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1   INTRODUÇÃO 

 

Particularmente no campo das atividades produtivas, foi no século XX que fo-

ram percebidas as conseqüências ambientais do advento da Revolução Industrial ini-

ciada no século XVIII. Esta revolução estabeleceu uma nova economia, baseada em 

alto consumo de recursos não renováveis. A magnitude da punção exercida pelas so-

ciedades humanas sobre o meio ambiente, sua “pegada ecológica1” (ecological foot-

print), resulta do tamanho da população multiplicado pelo consumo per capita de re-

cursos naturais, dada a tecnologia (ROMEIRO, 2001). 

Foi também no século XX, nos países industrializados, que teve início a transi-

ção desta sociedade industrial para uma sociedade pós-industrial, com a conseqüente 

redução da importância dos fatores materiais para o crescimento econômico. Entra-se, 

portanto, na era da “desmaterialização” na qual, devido principalmente às mudanças 

tecnológicas, manifesta-se uma cisão entre o crescimento do PIB e consumo de recur-

sos materiais por unidade de produto (MAGRINI, 2001). 

Tem-se observado, nos países desenvolvidos, que à medida com que a renda 

cresce, as preferências dos consumidores tendem a transferir-se para o consumo de 

serviços, cuja quantidade de material embutida para sua oferta é naturalmente inferior, 

se comparados à maior parte dos bens produzidos (COHEN, 2002).  

O período compreendido entre 1970-1985 foi particularmente favorável à des-

materialização, também devido as crises do petróleo ocorridas em 1973 e 1979 que 

aumentaram o preço do petróleo e seus derivados (GERELLI, 1999). Atualmente, 72% 

do PIB dos Estados Unidos é fornecido pela indústria de serviços, enquanto na Itália 

esta porcentagem é cerca de 10% menor, ainda assim maior que a metade do PIB 

(GERELLI, 1999). 

                                                 
1 O conceito de “pegada ecológica” é baseado na idéia de que para a maioria dos tipos de con-
sumo material e energético corresponde uma área mensurável de água e de terra nos diversos 
ecossistemas que deverá fornecer os fluxos de recursos naturais necessários para cada tipo de 
consumo, bem como a capacidade de assimilação dos rejeitos gerados (ROMEIRO, 2001). 
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 Esta ainda não é a realidade dos países em desenvolvimento, que devem, por-

tanto, no sentido de reduzir os impactos da atividade humana sobre o meio ambiente, 

ser auxiliados a trilhar um caminho de desenvolvimento diferente do já percorrido pe-

los países industrializados, uma vez que dada a escassez de recursos e o tamanho de 

sua população, a marca de sua “pegada ecológica” seria muito mais significativa. 

  Se desde meados da década de 50 do século XX os países industrializados se 

defrontam com a transição anteriormente mencionada, foi na década de 70 deste 

mesmo século que a problemática ambiental entrou no cerne da discussão da socie-

dade civil. A promulgação da National Environmental Policy Act2 (NEPA) em 1969, e a 

Conferência de Estocolmo em 1972 foram os grandes marcos destas mudanças. Se-

guindo a Conferência das Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente em 1972, muitos 

países incorporaram considerações ambientais em suas constituições (TIETEN-

BERG,1998). 

A percepção de que a era anterior à sociedade pós-industrial trouxe um signifi-

cativo passivo ambiental para o planeta foi fator chave para o surgimento de correntes 

de pensamento em torno da questão ambiental e o futuro da humanidade. De acordo 

com o modelo pessimista básico3 formulado por MEADOWS et al. (1972), e atualizado 

por MEADOWS e RANDERS (1992), caso não houvesse nenhuma mudança maior 

nos padrões de produção e consumo, em menos de 100 anos a sociedade ficaria sem 

recursos não renováveis necessários à base industrial, e esta exaustão de recursos 

conseqüentemente levaria ao colapso do sistema econômico. 

 

 

 

 

                                                 
2 Lei que estabeleceu a política ambiental norte-americana. 
3 Modelo para simular o futuro onde foi considerado o crescimento demográfico exponencial e 
fixada a base de recursos naturais não renováveis.  
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No modelo otimista básico formulado por KAHN et al. (1976), também foi con-

siderada uma base fixa de recursos naturais não renováveis, contudo tratava-se de 

modelo qualitativo que sugeria alternativas tecnológicas para problemas de escassez 

de alimentos (técnicas de irrigação, fertilização, etc.), de falta de solo (hidroponia) e de 

falta de energia (energia solar, nuclear, etc.). 

Na década de 1990, a questão das mudanças climáticas globais ganhou maior 

repercussão, e a partir de então, as fontes renováveis de energia passaram a ter rele-

vância não apenas no combate ao problema da escassez de recursos não renováveis, 

mas também na redução da emissão de gases de efeito estufa.  

O alarme dado pela comunidade científica sobre os impactos da atividade hu-

mana sobre o clima (IPCC, 1990) levou a assinatura de uma convenção internacional 

denominada “Convenção-Quadro das Mudanças Climáticas Globais4”  durante a Con-

ferência das Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente realizada no Rio de Janeiro em 

1992.  

A Convenção foi ratificada por 182 países e entrou em vigor em 21 de março 

de 1994 com o objetivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa 

(GEE) na atmosfera num nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no 

sistema climático (CONVENÇÃO DO CLIMA, 1995). 

Em 1997, durante as negociações ocorridas entre os países signatários da 

Convenção-Quadro, foi celebrado o Protocolo de Quioto, acordo internacional para 

redução de emissões de gases de efeito estufa (CAMPOS, 2001). O Brasil teve um 

papel relevante nestas negociações, o que pode ser constatado pelo fato de um dos 

mecanismos de flexibilização do Protocolo de Quioto – o Mecanismo de Desenvolvi-

mento Limpo (MDL) – ter surgido da proposta brasileira de criação de um Fundo de 

Desenvolvimento Limpo.  

 

                                                 
4 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
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Com o MDL, os países com metas de redução de emissão de gases de efeito 

estufa podem adquirir unidades de redução de emissão através do financiamento de 

projetos realizados em países em desenvolvimento. 

Com a entrada em vigor do Protocolo de Quioto, ocorrida em 16 de fevereiro de 

2005, crescem as oportunidades para que os países em desenvolvimento caminhem 

rumo ao desenvolvimento sustentável através de projetos de MDL. Segundo relatório 

da UNIDO (2003), o Brasil possui um grande potencial para implementação de proje-

tos de MDL nas áreas de eficiência energética e substituição de combustíveis fósseis 

nos setores industrial e de energia. 

Neste sentido um importante papel está reservado às fontes renováveis de e-

nergia para o sucesso destes empreendimentos, pois na maior parte dos casos sua 

utilização pode reduzir emissões de gases de efeito estufa, colaborando na solução do 

problema das mudanças climáticas globais. Além disso, a substituição de combustí-

veis fósseis por fontes renováveis de energia pode auxiliar na internalização de exter-

nalidades negativas, trazendo benefícios sociais e ambientais, como a geração de 

empregos e a redução de poluição local. 

Um outro aspecto importante do incentivo ao uso de fontes renováveis de e-

nergia diz respeito à busca da segurança energética. No caso brasileiro, há o exemplo 

do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), cria-

do em decorrência da crise de energia elétrica ocorrida no País em 2001 com o objeti-

vo de diversificar a matriz energética brasileira (CAVALIERO e SILVA, 2005).  

No cenário internacional, temos o exemplo do petróleo nos Estados Unidos, 

que embora não participe da matriz de energia elétrica, é a principal fonte de energia 

utilizada (KITTLER, 2003). O setor de transportes, inteiramente dependente de petró-

leo, é o principal consumidor de energia, respondendo por cerca de 40,7% do consu-

mo total em 1999 (IEA apud KITTLER, 2003) .  

O declínio da produção de petróleo e o aumento do consumo, forçaram os Es-

tados Unidos a se tornar um importador líquido de petróleo na última década (KIT-
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TLER, 2003), trazendo vulnerabilidade ao seu sistema econômico e aumentando a 

relevância das políticas de incentivo aos renováveis, dado que grande parte das reser-

vas mundiais de petróleo encontra-se no Oriente Médio, território marcado por cons-

tantes conflitos. Além disso, problemas com outros fornecedores internacionais, como 

os ocorridos no ano de 2004 (instabilidade política da Venezuela, greves na Nigéria, e 

crise entre o governo russo e a empresa petrolífera Yukos), conseqüentemente provo-

cam instabilidade nos preços, e podem em caso extremo levar à interrupção do forne-

cimento. 

 

 

1.1   O PROBLEMA 

  

 Dada a relevância da introdução de fontes renováveis de energia na matriz 

energética, seja para reduzir os níveis de poluição ambiental local e global (principal-

mente no que diz respeito a redução de emissões de GEE), seja como forma de bus-

car a segurança energética, através da diversificação da matriz de energia e da propo-

sição de alternativas para a dependência de combustíveis fósseis, somada ao fato de 

que atualmente a maioria das tecnologias de fontes renováveis de energia não possui 

competitividade suficiente para garantir sua entrada no mercado sem o auxílio de me-

canismos de incentivo, é importante que sejam estudadas as possíveis alternativas 

para adoção destes incentivos, seja através de legislação e normas, de mecanismos 

orientados ao mercado, ou mesmo da combinação entre ambos. 

 

 

 

 

 

 



 6

1.2   MOTIVAÇÃO 

 
Procura-se com este trabalho analisar alguns instrumentos econômicos que 

promovam a utilização de fontes renováveis de energia no Brasil, com ênfase na pos-

sível aplicação de um mercado de certificados verdes, e eventuais oportunidades eco-

nômicas que surjam em decorrência de sua utilização. 

 Esta análise é fruto da percepção do papel-chave exercido por estas fontes de 

energia na melhoria das condições ambientais locais (e.g. redução da poluição local) e 

globais (e.g. redução do aquecimento global através da diminuição das emissões de 

GEE) e também na busca da segurança no abastecimento de energia, através da di-

versificação da matriz energética. 

 

 
 
1.3   OBJETIVOS 

  

Este trabalho tem por objetivo analisar a aplicabilidade no Brasil de um dos ins-

trumentos econômicos de controle da poluição que é o mercado de certificados ver-

des, assim como sua relação com o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, com en-

foque no papel de sua utilização no apoio de políticas de promoção de fontes renová-

veis de energia.  

 Busca-se ainda com esse trabalho, verificar qual mecanismo para promoção de 

fontes renováveis de energia seria o mais adequado ao caso brasileiro. Para alcançar 

tais objetivos são discutidos os mercados de certificados verdes implantados nos Es-

tados Unidos, Holanda, Reino Unido e Dinamarca, assim como também são apresen-

tados o panorama brasileiro de utilização de fontes renováveis de energia e as princi-

pais políticas de incentivo aos renováveis existentes no País. 

 

 



 7

1.4   ORGANIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

 Na busca dos objetivos propostos o presente trabalho foi organizado da seguin-

te forma: 

 Na Introdução é realizada a apresentação do trabalho, contextualizando-o e 

expondo a motivação, o problema e os objetivos para a produção do mesmo, além de 

serem definidas a delimitação e forma de organização do trabalho. 

O segundo capítulo traz uma discussão sobre as externalidades ambientais e 

alguns mecanismos de controle da poluição, como as normas governamentais, taxas 

sobre emissões e subsídios, além de uma introdução aos certificados negociáveis de 

poluição. 

 O terceiro capítulo traz o contexto no qual o tema do presente trabalho está 

inserido sendo dedicado ao estudo do Protocolo de Quioto. Neste capítulo é descrito 

um breve histórico do Protocolo, passando por uma análise do Mecanismo de Desen-

volvimento Limpo. Além disso, também é realizada uma abordagem das perspectivas 

para o Protocolo de Quioto.  

 No quarto capítulo parte-se para uma análise mais aprofundada do papel dos 

certificados verdes negociáveis na promoção de fontes renováveis de energia, inclusi-

ve analisando o efeito de sua adoção combinada à do mercado de certificados de car-

bono. 

 O quinto capítulo traz um cenário dos mercados de certificados verdes no 

mundo, apresentando os mercados existentes em quatro países: Estados Unidos, Ho-

landa, Reino Unido e Dinamarca. A escolha de Holanda, Reino Unido e Dinamarca foi 

feita a partir do fato de que estes países estão entre os sete países europeus onde 

estão instaladas companhias de energia e agências governamentais que, em 1998, 

iniciaram negociações com o objetivo de criar um mercado de certificados verdes eu-

ropeu. Os Estados Unidos foram escolhidos para que se pudesse ter um exemplo de 

um mercado de certificados verdes fora do continente europeu e também por possuir 
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mercados de certificados verdes com características específicas para cada estado que 

adotou este mecanismo.  

No sexto capítulo é realizada a análise da aplicabilidade do mercado de certifi-

cados verdes para a promoção de renováveis no Brasil.  Para realização desta análi-

se, é inicialmente apresentado o panorama atual da participação de fontes renováveis 

de energia na matriz energética brasileira, sendo também destacadas as políticas de 

incentivo às fontes renováveis de energia existentes no País. Ainda neste capítulo, é 

realizada uma discussão sobre qual o mecanismo de apoio aos renováveis é mais 

adequado ao caso brasileiro. 

 Finalmente, são apresentadas as conclusões obtidas no estudo. 
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2   EXTERNALIDADES AMBIENTAIS E CONTROLE DA POLUIÇÃO  

  

 Neste capítulo são apresentados alguns mecanismos de controle da poluição 

que servirão de base para análise dos mercados de certificados verdes e de carbono 

realizadas no quarto capítulo deste trabalho. Inicialmente são apresentados alguns 

fundamentos da Economia do Bem Estar, e logo em seguida, alguns instrumentos de 

política ambiental que podem ser utilizados para correção de falhas de mercado. 

 

 

2.1  EXTERNALIDADES E CUSTOS DE TRANSAÇÃO 

 

  De acordo com o Primeiro Teorema da Economia do Bem Estar, em um mer-

cado livre e competitivo onde não haja falhas de mercado, a alocação de recursos 

será eficiente de Pareto5. Entretanto, se as externalidades estão presentes, o resulta-

do de um mercado competitivo não é provavelmente eficiente de Pareto (VARIAN, 

1997).  

Considerando a condição de equilíbrio de mercado determinada pela igualdade 

entre oferta e demanda, e na ausência de externalidades, teríamos o equilíbrio de 

mercado exposto no gráfico apresentado na figura 1. Neste gráfico, a curva de de-

manda corresponde à curva de benefício marginal líquido privado e a curva de oferta 

corresponde à curva de custo marginal privado. 

 

 

 

 

                                                 
5 Diz-se que uma distribuição de fatores de produção é ótima de Pareto se a produção não 
pode ser reorganizada para aumentar a produção de uma ou mais mercadorias sem diminuir a 
produção de outra mercadoria. (SALVATORE, 1977). 
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     Preço                                                     Oferta (custo marginal privado) 

 

 P0           E0 

 

                                                                Demanda (benefício marginal líquido privado) 

                                                                           
          

 Q0     Quantidade Produzida 

 

Figura 1: Equilíbrio de mercado na ausência de externalidades 

 

Onde: 

E0 = Equilíbrio de mercado 
P0 = Preço no equilíbrio de mercado 
Q0 = Quantidade no equilíbrio de mercado 
 

 

As externalidades podem ser positivas ou negativas (configurando benefícios 

ou custos externos), e ocorrem quando os agentes não pagam por benefícios gerados 

por terceiros, ou analogamente, não são compensados pelos custos externos proveni-

entes de terceiros. 

 Nas figuras seguintes serão descritos os impactos das externalidades positivas 

e negativas no equilíbrio de mercados competitivos. 
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    Preço          B                                       Oferta (custo marginal privado) 

 
        P*                                 E*                     
                             
   E  
        PM                                 EM 

Benefício Marg. Social = Benefício Marg.   
líquido Privado + Benef. de Externalidade 

      
     Demanda (benefício marginal líquido privado) 

                                  
   
QM      Q*                Quantidade Produzida 

 

 
Figura 2: Equilíbrio de mercado na presença de externalidades positiva s 

 
Onde: 
 
E* = Equilíbrio na presença de externalidades 
EM = Equilíbrio de mercado 
P* = Preço de equílibrio na presença de externalidades 
PM = Preço no equilíbrio de mercado 
Q* = Quantidade produzida com cômputo dos benefícios externos 
QM = Quantidade no equilíbrio de mercado 
 

 O gráfico representado na figura 2 mostra que a presença de uma externalida-

de positiva leva o nível de produção associado ao equilíbrio de mercado (EM) a um 

patamar inferior ao socialmente ótimo. Os benefícios externos gerados pelo investi-

mento privado em educação constituem um exemplo prático para tal situação. Neste 

caso, dado que os indivíduos não são compensados pelos benefícios gerados à soci-

edade pelo seu aumento de escolaridade, não irão considerar em sua curva de de-

manda (benefício marginal) por educação, os benefícios externos derivados deste in-

vestimento, levando a uma solução onde o nível de escolaridade (QM), será inferior 

àquele que seria alcançado com o cômputo dos benefícios externos (Q*).  
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       Custo Marg. Social = Custo Marg. Privado + Custos  
                   Externos 
    Preço      C                                                                              
                 
                                 Oferta (custo marginal privado) 

 
      E*  
          P*                                                    E 
                                                    EM 
          PM                                                     

            Demanda (benefício marginal)   

 

 
                                         Q*         QM                      Quantidade Produzida 

 
 Figura 3: Equilíbrio de mercado na presença de externalidades negati vas 

 
Onde: 
 
E*  = Equilíbrio na presença de externalidades 
EM = Equilíbrio de mercado 
P* = Preço de equílibrio na presença de externalidades 
PM = Preço no equilíbrio de mercado 
Q* = Quantidade produzida com cômputo dos custos externos 
QM = Quantidade no equilíbrio de mercado 

 

O gráfico apresentado na figura 3 mostra um mercado onde há a presença de 

externalidades negativas. Neste mercado, a curva do custo marginal privado encontra-

se em nível inferior ao nível de equilíbrio de mercado. A quantidade de poluição gera-

da pela produção de uma determinada empresa pode ser usada como exemplo para 

ilustrar tal situação. Quando a firma não considera os danos causados à sociedade em 

seus custos, sua curva de oferta se localiza em um patamar onde a quantidade de 

poluição produzida (QM) é maior do que a quantidade de poluição socialmente ótima 

(Q*). 

A alocação eficiente das externalidades pode acontecer quando os direitos de 

propriedade estão bem definidos. Neste contexto, e tendo por base os custos e bene-

fícios da externalidade em questão percebidos pelos indivíduos envolvidos, as partes 

podem negociar a compensação a determinado agente pelos custos decorrentes da 
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geração da externalidade (no caso de uma externalidade positiva), ou mesmo a com-

pensação dos indivíduos afetados pelos danos causados pela mesma (no caso de 

uma externalidade negativa). Este processo de negociação é descrito pelo Teorema 

de Coase6. 

Contudo, no que diz respeito aos recursos ambientais, existem obstáculos à a-

locação eficiente alcançada através da solução por negociação descrita anteriormente. 

O obstáculo principal refere-se aos custos de transação que se tornam demasiada-

mente elevados devido ao caráter de indivisibilidade7 que rege os bens públicos8, le-

vando a um extenso número de partes geradoras de externalidades e afetadas por 

elas. Para PEARCE e TURNER (1990), se os custos de transação (reunir as partes 

envolvidas, identificar e organizar aqueles que sofrem os danos, etc.) superam os be-

nefícios esperados com a barganha, as partes envolvidas podem se retirar da negoci-

ação ou nem mesmo iniciá-la. 

Outro problema identificado por PEARCE e TURNER (1990) no Teorema de 

Coase, é o fato de que muitas substâncias poluentes permanecem no meio ambiente 

por longos períodos de tempo, e podem afetar as pessoas por anos, décadas, ou sé-

culos. Desta forma, a poluição pode afetar pessoas que ainda nem existem, e, portan-

to, não podem realizar qualquer tipo de negociação. Neste sentido, estes indivíduos 

poderiam, no máximo, ser representados por membros da geração presente, algo que 

não é simples, e reflete um típico papel governamental. 

Para PEARCE e TURNER (1990), um outro problema relacionado à barganha 

no teorema de Coase reside no fato de que, se um indivíduo afetado pela poluição 

compensa o poluidor para que este não polua, porque o poluidor detém os direitos de 

                                                 
6 De acordo com este teorema, quando as partes podem negociar com custos baixos e com 
possibilidade de obter benefícios mútuos, o resultado das transações será eficiente indepen-
dentemente de como estejam especificados os direitos de propriedade. 
7 Impossibilidade de exclusão inerente aos bens comunitários. Esta característica contraria a 
hipótese onde Coase supõe ser possível identificar a origem dos danos e atribuí-los a determi-
nados agentes. 
8 Segundo SEROA DA MOTTA (1998), um bem público pode ser aproveitado por inúmeros 
indivíduos ao mesmo tempo (não-rivalidade) e uma vez que um bem público esteja disponível, 
negar seu acesso a um consumidor é proibitivamente dispendioso (não-exclusão). 
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propriedade, abre-se espaço para que outros poluidores também demandem compen-

sação. 

Além disso, ainda existe o problema da grande dificuldade encontrada na valo-

ração dos recursos ambientais, que em muitos casos pode inviabilizar a negociação 

entre as partes.  

Para a solução destes problemas existem alguns instrumentos utilizados, como 

os detalhados nos tópicos seguintes.  

 

 

2.2  INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL 

 

Para os economistas da Escola Institucionalista9, o nível de qualidade ambien-

tal é o nível ótimo. Logo, se determinados problemas de poluição do meio ambiente 

continuam a causar incômodo, é sinal de que os custos de transação para a solução 

destes problemas são muito elevados (RAMOS, 1996). 

 Entretanto, existem alternativas para lidar com a poluição ambiental (que serão 

descritas nos tópicos seguintes), e mesmo a realidade nos mostra que a persistência 

destes problemas pode ser derivada do fato de que o mercado por si próprio não é 

capaz de dar conta de todos os problemas referentes a uma alocação eficiente de re-

cursos. 

 
 
 
 

 

                                                 
9 Esta corrente estuda o papel das instituições na definição dos direitos de propriedade e suas 
repercussões na alocação eficiente dos recursos (SEROA DA MOTTA, 1998). A expressão 
economia institucional foi introduzida por Walton Hamilton, em 1919, em um artigo para a Con-
ferência da Associação Econômica Americana. Hoje em dia, usa-se o termo “nova” economia 
institucional para caracterizar o pensamento de economistas como Ronald Coase, Oliver Willi-
amson e Douglass North, e para distingui-lo da “velha” economia institucional, de Thorstein 
Veblen, John Commons e Wesley Mitchell (SOUZA, 2002). 
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 Uma das formas de corrigir estas perdas de bem-estar causadas pela degrada-

ção ambiental seria a internalização destes custos externos nas estruturas de produ-

ção e consumo (MENDES e SEROA DA MOTTA, 1997). Neste contexto, políticas go-

vernamentais de controle podem atuar determinando a internalização destes efeitos 

nos custos dos agentes responsáveis pela degradação ambiental. Estas políticas de 

controle podem se tratar de criação de normas ou estabelecimento de preços (através 

de taxas e subsídios). 

