milhões 

US$/20 anos)  Varição  de custo 

(milhões US$/20 anos) 

 Com mercado*  Sem Mercado 

 

Assim, observa-se na Tabela 11  que os custos incorridos pela indústria como um todo 

ao longo do período de 2010 a 2030 seriam de 62 bilhões de dólares
19

. 

Caso esta meta fosse imposta sem mecanismos de mercado os custos chegariam a 285 

bilhões de dólares ou 14 bilhões de dólares por ano. O setor com maior custo seria o de 

Refino com custos de até 165 bilhões de dólares, com implicações indiretas ainda 

maiores, pois se trata de um setor de base com impactos intersetoriais consideráveis 

(RATHMANN, 2012 e RATHMANN, et al., 2012). Os setores de Cerâmica e 

Siderurgia gerariam receitas líquidas com o mercado. A Tabela 12 apresenta as novas 

metas calculadas e os valores sem mercado para o Cenário II do modelo.  

                                                             
19 Considerando a taxa de câmbio média para o ano de 2005 de 2,43 reais para cada dólar. 
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Tabela 12: Metas em Quantidades e Custo de Abatimento sem Mercado-Cenário II 

Meta total 30%

Metas em 

quantidade (MtCO2/ 

 Participação na 

meta total 

Bebidas e Alimentos 22% 53                                 4% (4.407,82)                 

Papel e Celulose 21% 24                                 2% (2.763,78)                 

Têxtil 20% 8                                   1% 116,85                      

Não ferrosos 22% 62                                 4% 7.190,74                   

Química 24% 122                               9% 23.975,60                

Cerâmica 23% 80                                 6% (1.835,93)                 

Mineração 22% 53                                 4% 6.005,23                   

Cimento 22% 63                                 4% (598,27)                     

Siderurgia 37% 784                               56% 201.534,02              

Refino 25% 137                               10% 130.746,32              

Ferro-liga 21% 19                                 1% 1.479,96                   

1.406                           100% 361.442,91             

 Setor 

 Custos sem 

mercado ( milhões 

US$/20 anos) 

Meta total 30%

 

 

A primeira coluna da Tabela 12  evidencia o grande potencial de abatimento do setor de 

Siderurgia, já que na nova distribuição todos os setores têm sua meta abaixo de 30% e a 

Siderurgia aparece com meta de 37%. Essa nova distribuição se deve ao fato que a 

Siderurgia, de acordo com a CCMA utilizada, tem disponível uma grande escala de 

oportunidades de baixo custo.  Na coluna Participação na meta total, observa-se que 

Siderurgia, isoladamente, seguida pelo Refino e Química são os setores que mais 

abatem emissões.  

Com relação aos custos sem mercado, é possível verificar no Cenário II que, em relação 

ao Cenário I, há uma redução das metas em todos os setores a serem compensadas pelo 

aumento da meta no setor siderúrgico. Esta alteração das metas fez com que todos os 

setores tivessem custos mais baixos do que sem a existência do mercado, exceto a 

Siderurgia.  

Observa-se que há um aumento no custo sem mercado para o Cenário II de 27% em 

relação ao Cenário I. Esse aumento se deve basicamente ao setor Siderurgia que sofre 

um aumento de quase dez vezes em seus custos. A seguir, a Tabela 13 apresenta as 

medidas de mitigação propostas para o setor de Siderurgia, seus custos pela curva 

ajustada e o potencial de abatimento delas derivado. A coluna seguinte apresenta o 

percentual correspondente ao abatimento acumulado no setor industrial. 
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Tabela 13: Opções de Mitigação no Setor Siderúrgico  

Setor Medida
Custo Médio 

(USD/tCO2)

Potencial de 

Abatimento 

(MtCO2/20 

anos)

Abatimento em % 

Emissões agregadas

Siderurgia Reciclagem 51,34-            43.589.830       3,99%

Siderurgia Otimização da Combustão 12,95-            56.855.984       5,82%

Siderurgia Outras 13,74            18.951.995       8,73%

Siderurgia Recuperação calor/forno 22,34            118.311.100     11,19%

Siderurgia Substituição Biomassa Não Renovavel 44,33            351.260.000     19,17%

Siderurgia Substituição GN 193,14          869.689            25,98%

Siderurgia Substituição Fóssil por Biomassa 200,73          99.772.604       28,06%

Siderurgia Novos Processos 783,72          114.185.768     32,07%

Siderurgia Cogeração 1.755,10       5.552.428         34,65%  

A Tabela 13 explica a grande diferença encontrada nos preços sem mercado entre os 

Cenários I e II. Caso a meta do setor seja de 30%, como no Cenário Simétrico, a meta 

do setor é alcançada a um preço máximo por tonelada abatida de US$ 200,73/tCO2. Já 

com o aumento da meta para 37%, o preço máximo sobre para US$ 783,72 /tCO2.  

A seguir, apresenta-se os resultados para a simulação com mercado. No Cenário II, além 

dos custos, as quantidades ofertadas e demandas pelos setores também são alteradas 

pela mudança na distribuição das metas, como mostra a Tabela 14. 

Tabela 14: Quantidades Abatidas Internamente, Ofertadas e Demandadas – 

Cenário II 

 Quantidades 

(MtCO2) 

% do total da 

meta setorial

 Oferta 

(MtCO2) 

Participação 

da oferta 

total

 Demanda 

(MtCO2) 

 Participação 

da demanda 

total 

Bebidas e Alimentos 53                  100% 71               29% -            0%

Papel e Celulose 24                  100% 2                 1% -            0%

Têxtil 8                     100% 4                 2% -            0%

Não ferrosos 33                  52% -             0% 30              12%

Química 97                  79% -             0% 25              10%

Cerâmica 80                  100% 134            54% -            0%

Mineração 42                  79% -             0% 11              4%

Cimento 63                  100% 13               5% -            0%

Siderurgia 690                88% -             0% 94              38%

Refino 50                  36% -             0% 87              35%

Ferro-liga 19                  100% 23               9% -            0%

1.158            248            248           

 Setor 

 Abatimento realizado 

internamente 
Oferta e demanda (tCO2/20 anos)
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No Cenário II há um pequeno aumento no abatimento realizado internamente bem 

como uma pequena redução nos certificados transacionados no mercado. Seis setores 

conseguem abater suas metas internamente. São eles: Bebidas e Alimentos, Papel e 

Celulose, Têxtil, Cerâmica, Cimento e Ferro-ligas. 

O setor de Cerâmica continua sendo o maior ofertante de certificados, já a Siderurgia 

passa de ofertante para demandante. Os demais demandantes continuam sendo Refino, 

Química, Não Ferrosos e Mineração. Tanto no lado da demanda quanto no lado da 

oferta, a grande alteração no Cenário II em relação ao Cenário I é que o setor 

siderúrgico, que agora representa 38% da demanda, no novo cenário seria 30% da 

oferta. A seguir são apresentadas na Tabela 15 as receitas líquidas e economias geradas 

com a compra e a venda de certificados no Cenário II. 

Tabela 15: Receitas e Economias com Mercado de Carbono – Cenário II 

 Milhões 

US$/20 anos 

Participação % no 

total da receita

 Milhões 

US$/20 anos 

Participação % no total 

da redução de custos

Bebidas e Alimentos 15.493            29% -                 

Papel e Celulose 184                  0% -                 

Têxtil 271                  1% -                 

Não ferrosos -                   -                 

Química -                   16.608           7%

Cerâmica 29.325            56% -                 

Mineração -                   2.625             1%

Cimento 3.012              6% -                 

Siderurgia -                   137.369        56%

Refino -                   89.451           36%

Ferro-liga 4.445              8% -                 

52.730            100% 246.054        100%

 Setor 

 Receita líquida com venda de 

certificados (Milhões US$/20 anos) 

 Redução de custos com compra de 

certificados (Milhões US$/20 anos) 

 

Como esperado, há uma pequena redução das receitas com a venda de certificados, já 

que o volume de transações foi reduzido.  Na primeira coluna, é possível observar que 

os setores de Cerâmica e de Bebidas e Alimentos correspondem a 85% das receitas 

líquidas com a venda de certificados. No cenário anterior, o setor de Siderurgia 

representava 28% da receita líquida das transações do mercado. 
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A despeito da sua maior meta setorial, o setor siderúrgico mais uma vez desponta como 

grande beneficiário do mercado, concentrando 56% das economias geradas pelo 

mercado, em relação a um cenário sem mercado.    