 

 

 2.2.1  Normas (aplicação de multas)  

 

O poder público pode conseguir que a quantidade de poluição emitida pelos 

agentes seja a socialmente ótima através do estabelecimento de esquemas regulató-

rios. Com a existência de multas de valor expressivo, ou mesmo a proibição de conti-

nuar operando para aqueles que produzem acima da quantidade considerada social-

mente eficiente, os agentes poluidores se vêem obrigados a reduzir as quantidades 

produzidas até o nível socialmente ótimo. 

 Uma grande dificuldade encontrada neste tipo de solução é a definição do nível 

socialmente ótimo de poluição. Para encontrar este nível, devem ser considerados 

todos os custos e benefícios decorrentes da redução da poluição. Um dos benefícios 

diretos da redução da poluição é o seu impacto positivo sobre o meio ambiente, que, 

como foi dito anteriormente, não é simples de ser mensurado. Alguns exemplos de 

custos associados à redução da poluição seriam os custos decorrentes da utilização 

de tecnologias “mais limpas”. 

 Além disso, existem outros obstáculos na aplicação de normas como quando 

os equipamentos de medição não são suficientemente precisos e quando existe uma 
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variação aleatória da descarga de poluentes devido a falhas no equipamento emissor 

da poluição. 

 No gráfico apresentado na figura 4 é descrito o papel da regulação para a alo-

cação eficiente de recursos em um mercado competitivo. Nesse caso, a curva que 

representa o benefício marginal social de redução da poluição indica o valor de cada 

unidade de redução da poluição para os agentes que sofrem os danos causados pela 

poluição. Analogamente, o custo marginal privado de redução da poluição é o custo de 

redução de cada unidade de poluição para o agente poluidor. A quantidade de polui-

ção socialmente ótima é definida pelo encontro das curvas de benefício marginal soci-

al de redução da poluição e de custo marginal privado de redução da poluição. 

 

 

 
  Custo de  
  redução de 
  poluição 
 
                                                                                   Custo marg. Priv. de redução da poluição  
 
 C                                 E* 
                      EM                                 
 
 
      Benefício marg. social de redução de poluição 
 
 
         Benefício marginal privado de redução de poluição  
 
   QM         Q*                        Quantidade de redução de poluição 
    
 
Figura 4: Alocação eficiente de recursos através da regulação  
 
Onde: 
 
E* = Equilíbrio para redução de poluição socialmente ótima  
EM = Equilíbrio para o nível ótimo de redução de poluição para o poluidor  
Q* =  Redução de poluição com regulação (quantidade socialmente ótima)  
QM = Redução de poluição sem regulação (quantidade ótima para o poluidor)  
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2.2.2  Taxas sobre emissões  

 

 Em seu trabalho Economics of Welfare (1920), Arthur C. Pigou, economista e 

professor da Universidade de Cambridge propôs uma taxa que igualasse os custos 

sociais e privados. Esta taxa é conhecida como Taxa Pigouviana, e também é uma 

solução que o governo possui para corrigir as externalidades.  

 De acordo com PEARCE e TURNER (1990), uma característica das taxas so-

bre emissões é que elas deveriam encorajar a instalação de equipamentos de redução 

da poluição. Isto ocorreria nos casos em que o custo marginal de redução da poluição 

é menor do que a taxa sobre a unidade adicional de poluição emitida. 

 

 
 
 
 
      Preço      Custo marginal social 
 
 
         Custo Marginal Privado 
      E* 
 C 
           Taxa por unid. de poluição produzida 
       EM 
 
   
 
 B      Demanda (benefício marginal social) 
 
 
 
    Q*           QM   Quantidade produzida pelos poluidores 
 
  Figura 5: Alocação eficiente de recursos através das taxas pigouv ianas  
 
 
Onde: 
 
E*  = Ponto de Eficiência (Custo marginal social = Benefício marginal social) 
Q* = Nível de produção com aplicação da taxa sobre poluição 
QM = Nível de produção sem aplicação da taxa sobre poluição 
CB = Taxa por unidade de poluição produzida 
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 No gráfico apresentado na figura 5, a inclusão da taxa sobre unidade de polui-

ção induz as firmas a produzirem em Q*, onde o custo marginal social é igual ao bene-

fício marginal social. O custo adicional dos poluidores (custo marginal de poluição) é 

indicado pelo intervalo CB. Caso não houvesse a cobrança desta taxa as firmas man-

teriam seu nível de produção em QM, levando ao equilíbrio EM, onde o custo marginal 

privado é menor que o custo marginal social. 

 

 

2.2.3   Subsídios  

  

 Segundo RAMOS (1996), há dois tipos de subsídios: os fundados sobre os 

resultados do tratamento e aqueles fundados sobre seus custos. Os subsídios funda-

dos sobre os resultados do tratamento transferem ao poluidor, uma quantia por unida-

de despoluída que é superior ao custo da despoluição, de modo que estes se vêem 

incentivados a reduzir a quantidade de poluição. Os subsídios fundados sobre os cus-

tos reduzem o custo de despoluição por parte da firma, pois são aplicados de acordo 

com os investimentos em controle de poluição efetuados pelo agente. 

 A política ambiental baseada em subsídios possui características semelhantes 

as da política baseada em taxas, visto que também oferece incentivos para que as 

firmas reduzam a quantidade de emissões. Contudo, existe uma diferença fundamen-

tal entre estes dois instrumentos referente ao seu impacto sobre os lucros das firmas e 

conseqüentemente sobre suas decisões de entrada e saída do mercado. Enquanto os 

impostos têm um efeito negativo, os subsídios têm efeito inverso. 

 Assim, com a presença de subsídios para o controle da poluição, mesmo que 

cada firma tenha um nível de emissões inferior ao que teria sem este incentivo, existe 

a possibilidade de que o volume total de emissões eventualmente cresça devido ao 

maior número firmas desejosas de entrar neste mercado, interessadas em tirar vanta-

gem dos subsídios concedidos.  
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Outra dificuldade encontrada na aplicação de subsídios diz respeito ao nível de 

emissões que servirá de parâmetro para o cálculo do pagamento. 

 

 
 
 
 
 
      Preço      Oferta (Custo marginal Social) 
 
 
          
      E* 
 C 
         
        
 
 B  
 
       Benefício marginal social 
 

Demanda (benefício marginal privado) 
 
       Q*              Quantidade Produzida 
 
  
   Figura 6: Alocação eficiente de recursos através de subsídios 

 
  
Onde: 
 
E* = Ponto de eficiência (Custo marginal social = Benefício marginal social) 
Q* = Nível de produção socialmente ótimo  
CB = Subsídio por unidade produzida 
 
 
 
 
 No gráfico apresentado na figura 6, o intervalo CB representa a diferença entre 

o benefício marginal social e o benefício marginal privado. Ao subsidiar esta atividade 

geradora de externalidades positivas, o governo está pagando esta diferença, e a 

quantidade produzida Q* será então a quantidade socialmente eficiente. 

 Após a apresentação dos instrumentos que podem ser utilizados pelo governo 

para forçar as empresas a internalizarem a externalidades ambientais, será apresen-

tado no tópico seguinte um instrumento de mercado para o controle da poluição, o 

certificado negociável de poluição.  
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2.2.4   Certificados negociáveis de poluição  

 

 A idéia dos certificados negociáveis de poluição surgiu no final da década de 

1960, através do economista canadense John Dales, com o objetivo de reduzir os cus-

tos econômicos de controle da poluição. O mercado de certificados negociáveis pode 

ser aplicado como uma alternativa ao uso de taxas sobre emissões, para isso, o go-

verno deve definir o nível aceitável de poluição e então emitir os certificados. 

 De acordo com PEARCE e TURNER (1990) existem seis atrativos principais 

para negociação de certificados: minimização de custos, novos entrantes, oportunida-

des para não-poluidores, inflação e ajuste de custos, dimensão espacial e “trancamen-

to” (lock-in) tecnológico. 

 O mercado de certificados negociáveis de poluição surge porque os poluidores 

possuem diferentes custos de abatimento. Poluidores com menor custo de abatimento 

de poluição, irão preferir abater a poluição a comprar certificados. Por outro lado, os 

poluidores com maior custo de abatimento poderão minimizar seus custos através da 

compra destes certificados. Desta forma, o custo de abatimento da poluição é menor, 

se comparado àquele alcançado através da fixação de taxas sobre emissões. 

 A entrada de novas firmas no mercado automaticamente elevaria o nível de 

poluição. Entretanto, se a autoridade ambiental desejar manter o mesmo nível de polu-

ição existente, pode simplesmente manter o mesmo nível de oferta de certificados. 

Agindo deste modo, os novos entrantes terão que comprar certificados (no caso de 

possuírem altos custos de abatimento), ou investir em equipamentos de controle da 

poluição. Seguindo este raciocínio, a autoridade ambiental pode também relaxar ou 

restringir o controle do nível de emissões através da emissão ou retirada de certifica-

dos do mercado. 

 A oportunidade criada para os não-poluidores não é, a princípio, um objetivo do 

mercado de certificados negociáveis, mas, apesar disso, constitui uma característica 

deste sistema. Dado que o mercado de compra e venda de certificados é aberto a 
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qualquer agente que queira comprá-los ou vendê-los, grupos de conservação ambien-

tal podem comprar certificados apenas para retirá-los do mercado e reduzir o nível de 

poluição existente. Mesmo revelando uma preferência de mercado pelo controle da 

poluição, esta solução pode ser anulada pela autoridade ambiental, que pode decidir 

que o nível de poluição deve ser mais alto e elevá-lo através da emissão de novos 

certificados. Na prática, os grupos ambientais poderiam fazer lobby para que o Gover-

no emitisse apenas um pequeno número de certificados, assim o nível de qualidade 

ambiental não seria enfraquecido (PEARCE e TURNER, 1990). 

 Uma importante característica dos certificados negociáveis é evitar alguns pro-

blemas das taxas sobre emissões, tais como o ajuste de custos e efeito da inflação 

sobre seu valor. O ajuste de custos é necessário para que a taxa acompanhe a entra-

da e saída de competidores no mercado. Além disso, na presença de inflação, o valor 

real das taxas muda constantemente e tem efeitos sobre sua eficácia. 

 Tendemos a assumir que existem poucos poluidores e que os pontos onde a 

poluição é recebida (os “pontos de recepção”) são poucos em número. Na prática, 

provavelmente teremos muitas fontes de emissão e muitos pontos de recepção (PE-

ARCE e TURNER, 1990).  Desta forma, para conseguir um padrão eficiente de taxas, 

estas devem ser definidas de acordo com as diferentes fontes de emissão e pontos de 

recepção. Além disso, estas múltiplas fontes de poluição podem ter efeito combinado, 

tornando a poluição total gerada maior do que a simples somas das emissões indivi-

duais. Os diferentes tipos de sistemas de certificados10 podem reduzir consideravel-

mente este problema. 

Uma outra vantagem do sistema de certificados negociáveis sobre as taxas diz 

respeito ao “trancamento” tecnológico. As tecnologias que normalmente se tornam 

                                                 
10 De acordo com Pearce e Turner (1990) a literatura tem classificado três tipos de sistemas: O 
Ambient Permit System (APS) que funciona com base em emissão de certificados de acordo 
com a exposição no ponto de recepção; o Emissions Permit System (EPS), onde os certifica-
dos são emitidos com base na fonte de emissões, e o Pollution Offset System (PO) que combi-
na característica dos dois sistemas anteriores. 
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lock-in são aquelas de controle da poluição (end-of-pipe), diferentemente das tecnolo-

gias de processos mais limpos. Para que ajustes nas taxas surtam efeito, devem ser 

comunicados com antecedência e baseados na garantia de que estas se manterão 

estáveis no curto e médio prazo. Além disso, as taxas podem também subestimar os 

custos de abatimento, levando os poluidores a preferir pagar a taxa ao invés de inves-

tir em equipamentos de abatimento de poluição. De um modo geral estes problemas 

são evitados por um sistema de certificados negociáveis. Isto porque os certificados 

são emitidos em quantidades iguais ao padrão requerido, e são os seus preços que se 

ajustam (PEARCE e TURNER, 1990). 

Finalizada a discussão teórica sobre instrumentos de controle da poluição rea-

lizada neste capítulo. Discutiremos no próximo capítulo o Protocolo de Quioto e seu 

principal mecanismo de flexibilização, o MDL. Este capítulo tem como objetivo princi-

pal justificar a promoção de fontes renováveis de energia através do papel exercido 

por estas fontes na redução de emissão de gases de efeito estufa. 
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3   O PROTOCOLO DE QUIOTO 
 

 Neste capítulo serão discutidos o Protocolo de Quioto, o seu principal meca-

nismo de flexibilização, o MDL e os certificados de carbono, de modo a apresentar a 

influência da questão das mudanças climáticas globais sobre as políticas de incentivo 

à utilização de fontes renováveis de energia e fundamentar teoricamente a análise da 

relação entre os certificados verdes e de carbono realizada no quarto capítulo deste 

trabalho.  

 

 

3.1   HISTÓRICO 
 

O alarme dado pela comunidade científica a respeito dos efeitos da ação an-

trópica sobre as atuais anomalias climáticas do planeta (IPCC, 1990) levou a Assem-

bléia Geral das Nações Unidas a estabelecer, em 1990, o Comitê Intergovernamental 

de Negociação para a Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima. 

No período compreendido entre fevereiro de 1991 e maio de 1992, represen-

tantes de cerca de 150 países realizaram cinco reuniões que culminaram na adoção 

da Convenção-Quadro das Mudanças Climáticas Globais em 9 de maio de 1992, com 

o objetivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera em 

um nível em que a ação antrópica não fosse perigosa ao clima (CONVENÇÃO DO 

CLIMA, 1995). 

Na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente realizada no Rio de 

Janeiro entre os dias 3 e 14 de junho de 1992, a Convenção foi ratificada por 182 paí-

ses, tendo vigência a partir de 21 de março de 1994, com base nos princípios de pre-

caução e responsabilidades comuns, porém diferenciadas (CAMPOS, 2001). 
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O princípio de precaução diz respeito à idéia de que os países não devem dei-

xar em segundo plano a adoção de medidas que possam prever, minimizar, ou mesmo 

evitar as causas das mudanças climáticas e seus possíveis efeitos negativos com ba-

se no fato da ausência de plena certeza científica. 

O princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, sustenta que 

das emissões históricas e atuais de gases, a maior parcela é proveniente dos países 

mais desenvolvidos. No tocante aos países em desenvolvimento, suas emissões ainda 

são relativamente baixas. Contudo, devem crescer à medida que precisem suprir suas 

demandas sócio-econômicas no caminho para o desenvolvimento. 

A partir do princípio descrito no parágrafo anterior, dois grupos de países foram 

estabelecidos: Países que constavam no Anexo I11 do texto da Convenção-Quadro 

(Partes do Anexo I), e países que não estavam listados no Anexo I (Partes não lista-

das no Anexo I) (CAMPOS, 2001). 

O compromisso assumido pelos países desenvolvidos foi examinado na primei-

ra sessão da Conferência das Partes (COP-1) realizada em abril de 1995, em Berlim. 

Com esta revisão dos compromissos assumidos pelos países desenvolvidos, chegou-

se à conclusão de que apenas voltar a emissão de gases destes países para níveis de 

1990 não seria suficiente para satisfazer objetivo de longo prazo da Convenção-

Quadro, que seria impedir uma interferência antrópica que traga riscos ao sistema 

climático. 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Fazem parte desta lista os países da Comunidade Européia, os países industrializados que 
eram membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em 
1992, países industrializados do leste europeu e da antiga União Soviética. 
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 Com base no parecer do Painel Intergovernamental sobre a Mudança do Cli-

ma12 (IPCC, 1990), sustentado por diversos trabalhos científicos13 que traziam evidên-

cias dos efeitos desastrosos das mudanças climáticas globais para a humanidade, foi 

criado durante a COP-1, o Mandato de Berlim, uma resolução assinada por mais de 

2400 cientistas e 2600 economistas, entre eles oito ganhadores de Prêmio Nobel, aler-

tando para o grande risco potencial da mudança climática e a justificativa para tomada 

imediata de medidas preventivas (CAMPOS, 2001).  

O Mandato de Berlim estabeleceu que os países desenvolvidos deveriam, com 

base no princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada, definir, em um Pro-

tocolo ou outro instrumento legal, limitações quantificadas e objetivos de redução para 

suas emissões antrópicas por fontes e remoções de sumidouros de todos os gases de 

efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal14, bem como, descrever as 

políticas e as medidas que seriam necessárias para alcançar essas metas. (CAMPOS, 

2001). 

 Durante a COP-2, realizada em julho de 1996 na Suíça, foi assinada a Decla-

ração de Genebra, contemplando acordo que tinha por objetivo a redução de emis-

sões de CO2, e que seria celebrado na terceira Conferência das Partes. 

 Com intuito de reduzir a emissão de gases de efeito estufa e combater o aque-

cimento global, foi adotado em 11 de dezembro de 1997, na COP-3, o Protocolo de 

Quioto, acordo internacional sobre o meio ambiente, que definiu que, no período de 

2008 até 2012, a emissão de gases de efeito estufa nos países industrializados fosse 

reduzida em média 5,2% em relação aos níveis de 1990 (dióxido de carbono, óxido 

                                                 
12 Do inglês Intergovernmental Panel on Climate Change. O IPCC é um grupo criado pelo Pro-
grama das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e pela World Meteorological Orga-
nization (WMO) em 1988 para o fornecimento de informações relevantes que levem ao enten-
dimento das bases científicas do risco da ação humana sobre as mudanças climáticas. 
13 Relatórios de avaliação de mudanças climáticas realizados de cinco em cinco anos, divididos 
em três grupos: Bases científicas; impactos, adaptação e vulnerabilidade e; mitigação, onde 
compila-se o conhecimento científico mundial de mais de 2.000 cientistas (CAMPOS, 2001). 
14Protocolo assinado por 46 países em setembro 1987 e que exigiu cortes de 50% em relação 
aos níveis de 1986 tanto na produção quanto no consumo das seguintes substâncias até 1999: 
CFC, Halogênios, Tetraclorometano, HCFC, HBFC, Brometo de Metila e Metilclorofórmio. 
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nitroso e metano) e de 1995 (hexafluoreto de enxofre e famílias de hidrofluorcarbo-

nos). 

Três mecanismos de flexibilização estão incluídos no Protocolo de modo a au-

xiliar o cumprimento dos compromissos estabelecidos na Convenção-Quadro, são 

eles: Comércio de Emissões, Implementação Conjunta e Mecanismo de Desenvolvi-

mento Limpo. Uma outra flexibilização considerada no artigo 4 do Protocolo de Quioto 

é denominada “Bolha”, e consiste em tratar conjuntamente a redução de emissões 

geradas por um agrupamento de fontes numa determinada área (PROTOCOLO DE 

QUIOTO, 1997). Funciona como se uma bolha gigante envolvesse várias fontes de 

emissão a fim de contê-las numa área comum. Os países integrantes da "bolha" esta-

belecem um limite de redução que pode ser diferenciado entre cada país (MICHAE-

LOWA, 2000). 

 No Comércio de Emissões existe a previsão de um comércio global de compra 

e venda de emissões de carbono, ou seja, neste sistema são distribuídas cotas de 

emissão que podem ser comercializadas favorecendo aqueles que reduzirem suas 

emissões. 

  Segundo o mecanismo de Implementação Conjunta, proposto pelos Estados 

Unidos, e constituído na COP-3, países pertencentes ao Anexo I podem transferir ou 

adquirir entre si unidades de redução de emissões resultantes de projetos que redu-

zissem emissões ou aumentassem o seqüestro de gases por meio de sumidouros 

(PROTOCOLO DE QUIOTO, 1997).  

No período compreendido entre abril de 1995 e dezembro de 1999, ocorreu a 

fase piloto da Implementação Conjunta15, estabelecida na Convenção do Clima e in-

troduzida na COP-1, onde os países do Anexo I poderiam financiar projetos em países 

em desenvolvimento que, a princípio, não produziriam créditos para os financiadores 

(CAMPOS, 2001). 

                                                 
15 Esta fase foi denominada Activities Implemented Jointly (AIJ). 
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O Protocolo de Quioto esteve aberto a assinaturas na sede das Nações Unidas 

durante o período compreendido entre 16 de março de 1998 e 15 de março de 1999, 

estando aberto a adesões a partir de 16 de março de 1999. De acordo com o parágra-

fo primeiro do artigo 25 do Protocolo, este entraria em vigor no nonagésimo dia após a 

data em que pelo menos 55 Partes da Convenção, englobando as Partes incluídas no 

Anexo I que contabilizariam no total pelo menos 55 por cento das emissões totais de 

dióxido de carbono em 1990 das Partes incluídas no Anexo I, tivessem depositado 

seus instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão. 

 Durante o período que esteve aberto para assinaturas, o Protocolo foi assinado 

por 84 países.  

 Depois da COP-3, ainda foram realizadas as seguintes Conferências das Par-

tes: 

 

COP-4 – Realizada na Argentina em novembro de 1998, tinha como objetivo original a 

negociação de prazos finais para um programa de trabalho principalmente voltado 

para a regulamentação/implementação do MDL. Nesta Conferência, foram reiterados 

os compromissos estabelecidos na COP-3, e reforçada a idéia de que é preciso consi-

derar não apenas as emissões atuais, mas também a responsabilidade histórica. Nes-

ta conferência os Estados Unidos assinaram o Protocolo, sem, no entanto, ratificá-lo. 

Como resultado da reunião, foi criado o Plano de Buenos Aires, que determinou o ano 

2000 como data limite para colocar em prática as regras e questões técnicas e políti-

cas referentes à implantação do Protocolo de Quioto. 

 

COP-5 – Durante os meses de outubro e novembro de 1999 foi realizada em Bonn, na 

Alemanha, a quinta Conferência das Partes. As principais decisões desta reunião dizi-

am respeito à implementação do Plano de Buenos Aires, desenvolvimento e transfe-

rência de tecnologias, capacitação das Partes não pertencentes ao Anexo I, mecanis-
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mos de flexibilização, uso da terra, e implementação do artigo 4 do Protocolo de Quio-

to16.  

 

COP-6 – Em sua primeira realização, ocorrida em Haia, nos Países Baixos, no mês de 

novembro de 2000, a Conferência não foi concluída. Foi então retomada em 2001, de 

acordo com decisão tomada durante a reunião realizada em Haia. A Sessão reconvo-

cada da COP-6 ocorreu na Alemanha, e o principal resultado foi o Acordo de Bonn, 

firmado em 23 de julho de 2001, que define as medidas de aplicação do Protocolo de 

Quioto e que deveria ser detalhado e concluído na Conferência das Partes subsequen-

te. 

 
COP-7 – A sétima Conferência das Partes foi realizada no Marrocos, nos meses de 

outubro e novembro de 2001. Nesta Conferência foi celebrado o Acordo de Marraque-

che, que regulamentou o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, definindo modalida-

des e procedimentos de quantificação de emissões. 

 
COP-8 – Ocorreu nos meses de outubro e novembro de 2002 em Nova Déli, na Índia. 

Durante a Conferência, deu-se continuidade ao estabelecimento de modalidades e 

procedimentos para implementação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.  

 
 
COP-9 – Em dezembro de 2003 foi realizada a nona Conferência das Partes, na cida-

de de Milão, na Itália. Nesta Conferência, os debates sobre a ratificação do Protocolo 

de Quioto e o desenvolvimento do MDL tiveram prosseguimento. Entretanto, a decisão 

mais esperada da reunião, que seria a ratificação do Protocolo de Quioto pela Rússia, 

acabou não ocorrendo. 

                                                 
16 Segundo este Artigo, qualquer parte incluída no Anexo I que tenha acordado em cumprir 
conjuntamente seus compromissos assumidos será considerada como tendo cumprido esses 
compromissos se o total combinado de suas emissões agregadas de GEE não exceder suas 
quantidades atribuídas. Caso as Partes desses acordos não atinjam seu total combinado de 
redução de emissões, cada Parte deve se responsabilizar pelo seu próprio nível de emissões 
determinado no acordo. 
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 COP-10 – Em dezembro de 2004, ocorreu em Buenos Aires, a décima Conferência 

das Partes. Esta Conferência foi marcada pelo fato de ter sido realizada logo após a 

ratificação do Protocolo de Quioto por parte da Rússia, o que permitiu sua entrada em 

vigor em fevereiro de 2005.    

 

 Em julho de 1997, antes mesmo da celebração do Protocolo de Quioto, foi a-

provada resolução no Senado Americano que definiu que os Estados Unidos não seri-

am signatários de qualquer protocolo onde fossem determinadas limitações ou redu-

ções de emissões de gases de efeito estufa para Partes do Anexo I sem que fossem 

incluídos no documento, compromissos específicos de limitações ou reduções de e-

missões para países em desenvolvimento dentro do mesmo período de cumprimento. 

Sem a perspectiva de ratificação do Protocolo de Quioto por parte dos Estados Uni-

dos, responsável por mais de um terço das emissões globais de GEE, a entrada em 

vigor do Protocolo passou a depender da ratificação da Rússia. 

Com a entrega do instrumento de ratificação do Protocolo, em 18 de novembro 

de 2004 ao Secretário-Geral das Nações Unidas pela Rússia (que responde por cerca 

de 17,4% das emissões), foi cumprida a última exigência restante do Artigo 25 do Pro-

tocolo de Quioto para entrada em vigor do Acordo. Segundo esta exigência, o docu-

mento deveria ser ratificado por Partes do Anexo I responsáveis por pelo menos 55% 

das emissões de dióxido de carbono contabilizadas em 1990. Desta forma, teve início 

a contagem regressiva de noventa dias para a entrada em vigor do Protocolo, o que 

ocorreu em 16 de fevereiro de 2005.   

Com a ratificação do Protocolo por parte da Rússia, restam apenas quatro paí-

ses industrializados a ratificar o documento, Mônaco, Liechtenstein, Austrália e Esta-

dos Unidos (responsável por cerca de 36% das emissões de GEE), sendo que estes 

dois últimos afirmaram não ter intenção de ratificá-lo.  

Apresentado o histórico das negociações que levaram à implementação do 

Protocolo de Quioto, discutiremos a seguir o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, 
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mecanismo de flexibilização de grande importância dentro do escopo deste trabalho, 

devido ao seu potencial de atuar na promoção de fontes renováveis de energia, e de 

gerar de certificados verdes e de carbono. 

 

 

3.2   MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO LIMPO   

 

 O MDL foi criado a partir de uma proposta da delegação brasileira durante dis-

cussões do Grupo Ad Hoc do Mandato de Berlim17 em 1997. Esta proposta original-

mente previa a adoção de um Fundo de Desenvolvimento Limpo que seria constituído 

pelo aporte financeiro de países emissores que não atingissem as suas metas de re-

dução. 

Na COP-3, em Quioto, a proposta do Fundo se transformou no Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo, através do qual países desenvolvidos poderiam cumprir parte 

de seus compromissos de redução e limitação de emissões de GEE por meio do fi-

nanciamento de projetos e transferência de tecnologias limpas para a promoção de 

desenvolvimento sustentável em países em desenvolvimento. Da forma como foi con-

cebido, o MDL é o único dos três mecanismos de flexibilização definidos pelo Protoco-

lo de Quioto que permite a participação de países em desenvolvimento. 

 Assim, de acordo com o parágrafo 3 do Artigo 12 do Protocolo de Quioto, sob o 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo: 

 

(a) As Partes não incluídas no Anexo I beneficiar-se-ão de atividades de projetos que 

resultem em reduções certificadas de emissões; e 

(b) As partes incluídas no Anexo I podem utilizar as reduções certificadas de emis-

sões, resultantes de tais atividades de projetos, para contribuir para o cumprimento 

                                                 
17 Grupo estabelecido durante a COP-1 para negociar e acompanhar a negociação de todos os 
acordos negociados pelos países desenvolvidos (UNFCCC, 1995). 
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de parte de seus compromissos de limitação e redução de emissões, assumidos 

no Artigo 3, como determinado pela Conferência das Partes na qualidade de reu-

nião das Partes deste Protocolo (COP-MOP). 

 

A partir da COP-4, por meio da Decisão 7/CP.418, foi estabelecida a Agenda vi-

sando a implementação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Foi iniciado nesta 

Conferência, o programa de trabalho sobre os mecanismos de flexibilização (entre 

eles o MDL) do Protocolo de Quioto, de maneira a estabelecer princípios, modalida-

des, regras e diretrizes para os mesmos. 

 

Para que sejam mensurados os benefícios da implementação de atividades de 

projeto de MDL é necessário que sejam definidas as linhas de base, que definiriam o 

cenário de emissões de GEE antes da implantação do projeto. No próximo tópico se-

rão apresentadas as metodologias para o estabelecimento de linhas de base e o seu 

papel na implementação de atividades de projeto de MDL.   

 

 

3.2.1   Linhas de base 

 

 A linha de base de uma atividade de projeto MDL é o cenário que representa, 

de forma razoável, as emissões antrópicas de gases de efeito estufa por fontes que 

ocorreriam na ausência da atividade de projeto proposta, incluindo as emissões de 

todos os gases19, setores/categorias20 de fontes listadas no Anexo A do Protocolo de 

                                                 
18 Disponível em http://www.mct.gov.br/clima/negoc/7CP4.htm. 
19 Dióxido de Carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorcarbonos, perfluorcarbonos e hexafluo-
reto de enxofre. 
20 Energia (queima de combustível e emissões fugitivas de combustível), processos industriais 
(produtos minerais, indústria química, produção de metais, outras produções, produção e con-
sumo de halocarbonos e hexafluoreto de enxofre, outros), uso de solventes e outros produtos, 
agricultura (fermentação entérica, tratamento de dejetos, cultivo de arroz, solos agrícolas, 
queimadas prescritas de savana, queimadas de resíduos agrícolas, outros) e resíduos (disposi-
ção de resíduos sólidos na terra, tratamento de esgoto, incineração de resíduos, outros). 
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Quioto que ocorram dentro do limite do projeto (LOPES, 2002). Na elaboração do Do-

cumento de Concepção do Projeto deve ser incluída a descrição da metodologia da 

linha de base. 

 

 Segundo ROSALES e PRONOVE (2003), três abordagens de linhas de base21 

são aceitáveis conforme planejado no Acordo de Marraqueche: 

 

- Emissões de Status Quo: Assume uma linha de base de uma projeção das ten-

dências históricas e atuais, onde os fatores de emissões são baseados nesta ten-

dência e as reduções são calculadas a partir dela. 

 

- Condições de Mercado: Assume uma linha de base das condições de mercado 

atuais onde os fatores de emissões são baseados na tecnologia usada no merca-

do e as reduções são calculadas aplicando esta tecnologia. 

 

- Melhor Tecnologia Disponível: Assume uma linha de base a partir do mais eficiente 

processo tecnológico disponível (os 20% melhores de sua categoria sob circuns-

tâncias similares), onde os fatores de emissões são baseados na disponibilidade 

comercial desta tecnologia e as reduções são calculadas com sua aplicação.  

 

Os participantes de uma atividade de projeto do MDL poderão, de forma alter-

nativa, propor novas abordagens metodológicas, o que, no entanto, dependerá de a-

provação pelo Conselho Executivo (LOPES, 2002). 

 

Para STEWART et al. (2000), o desafio de desenvolver e aplicar tais métodos, 

e definir linhas de base baseadas no critério de performance ambiental reside no fato 

                                                 
21 Uma abordagem de linha de base é o fundamento de uma metodologia de linha de base 
(UNFCCC, 2003).  
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de que é necessário criar padrões e procedimentos sobre os quais uma grande varie-

dade de técnicos (incluindo aqueles pertencentes a entidades de certificação, grupos 

ambientais e governo) terão que entrar em acordo no sentido de garantir que os patro-

cinadores de projetos de redução de emissões apenas recebam créditos pela redu-

ções de emissões que sejam realmente adicionais e que tragam benefícios de longo 

prazo. 

 Por definição, uma linha de base não pode ser observada, e assim, não há co-

mo provar que esteja correta (MICHAELOWA, 2000). Desta forma, as linhas de base 

devem ser estabelecidas de modo a evitar reduções fictícias de emissões. Por outro 

lado, a definição de uma linha de base não deve reduzir a eficiência econômica dos 

projetos MDL. Para MICHAELOWA (2000), não é possível conciliar perfeitamente es-

tes dois objetivos devido ao trade-off existente entre ambos. 

No que diz respeito ao impacto de políticas22 nacionais e/ou setoriais na defini-

ção do cenário de linha de base, o Comitê Executivo do MDL concordou em reuniões23 

realizadas em 21 e 22 de outubro de 2004 em diferenciar as maneiras que os seguin-

tes tipos de políticas nacionais e ou setoriais influenciam a determinação de um cená-

rio de linha de base: 

 

a) Tipo E+: Políticas nacionais e/ou setoriais existentes que criem distorções no 

mercado que proporcionem vantagens comparativas a dois tipos de tecnologi-

as: tecnologias mais intensivas em emissões, ou tecnologias menos intensivas 

em emissões e menos energeticamente eficientes. 

 

b) Tipo E-: Políticas nacionais e/ou setoriais que criem vantagens comparativas 

para tecnologias menos intensivas em emissões com relação a tecnologias 

mais intensivas em emissões (e.g. subsídios públicos para promoção da difu-

                                                 
22 Políticas realizadas pelos países que receberão os projetos de MDL. 
23 A ata destas reuniões encontra-se disponível em http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings. 
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são de energia renovável ou para o financiamento de programas de eficiência 

energética). 

 

c) Tipo L-: Regulações setoriais mandatórias adotadas por autoridades públicas 

locais ou nacionais motivadas pela redução de externalidades ambientais ne-

gativas locais e/ou conservação de energia e que incidentalmente também re-

duziriam a emissão de GEE. 

 

d) Tipo L+: Regulações setoriais mandatórias adotadas por autoridades públicas 

locais ou nacionais motivadas pela redução de externalidades ambientais ne-

gativas locais e que incidentalmente impediriam a adoção/difusão de tecnologi-

as com menor emissão de GEE. 

 

Apenas as políticas “Tipo E+” que foram implementadas antes da adoção do 

Protocolo de Quioto pela COP (decisão 1/CP.324 de 11 de dezembro de 1997) devem 

ser levadas em conta para o desenvolvimento de um cenário de linha de base25. No 

caso de políticas “Tipo E+” que tenham sido implementadas após a adoção do Proto-

colo de Quioto, o cenário de linha de base deve considerar a situação de não existên-

cia de tal política (UNFCCC, 2004). 

 No caso de políticas “Tipo E-”, as que foram implementadas após a adoção das 

Modalidades e Procedimentos de MDL pela COP (decisão 17/CP.726 de 11 novembro 

de 2001) não devem ser consideradas para o desenvolvimento de um cenário de linha 

de base. Recomendações a respeito de políticas do “Tipo L-” e “Tipo L+” ainda estão 

sendo consideradas (UNFCCC, 2004).  

 

                                                 
24 Disponível em http://www.mct.gov.br/clima/negoc/1cp3.htm. 
25 Os tipos de políticas que são consideradas para o cenário de linha de base são questões 
cruciais na relação entre projetos de MDL e as metas do programa brasileiro de incentivo aos 
renováveis, assunto que será discutido com maiores detalhes no quinto capítulo deste trabalho. 
26 Disponível em http://www.mct.gov.br/clima/negoc/pdf/Marraqueche/17cp7.pdf. 
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3.2.2   Estrutura institucional  

 

O Comitê Executivo do MDL, a Autoridade Nacional Designada (entidade go-

vernamental designada voluntariamente à Convenção-Quadro), e Entidades Opera-

cionais designadas27 são as principais instituições estabelecidas no Acordo de Marra-

queche para o desenvolvimento do MDL, com as seguintes atribuições: 

 

 
a) Comitê Executivo do MDL 

 
- Credenciamento das Entidades Operacionais Designadas; 

- Registro das atividades do Projeto; 

- Emissão das Reduções Certificadas de Emissões (RCEs)28; 

- Estabelecimento e aperfeiçoamento de metodologias para definição da linha de 

base, monitoramento e fugas. 

 
 
b) Autoridade Nacional Designada 

 
- Atribuição de definir de forma soberana se a atividade proposta contribui para o 

desenvolvimento sustentável; 

- Aprovação e validação dos projetos elegíveis ao MDL; 

- Definir critérios adicionais de elegibilidade àqueles considerados no Protocolo de 

Quioto. 

 
 
 

                                                 
27 Trata-se de entidade designada pela COP/MOP, baseada na recomendação do Comitê Exe-
cutivo do MDL, como qualificada para validar atividades de projeto de MDL assim como verifi-
car e certificar reduções em emissões antrópicas de GEE (UNFCCC, 2003). 
28 Uma unidade de RCE é igual a uma tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente, 
calculada de acordo com o Potencial de Aquecimento Global (Global Warm Potential – GWP), 
índice divulgado pelo IPCC e utilizado para uniformizar as quantidades de GEE, em termos de 
dióxido de carbono equivalente, possibilitando que reduções de diferentes gases sejam soma-
das. 
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c) Entidades Operacionais Designadas 

 
- (Pré) validar as atividades de projeto de acordo com decisões de Marraqueche; 

- Verificar e certificar reduções de GEE e remoções de CO2; 

- Manter uma lista pública de atividades de projetos de MDL; 

- Enviar relatório anual ao Conselho Executivo; 

- Manter disponíveis para o público as informações não confidenciais sobre as ativi-

dades de projeto do MDL. 

 

 

3.2.3   Adicionalidade 

  

O Protocolo de Quioto estipula que as reduções de emissões certificadas por 

Entidades Operacionais Designadas devem ser adicionais ao que ocorreria na ausên-

cia da atividade de projeto certificada. Visto desta forma, o conceito de adicionalidade 

está diretamente relacionado com as linhas de base. Segundo STEWART et al. 

(2000), a questão da adicionalidade foi levantada em um artigo que circulou pelas reu-

niões do Grupo G77/China em Bonn, no ano de 1998. A principal questão do artigo era 

“como assegurar que o financiamento de projetos de MDL sejam adicionais aos fundos 

de assistência ao desenvolvimento (ODA29)?”. Em resposta a esse artigo, a União Eu-

ropéia e a Suíça declararam que sua expectativa era de que a maioria dos financia-

mentos de projetos de MDL viesse do setor privado, não competindo, desta forma, 

com os fundos de assistência ao desenvolvimento. Para STEWART et al. (2000), a 

questão é se os países em desenvolvimento acharão esta resposta satisfatória à luz 

de sua preocupação com que os países desenvolvidos vejam os investimentos do se-

                                                 
29 Official Development Assistance. É definido pela OCDE como aqueles fluxos que seguem as 
seguintes condições: sejam para países em desenvolvimento e instituições multilaterais; sejam 
fornecidos por agências governamentais; tenham como principal objetivo o desenvolvimento 
econômico e o bem-estar social dos países em desenvolvimento e; tenham característica de 
concessão, com pelos 25% da transferência sendo subvencionada (KETE et al., 2001). 
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tor privado como um substituto para as transferências dos fundos de assistência ao 

desenvolvimento, que têm declinado nos últimos anos. 

Ainda para STEWART et al. (2000), outros dois aspectos referentes a adiciona-

lidade são: adicionalidade financeira, o conceito de que um projeto deve representar 

um investimento financeiro que não seria realizado isoladamente em bases puramente 

comerciais, desconsiderando objetivos ambientais e a perspectiva de obtenção de 

créditos de carbono; e adicionalidade ambiental, o conceito de que um projeto deve 

alcançar reduções de emissões além daquelas que “de qualquer forma” teriam ocorri-

do sem o projeto. 

Existe ainda a questão de quão restrito deve ser o conceito de adicionalidade. 

Segundo STEWART et al. (2000), grupos ambientalistas como o World-Wide Fund for 

Nature sustentam que para ser elegível para recebimento de créditos de redução de 

emissões, um projeto MDL deve alcançar reduções líquidas de emissões que vão a-

lém do que teria ocorrido como resultado do cumprimento das obrigações dos financi-

adores do projeto e ainda ter como resultado reduções de emissões que excedam as 

reduções que ocorreriam de qualquer forma por outras razões. Países que fazem par-

te do Anexo I do Protocolo de Quioto tendem a adotar uma postura menos restritiva no 

que diz respeito ao conceito de adicionalidade. Na visão dos Estados Unidos, um pro-

jeto deve estar qualificado para o recebimento de créditos se o financiador puder mos-

trar que tal projeto irá sobrepor barreiras técnicas ou institucionais à redução de emis-

sões e ao desenvolvimento sustentável; que as atividades empreendidas não sejam 

previamente requeridas por leis existentes; e que as atividades propostas aperfeiçoa-

rão as tecnologias e práticas de gestão prevalecentes (STEWART et al., 2000). 
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3.2.4   O ciclo do projeto  

  

 A implementação de um projeto de MDL é constituída de cinco etapas: concep-

ção do projeto, validação e registro do projeto, monitoramento, verificação e certifica-

ção, emissão de RCEs. 

 

 

 

 

Tabela 1 - Ciclo do projeto MDL 

Etapa Definição Entidade Responsável 
   
1. Concepção do       
Projeto 

Documento com informação necessária 
sobre o Projeto MDL proposto. 

Participantes do projeto 

   

2. Validação e Registro  

Validação é o processo de avaliação inde-
pendente de um projeto MDL. 
 
Registro é a aceitação formal de um projeto 
validado. 

Entidade Operacional Desig-
nada 
 
Comitê Executivo do MDL 

   

3. Monitoramento 

A coleta e arquivamento de todos os dados 
necessários para o cálculo de redução de 
emissões de GEE que tenham ocorrido 
dentro dos limites da atividade do projeto e 
do período de obtenção de créditos. 

Participantes do projeto 

   

4. Verificação e           
Certificação 

Verificação é a revisão periódica indepen-
dente e determinação de que a redução de 
emissões de GEE ocorreu como resultado 
de uma atividade de projeto MDL durante o 
período de verificação. 
 
Certificação é a confirmação por escrito de 
que uma atividade de projeto alcançou a 
redução de emissões de GEE estabeleci-
das durante o período de tempo determina-
do. 

Entidade Operacional Desig-
nada 
 
 
 
 
Entidade Operacional Desig-
nada 
 

   

5. Emissão de RCEs As RCEs são emitidas e creditadas aos 
participantes da atividade de projeto. 

Comitê Executivo do MDL 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de ROSALES et al. (2002). 
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Na concepção do projeto deve ser elaborado um documento que contenha os 

resultados obtidos e as metodologias utilizadas no cálculo da redução de emissão de 

GEE. Neste documento, deve ser incluído um relatório resumindo os comentários fei-

tos por stakeholders30 locais e explicando como eles serão considerados e, se relevan-

tes, como serão incorporados pelo projeto (AUKLAND et al., 2002). 

Para participar do MDL, é necessário que os projetos sejam aprovados pelo 

governo do país no qual será desenvolvido, que deve considerar em sua análise se o 

projeto trará benefícios de desenvolvimento sustentável. Com base na concepção do 

projeto, a Entidade Operacional Designada irá avaliar e validar o projeto MDL proposto 

(ROSALES et al., 2002). Esta validação é necessária para que as reduções de emis-

sões obtidas com os projetos sejam reconhecidas. 

Finalizada a etapa de validação do projeto, a Entidade Operacional Designada 

deve enviar o relatório de validação e o Documento de Concepção do Projeto ao Co-

mitê Executivo do MDL para que o registro oficial do projeto seja efetuado. 

Após entrarem na fase de implementação, todos os projetos de MDL devem 

manter sistemas de monitoramento internos de forma a demonstrar que estão gerando 

as reduções de emissão especificadas no seu respectivo Documento de Concepção 

do Projeto (AUKLAND et al., 2002). 

Durante a implementação do projeto, uma Entidade Operacional Designada di-

ferente da que conduziu a validação do projeto, efetuará análises da redução de emis-

sões obtida como resultado do projeto MDL e, caso o projeto tenha alcançado o objeti-

vo de redução estabelecido dentro do período de tempo especificado, fornecerá certifi-

cação entregue às Partes e ao Comitê Executivo do MDL. 

O relatório de certificação incluirá uma solicitação ao Comitê Executivo do MDL 

para que este emita uma RCE no mesmo montante da quantidade de redução de e-

missões efetuada pela atividade de projeto MDL (ROSALES et al, 2002). Caso não 

                                                 
30 Indivíduos, grupos ou comunidades afetados ou com possibilidade de serem afetados pela 
atividade de projeto do MDL (UNFCCC, 2003).  
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haja pedido de revisão da emissão de RCE´s31, estas serão emitidas em até quinze 

dias após o recebimento da solicitação. 

 

 

Tabela 2 - Tipos de projetos elegíveis para o MDL 

Renováveis (Tipo I) Eficiência Energética 
(Tipo II) Outros (Tipo III) 

Auto-produção  
de eletricidade 

Aperfeiçoamentos de eficiên-
cia energética do lado da 
oferta (transmissão e distribu-
ição) 

Agricultura 
 

Auto-produção de energia 
mecânica 

Aperfeiçoamentos de eficiên-
cia energética do lado da 
oferta (geração) 
 

Substituição de  
combustíveis fósseis 

Auto-produção de energia 
térmica 

Programas de eficiência e-
nergética para tecnologias 
específicas do lado da de-
manda 
 

Veículos de baixa emissão 

Produção de eletricidade co-
nectada à rede 

Eficiência energética e substi-
tuição de combustível (indús-
tria) 
 

Recuperação de metano 

 Eficiência energética e substi-
tuição de combustível (edifi-
cações) 
 

Prevenção da produção de 
metano proveniente da dete-
rioração de biomassa através 
de combustão controlada 

 Eficiência energética e substi-
tuição de combustível (agri-
cultura) 
 

  

Fonte: Elaboração própria a partir de CUNHA DA COSTA (2003) e UNFCCC (2005). 
 

 

 

 

                                                 
31 Esta revisão deve ser solicitada por uma das Partes envolvidas no projeto, ou por pelo me-
nos três membros do Comitê Executivo do MDL. Cabe ressaltar que esta revisão limita-se a 
questões de fraude, mau procedimento ou incompetência da Entidade Operacional Designada. 
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3.3   REDUÇÕES CERTIFICADAS DE EMISSÕES 

 

As quantidades relativas a reduções de emissão de gases de efeito estufa e/ou 

remoções de CO2 atribuídas a uma atividade de projeto resultam em Reduções Certifi-

cadas de Emissões (RCEs), medidas em tonelada métrica de dióxido de carbono e-

quivalente (LOPES, 2002). 

No que diz respeito à certificação da redução de emissões resultantes de cada 

atividade projeto, o parágrafo 7 do Artigo 12 do Protocolo define que estas devem ser 

efetuadas por entidades operacionais designadas pela Conferência das Partes e com 

base em: 

 

 

(a) Participação Voluntária aprovada por cada Parte envolvida; 

 

(b) Benefícios reais, mensuráveis e de longo prazo relacionados com a mitigação da 

mudança do clima, e 

 

(c) Reduções de emissões que sejam adicionais às que ocorreriam na ausência da 

atividade certificada de projeto (PROTOCOLO DE QUIOTO, 1997). 