A Tabela 16 a seguir resume os resultados econômicos da política protecionista do 

Cenário II.  

Tabela 16: Custos Totais com e sem Mercado - Cenário II- 2010/2030:  

Bebidas e Alimentos (19.901)                        (4.408)                           15.493                          

Papel e Celulose (2.948)                          (2.764)                           184                                

Têxtil (154)                              117                                271                                

Não ferrosos 7.191                            7.191                            -                                

Química 7.368                            23.976                          16.608                          

Cerâmica (31.161)                        (1.836)                           29.325                          

Mineração 3.380                            6.005                            2.625                            

Cimento (3.610)                          (598)                               3.012                            

Siderurgia 64.165                         201.534                        137.369                        

Refino 41.295                         130.746                        89.451                          

Ferro-liga (2.965)                          1.480                            4.445                            

62.659                         361.443                       298.783                       

 Setor 

           Custo total de abatimento                              

(Milhões US$/ 20 anos) 
 Varição  de custo 

 Com mercado*  Sem Mercado 

 

Observa-se na Tabela 16 que no Cenário II com o mercado, os setores de Bebidas e 

Alimentos, Papel e Celulose, Têxtil, Cerâmica, Cimento e Ferro-liga teriam custos 

negativos. Já no cenário sem mercado, apenas os setores de Bebidas e Alimentos, Papel 

e Celulose, Cerâmica e Cimento teriam custos negativos. Além disso, é possível 

verificar que os custos mais altos seriam incorridos nos setores de Siderurgia e Refino, 

embora, conforme já demonstrado, estes seriam os setores de maior economia obtida 

com o mercado.  

A última coluna da Tabela 16 representa em módulo a diferença entre os custos com e 

sem mercado e informa um benefício total de 299 bilhões de dólares. Os setores de 

Bebidas e Alimentos, Papel e Celulose, Cerâmica e Cimento passam a ter receitas ainda 

maiores com a existência do mercado. Já os setores de Têxtil e Ferro-Liga passam a ter 

receitas com o abatimento das emissões. Nos demais setores, observa-se grandes 

economias, em particular no Refino e Siderurgia. A Tabela 17 a seguir compara os 

resultados encontrados nos Cenários I e II. 
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Tabela 17: Resultados Comparativos entre Cenários 

 Novos 

caps 

 Custo em 

Milhões US$ 

 % custo 

total 

 Custo em 

Milhões US$ 

 % custo 

total 

 Custo em 

Milhões US$ 

 % custo 

total 

 Custo em 

Milhões US$ 

 % custo 

total 

Bebidas e Alimentos 21,95% (4.408)               -1% (2.974)               -1% (19.901)        -32% (14.667)          -23%

Papel e Celulose 20,93% (2.764)               -1% 19.663              7% (2.948)          -5% (104)                0%

Têxtil 20,33% 117                    0% 386                   0% (154)             0% 300                 0%

Não ferrosos 22,27% 7.191                2% 13.012              5% 7.191           11% 13.012           21%

Química 24,11% 23.976              7% 48.639              17% 7.368           12% 15.097           24%

Cerâmica 22,86% (1.836)               -1% 1                        0% (31.161)        -50% (24.456)          -39%

Mineração 21,96% 6.005                2% 15.370              5% 3.380           5% 8.635             14%

Cimento 22,29% (598)                   0% 2.827                1% (3.610)          -6% 2.827             5%

Siderurgia 37,16% 201.534            56% 20.892              7% 64.165         102% 13.475           22%

Refino 24,54% 130.746            36% 165.161           58% 41.295         66% 49.109           78%

Ferro-liga 20,75% 1.480                0% 2.327                1% (2.965)          -5% (623)                -1%

361.443           100% 285.303           62.659        100% 62.606           100%

 Setor 
 Caps diferentes 

 Custo sem mercado 

 Caps iguais 

 Custo com mercado 

 Caps diferentes  Caps iguais 

 

Nas primeiras colunas da Tabela 17, conforme esperado da abordagem protecionista, o 

custo sem mercado aumenta por conta do aumento de custo do setor de Siderurgia que 

acaba sendo maior que a redução de custo dos demais setores que foram protegidos.  No 

Cenário I, o setor de Refino representa mais da metade dos custos sem mercado, 

seguido pelos setores de Química (17%), Siderurgia (7%), Não Ferrosos e Mineração 

(cada um representando cerca de 5%). Com metas diferenciadas setorialmente, o custo 

sem mercado praticamente se concentram mais nos setores de Refino e Siderurgia que 

juntos somam mais de 90% do total. O setor Refino também foi destacado como dos 

mais impactados em RATHMANN (2012) e RATHMANN et al. (2010), não só pelos 

custos apresentados, mas também pela possibilidade de substituição por importações.  

No Cenário II com mercado, a Siderurgia passa a ser responsável por 56% do 

abatimento total da indústria com custos equivalentes à soma dos custos agregados de 

todos os setores. 

Para metas iguais, o setor Refino corresponde a 12% do abatimento total para indústria 

e responde por 78% dos custos do mercado. No cenário com metas distintas, a meta do 

setor passa a corresponder a 10% do abatimento total e seus custos a 66% do total.  

Em suma, no Cenário II há uma clara transferência do setor de Siderurgia para outros 

setores, em particular para Bebidas e Alimentos, Papel e Celulose, Cerâmica e Cimento 

que passam a ter custos negativos e o Refino que tem a maior redução de custos em 

relação aos dois cenários. 

Assim, é possível verificar que o mercado de carbono é não só um instrumento para a 

redução de custos no enfrentamento das mudanças climáticas como também essa 
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eficiência pode ser um grande instrumento de políticas protecionistas e criação de 

subsídios cruzados entre os setores cobertos pelos programas.  

Em que pese as diferenças de base de dados e metodologias, nossos resultados de certa 

forma se alinham com os estudos anteriores que simulam o mercado de carbono no 

Brasil. As estimativas de PIRIS-CABEZAS E LUBOWSKI (2010), por não 

desagregarem a indústria e incluírem opções florestais na sua simulação, não permitem 

uma comparação setorial, tal como realizamos no estudo aqui apresentado. Todavia, os 

autores também concluem que a implementação de mercados de carbono no país 

resultaria em redução significativa nos custos de mitigação.  

Já o estudo de RATHMANN (201) simula um mercado restrito à indústria, tal como o 

estudo aqui desenvolvido, com metas iguais para todos os setores. Seus resultados 

apontam que os segmentos Cimento, Ferro-gusa e Aço, Ferro-Liga, Não Ferrosos e 

Refino de petróleo seriam os mais impactados pela deterioração do seu valor adicionado 

no longo prazo. Todavia, com os ganhos de eficiência do mercado de carbono,  a perda 

de competitividade se restringiria aos segmentos de Refino e Siderurgia , tal como os 

resultados encontrados na nossa simulação. 

Em suma, o critério de alocação inicial de licenças, embora não afete as condições de 

eficiência, acaba gerando efeitos distributivos e, portanto, pode ser justificado por 

objetivos de política que tenham esse fim. 
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4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

4.1. Conclusões 

O princípio que orienta as políticas econômicas ambientais parte de Pigou (1920) com o 

conceito de externalidade. Externalidades podem ser definidas como distorções de 

mercado, em que as decisões de um agente afetam a produção/bem estar de outros que 

não participaram da decisão (BALMOL e OATES, 1988). 

O uso de recursos/serviços ambientais gera externalidades intra e intertemporais. Estas 

podem afetar agentes/bens públicos ou privados, com muitos ou poucos atores 

envolvidos. A poluição atmosférica, em especial a emissão de GEE, é um exemplo de 

externalidade negativa, que afeta a todos independentemente da contribuição para o 

processo de acúmulo dos gases na atmosfera (SEROA DA MOTTA, 2006). 

A partir do reconhecimento da necessidade de ações urgentes para inversão na tendência 

de rápido crescimento das emissões de GEE, foi criada em 1992 a Convenção das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Esta declaração não estabeleceu metas claras 

de abatimento ou traçou caminhos para alcançar os objetivos almejados. Porém, desse 

processo de negociação nasceram algumas orientações determinantes para os futuros 

acordos, como o princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada, o direito ao 

desenvolvimento sustentável e a necessidade de proteger os sistemas climáticos para as 

gerações futuras (ver Capítulo 1).  