 

Ainda a respeito da certificação de redução de emissões, de acordo com o pa-

rágrafo 10 do Artigo 12 do Protocolo,  reduções certificadas de emissões obtidas du-

rante o período do ano 2000 até o início do primeiro período de compromisso podem 

ser utilizadas para auxiliar no cumprimento das responsabilidades relativas ao primeiro 

período de compromisso (PROTOCOLO DE QUIOTO, 1997).  

No Brasil, dois setores que possuem um grande potencial para projetos MDL, 

e, consequentemente para obtenção de créditos de carbono, são os setores industrial 

e de energia. 
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No setor industrial, o potencial para projetos MDL existe nas áreas de mudan-

ças de processo, eficiência energética e substituição de combustíveis da indústria pri-

mária, dado que seus sub-setores são responsáveis por uma importante parcela do 

uso de energia e total de emissões de carbono da indústria no Brasil (UNIDO, 2003).  

Tais oportunidades derivam do fato de que, em muitos casos, a utilização de combus-

tíveis fósseis pode ser substituída pelo emprego de fontes renováveis de energia dis-

poníveis no Brasil. 

No setor de energia, existe grande potencial para projetos de MDL nas áreas 

de substituição de combustíveis fósseis e eficiência energética. Atividades de projeto 

de MDL podem ser um meio de reverter a tendência de crescimento do uso de com-

bustíveis fósseis que marcaram as décadas de 1980 e 1990, visto que fontes renová-

veis de energia e potenciais ganhos de eficiência na produção/geração e transpor-

te/transmissão/distribuição são amplamente disponíveis no País, e podem assim, re-

duzir as emissões de carbono, por evitar ou postergar o consumo de combustíveis não 

renováveis e intensivos em carbono (UNIDO, 2003).  

Cabe ressaltar que o primeiro projeto de MDL certificado do mundo é o pro-

grama NovaGerar, do aterro sanitário de Nova Iguaçu, município da baixada fluminen-

se do estado do Rio de Janeiro. Este projeto foi registrado pelo Comitê Executivo do 

MDL em 18 de novembro de 2004 e tem por objetivo gerar eletricidade através da co-

leta do biogás no aterro sanitário de Adrianópolis e no Lixão de Marambaia e conse-

quentemente minimizar as emissões de gases de efeito estufa, gerando reduções de 

emissões certificadas que serão comercializadas para viabilizar a implantação e ope-

ração do projeto. 
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De acordo com dados da organização não-governamental CDM Watch32, em 

março de 2005, havia outras 27 atividades de projeto MDL brasileiras na etapa de va-

lidação do Comitê Executivo do MDL. A seguir, são descritas conforme definições de 

seus documentos de projeto, quatro atividades de projeto que se encontravam dispo-

níveis na página eletrônica da UNFCCC na internet33 em pesquisa realizada em março 

de 2005. 

 

Projeto de co-geração Usina Nova América – Atividade de projeto que tem por objetivo 

aumentar a eficiência das instalações de co-geração do bagaço de cana-de-açúcar na 

usina, localizada em São Paulo. Com a implementação deste projeto, a usina será 

capaz de vender eletricidade para a rede nacional, evitando que a mesma quantidade 

de energia seja produzida por termelétricas que utilizem combustíveis fósseis.   

 

Projeto de co-geração Central de Álcool Lucélia – Atividade de projeto que tem por 

objetivo aumentar a eficiência das instalações de co-geração do bagaço de cana-de-

açúcar na usina, localizada em São Paulo. Com a implementação deste projeto, a usi-

na será capaz de vender eletricidade para a rede nacional, evitando que a mesma 

quantidade de energia seja produzida por termelétricas que utilizem combustíveis fós-

seis.  

 

 Projeto de co-geração Usina Cerradinho Açúcar e Álcool – Atividade de projeto que 

tem por objetivo aumentar a eficiência das instalações de co-geração do bagaço de 

cana-de-açúcar na usina, localizada em São Paulo. Com a implementação deste pro-

jeto, a usina será capaz de vender eletricidade para a rede nacional, evitando que a 

mesma quantidade de energia seja produzida por termelétricas que utilizem combustí-

veis fósseis.  

                                                 
32 http://www.cdmwatch.org 
33 http://cdm.unfccc.int/Projects. 
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Projeto Aterro Sanitário São João – Este é um projeto desenvolvido para explorar o 

biogás produzido no Aterro Sanitário “Sítio São João”, localizado em São Paulo, e que 

é um dos maiores aterros do Brasil. Seu objetivo é explorar o gás produzido no aterro 

para geração de eletricidade. Além da redução das emissões de metano, cerca de 20 

MW de capacidade instalada de energia renovável será explorada.  

 

 Todos estes projetos possuem como um de seus objetivos a geração de certifi-

cados de redução de emissões. Contudo, é importante ressaltar o papel de tais proje-

tos na promoção de fontes renováveis de energia, que inclusive pode trazer novas 

oportunidades, pois ao gerar eletricidade “verde”, estes projetos podem abrir espaço 

para um outro mercado, o de certificados verdes. Uma reflexão sobre o efeito combi-

nado entre o mercado de carbono e o mercado de certificados verdes na promoção de 

fontes renováveis de energia será realizada no quarto capítulo desta dissertação.  

 

 

3.4   PERSPECTIVAS PARA O PROTOCOLO DE QUIOTO  

  

 Não há dúvidas de que a atividade antrópica tem acelerado a concentração de 

gases de efeito estufa na atmosfera. O aumento dos gases de efeito estufa poderia 

levar a uma rápida elevação da temperatura global, com severas conseqüências para 

o ecossistema e para humanidade. Por outro lado, é possível que o aumento da tem-

peratura seja modesto, fácil de ser mitigado e ocorra em um futuro distante. O resulta-

do mais provável é algo entre os dois, mas a complexidade intrínseca do clima torna 

impossível dizer com precisão o que acontecerá com algum grau de confiança  (MC-

KIBBIN e WILCOXEN, 2003).  

Devido a estas incertezas, existem alguns problemas inerentes ao Protocolo de 

Quioto, pois este é composto por um conjunto de metas de redução de emissões para 

um determinado intervalo de tempo, que os países participantes concordam ao ratificá-
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lo. Ao requisitar que os participantes atinjam metas rígidas de emissões em um perío-

do de tempo especificado, o tratado implicitamente adota a posição de que os riscos 

impostos pelas mudanças climáticas são tão grandes que as emissões devem ser re-

duzidas, não importa a que custo. Entretanto, muito pouco é sabido sobre os riscos 

impostos pelas mudanças climáticas e os custos de evitá-las para chegar a tal conclu-

são. Também não existe qualquer evidência de que as metas estabelecidas pelo Pro-

tocolo sejam o nível ótimo de emissões de gases de efeito estufa (MCKIBBIN e WIL-

COXEN, 2003).  

Um outro problema do Protocolo é referente ao “ar-quente” (hot-air). Com a 

queda da atividade econômica nos países do Leste Europeu34 e da antiga União Sovi-

ética35 após o colapso dos regimes socialistas, as emissões provenientes destes paí-

ses reduziram-se cerca de 30% no período compreendido entre 1990 e 1995.  Por ser 

abundante e barato, pode ser que países que necessitem reduzir suas emissões dêem 

preferência aos certificados resultantes desse tipo de redução de emissões. 

Uma forma de lidar com o excesso de redução de emissões dos países do Les-

te Europeu e da antiga União Soviética seria a possibilidade de estes países guarda-

rem parte de todo este “ar-quente” para períodos de compromisso subsequentes para 

atingir futuras metas de redução (BLANCHARD et al., 2002). Por outro lado, estes 

países também podem restringir as vendas do “ar-quente” para formação de cartel, ou 

para guardar estes créditos com a expectativa de conseguir preços mais altos em pe-

ríodos futuros (BABIKER et al., 2002).   

Para os mais pessimistas as negociações que levaram ao Acordo de Marra-

queche também podem atuar de forma a impedir que as metas de redução estabeleci-

das no Protocolo de Quioto sejam alcançadas. Aqueles poucos países, tais como a 

Austrália, que negociaram metas maiores do que suas emissões em 1990, foram am-

                                                 
34 Bulgária, República Tcheca, Romênia, Hungria, Eslováquia, Polônia e Eslovênia. 
35 Rússia, Ucrânia, Lituânia, Estônia e Letônia. 
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plamente vistos entre a comunidade ambiental como tendo acordado menos que nada 

(BABIKER et al., 2002). 

Se a chance de haver custos substanciais ou não cumprimento de metas foi 

diminuída, também foi a possibilidade de que o Protocolo exija quaisquer reduções 

substantivas de emissões (BABIKER et al., 2002). Mesmo assim, alguns países po-

dem por diversas razões, como pressões internas, por exemplo, buscar reduzir suas 

emissões a um nível mais baixo do que o estabelecido. 

 Para chegar a tal Acordo, foi necessário que a União Européia e o Grupo 

G77/China (do qual faz parte o Brasil) cedessem espaço aos países do “Umbrella 

Group” (Estados Unidos, Japão, Austrália, Canadá, Rússia, Ucrânia, Nova Zelândia e 

Noruega). O objetivo destes países era conseguir um acordo em que o “regime de 

cumprimento” fosse não vinculante, ou seja, não obrigatório, que houvesse poucos 

critérios de elegibilidade para a utilização dos mecanismos flexibilização (MDL, Imple-

mentação Conjunta e Comércio de Emissões), que houvesse pouca participação pú-

blica e transparência, e que não houvesse necessidade de fornecer informações deta-

lhadas sobre sumidouros36 (ROCHA, 2003). 

Para BUCHNER et al. (2002), a retirada dos Estados Unidos do Protocolo, por 

reduzir o investimento em pesquisa e desenvolvimento e aumentar as emissões, tam-

bém aumenta os riscos de mudanças climáticas. Além disso, a ausência dos Estados 

Unidos pode reduzir consideravelmente o preço do certificado carbono, pois estes se-

riam grandes compradores. Esta queda de preços também pode agir no sentido de 

que alguns países prefiram não investir medidas efetivas de redução de emissões, 

comprando certificados provenientes do “ar-quente”, o que em termos de impacto so-

bre as mudanças climáticas globais não seria tão interessante. 

                                                 
36 Segundo a Convenção Quadro do Clima, sumidouros são quaisquer processos, atividades 
ou mecanismos, incluindo a biomassa e, em especial, florestas e oceanos, que têm a proprie-
dade de remover um gás de efeito estufa, aerossóis ou precursores de gases de efeito estufa 
da atmosfera. Podem constituir-se também de outros ecossistemas terrestres, costeiros e ma-
rinhos (CAMPOS, 2001). 
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Neste sentido, se as emissões mantiverem sua trajetória ascendente mesmo 

após o primeiro período de compromisso, a principal discussão será em torno do que 

deu errado. Uma resposta simples é que o fraco resultado ambiental é culpa dos Esta-

dos Unidos (BABIKER et al., 2002). Além disso, com a afirmação do negociador dos 

Estados Unidos na COP-10, realizada em Buenos Aires, de que ainda é muito cedo 

para discutir metas para depois que o Protocolo de Quioto expirar, em 2012, torna-se 

mais difícil a idéia de um segundo período de compromisso, uma vez que este com-

promisso seria estabelecido sem a participação do principal emissor de gases de efei-

to estufa do planeta. 

Contudo, existem possibilidades de que os Estados Unidos mais cedo ou mais 

tarde acabem por reduzir suas emissões, seja por pressão de estados como o da Cali-

fórnia, que já começam a tomar ações individuais com relação às mudanças climáti-

cas, seja por pressão das empresas americanas que operam na Europa. No quinto 

capítulo deste trabalho, nos tópicos referentes aos mercados de certificados verdes 

existentes no mundo, veremos que nos Estados Unidos, as políticas de promoção de 

fontes renováveis de energia, adotadas no nível estadual, já atuam no sentido de re-

duzir emissões de GEE. 

Ainda é cedo para dizer se o Protocolo de Quioto será bem sucedido em seus 

objetivos. Além disso, também não é possível afirmar que o cumprimento das metas 

estabelecidas no Protocolo terá efeito significativo sobre as mudanças climáticas glo-

bais.  

Estas incertezas, somadas a problemas como a recusa dos Estados Unidos em 

participar de acordos globais de redução emissões que não estabelecessem metas de 

redução para países em desenvolvimento, criam, a princípio, dois tipos de perspecti-

vas para o que ocorrerá após o término do prazo estipulado para a duração do Proto-

colo de Quioto. Uma perspectiva seria a de não haver um novo período de compro-

misso após 2012. Outra possibilidade seria a de no caso da ocorrência um segundo 

período de compromisso, os países em desenvolvimento também passem a possuir 
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compromissos de redução de emissões como forma eliminar uma das principais críti-

cas dos Estados Unidos e trazê-los para o acordo.   

Tendo em vista estas perspectivas, é importante que as oportunidades criadas 

pelo Protocolo de Quioto para o Brasil, principalmente no que diz respeito ao desen-

volvimento de projetos de MDL, sejam plenamente aproveitadas durante este primeiro 

período de compromisso. Neste sentido, os certificados verdes e de carbono exercem 

papel fundamental, pois em muitos casos, a receita que proporcionam pode atuar no 

sentido de viabilizar economicamente a implementação de um projeto MDL.  

Após a fundamentação teórica das políticas e instrumentos econômicos utiliza-

dos para o controle da poluição realizada no segundo capítulo, e da definição do con-

texto institucional, com a apresentação do Protocolo de Quioto e de seus mecanismos 

de flexibilização, realizada ao longo deste capítulo, trataremos no capítulo a seguir do 

papel dos certificados verdes na promoção de fontes renováveis de energia.  
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4    O PAPEL DOS CERTIFICADOS VERDES NEGOCIÁVEIS NA PROMOÇÃO DE 
FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA 

 

 Neste capítulo serão apresentados os certificados verdes negociáveis, seu 

mercado, e o papel deste mercado no desenvolvimento de tecnologias de energia re-

novável, isoladamente ou em conjunto com o mercado de carbono. 

 

 

4.1   OS CERTIFICADOS VERDES NEGOCIÁVEIS 

 

 Até o momento, quase nenhuma tecnologia de energia renovável alternativa37 

pode sozinha competir economicamente com as tecnologias convencionais de produ-

ção de energia (MORTHORST, 2003b). A idéia dos certificados verdes negociáveis é 

usar as forças de mercado para determinar o pagamento adicional de investidores em 

plantas de renováveis. 

Um certificado verde é um documento38 que comprova que uma unidade de e-

letricidade foi produzida a partir uma fonte renovável de energia (MITCHELL e AN-

DERSON, 2000). Tal certificado representa “o quão verde“ é a energia produzida, ou 

em termos mais gerais o valor social da produção de eletricidade de energias renová-

veis (SCHAEFFER et al., 1999).  

 Na presença do sistema de certificados verdes, os produtores de energia gera-

da a partir de fontes renováveis passam a competir em um outro mercado além do de 

distribuição de energia, o mercado de certificados verdes. 

 

 

                                                 
37 Com exceção para nichos de mercado (e.g. utilização de painéis fotovoltaicos na eletrificação 
rural). 
38 Por motivos práticos, é mais provável que os Certificados Verdes sejam documentos eletrô-
nicos ao invés de documentos de papel. No sistema dinamarquês, por exemplo, só existem 
certificados eletrônicos (NIELSEN e JEPPESEN, 2003). 
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 Como resultado disto, o preço que pode ser obtido pelo produtor de eletricida-

de baseada em fontes renováveis de energia será a soma entre o preço de mercado 

para a energia física e o preço dos certificados verdes negociáveis (MORTHORST et 

al., 2004). Uma entre as diversas fontes das quais a demanda para este tipo de mer-

cado pode surgir é a atitude voluntária de compra destes certificados por parte dos 

consumidores.  

A demanda também pode ser imposta pelo governo aos consumidores e/ou ou-

tros atores na cadeia de fornecimento de eletricidade (geradores, distribuidores, forne-

cedores) através de uma obrigação de gerar, transmitir ou comprar um determinado 

montante de certificados. Além disso, o próprio governo pode atuar como comprador 

dos certificados verdes como forma de garantir um preço mínimo para os mesmos. 

 

 

4.1.1   O mercado de certificados verdes 

 

 Em um mercado de certificados verdes onde os agentes econômicos (consu-

midores finais, distribuidores e geradores) compram os certificados por obrigação, o 

preço dos certificados dependerá da demanda (que é definida pela meta de certifica-

dos para os agentes) e da oferta. 

 Além do sistema de certificados verdes negociáveis baseado em uma cota a-

nual determinada pelo governo39, existe o sistema onde a demanda é determinada 

pelo compromisso voluntário de geração de energia a partir de fontes renováveis, co-

mo é o caso do sistema holandês40.  

 

 

                                                 
39 Exemplos deste tipo de sistema serão apresentados no capítulo 5, nos tópicos referentes 
aos Estados Unidos, Reino Unido e Dinamarca. 
40 Este sistema também será apresentado no capítulo 5. 
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Entretanto, na presença do sistema de demanda voluntária, o mercado de certi-

ficados verdes dificilmente poderá ser utilizado isoladamente como um instrumento 

para alcançar metas de utilização de fontes renováveis de energia. Isto se dá pelo fato 

de que somente, se o objetivo nacional de utilização de fontes renováveis de energia e 

o nível de demanda voluntária coincidirem, a meta nacional será alcançada neste sis-

tema (NIELSEN e JEPPESEN, 2003). 

 Com baixa oferta de certificados verdes, o preço será alto, o que será um in-

centivo para novos produtores fornecerem eletricidade a partir de fontes renováveis 

(SCHAEFFER et al., 1999).  

A competição entre os produtores de energia renovável no mercado de certifi-

cados assegura que o preço de oferta dos certificados verdes reflita no curto prazo o 

“verdadeiro” diferencial de preço entre energia renovável e não renovável41 (MOR-

THORST et al., 2004). Este diferencial é, em tese, composto pelo custo de escassez 

das fontes não renováveis de energia, pelas externalidades ambientais42 provocadas 

pela utilização de energia gerada a partir de fontes renováveis e pelas externalidades 

geradas pelas atividades de pesquisa e desenvolvimento. 

No gráfico apresentado na figura 7 é demonstrado o funcionamento do merca-

do de certificados verdes, onde: 

 

CM - Curva de custo marginal de produção de eletricidade a partir de fontes renová-

veis de energia. 

Q - Meta definida para os agentes (cotas de renováveis) 

cm* - Custo marginal em Q 

PE - Preço de mercado da eletricidade 

PC - Preço dos certificados 

                                                 
41 No texto original, o autor se refere a energia renovável e energia não renovável como “green” 
e “black”, respectivamente.  
42 Este assunto é discutido em maiores detalhes no tópico 2.1 desta dissertação. 
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A - Quantidade de energia renovável produzida mesmo sem a presença do sistema de 

certificados 

 
 
           Custo         CM 
 

 
 
   cm* 
          
    PC   
          
     PE      

 

    A                                  Q                  Quantidade de Energia 

 Fonte: Elaboração própria a partir de SCHAEFFER et al. (1999). 

 Figura 7: O Mercado de Certificados Verdes 

 
 
 O preço unitário dos certificados (PC) será definido pela diferença entre o custo 

marginal em Q (cm*) e o preço de mercado da eletricidade (PE), ou seja, PC= cm* - PE. 

O mercado de certificados verdes cria um lucro adicional para aqueles produtores de 

energia renovável que produziriam energia mesmo sem a presença de um sistema de 

certificados (A). O lucro total para os produtores de energia renováveis, proveniente da 

venda de energia física e de certificados, é representado pela área compreendida pela 

linha cm* e a curva CM. 

 É de se esperar que um mercado à vista e um mercado futuro sejam desenvol-

vidos para os certificados verdes (SCHAEFFER et al., 1999). Tal mercado pode fun-

cionar de forma análoga ao recém-criado Mercado Brasileiro de Redução de Emissões 

(MBRE)43, desenvolvido de forma conjunta pelo Ministério do Desenvolvimento, Indús-

                                                 
43 Mercado eletrônico com previsão de entrada em funcionamento durante o ano de 2005, e 
que tem por objetivo a criação de um banco de projetos de MDL e um mercado primário de 
créditos de carbono. Além disso, existe a previsão do desenvolvimento de um sistema de ne-
gociação a termo dos títulos que surgirão dos créditos de carbono resultantes de projetos de 
MDL implantados a partir de propostas apresentadas ao banco de projetos. 
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tria e Comércio e pela Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Em um mercado à 

vista de certificados verdes, os agentes que tenham por objetivo cumprir suas metas, 

negociarão certificados já emitidos. O mercado futuro poderia ser usado pelos agentes 

para criar estratégias de proteção (hedge) contra flutuações de preço dos certificados, 

e também para garantir o investimento em projetos de geração de energia a partir de 

renováveis. 

 Como exemplo de uma estratégia de hedge, poderíamos imaginar o caso de 

um produtor que cumpre sua cota de energia renovável através da compra de certifi-

cados e não tem planos de alterar sua conduta, ou seja, pretende continuar compran-

do certificados ao invés de investir em tecnologia própria de geração de energia a par-

tir de fontes renováveis para garantir o cumprimento de sua cota.  

Caso este produtor acredite que, no futuro, um eventual aumento na demanda 

pelos certificados eleve seu preço, atingindo um patamar superior ao que estaria dis-

posto a pagar, pode tentar negociar hoje a compra destes certificados por um preço 

pré-definido como forma de se proteger desta possível elevação dos preços.  

Cabe ressaltar também que a partir da existência de um mercado futuro de cer-

tificados verdes, novos investimentos em capacidade instalada de renováveis podem 

ser parcialmente viabilizados por recursos provenientes da venda de certificados para 

entrega futura.  

Segundo NIERMEIJER e BENNER (apud SCHAEFFER et al., 1999), podemos 

identificar seis diferentes funções na institucionalização de um sistema de certificados 

verdes: 

 

1- Emissão de certificados 

2- Verificação do procedimento de emissão 

3- Registro dos certificados e negócios 

4- Mercado de troca 

5- Contabilização dos certificados 
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6- Retirada dos certificados de circulação 

 

A emissão dos certificados ocorre no momento em que a eletricidade “verde” é 

registrada no medidor. Para verificação dos procedimentos de emissão, cada certifica-

do deve ser único e isoladamente identificável. O registro dos certificados e negócios 

poderia ser feito através de um número único, que represente um código para identifi-

car características do certificado emitido/negociado (e.g. tipo fonte renovável gerada, 

data da produção e proprietário do certificado). Entre o momento da emissão e o mo-

mento da retirada de circulação, os certificados são contabilizados e podem ser nego-

ciados. A contabilização e a negociação dos certificados podem ficar a cargo dos pro-

prietários dos certificados, ou de instituições como associações de produtores de e-

nergia. Os certificados são retirados de circulação quando os consumidores de energia 

prestam contas de sua obrigação (cota anual de consumo de eletricidade “verde”) a-

presentando-os para a autoridade de registro. Os certificados também podem ser reti-

rados de circulação caso seu período de validade tenha expirado.  

Para SCHAEFFER et al. (1999), além destas funções institucionais, existem 

outras questões que devem ser discutidas para que um sistema de certificados verdes 

negociáveis funcione de modo apropriado. Quatro dessas questões seriam a definição 

dos renováveis utilizados, os aspectos temporais da obrigação, a penalidade por não 

alcançar a meta estabelecida e as partes que devem possuir obrigações. 

Com relação à definição dos renováveis utilizados, deve haver um acordo so-

bre as fontes de energia para as quais um certificado verde é válido. Em documentos 

da União Européia, por exemplo, a energia gerada por grandes hidrelétricas é conside-

rada competitiva, e por isso excluída do escopo de apoio (SCHAEFFER et al., 1999). 

Entretanto, para TASSOS (2001), para garantir a justiça, todos os tipos de renováveis 

que contribuem para reduzir a emissão de CO2 deveriam ser incluídos, o que significa-

ria que mesmo grandes hidrelétricas e plantas de co-geração com biomassa e resí-

duos orgânicos deveriam estar aptas a receber e trocar certificados.  
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Todavia, tudo isto depende dos objetivos a serem alcançados com os certifica-

dos verdes, como, por exemplo, segurança energética (redução do consumo de petró-

leo), redução de poluição local, etc. Cabe ressaltar que estes objetivos podem ou não 

abranger a questão das mudanças climáticas (redução de emissão de CO2).  

O ponto no tempo onde as obrigações devem ser cumpridas, e o período de 

validade dos certificados devem ser determinados, pois estes dois aspectos têm gran-

de influência sobre a estabilidade do sistema (SCHAEFFER et al., 1999). Caso os cer-

tificados sejam válidos apenas no ano de emissão, certificados produzidos em deter-

minado ano subseqüente não teriam mais valor algum a partir do momento em que as 

companhias de distribuição tenham cumprido as metas daquele ano.  

Quando a oferta geral de certificados verdes é maior do que a demanda deter-

minada pela meta estabelecida, o preço dos certificados diminuirá. Dada esta situa-

ção, os preços podem até mesmo chegar a zero no fim do ano para o qual a meta foi 

estabelecida. Para estabilizar o sistema, o período de validade dos certificados verdes 

deveria ser aumentado (SCHAEFFER et al., 1999). 

 Se não existir penalidade pelo não cumprimento das metas estabelecidas, o 

sistema de certificados verdes não irá funcionar (SCHAEFFER et al., 1999). Além dis-

so, o valor da penalidade deve ser maior do que o preço de mercado dos certificados 

em uma proporção suficiente para evitar ser vantajoso aos agentes deixar de cumprir 

as metas através da compra de certificados. 

 Deve estar claro para quais atores as metas são definidas. As obrigações a 

respeito da parcela mínima de eletricidade proveniente de fontes renováveis de ener-

gia podem ser impostas aos distribuidores ou aos consumidores de eletricidade (S-

CHAEFFER et al., 1999). 

  Outras condições devem ser observadas para que o mercado de certificados 

verdes funcione de modo competitivo. Segundo SCHAEFFER et al. (1999), algumas 

destas condições são as relacionadas a seguir: 
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• Número suficiente de ofertantes e demandantes de modo a assegurar a liquidez do 

mercado, e também que um participante não possa isoladamente influenciar os 

preços praticados. 

• Transparência no mercado, e iguais condições de acesso às informações relevan-

tes para todos os participantes. 

 

 

4.2   REFLEXÃO SOBRE O EFEITO COMBINADO DOS MERCADOS DE CERTIFI- 
        CADOS VERDES E DE CARBONO NA PROMOÇÃO DE RENOVÁVEIS 
 

 Até certo ponto, as permissões negociáveis de poluição (TEP44) e os certifica-

dos verdes negociáveis estão ambos relacionados à necessidade de implementar op-

ções de redução de gases de efeito estufa (MORTHORST, 2001). Neste sentido, seria 

interessante que ambos pudessem ser negociados internacionalmente. 

 No caso das TEP para gases de efeito estufa, os créditos de emissão estão 

diretamente relacionados às permissões de emissão. Atuando como um importador 

líquido de emissões, um país pode aumentar suas emissões de gases de efeito estufa 

além da meta nacional, ocorrendo o oposto com os exportadores líquidos de permis-

sões (MORTHORST, 2001). 

 A intenção original dos certificados verdes negociáveis é que o comércio inter-

nacional ocorra até que as metas nacionais específicas de desenvolvimento de tecno-

logias de energias renováveis sejam alcançadas (MORTHORST, 2001). Enquanto as 

permissões negociáveis de poluição influenciam diretamente as emissões de gases de 

efeito estufa, o mercado de certificados influencia as emissões indiretamente (MOR-

THORST, 2000).  

 

 

                                                 
44 Tradable Emission Permits. 
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A redução de emissões ocorre a partir do momento em que uma tecnologia de 

produção de energia baseada em combustíveis fósseis é substituída por uma tecnolo-

gia que emita menos ou que seja baseada em fontes renováveis de energia. 

No que diz respeito à precificação, existe uma relação mais ambígua entre as 

permissões negociáveis de poluição e o certificados verdes negociáveis (MOR-

THORST, 2001). Dependendo da configuração do sistema de permissões negociáveis, 

o valor para a sociedade da redução da emissão de gases de efeito estufa pode ser 

parcialmente ou totalmente incluído no preço da eletricidade no mercado à vista. Atra-

vés do preço da eletricidade no mercado à vista, o valor das reduções de CO2 pode 

também estar relacionado ao preço dos certificados verdes.  

 A idéia das permissões negociáveis de poluição45 é alcançar reduções nas e-

missões de CO2 através do estabelecimento de um conjunto de cotas (permissões) 

nacionais que podem ser negociadas nacional e internacionalmente (MORTHORST, 

2003a). Com isso, as reduções de CO2 tendem a ocorrer onde é menos custoso.

 Em geral, existem duas diferentes abordagens para o sistema de permissões: o 

sistema de leilão e a abordagem onde cotas iniciais são distribuídas entre os produto-

res de energia de acordo com as emissões registradas nos anos anteriores, denomi-

nado grandfathering (MORTHORST, 2001). 

 A principal diferença entre as duas abordagens reside nos custos impostos aos 

produtores de energia. Apesar de ambas possuírem o mesmo ponto de partida (cotas, 

para um período de tempo, determinadas pela autoridade energética nacional), no 

caso do sistema de leilões, os produtores de energia têm que dar lances pelo preço 

que estão dispostos a pagar pelas permissões de emissão de CO2, de forma diversa 

do sistema onde as cotas iniciais são gratuitamente distribuídas entre os produtores de 

energia. 

                                                 
45 Para uma discussão mais detalhada sobre a fundamentação teórica deste mecanismo ver 
tópico 2.2.4 desta dissertação. 
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 Assim, no sistema de leilões, as curvas de abatimento das emissões são esta-

belecidas e um preço marginal para as permissões negociáveis de CO2 é definido no 

mercado. O custo marginal total da eletricidade produzida é influenciado de maneira 

igual, caso os produtores cumpram suas cotas de emissões através da compra de 

permissões negociáveis, ou caso estes produtores excedam suas cotas de emissões.  

Caso os produtores de energia decidam manter suas emissões de CO2 no nível 

estabelecido pelas cotas, darão lances pelas permissões de acordo com o custo de 

suas próprias opções tecnológicas de redução de emissões, determinando então, o 

custo marginal das permissões negociáveis. Assim, utilizarão suas opções tecnológi-

cas disponíveis de redução de emissões e comprarão no mercado a quantidade resi-

dual de permissões negociáveis necessárias ao cumprimento de suas cotas. Os cus-

tos das opções de redução utilizadas e da quantidade emissões de CO2 cobertas por 

permissões compradas serão incorporados ao custo marginal da eletricidade gerada. 

Se por outro lado os produtores excederem sua cota de emissões, uma penali-

dade deverá ser paga, e o custo desta penalidade tornará maior o custo marginal da 

geração de eletricidade.   

 Em um mercado internacional de certificados verdes onde não existe um sis-

tema de permissões negociáveis, o preço dos certificados é determinado pelo custo 

marginal de longo prazo de desenvolvimento de novas tecnologias de energias reno-

váveis. Este custo estabelece o preço total por kWh que realizará o desenvolvimento 

de nova capacidade renovável para cobrir a cota anual de certificados verdes (MOR-

THORST, 2001).  

 O preço total para o desenvolvimento de novas tecnologias renováveis é então, 

composto por duas partes distintas: uma parte que, é coberta pela venda de eletricida-

de no mercado à vista; e outra parte residual, que deve ser coberta pelo preço dos 

certificados verdes (MORTHORST, 2001). Deve-se ressaltar que, para que o desen-

volvimento desejado da capacidade de renováveis venha a ocorrer, não deve haver 

uma grande disparidade entre a parte residual e o preço dos certificados verdes. Caso 
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o preço dos certificados verdes seja muito baixo, o desenvolvimento da capacidade 

renovável não será suficiente para cobrir a cota. 

 Para o desenvolvimento doméstico de renováveis, o custo marginal de longo 

prazo pode ser subdividido em três partes, como mostrado na figura 8, onde: 

 

A - Preço da eletricidade no mercado à vista 

 
B - Valor da redução de CO2 alcançado (equivalente ao custo de uma alternativa do-

méstica de redução de emissões) 

 
C - Custos adicionais ao desenvolvimento de renováveis 

 

 

            Custo marginal de longo prazo para 
            o desenvolvimento de renováveis (A+B+C)                                      Custos adicionais relacionados a alcançar as  

                          C       metas de desenvolvimento de renováveis 
        Valor nacional da redução de CO2                               

                                                                B 

                                           A   Preço no mercado à vista  
       sem custos de CO2  

           
     

  
  
      Valor          Custo total do           Valor no comércio 

   nacional     desenvolvimento      internacional 
                                                                                     de renováveis 

     Fonte: Elaboração própria a partir de MORTHORST (2001) 
 
Figura 8: Divisão do custo total de desenvolvimento de renováveis sem  a introdução de 
um sistema de permissões negociáveis 
  

 

No caso de um mercado internacional de certificados verdes, o preço do certifi-

cado para o país comprador será igual a B + C. Contudo, estes certificados não carre-

gam consigo o valor do crédito pela redução de CO2 (representado pelo valor nacional 

da redução de CO2), que permanece com o país vendedor dos certificados. O comér-

cio internacional de certificados requer, deste modo, que os países compradores este-
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jam dispostos a pagar um preço maior para atingir seus objetivos de desenvolvimento 

de fontes renováveis do que aqueles países que implementam as tecnologias renová-

veis (MORTHORST, 2001). 

 Quando se combina um sistema de certificados verdes com um sistema de 

permissões negociáveis, a questão de os certificados verdes não carregarem o valor 

dos créditos pela redução de emissão de carbono é alterada. Dependendo do sistema 

de permissões, o custo da redução de CO2 é parcial ou totalmente incorporado ao pre-

ço da eletricidade no mercado à vista (MORTHORST, 2001). 

 O caso da combinação entre um sistema de certificados verdes e um sistema 

de permissões de emissões baseado em grandfathering é mostrado na figura 9, onde: 

 

A - Preço da eletricidade no mercado à vista sem qualquer custo de redução de CO2 
relacionado 
 
B + D - Valor nacional da redução de CO2  
 
C - Custos adicionais ao desenvolvimento de renováveis 
 
D - Custo adicional de CO2 decorrente da introdução do sistema de permissões nego-
ciáveis 
 

            Custo marginal de longo prazo para 
            o desenvolvimento de renováveis                                                     Custos adicionais relacionados a alcançar as  

                          C      metas de desenvolvimento de renováveis  
        Valor nacional da redução de CO2                               
       B 
  
              Custo adicional de CO2 do sistema 
               de permissões negociáveis 
                                                        D         

                                            A            Preço no mercado à vista 
sem custos de CO2 

          
     

      Valor          Custo total do         Grandfathering 
   nacional     desenvolvimento       

                                                                                     de renováveis 

   Fonte: Elaboração própria a partir de MORTHORST (2001). 
 
Figura 9: Divisão do custo total de desenvolvimento de renováveis com a introdução de 
um sistema de permissões negociáveis baseado em grandfathering 
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 Dado que no sistema de permissões baseado em grandfathering as cotas são 

impostas aos produtores de energia, e as permissões correspondentes a estas cotas 

são gratuitamente distribuídas entre os produtores, os custos de redução de CO2 e os 

custos das permissões de emissões necessárias ao cumprimento da cota estabelecida 

são repassados ao preço da eletricidade no mercado à vista. Este repasse é descrito 

no gráfico apresentado na figura 10, que ilustra a situação de um produtor de energia 

sujeito ao sistema de permissões, onde: 

 

OA - Nível de emissões antes da implantação do sistema de permissões 

OB - Nível de emissões após a implantação do sistema de permissões 

BA - Redução de emissões requerida pelo sistema 

P - Preço das permissões de emissões no mercado 

C - Ponto onde é indiferente abater poluição ou comprar permissões negociáveis (CMg 

de abatimento = CMg da permissão negociável) 

 

 
  Custo           Curva de custo marginal   Cota                         Emissão do ano anterior 
  Marginal       de abatimento 
   
 
 
 
 
   
        P        Custo marg. da permissão negociável 
                                                                                                                                        
                                                                     

    A2            A1 

 
             O                                  B        C           A                         Emissão 
 
 
 
Fonte: Elaboração própria a partir de MORTHORST (2001). 
 
Figura 10: Custos de redução para o produtor em um sistema de permissõe s baseado 
em grandfathering 
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As emissões de CO2 do produtor no período anterior à implantação do sistema 

de permissões são representadas pelo intervalo OA. Sua cota de emissões após a 

implantação do sistema é representada pelo intervalo OB. Desta forma, sua redução 

de emissões necessárias é equivalente ao intervalo BA. O custo marginal de uma 

permissão de emissões é determinado pelo preço P (assumindo-se que existe um 

mercado internacional para as permissões de emissões). 

No intervalo CA, o custo marginal de abatimento do produtor de energia é me-

nor do que o custo das permissões de emissões no mercado, fazendo então com que 

seja mais barato utilizar suas próprias opções tecnológicas de redução do que com-

prar permissões de emissões. 

Considerando a mesma produção de eletricidade do período anterior à implan-

tação do sistema de permissões, o aumento do preço da eletricidade no mercado à 

vista após a implantação do sistema de permissões baseado em grandfathering será 

determinado pela área A1+A2, dividida pela produção total de eletricidade. 

Em geral, espera-se que com a introdução de um sistema de permissões de 

emissões negociáveis baseado em grandfathering, o preço da eletricidade aumente 

(MORTHORST, 2001). Entretanto, a magnitude deste crescimento dependerá dos 

custos de abatimento do produtor. 

O aumento de preço da eletricidade pago pelos consumidores do país onde as 

tecnologias de renováveis são desenvolvidas é representado pela área D da figura 9. 

Desta forma, o preço total da eletricidade no mercado à vista é representado por A+D, 

sendo maior do que quando não havia sido introduzido o sistema de permissões. To-

davia, nesta situação há uma queda no preço do certificado verde (representado por 

B+C) e, além disso, o custo adicional de CO2 relacionado ao sistema de permissões é 

consideravelmente menor do que o valor nacional da redução de CO2. 

 Ao analisarmos a combinação de um sistema de certificados verdes com um 

sistema de permissão de emissões baseado em leilões, percebemos que o aumento 

do preço da eletricidade no mercado à vista é maior do que o ocorrido quando houve a 
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combinação do sistema de certificados verdes com o sistema de permissão de emis-

sões baseado em grandfathering. A extensão da diferença deste aumento é mostrada 

no gráfico apresentado na figura 11, onde: 

 

P - Preço da permissão de emissões, baseado no custo marginal da redução de CO2. 

OA - Nível de emissões no período anterior à implantação do sistema 

OB - Nível de emissões da cota estabelecida 

BA - Redução de emissões requerida pelo sistema 

C - Ponto onde é indiferente abater poluição ou comprar permissões negociáveis (CMg 

de abatimento = CMg da permissão negociável) 

 

 
 
 
  Custo           Curva de custo marginal   Cota                       Emissão do ano anterior 
  Marginal         de abatimento 
   
 
 
 
 
   
        P        Custo marg. da permissão negociável 
                                                                                                                                        
                                                                     

      A3                          A2             A1 

 
             O                                  B         C          A                         Emissão 
 
 
Fonte: Elaboração própria a partir de MORTHORST (2001). 
 
Figura 11: Custos de redução para o produtor em um sistema de permissõe s baseado 
em leilões  
 
 
 
 
 Como no intervalo CA o custo marginal de abatimento do produtor é menor do 

que o preço das permissões de emissões, o produtor utilizará suas próprias opções 

tecnológicas de redução de CO2. O intervalo OC representa a quantidade de permis-

sões que o produtor comprará no mercado para cumprir sua cota de redução. Assim, 
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considerando o mesmo nível de produção de eletricidade do período anterior à implan-

tação do sistema de permissões, o aumento médio do preço da eletricidade no merca-

do à vista derivado da introdução do sistema de permissões de emissões baseado em 

leilões é dado por A1+A2+A3, dividido pela produção total de eletricidade.  

 Nota-se que o aumento do preço da eletricidade é quase equivalente ao preço 

das permissões de emissões, diferenciando-se apenas pela área onde os custos de 

abatimento do produtor são menores do que o preço das permissões de emissão. 

  

 

            Custo marginal de longo prazo para 
            o desenvolvimento de renováveis (A+B+C)                               Custos adicionais relacionados a alcançar as 

                          C metas de desenvolvimento de renováveis  
        Valor nacional da redução de CO2                                

                                                                                                B                                  Custo adicional de CO2 do sistema 
                                                                                                                                              de permissões negociáveis                  
            

                                           A       Preço no mercado à vista  
       sem custos de CO2  

         
 
 

        

   
                Valor          Custo total do           Leilões 

   nacional     desenvolvimento       
                                                                                     de renováveis 

   Fonte: Elaboração própria a partir de MORTHORST (2001). 
 

Figura 12: Divisão do custo total de desenvolvimento de renováveis com  a introdução de 
um sistema de permissões negociáveis baseado em leilões  
 
 
 
 
 Na figura 12, podemos notar que com a introdução dos sistemas de permissão 

de emissões baseado em leilões, o preço à vista da eletricidade torna-se igual ao valor 

nacional da redução de CO2, representado por A+B. Assim, o preço do certificado ver-

de, agora representado pela área C, se iguala aos custos adicionais de alcançar as 

metas de tecnologias renováveis. Neste caso, se um país implanta as tecnologias re-

nováveis e negocia os certificados verdes internacionalmente, os custos adicionais de 

desenvolvimento de renováveis serão pagos pelo país comprador dos certificados. 
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 Quando o sistema de certificados verdes é utilizado em combinação com um 

sistema de permissões de emissão baseado em leilões, nenhum outro país tem que 

pagar pela redução de CO2 ocorrida no país que implantou as tecnologias renováveis, 

diferentemente de quando o sistema de certificados verdes é utilizado de maneira iso-

lada ou em combinação com um sistema de permissões baseado em grandfathering. 

Assim, o uso de um sistema de leilões, quando é introduzido um sistema de permis-

sões negociáveis, muda drasticamente a situação do mercado de certificados verdes 

(MORTHORST, 2001). 

 Como os certificados verdes não carregam o valor dos créditos pela redução 

de CO2, não haverá incentivos diretos para o comércio internacional de certificados no 

âmbito da necessidade de redução de GEE. Para MORTHORST (2001), o comércio 

internacional de certificados apenas ajudará a garantir que as metas para o desenvol-

vimento de tecnologias de energia renovável sejam alcançadas da maneira mais efici-

ente no que diz respeito aos custos.  

 Deve-se ressaltar que, como foi dito anteriormente, os objetivos dos certifica-

dos verdes na implantação de tecnologias renováveis podem não convergir com os 

objetivos da implantação de um mercado de carbono, que estaria mais diretamente 

envolvido com a questão das mudanças climáticas. Em determinadas situações, como 

a que os certificados verdes são utilizados para substituição de combustíveis fósseis 

por outras fontes renováveis de energia, sua implantação possivelmente reduziria as 

emissões de GEE. Entretanto, esta redução de emissões de GEE pode ser apenas um 

elemento agregado ao objetivo principal da implantação do sistema de certificados 

verdes, que poderia estar relacionado à segurança energética, por exemplo, não tendo 

relação direta com a questão de mudanças climáticas.   

A respeito do fato de que os certificados verdes são mecanismos orientados ao 

mercado, e que neste sentido, buscam uma solução eficiente no tocante aos custos, 

existem algumas questões importantes: 
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Um problema diretamente relacionado a esta busca de uma solução eficiente 

em custos, é que tecnologias de energias renováveis imaturas podem nem mesmo ter 

a chance de penetrar no mercado. Para DEL RIO (2005), a relevância deste problema 

deriva do fato de que estas tecnologias podem ocultar um potencial que levaria a be-

nefícios sociais futuros, mas no presente não possuem competitividade com outras 

tecnologias de energia renovável mais maduras. 

Na hipótese de existência de um mercado internacional de certificados verdes, 

podemos, em um primeiro momento, concluir que, se os países envolvidos possuírem 

diferentes custos marginais para implantação de tecnologia de renováveis, os países 

com menor custo marginal serão exportadores de certificados, enquanto aqueles com 

maior custo marginal para implantação de tecnologias renováveis serão compradores 

de certificados verdes. Contudo, motivações sócio-econômicas (e.g. geração de em-

pregos, desenvolvimento tecnológico endógeno) e ambientais podem levar o país que 

possui o maior custo marginal para implantação de tecnologia de energia produzida a 

partir de fontes renováveis a instalar estas plantas em solo nacional. 

Além disso, cabe ressaltar a influência da existência de um mercado interna-

cional de certificados de carbono sobre a política de promoção de fontes renováveis 

de energia baseada no mercado de certificados verdes, no caso de esta política visar 

o auxílio ao cumprimento das metas estabelecidas no Protocolo de Quioto.  

A adoção de uma política eficiente em custos também deverá levar em conta o 

preço dos certificados de carbono no mercado internacional, uma vez que para o cum-

primento das metas estabelecidas no Protocolo não importa o lugar onde as reduções 

de emissões de GEE ocorrem. Caso o custo de cumprir as metas de redução de emis-

sões de GEE através da compra de certificados de carbono seja inferior ao custo de 

atingir tais metas através de uma política de promoção de renováveis baseada no 

mercado de certificados verdes, uma solução eficiente em custos inviabilizaria este 

último. 
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 Como pode ser visto neste capítulo a relação entre os mercados de certificados 

verdes e de carbono para promoção de renováveis é bastante complexa, pois o mer-

cado de certificados de carbono pode atuar de maneira complementar ao mercado de 

certificados verdes ou inviabilizá-lo, dependendo dos objetivos que se deseja alcançar 

com a política de promoção de renováveis, principalmente no que diz respeito ao fato 

de ser ou não uma solução eficiente em custos. 
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5    MERCADOS NACIONAIS DE CERTIFICADOS VERDES NEGOC IÁVEIS NO 
      MUNDO 
 

 Na Diretiva46 da União Européia para produção de energia a partir de fontes 

renováveis, metas indicativas para contribuição de renováveis na produção bruta de 

eletricidade em 2010 foram definidas (DE VRIES et al., 2003).  De acordo com o artigo 

cinco desta Diretiva, até 27 de outubro de 2005, os Estados Membros terão de emitir 

garantias de origem que assegurem que a eletricidade foi produzida a partir de fontes 

renováveis de energia (DEL RIO, 2005).  