Neste contexto, os mercados de certificados transacionáveis de emissões de GEE 

surgem como um dos importantes instrumentos no processo de descarbonização da 

economia. Conforme apresentado no Capítulo 2, os mercados de carbono são baseados 

na estratégia de racionar a quantidade de poluentes emitida em um determinado período. 

Ao contrário dos controles via preço, esse instrumento parte da escolha de uma meta de 

controle ambiental (BALMOL e OATES, 1988; WB, 2012). 

Essa restrição faz com que os atores tenham que apresentar certificados que lhes 

permitam emitir uma quantidade de poluentes em um determinado período de tempo. 

Ao contrário dos instrumentos econômicos baseados em controle de preços, como, por 

exemplo, as taxas sobre as emissões de poluentes, um sistema de certificados 

transacionáveis de emissão requer que as autoridades reguladoras determinem um teto 

ou uma meta de abatimento para as emissões, a partir de uma linha de base. Os 

participantes deste mercado compram ou recebem uma determinada quantidade de 
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certificados, e podem vender ou comprar os certificados sobressalentes ou necessários 

para atingir suas metas. 

Muitos países já adotam este instrumento de mercado para alcançar com flexibilidade as 

metas de controle de GEE acordadas. Cada país possui diferentes perfis de emissão, 

bem como diferentes características econômicas. Assim, estes mercados variam em 

propósitos, cobertura, escopo e projeto, oferecendo diversas informações sobre a 

aplicação prática de um instrumento político que é relativamente novo na política 

climática.  

No desenho do escopo deste mercado, decisões sobre a determinação das metas e da 

forma de alocação dos certificados têm implicações sobre a distribuição dos ônus e dos 

bônus desse mercado, bem como sobre sua eficiência.  

Neste trabalho, tentou-se captar estes efeitos para um mercado de carbono brasileiro. 

Para compreender como poderia funcionar este mercado na indústria nacional, foram 

propostos neste trabalho dois modelos de distribuição. Para elaborar este modelo foi 

utilizada a CCMA elaborada pelo Banco Mundial (2010) e ajustada por SEROA et al. 

(2012). Assim, os cálculos foram realizados com intuito de testar as implicações 

distributivas e eficiência de mercado.  

No Cenário I - Simétrico foi proposto que todos os segmentos da indústria tivessem 

uma meta igual de 30% de redução de emissões em relação ao cenário base. O preço da 

tonelada de carbono negociada ficou em torno de US$ 301/tCO2e e apenas 20% dos 

certificados seriam transacionados no mercado. Este mercado teria, basicamente, três 

setores demandantes Refino, Química e Não Ferrosos, e três setores ofertando – 

Cerâmica, Siderurgia e Bebidas e Alimentos. 

Assim, as receitas líquidas com mercado somariam 76 bilhões de dólares ao longo dos 

20 anos do estudo. Deste total, o setor de Cerâmica representaria cerca de 44% da 

receitas, seguido pelos setores de Siderurgia com 28%, e Bebidas e Alimentos com 

20%. Por sua vez, as economias geradas pelo mercado somaram 176 bilhões de dólares 

no mesmo período, com a participação de 66% deste total para o Refino, 20% para a 

Química e 11% para o setor de Papel e Celulose. Deste modo, observa-se que as 

economias são consideravelmente maiores que as receitas geradas. O custo total deste 

mercado seria de 62 bilhões de dólares por ano, contra 285 bilhões de dólares caso os 

setores tivessem que abater toda essa meta internamente.  
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Para o Cenário II - Protecionista foi mantida a meta agregada para a indústria de 30%. 

No entanto, as metas por segmento poderiam variar em uma banda de 20% a 40%. Para 

fazer a redistribuição dos direitos, foram calculados, para cada segmento, os custos 

médios por tCO2e no Cenário I, além do custo médio agregado. Em seguida, foi 

realizada uma função de minimização cujo objetivo era minimizar o quadrado da 

diferença entre os custos médios por segmento e os custos médios agregados através da 

redistribuição das metas. 