 A maior parte dos mercados nacionais de certificados verdes negociáveis que 

começou a entrar em operação está em países da Europa. Além disso, em 1998, um 

grupo47 de Companhias de Energia e Agências Governamentais de sete países euro-

peus começou negociações para o estabelecimento de um sistema de certificados 

negociáveis europeu. Na estrutura deste sistema, todos os recursos energéticos, com 

exceção dos fósseis e nucleares podem obter certificação para serem negociados 

(DINICA e ARENTSEN, 2003), deste modo, cada país pode restringir sua própria defi-

nição de elegibilidade para certificação de renováveis de acordo com suas próprias 

políticas e interesses. 

Existem iniciativas de utilização do mercado de certificados verdes em países 

fora do continente europeu, como Estados Unidos e Austrália, que foi o primeiro país a 

criar um mercado nacional de energia renovável usando certificados negociáveis 

(MOZUMDER e MARATHE, 2004). 

 Neste capítulo, serão apresentados os mercados de certificados verdes exis-

tentes nos Estados Unidos, Holanda, Reino Unido e Dinamarca. 

 

                                                 
46 Diretiva 2001/77/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de setembro de 2001 para 
eletricidade produzida a partir de fontes renováveis de energia no mercado interno de eletrici-
dade (OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2001). 
47 Este grupo, chamado Renewable Energy Certificate System (RECS), reuniu representantes 
da Holanda, Bélgica, Dinamarca, Reino Unido, Itália, Noruega e Suécia (DINICA e ARENTSEN, 
2003). 
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5.1  ESTADOS UNIDOS 

 

A aceitação dos recursos energéticos renováveis como parcela do mercado de 

combustíveis apareceu entre os estados americanos na década de 1970. Em 1978, 

em resposta à crise energética, o governo federal lançou o Public Utility Regulatory 

Policy Act (PURPA), cuja implementação, monitoramento e desenvolvimento estavam 

a cargo da Federal Energy Regulation Comission. 

 O PURPA foi desenvolvido como resposta às principais preocupações da época, 

no que diz respeito à energia – suficiência e independência na oferta de energia (KIT-

TLER, 2003). De acordo com o PURPA, as concessionárias48 deveriam se interconec-

tar e comprar toda energia ofertada por qualifying facilities (produtores ou co-

geradores de energia renovável), que, por sua vez, foram amplamente isentos de bar-

reiras regulatórias e administrativas, de modo a facilitar seu desenvolvimento. 

Embora o apoio federal fosse passivo, muitos estados tiraram vantagem da opor-

tunidade oferecida pelo PURPA para reestruturar seus mercados de energia, desen-

volvendo e implementando novas políticas energéticas (KITTLER, 2003). 

Com o declínio do preço da energia durante os anos 80 e início dos anos 90, o 

movimento em direção às energias renováveis perdeu o ritmo, embora o processo de 

reestruturação do setor energético nunca tenha sido abandonado. A partir de meados 

da década de 1990, com as novas preocupações a respeito da Guerra do Golfo e da 

significante volatilidade dos preços do petróleo no mercado internacional, houve o re-

nascimento da busca de recursos energéticos alternativos para fortalecer a indepen-

dência americana no fornecimento de energia. 

Desregulamentar o setor energético e alcançar metas ambientais através da re-

dução de GEE são duas tendências da política energética norte-americana contempo-

rânea (MOZUMDER e MARATHE, 2004). A desregulamentação do setor energético 

                                                 
48 Aqui definidas como empresas públicas e privadas encarregadas da geração, transmissão 
e/ou distribuição de energia elétrica para uso público. 
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permite que os consumidores comprem energia do distribuidor de sua preferência. 

Esta liberalização do setor elétrico foi implantada a partir do Energy Policy Act de 

1992, que abriu o mercado para geração competitiva no atacado (MENZ, 2005). Em 

contraste à relutância que as instituições federais mostram em promover ativamente 

os renováveis, muito progresso com relação à “energia verde” é realizado em nível 

estadual (KITTLER, 2003). Quase todos os estados têm adotado políticas e programas 

com intuito de aumentar o uso de fontes de energia mais limpas. 

A divisão constitucional do poder entre os níveis federal e estadual fornece aos 

estados a liberdade para implementar políticas de maneira independente em áreas 

sob sua responsabilidade, como, por exemplo, regulação de eletricidade e sistema 

tributário estaduais (KITTLER, 2003). Esta divisão, somada à diferença existente entre 

os estados no tocante às suas condições físicas e econômicas leva à adoção de di-

versas abordagens utilizadas para a promoção de fontes renováveis de energia, que 

podem abranger incentivos financeiros, programas voluntários, normas, regulações e 

políticas. Segundo MENZ (2005), em 1996, Califórnia e Rhode Island foram os primei-

ros estados a aprovar legislação para reestruturação de sua indústria de eletricidade, 

dando aos seus consumidores o direito de escolher seu fornecedor de energia (MENZ, 

2005). 

Nos Estados Unidos existem diversos mecanismos de promoção de eletricidade 

“verde”, que podem ser divididos em três grandes grupos49: incentivos financeiros, leis 

e regulações, e programas voluntários. Os incentivos financeiros incluem subsídios 

para o custeio de projetos de eletricidade “verde”, incentivos fiscais e provisões para 

empréstimos realizados com baixas taxas de juros ou mesmo sem taxa de juros 

(MENZ, 2005). 

 

 

                                                 
49 Para uma discussão detalhada sobre estes grupos vide KITTLER (2003). 
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 As leis e regulações são estabelecidas pelo governo para promover as fontes re-

nováveis de energia e definem um determinado conjunto de requerimentos e padrões 

(KITTLER, 2003). Os programas voluntários têm por objetivo aumentar a consciência e 

o entendimento acerca de tecnologias de energia renovável na sociedade (KITTLER, 

2003).  

Dentro do escopo deste trabalho, dentre todas as abordagens de promoção de 

renováveis utilizadas nos Estados Unidos, será discutido especificamente um meca-

nismo regulatório, o Renewables Portfolio Standard (RPS), por se tratar de política 

que, em alguns estados americanos, utiliza certificados verdes para o cumprimento 

das metas estabelecidas. O RPS é uma política que requer que as concessionárias 

incorporem uma parcela de energia renovável em seu portfolio de eletricidade (WISER 

et al., 2004). Segundo BECK et al. (apud MOZUMDER e MARATHE, 2004) trata-se de 

uma política flexível orientada ao mercado, que pode garantir os benefícios ambientais 

da produção de energia renovável. 

Usualmente, o RPS se aplica a todas as fontes renováveis de energia, com a 

parcela mínima de energia renovável no portfolio de eletricidade das concessionárias 

variando em um intervalo compreendido entre 0,2% e 1,0% (KITTLER, 2003). A partir 

disso, cresce anualmente, até que a combinação de fontes de energia proposta seja 

alcançada em um dado período de tempo.  

Até o final de 2003, quinze estados americanos haviam adotado o RPS (MENZ, 

2005). Em treze estados americanos o RPS é adotado por lei, com as condições de-

monstradas na tabela 3. Os estados do Hawaii e do Illinois tentam seguir voluntaria-

mente um conjunto de metas estabelecidas para eletricidade produzida a partir de fon-

tes renováveis de energia.  

Nos Estados Unidos, a idéia da utilização de Créditos Negociáveis de Energia 

Renovável (Tradable Renewable Energy Credit – TREC) para o cumprimento de me-

tas ambientais vem se popularizando. Os TRECs são instrumentos baseados em mer-

cado, utilizados para reduzir a emissão de GEE por parte dos produtores de energia, e 
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representam “o quão verde” é uma unidade de energia renovável produzida. Seu pre-

ço deve refletir o prêmio do custo de produzir eletricidade a partir de fontes renováveis 

de energia, em relação ao preço de mercado de eletricidade gerada de maneira con-

vencional. 

Para MOZUMDER e MARATHE (2004), sua vantagem reside no fato de que 

permitem que a unidade de eletricidade gerada seja dividida em duas partes: a eletri-

cidade física e seus “atributos verdes”.  Ao separar os atributos ambientais da geração 

de energia renovável da unidade física de eletricidade gerada, os TRECs permitem 

que os “atributos verdes” sejam vendidos separadamente da unidade de eletricidade 

física (MITCHELL e ANDERSON, 2000). 

A utilização dos TRECs permite que concessionárias adiem decisões de inves-

timento em geração própria de energia renovável, dando tempo suficiente para que 

estas possam conseguir informações adicionais sobre as opções de projetos disponí-

veis. 

Um inconveniente na utilização dos TRECs é que sua aquisição, sem que haja 

geração de KWh localmente, não torna visível para a comunidade a produção de e-

nergia renovável e, assim, pode suscitar reações negativas entre os consumidores, 

especialmente aqueles que desejariam pagar um prêmio por “energia verde” (BERRY, 

2002). 

Segundo BERRY (2002), em Nevada, Texas e Wisconsin os Créditos Negociá-

veis foram incorporados ao projeto legislativo ou regulatório. Já no estado do Arizona, 

a utilização dos TRECs surgiu espontaneamente, tão logo as concessionárias come-

çaram a buscar fornecedores de energia renovável para cumprir seus requerimentos 

no Renewables Portfolio Standard. 
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Tabela 3 - Visão geral do RPS por estados norte-americanos 
 

Estado Requerimentos Elegibilidade Tecnológica 
Arizona • 0.2% em 2001 + 0.2 anualmente 

• 1.0% em 2005 + 0.05% anualmente 
• 1.1% de 2007 até 2012 

• 60.0% solar fotovoltaica e solar 
térmica em 2007 

• 40.0% biogás, eólica e biomassa 
em 2007 

Califórnia Companhias elétricas aumentem vendas de 
energia renovável no mínimo 1% por ano até 
alcançar 20% em 2017 

Solar, eólica, biomassa, biogás e geo-
térmica 

ConnecticutA • 1.0% em 2004 
• 7.0% em 2010 

• tecnologias Classe I: 
solar, eólica, novas PCH´s, bio-
massa e biogás 

• tecnologias classe II: 
PCH´s já existentes, resíduos sóli-
dos, outras biomassas 

Iowa Média de 105 MW; igualar 2.0% das vendas 
de 1999 

Solar, eólica, metano e biomassa 

Maine 30.0% das vendas em 2000, a partir de 2001, 
como condição de licenciamento 

Energia das marés, solar, eólica, geo-
térmica, hidrelétrica, biomassa e resí-
duos sólidos 

Massachusetts • 1.0% em 2003 + 0.5% anualmente 
• 4.0% em 2009 
• 1.0% por ano após expiração da data 

definida pela Divisão de Recursos Ener-
géticos 

Solar, eólica, ondas, marés, biogás, 
biomassa, resíduos sólidos e hidrelétri-
ca 

Minnesota • 425 MW de eólica em 2002 
• 125 MW de biomassa em 2002 
• +400MW de eólica em 2012 
• 4.8% do total em 2012 

Eólica e biomassa 

Nevada • 5.0% das vendas de eletricidade para 
consumidores no varejo em 2003. 

• +2.0% a cada 2 anos 
• 15% em 2013 

• eólica, solar, geotérmica, biomassa 
• mínimo de 5% de solar nas vendas 

totais 

New JerseyB • 0.5% em 2001 
• 1.0% em 2006 
• +0.5% anualmente 
• 4.0% em 2012 

• tecnologias Classe I: 
solar, eólica, geotérmica, ondas e 
marés, biomassa, biogás 

• tecnologias classe II: 
hidrelétrica e resíduos sólidos 

New Mexico • 5.0% em 2006 
• +1.0% anualmente 
• 10.0% em 2011 

Eólica, solar, geotérmica, biomassa, 
hidrelétrica e biogás 

Pennsylvania Dependendo da companhia: 
• 20.0% de seus consumidores residenciais 

com 2.0% de energia renovável em 2001 
com aumento anual de 0.5% da cota de 
reováveis. 

• Em 2003, 20.0% de consumidores com 
0.2% de energia renovável. Em 2004, 
80.0% de consumidores com esta cota. 

Renováveis (exceto hidrelétrica) 

Texas • 1280 MW em 2003 
• 1730 MW em 2005 
• 2280 MW em 2007 
• 2880 MW em 2009 

Solar, eólica, geotérmica, hidrelétrica, 
ondas, marés, biomassa e biogás 

Wisconsin • 0.5% em 2001 
• 2.2% em 2011 

Solar, eólica, biomassa, geotérmica e 
marés 

 

A Tecnologias Classe I meta de 1.0% em 2004 aumentando para 7.0% em 2010. Tecnologias Classe II: meta constante 
de 3.0%. 
B Tecnologias Classe I: meta de 0.5% em 2001 e 4.0% em 2012. Tecnologias Classe II: meta constante de 2.5%.  
 
Fonte: Elaboração própria a partir de KITTLER (2003). 

 



 74

Cada um dos estados americanos que adotou o RPS tem características espe-

cíficas, que em muitos casos reflete a situação de sua oferta de energia e dos tipos de 

fontes renováveis que são tecnicamente viáveis. O percentual de energia produzida a 

partir de fontes renováveis que deve ser gerada para cumprimento do RPS também 

varia entre os estados, conforme demonstrado na tabela 3. 

Existem dificuldades na implantação de um mercado de TRECs em que estes 

possam ser negociados entre os estados americanos, pois dada as características 

específicas do RPS adotado por cada estado, um grande número de fatores precisa 

ser acordado entre os participantes.  

Para superar estas dificuldades, os estados não precisam definir um RPS úni-

co, mas é necessário que ao menos exista um único padrão para obtenção dos crédi-

tos, ou seja, é preciso definir determinados parâmetros comuns, como quais fontes de 

energia renováveis serão consideradas elegíveis, e qual será o período de validade 

dos certificados. 

Entre as políticas estaduais do RPS, a utilizada pelo Texas tem sido a mais 

bem sucedida no sentido de promover energias renováveis a um custo razoável (WI-

SER et al., 2004). Para LANGNISS e WISER (2003), o sucesso do RPS adotado no 

Texas deve-se a alguns fatores como forte apoio político e compromisso regulatório; 

obrigações de compra de longo prazo previsíveis, levando a novos desenvolvimentos 

e economia de escala; mecanismo de penalização confiável; mecanismos de flexibili-

zação que asseguram que os produtores tenham toda a oportunidade possível de 

cumprir suas obrigações e o mercado de certificados verdes, que além de fornecer 

uma flexibilidade adicional aos produtores de eletricidade, aumenta a liquidez do mer-

cado e reduz os custos de se manter em conformidade com os padrões adotados. 

Cabe também ressaltar o papel da California, que possui uma das mais com-

plexas políticas de RPS entre os estados americanos. As metas são agressivas, requi-

sitando anualmente um adicional de 1% na produção de energias renováveis existen-

te, até que o objetivo final de 20% seja alcançado em 2017 (WISER et al., 2004). 
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 Além disso, a Califórnia lidera a implementação e execução de políticas de in-

centivos financeiros à produção de energia renovável nos Estados Unidos, com sete 

medidas incluídas em seu código legislativo (KITTLER, 2003), assim como também 

lidera a adoção de padrões de eficiência para equipamentos, normas energéticas para 

a construção e programas de eficiência energética de concessionárias (GELLER, 

2003). 

Criar políticas eficazes de RPS nos Estados Unidos tem se mostrado um pro-

cesso desafiador. Segundo WISER et al. (2004), algumas das críticas e armadilhas 

mais comuns enfrentadas pelos estados americanos na implementação do RPS são: 

 
• Aplicabilidade restrita, 

• Condições de oferta e demanda mal equiparadas, 

• Duração e estabilidade de metas insuficientes, e 

• Aplicação insuficiente da lei 

 
Além disso, ainda existem algumas outras barreiras ao mercado de eletricidade 

verde nos Estados Unidos, como as citadas por MENZ (2005): custos de produção de 

eletricidade a partir de fontes renováveis de energia relativamente altos, falta de cons-

ciência dos consumidores sobre produtos de energia “verde” e a relativa abundância 

de carvão e outras fontes convencionais de energia. 

As políticas de RPS adotadas por alguns estados americanos como Texas, Io-

wa e Minnesota têm se mostrado bem sucedidas com relação à promoção de energia 

renovável, enquanto as políticas de RPS em vigor em estados como Connecticut, Mai-

ne e Pennsylvania não têm conseguido obter o mesmo sucesso devido a fatores como 

instabilidade da metas definidas, falta de mecanismos de penalização pelo não cum-

primento das metas e má definição dos critérios de elegibilidade das fontes renováveis 

de energia (WISER et al., 2004). Apesar destes resultados iniciais, a aplicação do RPS 

ainda é muito recente para uma avaliação definitiva sobre o seu resultado entre os 

estados americanos. 
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5.2   HOLANDA 
 

Através do Plano de Ação Ambiental (MAP50) 1991-2000, o governo holandês 

passou a apoiar significativamente a implementação de fontes de energia renováveis. 

No ano de 1997, as companhias de distribuição de eletricidade holandesas acordaram 

com o governo, como parte do Plano de Ação Ambiental, uma meta voluntária de for-

necer 1700 GWh de energia renovável aos consumidores ao final do ano 2000, o que 

seria equivalente a cerca de 3% do total do volume de energia elétrica distribuída.   

Em janeiro de 1998, um sistema de certificados verdes (groen label) foi lançado 

pela EnergieNed51 como forma de cumprir esta meta voluntária (MADLENER e FOU-

QUET, 1999). Este sistema esteve operacional por dois anos apenas e foi encerrado 

no início de 2001 (DINICA e ARENTSEN, 2003). Um problema relacionado a este sis-

tema era o fato de a própria EnergieNed, ao invés de uma instituição independente, 

estar encarregada do fornecimento dos créditos aos produtores de energia renovável, 

comprometendo a credibilidade do sistema. 

Desde 2000, a política energética mais importante tem sido a REB52: uma 

combinação de estímulo financeiro ao consumo de eletricidade “verde” de um lado, e 

apoio à produção de energia renovável de outro (DE VRIES et al., 2003). A REB foi 

introduzida em outubro de 1996 para estimular os consumidores a pouparem energia 

através da imposição de altas taxas (crescentes anualmente) sobre o consumo de 

eletricidade e gás natural (DINICA e ARENTSEN, 2001).  Os recursos arrecadados 

com a REB poderiam ser utilizados para subsídio da produção de energia renovável 

ou para financiar investimentos em novas plantas de geração de energia renovável. 

Inicialmente, a REB deveria ser paga independentemente dos tipos de recursos 

energéticos utilizados na geração de eletricidade, entretanto, desde janeiro de 1998, 

                                                 
50 Milieu Actie Plan. 
51 Organização de companhias elétricas holandesas. 
52 Regulerend Energiebelasting (Taxa de Regulação da Energia), também conhecida como 
ecotax. 
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os geradores domésticos e os vendedores de eletricidade “verde” importada estão 

isentos da taxa. 

A isenção da taxa corresponde a uma redução no preço por kWh de energia 

que deixa a energia produzida a partir de fontes renováveis no mesmo nível de preços 

de fontes de energia tradicionais. Como resultado, a demanda por energia renovável 

cresceu drasticamente, e os produtores holandeses não conseguem suprir esta de-

manda (MEYER, 2003). 

Entretanto, segundo MEYER (2003), desde 2002 os fornecedores de eletrici-

dade holandeses podem importar energia produzida a partir de fontes renováveis, 

desde que as seguintes condições sejam cumpridas: 

 
 
 

• A oferta deve ser crivelmente certificada como fonte renovável de energia. 

• A energia renovável importada não pode ter obtido subsídios estatais. 

• A energia renovável deve ser entregue fisicamente. 

• A abertura de mercado do país exportador deve pelo menos estar no mesmo 

nível que o da Holanda. 

 

Em 2001, houve a liberalização do mercado de eletricidade e os consumidores 

passaram a poder escolher o fornecedor de eletricidade verde de sua preferência. No 

mesmo ano, um novo sistema voluntário de certificados verdes foi introduzido na Ho-

landa com o objetivo de estimular a produção doméstica de eletricidade “verde”. Neste 

sistema, a produção de eletricidade “verde”, assim como as trocas de certificados, são 

registradas eletronicamente, e a validade dos certificados é de um ano. Estes certifi-

cados verdes têm sido utilizados para validação e monitoramento da produção e ven-

da de eletricidade “verde” sob o regime da REB (DE VRIES et al., 2003). 

Como forma de facilitar a administração do sistema, os certificados emitidos podem 

ter vários “tamanhos”, mas estes devem ser múltiplos de 1MWh. De acordo com DINI-
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CA e ARENTSEN (2003), a coordenação do sistema tanto em termos de fluxos de 

eletricidade física como em termos de administração (eletrônica) dos certificados ver-

des está a cargo do Operador Nacional do Sistema da Rede de Alta Voltagem (Ten-

neT).   

O sistema de certificados verdes está ligado ao esquema de isenção de taxas, o 

que garante que os compradores finais de certificados verdes estejam isentos de pa-

gar a REB pela eletricidade que seus certificados representam. Logo, se determinada 

quantia de eletricidade “verde” registrada pelo TenneT sob o esquema de certificados 

é consumida, este retira o número do certificado da base de dados e comunica a auto-

ridade responsável a elegibilidade da eletricidade “verde” para isenção da taxa (DINI-

CA e ARENTSEN, 2003). Desta forma, a isenção de taxas ocorre apenas quando há o 

efetivo consumo da eletricidade “verde”, e não pelo fato de um certificado haver sido 

emitido. 

Segundo DINICA e ARENTSEN (2003), neste novo sistema, em congruência com 

a Lei de Eletricidade de 1998, eletricidade “verde” passível de recebimento de certifi-

cados é aquela gerada por hidrelétricas com capacidade menor do que 15MW, ou a-

través de energia eólica, solar, ou de instalações onde a biomassa é termicamente 

processada sem queima ou mistura adicional de sintéticos. 

Em julho de 2003 este sistema foi adaptado, sendo parcialmente substituído 

por um sistema denominado MEP53. A essência do MEP é estimular a qualidade am-

biental da eletricidade gerada subsidiando produtores domésticos de eletricidade pro-

duzida a partir de fontes renováveis por cada kWh lançado na rede (SIJM, 2003). 

Com a introdução deste sistema houve uma diminuição no valor da isenção da 

REB, como forma de reduzir as perdas com importações de energia renovável. Na 

estrutura do MEP, a receita dos produtores de energia renovável é proveniente de três 

principais fontes: a venda de eletricidade no mercado, o mercado de certificados ver-

                                                 
53 Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie (Qualidade Ambiental da Produção de Eletricida-
de). 
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des e os subsídios recebidos do TenneT com base em sua produção (VAN SAMBEEK 

e VAN THUIJL, 2003). 

A demanda por certificados verdes vem de fornecedores de eletricidade que 

podem usar os certificados para requisitar a isenção da REB. Como os certificados 

verdes associados à energia renovável produzida no exterior também são elegíveis 

para isenção da REB, produtores domésticos e estrangeiros competem no mercado de 

certificados verdes. Portanto, o preço de mercado dos certificados verdes depende do 

nível da isenção da REB e da competitividade da energia renovável importada (VAN 

SAMBEEK e VAN THUIJL, 2003). 

Para DINICA e ARENTSEN (2003), a indústria energética holandesa apóia a 

idéia do mercado de eletricidade verde por diversas razões. A primeira delas é que as 

companhias elétricas estão em geral buscando melhorar sua imagem “verde” como 

forma de atrair mais consumidores. A segunda razão é que estas companhias estão 

em busca de um preço mais baixo para a eletricidade “verde”, o que o mercado de 

certificados verdes pode proporcionar. Além disso, estão em busca de uma maior pro-

dução de eletricidade “verde”, pois como foi dito anteriormente, a demanda por eletri-

cidade verde na Holanda ainda é maior do que a oferta interna disponível.   

Em contraste com os outros sistemas de apoio às fontes de energia renováveis 

apresentados neste trabalho, o sistema holandês é de natureza voluntária, o que signi-

fica que não é capaz de fornecer qualquer garantia sobre o nível de demanda de ele-

tricidade “verde”, o que gera um ambiente de incerteza entre os potenciais investido-

res. O aumento da demanda por eletricidade “verde” depende fortemente do meca-

nismo de preços baseado na isenção da REB, e a continuidade deste mecanismo é 

essencial para o sucesso do mercado de certificados verdes (DINICA e ARENTSEN, 

2003). 

O sistema de certificados verdes com obrigação de compra possui algumas 

vantagens sobre o sistema voluntário como a melhor divisão de custos entre os parti-

cipantes do mercado e o fato de proporcionar maior certeza sobre a demanda de e-
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nergia “verde”, provocando acirramento da competição entre os produtores de eletrici-

dade. Para DINICA e ARENTSEN (2003), quando as obrigações são impostas de ma-

neira apropriada, o sistema pode induzir a melhorias em custo e performance na pro-

dução de eletricidade verde. 

Outro problema relacionado ao sistema holandês é o fato de que caso a isen-

ção da REB deixe de existir o preço da eletricidade “verde” estará bem acima do preço 

da eletricidade convencional, o que pode fazer com que poucos consumidores estejam 

dispostos a pagar pela eletricidade “verde”, o que traz dúvidas sobre a real capacidade 

do sistema voluntário impulsionar a produção eletricidade “verde” na Holanda no longo 

prazo.  

 

 

5.3  REINO UNIDO 

  

 A exemplo de outros países industrializados, o Reino Unido tem empreendido 

programas de pesquisa sobre energia renovável desde meados da década de 1970.   

Em 1982, um grande trabalho para estabelecer uma metodologia pela qual o potencial 

e o custo de uma tecnologia pudesse ser avaliado foi realizado pelo ACORD – Advi-

sory Council on Research and Development for Fuel and Power (MITCHELL, 1995). 

Este trabalho foi posteriormente atualizado nos anos de 1986, 1988 e 1994. 

 O Electricity Act de 1989 privatizou e reestruturou a indústria elétrica no Reino 

Unido, levando a completa abertura do mercado no final de 1998 (MEYER, 2003). O 

Non-Fossil Fuel Obligation (NFFO) foi desenvolvido a partir da necessidade de encon-

trar meios de apoiar a energia nuclear, uma vez que foi percebido que a parcela de 

energia nuclear da indústria não poderia ser privatizada em 1989 (MITCHELL, 1995).   

 Segundo MEYER (2003), durante a década de 1990, o principal sistema de 

apoio aos renováveis no Reino Unido era o NFFO. Este sistema exigia que companhi-

as regionais de eletricidade comprassem uma certa quantidade de eletricidade nuclear 
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e renovável (MITCHELL, 1995). O seu objetivo era alcançar uma capacidade instalada 

de 1500MW no ano 2000 (HAAS et al., 2001). Este sistema conferia contratos com 

preços fixos a produtores que eram selecionados, com base em competição de pre-

ços, em várias categorias de tecnologia de produção de eletricidade a partir de fontes 

renováveis. A concessão dos contratos estava a cargo da Non-Fossil Fuel Purchasing 

Authority (NFPA), sendo que o custo destes contratos era coberto por uma taxa impos-

ta aos consumidores através da conta de energia elétrica. 

 O NFFO resultou em preços reduzidos54, o que pode ser parcialmente derivado 

do fato que os melhores locais para implantação de energia eólica estivessem envolvi-

dos (MEYER, 2003). Contudo, em 2000, menos de um terço dos projetos de energia 

eólica havia sido efetivado, levando a uma capacidade instalada inferior a 400MW. 

Para HAAS et al. (2001), uma das razões para insucesso foi a submissão de preços 

irreais à licitação de preços, como forma de garantir os contratos, fato que, para 

CONNOR (2002), era decorrente da falta de penalização pelo não cumprimento dos 

contratos concedidos. Além disso, ainda havia os problemas da oposição local à insta-

lação de fazendas eólicas em determinadas áreas, e dos procedimentos burocráticos 

para obter consentimento para instalação das plantas (MEYER, 2003). 

 O NFFO tem promovido aproximadamente 85% da eletricidade gerada a partir 

de fontes renováveis no Reino Unido, mas a capacidade total atingida equivale a ape-

nas cerca de 3% do fornecimento de energia elétrica naquele país (MEYER, 2003). 

As metas e objetivos da política de energias renováveis no Reino Unido estão 

fortemente relacionadas com as metas do Programa de Mudanças Climáticas de no-

vembro de 2000 (DE VRIES et al., 2003). Este programa foi instituído para definir as 

estratégias que devem ser adotadas de modo que o Reino Unido consiga cumprir suas 

metas de redução de GEE acordadas no Protocolo de Quioto. O governo britânico 

                                                 
54 Para uma análise detalhada dos preços resultantes para as diferentes fontes renováveis de 
energia nas cinco rodadas de NFFO realizadas vide MITCHELL (2000). 
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trabalha com uma meta de que em 2010, 10% da eletricidade do Reino Unido seja 

fornecida a partir de fontes renováveis de energia (MADLENER e FOUQUET, 1999). 

Em 1° de abril de 2002 foi implementada a Obrigação  de Renováveis (Rene-

wables Obligation – RO), que requer que uma proporção crescente da eletricidade 

fornecida pelos distribuidores seja obtida a partir de fontes renováveis. Assim, os dis-

tribuidores devem fornecer 3% de sua oferta anual de eletricidade no período 2002-03 

(inicialmente55 crescendo para 10,4% no período 2010-11 e então permanecendo no 

mesmo nível até 2027), a partir de uma lista de tecnologias de renováveis específicas 

(MITCHELL e CONNOR, 2004). O RO é um esquema de Renewables Portfolio Stan-

dard com certificados negociáveis (LAUBER, 2004). A partir do surgimento deste sis-

tema, o mecanismo anterior de apoio aos renováveis no Reino Unido, o NFFO, está 

sendo abandonado.  

Dentro da política do RO, a eletricidade produzida a partir de fontes renováveis 

dentro do Reino Unido é recompensada com Certificados de Obrigação de Renováveis 

(ROCs56). Os produtores podem gerar sua própria eletricidade “verde” ou cumprir sua 

cota através da compra de ROCs no mercado, onde 1 ROC = 1MWh (MITCHELL e 

CONNOR, 2004). Este sistema é controlado pelo Office of Gas and Electricity Markets 

(OFGEM)57 e deve ser aplicado até 2025 (MEYER, 2003). Os produtores também po-

dem pagar uma “penalidade” (buy-out) (estipulada inicialmente em 3 libras/kWh, sendo 

indexada à inflação para os anos seguintes) para ficarem livre do cumprimento da cota 

de eletricidade “verde”.  

O montante arrecadado com o pagamento das penalidades é distribuído aos 

produtores que cumpriram suas cotas, em quantia proporcional ao cumprimento, ou 

seja, um fornecedor que tenha apresentado 5% do total dos ROCs apresentados re-

                                                 
55 Em dezembro de 2003 o governo britânico anunciou o aumento da meta para 15% no perío-
do 2015-16 para reduzir o risco do RO não induzir suficientemente o investimento em renová-
veis (DTI apud MITCHELL e CONNOR, 2004). 
56 Renewables Obligation Certificates. 
57 Agência reguladora dos mercados de gás e eletricidade no Reino Unido.  
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cebe 5% do total arrecadado com o pagamento das “penalidades” (MITCHELL e 

CONNOR, 2004).  

Desta forma, os produtores que geram maior quantidade de eletricidade “ver-

de”, ou compram mais ROCs, recebem uma maior proporção do valor arrecadado com 

o pagamento de penalidades (MEYER, 2003). Os principais efeitos deste sistema é 

que os produtores têm um maior incentivo para cumprir suas obrigações e que o preço 

de mercado dos ROCs pode ir além do valor máximo aparente de 3 libras/kWh (ME-

YER, 2003). 

De acordo com MITCHELL e CONNOR (2004), no escopo do RO a eletricidade 

renovável tinha o seguinte valor por kWh em 2003: 

 

• Cerca de 3 libras por ROC (desde que a demanda exceda a oferta) 

• 1,5-1,8 libras pela energia (ao nível de meados de 2003) 

• 0,086 por certificado de isenção de taxa58 (levy exemption certificate – LEC) 

• 1,5 libras pela participação na arrecadação da penalidade 

 

Chega-se assim a um valor entre 6 e 7 libras por kWh. Preço consideravelmen-

te maior do que os preços59 disponíveis nas últimas rodadas do NFFO (MITCHELL e 

CONNOR, 2004). 

É importante ressaltar o fato de que o valor dos ROCs e dos fundos arrecada-

dos com o pagamento de “penalidades” pelo não cumprimento de metas estão direta-

mente relacionados com a oferta e demanda de eletricidade renovável. Quanto mais 

próximo da demanda estiver a oferta de eletricidade gerada a partir fontes renováveis, 

menor será o valor arrecadado com as “penalidades” (MITCHELL e CONNOR, 2004). 

                                                 
58 Segundo MITCHELL et al. (2004), sob os acordos da taxa de mudanças climáticas (climate 
change levy – CCL), determinados grandes usuários de energia são capazes de reduzir o pa-
gamento normal da CCL (0,43 libras por kWh) para 1/5 (i.e. 0,086 libras por kWh) se compra-
rem eletricidade “verde” de plantas elegíveis ou empreenderem medidas de eficiência energéti-
ca. Isto fornece um valor para certificados de isenção de taxa (LEC = 1 MWh). 
59 Nas últimas rodadas do NFFO (NFFO4 e NFFO5) os preços médios por kWh eram 3,46 li-
bras e 2,71 libras, respectivamente (MITCHELL, 2000). 
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Uma vez alcançada a meta anual, não haverá valor arrecadado com pagamento de 

“penalidades”. Caso a oferta de eletricidade “verde” supere a demanda, os distribuido-

res podem escolher de quem comprar eletricidade, e aqueles geradores que não con-

seguirem contratos para o fornecimento de eletricidade “verde” não receberão ROCs 

nem tampouco o valor arrecadado com o pagamento de “penalidades” (MITCHELL e 

CONNOR, 2004). Além disso, o valor dos ROCs tende a declinar com o aumento da 

disponibilidade de fornecedores. 

Para MITCHELL et al. (2004), algumas das vantagens do RO são: 

 

• Ele age como um sistema de contabilização para verificar se a obrigação foi 

cumprida; 

• Todos os fornecedores são legalmente obrigados a cumprir sua obrigação, 

embora sejam capazes de escolher a forma de cumpri-la; 

• Os fornecedores têm que pagar até 3 libras por kWh para cumprir sua obriga-

ção. O RO é por isso um meio de gerar recursos para o financiamento de reno-

váveis externo por parte do governo; 

• O RO facilita a troca que permite que as obrigações sejam cumpridas com-

prando eletricidade física conjuntamente com ROCs ou comprando ROCs iso-

ladamente no mercado (SANTOKIE apud MITCHELL et al., 2004) 

• Ele permite que os fornecedores repassem os custos para os consumidores. 

 

Apesar das vantagens descritas, o RO é um mecanismo complexo e tem algu-

mas falhas, como as descritas por MITCHELL e CONNOR (2004): 

 

• Não induz a entrada de novos ou pequenos competidores no mercado; 

• É baseado apenas em eletricidade. Desta forma, tecnologias que não são ba-

seadas em produção de eletricidade não são incentivadas; 
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• Apenas incentiva tecnologias que sejam mais baratas do que 6-7 libras por 

kWh, isto é, tecnologias que já estejam próximas do mercado. Deste modo, 

não há incentivo para tecnologias de renováveis emergentes. 

 

Dado seu relacionamento com as condições de demanda e oferta de eletricida-

de “verde”, o RO é um mecanismo que oferece riscos na perspectiva dos investidores 

em plantas de renováveis. Para alcançar a meta de 10% de renováveis em 2010 exige 

cerca de 1250 MW de nova capacidade instalada por ano (DTI apud MITCHELL et al., 

2004). Isto equivale a um investimento anual de aproximadamente um bilhão de libras, 

e parece improvável que mesmo as corporações com maior capacidade de captação 

estejam dispostas a bancar toda esta quantia através de financiamento privado         

(MITCHELL et al., 2004). Caso haja pouco investimento privado, a possibilidade de 

alcançar a meta estipulada pelo governo britânico de 10% de renováveis em 2010 tor-

na-se mais difícil. 

Usualmente os geradores podem obter financiamento com base em seu patri-

mônio de plantas de produção de energia. Neste sentido, pequenos geradores sem 

patrimônio podem ter dificuldade em conseguir financiamento para novos investimen-

tos. (MITCHELL et al., 2004). Visto dessa maneira, o RO é um mecanismo mais ade-

quado para grandes companhias.  

 

 

5.4   DINAMARCA 
 

 O compromisso dinamarquês com a utilização das fontes renováveis de ener-

gia vem desde a crise do petróleo na década de 1970 (LAUBER, 2001). Subsídios 

estatais às fontes renováveis de energia foram inicialmente concedidos em 1979 e 

estimularam um boom nos investimentos privados e cooperativos, e a partir de então 

foi crescente o número de turbinas eólicas conectadas à rede de transmissão. 
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 Confrontadas com a ameaça de que o parlamento pudesse aprovar uma legis-

lação favorável aos proprietários de turbinas eólicas, as concessionárias negociaram, 

em 1984, um “acordo voluntário” de 10 anos onde conseguiram uma contribuição aos 

seus custos de conexão à rede (LAUBER, 2001). Por outro lado, segundo HANTSCH 

(apud LAUBER, 2001) os proprietários de turbinas receberam um subsídio substancial, 

na forma de reembolso de impostos.  

 Em 1990, um primeiro Plano Energético foi estabelecido; em 1996, um segun-

do Plano Energético definiu uma meta de 13% de participação de energias renováveis 

em 2005 e 35 % em 2030 (HANTSCH 1998, apud LAUBER, 2001). 

 Em termos de impacto na indústria dinamarquesa e no nível de emprego o sis-

tema de subsídios dinamarquês foi muito bem sucedido, entretanto a expansão da 

energia eólica tornou-se um “pesado fardo” no orçamento do governo.  

 Como parte da reforma do setor elétrico dinamarquês, a maioria do parlamento 

dinamarquês decidiu em 1999 estabelecer um mercado de certificados de energia re-

novável, também chamado de mercado de certificados verdes (LAWAETZ, 2001). 

 Este novo sistema de incentivo aos renováveis é baseado no Renewables 

Portfolio Standard e substituirá o antigo sistema de tarifas fixas (feed-in tariffs), sob o 

qual um pagamento padrão é efetuado para cada kilowatt de energia produzida (KJA-

ER, 2003).  

Os principais objetivos de introduzir um mercado de eletricidade verde na Di-

namarca são assegurar o desenvolvimento de tecnologias de energia renovável e ao 

mesmo tempo livrar o Governo da pesada carga existente de subsídios às tecnologias 

de energia renovável (MORTHORST, 1999).  

Segundo MORTHORST (1999) as principais características da proposta dina-

marquesa para um mercado de certificados verdes são as seguintes: 

 

• Todos os consumidores de eletricidade na Dinamarca são obrigados a comprar 

uma certa parcela de eletricidade gerada por tecnologias de energia renovável. 
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A maior parte desta parcela será coberta pelas companhias de distribuição de 

eletricidade, que irão comprar a eletricidade verde em favor de seus consumi-

dores. Grandes companhias (ou outros consumidores) negociando diretamente 

com fornecedores de energia terão que cobrir uma parcela equivalente de seu 

consumo com eletricidade verde. 

 

• Todas as tecnologias de energia renovável, incluindo eólica, biomassa, geo-

térmica, fotovoltaica e PCH´s, serão certificadas por produzir eletricidade ver-

de. Elas receberão um certificado verde por unidade de eletricidade produzida 

(MWh),  certificado este que pode ser vendido para companhias de distribuição 

ou outros consumidores de eletricidade com obrigação de cobrir determinada 

parcela de seu consumo de eletricidade. 

 

O mercado de certificados verdes dinamarquês deveria estar completamente 

operacional no início do ano de 2003, entretanto, negociações políticas no final do ano 

de 2001 parecem ter adiado o mercado de certificado para o final de 2005 (MEYER e 

KOEFOED, 2003). As regras de transição para a eletricidade verde durante o período 

compreendido entre 2003 e 2005 estão sob negociação desde o final das eleições 

nacionais, ocorridas em novembro de 2001. Segundo MEYER e KOEFOED (2003), 

esta situação tem gerado grande incerteza entre os potenciais investidores em eletrici-

dade “verde”. 
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6 ANÁLISE DA APLICABILIDADE DO MERCADO DE CERTIFICADO S VERDES 
NO BRASIL   

 
 
 

Neste capítulo é realizada a análise da aplicabilidade do mercado de certifica-

dos verdes no Brasil. Para a fundamentação desta análise, são discutidos inicialmente 

o panorama da produção de energia renovável no Brasil e os mecanismos de incenti-

vos ao renováveis existentes.  

 

 
 
6.1  PANORAMA DA PRODUÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL NO BRASIL E MECA- 
        NISMOS DE APOIO EXISTENTES 
 

 Em vários países60, ao longo dos anos 90, a estrutura do setor elétrico, até en-

tão organizada em torno da geração centralizada e contando predominantemente com 

centrais de grande porte, começou gradualmente a ceder espaço para a geração dis-

tribuída (WALTER, 2000). Neste contexto, existe um potencial para exploração das 

fontes renováveis de energia, dado que, segundo WALTER (2000), devido à sua baixa 

densidade energética, as fontes renováveis de energia, salvo grandes hidrelétricas, 

são mais bem adaptadas para a geração distribuída do que para geração centralizada. 

Neste tópico apresentaremos inicialmente o panorama das fontes renováveis de ener-

gia no Brasil, e logo em seguida os mecanismos de incentivos existentes. 

 De acordo com dados do Balanço Energético Nacional (BEN) de 2003, elabo-

rado pelo Ministério de Minas e Energia (MME), 41% da oferta interna de energia no 

Brasil é suprida por fontes renováveis de energia. A média mundial de oferta de ener-

gias renováveis é de 14%, enquanto que nos países desenvolvidos é de 6% (MME, 

2004).                  

 

                                                 
60 Os países analisados no capítulo anterior são alguns exemplos destas mudanças. 
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 A contribuição das fontes renováveis de energia na matriz energética brasileira 

é quase que em sua totalidade composta por biomassa e hidroeletricidade como pode 

ser visto no gráfico apresentado na figura 13, que traz dados do ano de 2002 da matriz 

energética brasileira.  

 

Matriz Energética Brasileira 

Outras Fontes Prim. 
Renováveis - 2,50%

Cana - 12,60%

Lenha/Carvão 
Vegetal - 11,90%

Hidroeletricidade - 
14,00%

Urânio - 1,80%

Carvão Mineral - 
6,60%

Gás Natural - 7,50%

Petróleo - 43,10%

 
  Fonte: Elaboração própria a partir de BRASIL, MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (2003).  

  Figura 13: Matriz Energética Brasileira (2002) 

 

 

 No que diz respeito à geração de eletricidade, a participação da hidroeletricida-

de é ainda mais expressiva, sendo responsável por 77,33% da oferta de eletricidade 

do total da matriz de energia elétrica nacional. A figura 14 traz um gráfico representati-

vo desta matriz. 
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Matriz Brasileira de Energia Elétrica

Petróleo - 6,09% 

Gás - 7,60%

Hidro - 77,33%

Carvão Mineral -1,52%

Nuclear - 2,09%

Biomassa - 2,66% 

Eólica - 0,03%

Importação - 2,68%

 

   Fonte: Elaboração própria a partir de BRASIL, MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (2003).  

   Figura 14: Matriz Brasileira de Energia Elétrica 2002 (% em potência) 

 

No Brasil, as ações voltadas ao fomento de fontes renováveis de energia estão 

a cargo da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e do Ministério de Minas e 

Energia. A ANEEL estabeleceu, a partir da Resolução 261 de 03/09/1999, que as em-

presas de distribuição e geração de energia elétrica deverão investir um mínimo de 

0,10% e 0,25%, respectivamente, da sua receita operacional anual em atividades de 

pesquisa e desenvolvimento. Estas atividades incluem projetos sobre eficiência ener-

gética, energia renovável alternativa, geração de energia elétrica, meio ambiente e 

pesquisa estratégica (CAVALIERO e SILVA, 2000). 

No caso do MME, os dois principais programas de incentivos às fontes renová-

veis de energia são o PRODEEM (Programa de Desenvolvimento Energético dos Es-

tados e Municípios) e o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elé-

trica (PROINFA). 

O PRODEEM é um programa do Governo Federal, que foi instituído em de-

zembro de 1994, por decreto presidencial, e é coordenado pelo Ministério de Minas e 

Energia. O PRODEEM tem por objetivo atender às localidades isoladas, não supridas 



 91

de energia elétrica pela rede convencional, obtendo essa energia de fontes renováveis 

locais, de modo a promover o desenvolvimento auto-sustentável, social e econômico, 

dessas localidades (MME, 2005). Nestes casos, o custo da extensão de redes de 

transmissão/distribuição é considerado alto, em função de diversos fatores: grandes 

distâncias, vegetação, rios, etc, de forma que normalmente não é economicamente 

viável, pois o consumo esperado de energia nestas comunidades é muito baixo (GAL-

DINO e LIMA, 2002). No Brasil, cerca de 12 milhões de pessoas não têm acesso à 

energia elétrica, das quais 10 milhões vivem no meio rural (MME, 2004). Essa popula-

ção concentrada no meio rural e em locais remotos do Brasil constitui o campo de a-

plicação do PRODEEM. 

A crise na oferta de eletricidade ocorrida no Brasil em 2001 trouxe à tona não 

apenas discussões sobre a reestruturação do modelo adotado pelo setor elétrico brasi-

leiro, mas especialmente a importância da diversificação das fontes de energia (CA-

VALIERO et al. apud CAVALIERO e SILVA, 2005). Durante a crise, a Câmara de Ges-

tão da Crise de Energia Elétrica (GCE) foi criada para agir de maneira imediata, esta-

belecendo metas de redução do consumo de eletricidade dispostas no plano de Ra-

cionamento e também observando soluções de médio e longo prazo para estimular 

investimento para geração e diversificação de fontes energéticas (CSPE apud CAVA-

LIERO e SILVA, 2005). 

Em janeiro de 2002 foi criado o plano de revitalização do modelo do setor elé-

trico, com o objetivo de corrigir disfunções detectadas no modelo de reestruturação 

durante o período de racionamento. Em seu Relatório de Progresso n.º 1, várias medi-

das foram listadas, algumas para implementação imediata, tais como incentivo às fon-

tes alternativas de energia, e outras para serem submetidas a consulta pública (CA-

VALIERO e SILVA, 2005). 

Em um esforço para regulamentar as medidas do plano de revitalização foi ela-

borada a medida provisória n.º 14, que após algumas mudanças foi transformada na 
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Lei n.º 10.438/02, que entre outros assuntos instituiu o PROINFA (CANAL ENERGIA 

apud CAVALIERO e SILVA, 2005). 