Neste Cenário II - Protecionista, apenas o setor siderúrgico teve sua meta aumentada 

para 37% enquanto os demais setores tiveram suas metas reduzidas. Assim, a Siderurgia 

passa a subsidiar o abatimento dos demais setores.  

Por definição, o preço de equilíbrio, a quantidade abatida e as medidas de mitigação 

realizadas são as mesmas que no cenário anterior. No entanto, há uma alteração nos 

fluxos de certificados. Nesse cenário, há uma pequena diminuição nas transações do 

mercado que passam a corresponder a 18% do total de certificados, e as receitas líquidas 

com a venda deste também é reduzida a 52 bilhões de dólares no período.  

Os setores que mais ofertam são: Cerâmica (com mais de 50% da oferta), Bebidas e 

Alimentos (com cerca de 30%), Ferro-Liga (9%) e a participação menor de setores 

como Têxtil, Papel e Celulose e Cimento. Do lado da demanda, o setor de Siderurgia 

passa o Refino e vira o maior demandante com cerca de 38% do mercado, contra 35% 

do setor Refino. Os outros 27% são divididos entre os setores de Não Ferrosos, Química 

e Mineração. 

As economias deste cenário são ainda maiores que em relação ao Cenário I. Isso se 

deve, basicamente, ao grande aumento de custo, sem mercado, observado para o setor 

de Siderurgia, já que, os demais setores têm redução dos seus custos, sem mercado, com 

a redução das metas. Assim, as economias advindas desta política chegam a 285 bilhões 

de dólares em 20 anos. Neste Cenário II, os custos totais são de 62 bilhões de dólares, 

iguais aos do Cenário I, mas os custos sem mercado aumentam em 27% em relação ao 

Cenário I. 

4.2. Validade, Limitações e perspectivas 

Assim, é possível observar que estas políticas protecionistas podem ser utilizadas tanto 

para penalizar quanto para privilegiar setores. No caso da política proposta neste 

trabalho, as economias geradas pelo mercado em ambos os cenários é superior aos 
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custos e receitas geradas por esta política de restrições de emissões. No segundo 

cenário, há uma redução nas metas de todos os setores exceto o siderúrgico, que passa a 

ter uma meta superior aos demais. Este tipo de análise, bem como outros estudos sobre 

os impactos no emprego, na renda e na concorrência, que precisam ser realizados antes 

do desenho do escopo deste tipo de política com diferenciação de obrigações.  

Para estudos similares no futuro será importante contar, com: 

(i) Curvas de custo marginais de abatimento mais detalhadas, com a 

inclusão de outras atividades (uso do solo, agricultura e transportes). Deste 

modo, um trabalho que incorpore estes setores pode apresentar mais informações 

sobre aos possíveis impactos de um mercado de carbono no Brasil. 

(ii) Transações com outros mercados internacionais. O Modelo apresentado 

não considerou a possibilidade de integração com mercados internacionais, que 

pode ser vantajosa para o país. 

(iii) Rotinas de simulação que incluam estimativas de custos de transação 

com isso gerar informações sobre quais os setores em que os custos de transação 

são demasiadamente altos e que, portanto, podem ter tratamento diferenciado. 

(iv) Mecanismo de compra antecipada (banking). Como o modelo 

apresentado apresentou somente uma iteração não foi possível analisar como 

funcionaria um mercado de carbono com mais de um período de compromisso.  

(v) Vinculado ao tópico iv, seria interessante propor modelos com processos 

iterativos dinâmicos, para que os resultados sejam mais realistas e o escopo das 

políticas propostas mais adequadas aos seus objetivos econômicos e ambientais.  

Por último, vale lembrar que o mercado per si não é o objetivo da transição para uma 

economia de baixo carbono. Ele é apenas um instrumento que maximiza a eficiência das 

metas ambientais que uma economia deseja atingir. Além de reduzir os custos 

econômicos, mecanismos de mercado ainda oferecem oportunidades para atuar na 

equidade nesses esforços para a consecução dessas metas. Esse estudo procurou, 

embora de forma simplificada, demonstrar esses aspectos de eficiência e distributivos 

simulando um mercado de carbono no Brasil.  
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