  O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica instituído 

pela Lei n.º 10.438, de 26 de abril de 2002, revisado pela Lei n.º 10.762, de 11 de no-

vembro de 2003, e regulamentado pelo Decreto n.º 5.025 de 30 de março de 2004, é 

um programa do Governo Federal com o objetivo de diversificar a matriz energética 

brasileira, valorizar as características e potencialidades regionais e locais e reduzir a 

emissão de gases de efeito estufa. Atualmente é o principal mecanismo de incentivo 

às fontes renováveis de energia existente no Brasil. O início de funcionamento está 

previsto para até 30 de dezembro de 2006, sendo assegurada pela Centrais Elétricas 

Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS a compra da energia produzida, no período de 20 

anos, dos empreendedores que preencherem todos os requisitos de habilitação e tive-

rem seus projetos selecionados de acordo com os procedimentos da Lei n.º 10.438/02 

(SCHAEFFER et al., 2004). 

No escopo do programa estão previstos incentivos a três fontes renováveis de 

energia: eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas, estabelecendo na primeira 

fase a contratação de 3.300 MW de energia no Sistema Interligado Nacional (SIN), 

produzidos por tais fontes, sendo 1.100 MW de cada uma delas. A segunda fase do 

PROINFA previa inicialmente que as fontes alternativas de geração de energia elétrica 

contempladas pelo Programa (eólica, biomassa e PCH) deveriam atender a 10% do 

mercado em 20 anos. Atualmente considera-se que esta expansão deva ocorrer no 

limite em que não se altera a tarifa de eletricidade final em mais do que 0,5% (SCHA-

EFFER et al., 2004).  

De acordo com a Lei n.º 10.762/03, na primeira fase do Programa, a aquisição 

da energia será feita pelo valor econômico correspondente à tecnologia específica de 

cada fonte, valor este a ser definido pelo Poder Executivo, mas tendo como pisos cin-

qüenta por cento, setenta por cento e noventa por cento da tarifa média nacional de 

fornecimento ao consumidor final dos últimos doze meses, para a produção concebida 
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a partir de biomassa, pequenas centrais hidrelétricas (PCH) e energia eólica, respecti-

vamente.  

Na segunda etapa do Programa, sendo atingida a meta de 3.300 MW, os con-

tratos serão celebrados pela ELETROBRÁS com preço de aquisição equivalente ao 

valor econômico correspondente à geração de energia competitiva, definida como o 

custo médio ponderado de geração de novos aproveitamentos hidráulicos com potên-

cia superior a 30.000 kWh e centrais termelétricas a gás natural, calculado pelo Poder 

Executivo. Esta aquisição far-se-á mediante programação anual de compra da energia 

elétrica de cada produtor, de forma que as referidas fontes atendam o mínimo de quin-

ze por cento do incremento anual da energia elétrica a ser fornecida ao mercado con-

sumidor nacional, compensando-se os desvios verificados entre o previsto e o realiza-

do de cada exercício, no ano subseqüente (BRASIL, 2003). Nesta etapa, o produtor de 

energia alternativa fará jus a um crédito complementar, calculado pela diferença entre 

o valor econômico correspondente à tecnologia específica de cada fonte, valor este a 

ser definido pelo Poder Executivo, e o valor recebido da ELETROBRÁS, para produ-

ção concebida a partir de biomassa, pequena central hidrelétrica e eólica (BRASIL, 

2003). 

Cabe ressaltar que de acordo com os termos da n.º 10.438/02, o valor pago pe-

la energia elétrica, os custos administrativos, financeiros e os encargos tributários in-

corridos pela ELETROBRÁS na contratação serão rateados, após prévia exclusão da 

Subclasse Residencial Baixa Renda61 cujo consumo seja igual ou inferior a 80 k-

Wh/mês, entre todas as classes de consumidores finais atendidos pelos Sistema Elé-

trico Interligado Nacional, proporcionalmente ao consumo verificado. 

A produção de 3,3 mil MW a partir de fontes alternativas renováveis dobrará a 

participação na matriz de energia elétrica brasileira das fontes eólica, biomassa e P-

                                                 
61 Consumidor atendido por circuito monofásico, que tenha consumo mensal inferior a 80 k-
Wh/mês ou cujo consumo se situe entre 80 e 220 kWh/mês, neste caso desde que observe o 
máximo regional compreendido na faixa e não seja excluído da subclasse por outros critérios 
de enquadramento a serem definidos pela ANEEL (BRASIL, 2002). 
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CH, que atualmente respondem por 3,1% do total produzido e, em 2006, podem che-

gar a 5,9% (MME, 2005).  

 Visto que uma das exigências da Lei n.º 10.762 é a obrigatoriedade de um ín-

dice mínimo de nacionalização de 60% do custo total de construção dos projetos, a 

estimativa do Ministério de Minas e Energia é de que, com a implantação do PROIN-

FA, sejam gerados cerca de 150 mil empregos diretos e indiretos durante a construção 

e a operação dos empreendimentos. 

A Lei n.º 10.762 possui critérios de regionalização que estabelecem um limite 

de contratação por Estado de 20% da potência total destinada às fontes eólica e bio-

massa e 15% para as PCHs, possibilitando desta forma que todos os Estados com 

vocação e projetos aprovados e licenciados tenham a oportunidade de participar do 

programa. Cabe ressaltar que esta limitação é preliminar, pois caso não venha a ser 

contratada a totalidade dos 1.100 MW destinados a cada tecnologia, o potencial não-

contratado será distribuído entre os Estados que possuírem as licenças ambientais 

mais antigas. Para participarem do Programa, os empreendimentos terão de ter licen-

ça prévia de instalação.  

Em relação ao abastecimento de energia elétrica do país, o PROINFA será um 

instrumento de complementaridade energética sazonal à energia hidráulica (MME, 

2004). Como exemplos desta complementaridade energética pode-se citar as regiões 

Nordeste, Sul e Sudeste. Na primeira, pelo fato de que o período de chuvas é inverso 

ao de ventos, a energia eólica servirá como complemento ao abastecimento hidráulico. 

Nas duas últimas, tal inversão ocorre com a biomassa, pois a colheita de safras propí-

cias à geração de energia elétrica acontece em período diferente do chuvoso.  

Segundo estimativas do MME (2005), há a perspectiva que dentro do Progra-

ma a emissão evitada seja da ordem de 2,5 milhões de tCO2/ano, criando um ambien-

te potencial de negócios de certificação de redução de emissão de carbono, nos ter-

mos do Protocolo de Quioto. 
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Em recente trabalho62 abrangendo a matriz energética brasileira 2003-2023, 

realizado por equipe de pesquisadores do Programa de Planejamento Energético 

(PPE) da Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia - Instituto 

Alberto Luiz Coimbra (COPPE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), foi 

simulada a expansão das fontes renováveis de energia estimuladas pelo PROINFA 

durante as duas fases do Programa. Como ferramenta de simulação foram utilizados 

no estudo os modelos MAED (Model for Analysis of Energy Demand) e MESSAGE 

(Model for Energy Supply Strategy Alternatives and their General Environmental Im-

pact). 

Neste trabalho foram definidos dois cenários macroeconômicos para expansão 

da oferta de energia: o Cenário Base e o Cenário Alternativo. O Cenário Base contem-

pla, em linhas gerais, a expansão tendencial da oferta de eletricidade no Brasil, man-

tendo, porém, a incerteza em relação à nova usina nuclear brasileira, Angra III, cuja 

implantação ainda não foi decidida pelo Conselho Nacional de Política Energética. 

Ademais, o cenário não adota critérios rigorosos para limitar o aproveitamento do po-

tencial hidrelétrico da região Norte do País (SCHAEFFER et al., 2004). 

O Cenário Alternativo pressupõe, primeiro, que a usina de Angra III não entra 

em operação, devendo a opção nuclear ser escolhida conforme a decisão do Modelo 

de selecionar opções tecnológicas de reatores mais avançados. Segundo, estabelece 

limites para o aproveitamento do potencial hidrelétrico em regiões de fragilidade eco-

lógica. Terceiro, o Cenário avalia com mais rigor as usinas com pendências ambientais 

em curso (SCHAEFFER et al., 2004). 

Os resultados encontrados no estudo referentes à simulação para expansão 

das fontes renováveis de energia estimuladas pelo PROINFA nos Cenários Base e 

Alternativo para o período 2005-2023 encontram-se nas tabelas a seguir: 

 
 
 

                                                 
62 SCHAEFFER et al. (2004). 
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Tabela 4 - Participação das fontes contempladas no PROINFA no Cenári o Base 

 2010 2015 2020 2023 
Mercado (TWh) 514 653 822 927 
Participação (%) 
   PCH 
   Biomassa 
   Eólica 

 
3,5 
2,9 
1,0 

 
4,4 
3,7 
1,5 

 
5,2 
4,4 
1,8 

 
4,6 
3,9 
1,6 

Total (%) 7,4 9,6 11,4 10,1 
Fonte: SCHAEFFER et al. (2004). 

 

 

Tabela 5 - Participação das fontes contempladas no PROINFA no Cenári o Alternativo 

 2010 2015 2020 2023 
Mercado (TWh) 490 603 724 789 
Participação (%) 
   PCH 
   Biomassa 
   Eólica 

 
3,7 
3,0 
1,1 

 
4,8 
4,0 
1,6 

 
5,9 
5,0 
2,0 

 
5,4 
4,5 
1,9 

Total (%) 7,8 10,4 12,9 11,9 
Fonte: SCHAEFFER et al. (2004). 

 

 

Para os próximos 20 anos, há a previsão de crescimento da participação das 

fontes renováveis estimuladas pelo PROINFA no mercado de energia elétrica, de a-

cordo com os resultados da expansão de oferta, tanto para o Cenário Base quanto 

para o Cenário Alternativo, apresentados nas tabelas 4 e 5. Em ambos os cenários 

simulados a meta da segunda fase do PROINFA, de atendimento de 10% do mercado 

em 20 anos, é alcançada. Cabe ressaltar que no Cenário Alternativo esta meta é supe-

rada em 1,9%.  

Dado que o objetivo de expansão da oferta de renováveis na matriz de energia 

elétrica para os próximos 20 anos é alcançado nos dois cenários apresentados, discu-

tiremos no tópico seguinte como a introdução do mercado de certificados verdes e o 

desenvolvimento de projetos de MDL podem auxiliar na redução dos custos de contra-

tação de energia renovável através do PROINFA. 
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 6.2  APLICABILIDADE DO MERCADO DE CERTIFICADOS VERDES NEGOCIÁVEIS 
        NO BRASIL 
 

 A participação das fontes renováveis de energia na matriz de energia elétrica 

brasileira tende a ser cada vez mais relevante, seja para garantir a segurança do a-

bastecimento de energia (diminuindo a vulnerabilidade à crises como a ocorrida no 

País em 2001) através da diversificação das fontes de energia utilizadas para produ-

ção de eletricidade, seja como forma de atuar na melhoria das condições ambientais, 

através da redução de poluição local e redução da emissão de gases de efeito estufa.   

Para VAN DIJK et al. (2003), na atual fase de desenvolvimento da tecnologia e 

do desenvolvimento de mercado das energias renováveis, as políticas de apoio defi-

nem as bases de sua posição no mercado. 

 Com relação ao contexto mundial das fontes renováveis de energia, sua com-

petitividade ainda depende da maturidade das tecnologias existentes. Políticas especí-

ficas de apoio permanecerão necessárias nos próximos vinte anos para aperfeiçoar a 

tecnologia de renováveis, e levar a oferta e a demanda a um nível de maturidade em 

que possam competir com outras fontes de energia (VAN DIJK et al., 2003).  

Como foi visto no tópico anterior, atualmente o principal mecanismo de incenti-

vos as fontes renováveis de energia no Brasil é o PROINFA. Além do PROINFA, exis-

te ainda a possibilidade de promover as fontes renováveis de energia no País através 

da implementação de projetos de MDL, como foi discutido no segundo capítulo deste 

trabalho. É importante ressaltar que no escopo do MDL, o PROINFA está enquadrado 

como uma política “Tipo E+”63 adotada após a criação do Procotolo de Quioto, não 

devendo, portanto, ser considerada para a definição do cenário de linha de base para 

projetos de MDL no Brasil. Neste sentido, existe uma relação positiva entre a imple-

mentação de projetos de MDL no Brasil e as metas do PROINFA.  

                                                 
63 Para maiores detalhes sobre a influência de políticas nacionais na definição do cenário de 
linha de base vide tópico 3.2.1 deste trabalho. 
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 Neste tópico, discutiremos em que medida um mercado de certificados verdes 

pode se inserir neste contexto, em que, por um lado, já existe um programa de apoio 

aos renováveis (PROINFA) e, por outro, existe grande potencial para o MDL. Através 

de seu objetivo primário, redução das emissões de GEE, o MDL pode indiretamente 

estimular as fontes renováveis de energia. A princípio, os objetivos de ambos podem 

convergir sem problemas. 

 Como foi visto na análise dos mercados de certificados verdes existentes nos 

Estados Unidos, Holanda, Reino Unido e Dinamarca, os certificados verdes podem ser 

implementados para auxiliar o cumprimento de acordos voluntários ou cotas impostas 

pelo governo para utilização de fontes renováveis de energia. 

Cabe aqui ressaltar alguns dos motivos que levam à adoção de uma política de 

estímulo aos renováveis: internalização de externalidades (redução de poluição local); 

estímulo a fontes renováveis alternativas que não possuem maturidade tecnológica 

suficiente para garantir competitividade e, assim, penetrar no mercado; e garantia de 

segurança energética. 

Como foi visto anteriormente, os países analisados neste trabalho originalmen-

te adotaram políticas de incentivo às fontes renováveis de energia em conseqüência 

da crise energética da década de 70, e estas políticas foram evoluindo, até chegar ao 

final da década de 90, onde, a partir do advento do Protocolo de Quioto, novas preo-

cupações a respeito das mudanças climáticas globais e de conseqüente redução de 

emissão de GEE começaram a tomar forma. As políticas de apoio aos renováveis dos 

Estados Unidos, Holanda, Reino Unido e Dinamarca têm os seguintes objetivos: 

 

Estados Unidos – A aceitação das fontes renováveis de energia com parcela do forne-

cimento de combustíveis iniciou-se entre os estados americanos na década de 1970. 

Em 1978, como resposta a crise de energia, o PURPA foi desenvolvido pelo governo 

federal para promover fontes renováveis de energia e superar a dependência de petró-
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leo estrangeiro, diminuindo assim a vulnerabilidade da nação à interrupção de sua 

oferta (KITTLER, 2003). 

 

Holanda – Metas nacionais para energia renovável foram formuladas para 2010 com o 

objetivo de cumprir os compromissos de redução de emissão sob o Protocolo de Quio-

to (DE VRIES et al., 2003). 

 

Reino Unido – Os objetivos da política de incentivos aos renováveis do Reino Unido 

estão fortemente relacionados ao Programa de Mudanças Climáticas de novembro de 

2000, que estabelecido para definir uma estratégia para que o Reino Unido alcance os 

objetivos de redução de gases de efeito estufa do Protocolo de Quioto (DE VRIES et 

al., 2003). 

 

Dinamarca – O compromisso dinamarquês com a utilização das fontes renováveis de 

energia vem desde a crise do petróleo na década de 1970 (LAUBER, 2001). Este 

compromisso se deu através de pesada carga de subsídios às tecnologias de energia 

renovável. Atualmente, os principais objetivos de introduzir um mercado de eletricida-

de verde na Dinamarca são assegurar o desenvolvimento de tecnologias de energia 

renovável e ao mesmo tempo livrar o Governo da pesada carga existente de subsídios 

às tecnologias de energia renovável (MORTHORST, 1999). 

No caso brasileiro, o principal mecanismo de apoio aos renováveis tem como 

objetivo aumentar a participação da energia elétrica produzida por empreendimentos 

de Produtores Independentes Autônomos64, concebidos com base em fontes eólica, 

pequenas centrais hidrelétricas e biomassa, no Sistema Elétrico Interligado Nacional 

(BRASIL, 2002). Da forma como o PROINFA foi concebido, fica claro que o objetivo do 

Programa é a diversificação das fontes de energia utilizadas na geração de eletricida-

                                                 
64 Companhias cujo controle acionário não pertence a qualquer companhia de geração, distri-
buição ou transmissão (CAVALIERO e SILVA, 2005). 
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de, fato diretamente relacionado à crise de energia ocorrida no País em 2001. Contu-

do, não se pode afirmar que o objetivo da PROINFA é necessariamente o objetivo da 

política brasileira de incentivo aos renováveis. Assim, verifica-se que a política brasilei-

ra de apoio aos renováveis não tem objetivos tão claros como os das políticas de re-

nováveis dos países citados anteriormente. 

 Para analisar a aplicabilidade do mercado de certificados verdes no Brasil, uti-

lizaremos hipóteses baseadas nos seguintes objetivos para a política de renováveis 

brasileira: internalização de externalidades, estímulo a fontes renováveis alternativas 

emergentes e segurança energética. Além disso, também consideraremos a participa-

ção de projetos de MDL na análise, dado o potencial brasileiro para implementação 

destes projetos. 

Em tal estudo é importante lembrar que o mercado de certificados verdes é um 

mecanismo orientado ao mercado, com funcionamento diretamente relacionado às 

condições de oferta e demanda, e que privilegia as fontes renováveis de energia que 

estiverem mais próximas da competitividade. Este privilégio é derivado do fato de que 

o custo marginal dos certificados verdes pode ser definido como a diferença entre o 

custo de produção da última unidade eletricidade produzida a partir de renováveis e o 

preço da eletricidade no mercado à vista (MORTHORST, 2000).  

Sendo assim, o lucro que o produtor de eletricidade “verde” pode conseguir 

com a venda do certificados verdes dependerá de qual tecnologia será considerada no 

cálculo do custo produção de energia a partir de renováveis. Se este custo for definido 

por uma tecnologia energia renovável com pouca maturidade, quanto mais próxima da 

competitividade estiver a tecnologia de energia renovável utilizada pelo produtor na 

produção de eletricidade “verde”, maior será sua possibilidade de obtenção de lucro 

com a venda dos certificados.  
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Conforme discussão presente no quarto capítulo deste estudo, a demanda65 

pelos certificados verdes pode ser voluntária; pode ser imposta pelo governo aos con-

sumidores e/ou outros atores na cadeia de fornecimento de eletricidade (geradores, 

distribuidores, fornecedores), através de uma obrigação de gerar, transmitir ou com-

prar um determinado montante de certificados; ou o próprio governo pode atuar como 

comprador dos certificados verdes como forma de garantir um preço mínimo para os 

mesmos. 

Outro aspecto importante com relação aos certificados verdes é que eles estão 

relacionados com a produção de eletricidade, ou seja, se o objetivo da política de pro-

moção de renováveis for expandir outros elementos da matriz energética, não haverá 

espaço para o mercado de certificados verdes. 

Apresentados o atual contexto de apoio aos renováveis no Brasil e os aspectos 

referentes ao mercado de certificados verdes, analisaremos a aplicabilidade deste 

mecanismo no País, a partir das hipóteses levantadas a seguir. É importante ressaltar 

que são hipóteses que, para facilitar a análise, foram consideradas isoladamente, o 

que não significa que a política brasileira não possa abranger mais de um, ou mesmo 

todos dos objetivos descritos.  

 

1 – O objetivo da política de renováveis é garantir  a segurança no abastecimento 

de energia. 

 
Neste caso, poderíamos considerar a hipótese de garantia do fornecimento de 

energia elétrica. Como o PROINFA surgiu a partir de desdobramentos da crise de for-

necimento de energia elétrica ocorrida no Brasil em 2001, simplificaremos o objetivo 

da política nacional de renováveis como sendo o objetivo básico do PROINFA, que 

visa diversificar a matriz de energia elétrica através do aumento da participação da 

                                                 
65 Para efeito de simplificação da análise assumiremos que a demanda pelos certificados é 
criada pelo governo através de uma “cota de renováveis” imposta aos distribuidores de eletrici-
dade. 
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energia elétrica produzida por empreendimentos de Produtores Independentes Autô-

nomos com base em fontes eólica, biomassa e PCH. Consideraremos ainda que na 

segunda fase do Programa esta expansão deva ocorrer no limite em que não se altera 

a tarifa de eletricidade final em mais do que 0,5%. 

 Devemos também considerar o contexto brasileiro de oportunidades para proje-

tos de MDL, pois a implementação de projetos de MDL que sejam, por exemplo, base-

ados na substituição de combustíveis fósseis por biomassa em plantas de co-geração 

(como os projetos das usinas citadas no terceiro capítulo), pode aumentar a participa-

ção desta fonte de energia no mercado de eletricidade, o que por sua vez poderia au-

mentar a competitividade da tecnologia e, conseqüentemente, poderia reduzir seu pre-

ço final. Cabe aqui lembrar que na segunda fase do PROINFA, existe a restrição de 

que a expansão das fontes de energia estimuladas deva ocorrer no limite em que não 

se altera a tarifa de eletricidade final em mais do que 0,5%. Neste sentido a redução 

dos custos das fontes estimuladas é extremamente interessante, seja ele diretamente 

realizado pelo PROINFA, ou por outros mecanismos como o MDL.  

 Desta forma, podemos considerar a aplicabilidade do mercado de certificados 

verdes como uma fonte de receita além dos certificados de redução de emissões para 

os investidores em projetos de MDL, aumentando desta forma a atratividade destes 

projetos. Contudo, cabe a ressalva de que o cenário de linha de base brasileiro consi-

dera uma matriz energética relativamente limpa e que além disso, a não influência do 

PROINFA sobre o cenário de linha de base para implementação de projetos de MDL 

no Brasil pode ser revista, alterando os pressuposto aqui levantados sobre a aplicabili-

dade do mercado de certificados verdes no Brasil. 

 

Na figura 15, a hipótese discutida é apresentada de forma análoga a já realizada 

no capítulo 4, no tópico onde foi discutido o efeito combinado entre os mercados de 

carbono e de certificado verdes. 
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   Linha de Base MDL                                                                                                                                 150 U.E.  
                                                                                          < 15U.E. 
                                                           15 U.E.                                                      > 15 U.E. 
                                                                                                              Meta PROINFA 
                             (15 U.E.) 
 
 
  Expansão do Mercado   
           (50 U.E.)                        M1                          M2                         M3                               M4 
                                
 
 
 
      
  Mercado Atual 
      (100 U.E.)                             1                            2                            3                                  4 
    
 

   
 
            
 Fonte: Elaboração própria. 
 
 Figura 15: Evolução da estrutura de participação de renováveis no Br asil  
 
 
Onde: 
 
         – Parcela do mercado que será suprida com renováveis devido ao PROINFA 

 

         – Expansão de renováveis com Projetos de MDL (valor da redução de carbono) 

 
         – Expansão de renováveis com Mercado de Certificados Verdes  

 
M1 – Tamanho do mercado para licitação sem a existência do PROINFA (são selecio-

nadas as fontes de energia mais competitivas) 

 
M2 – Tamanho do mercado para licitação a partir da entrada do PROINFA (M2<M1) 

 
M3 – Tamanho do mercado para licitação com PROINFA + Projetos de MDL (M3<M2) 

 
M4 – Tamanho do mercado para licitação com PROINFA + Projetos de MDL + Merca-

do de Certificados Verdes (M4<M3) 

 
U.E. – Unidade de Energia 
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 Na figura 15, o valor de M1 eqüivale ao valor da compra de eletricidade produ-

zida para suprimento da expansão do mercado. Este valor será licitado pelo menor 

custo, favorecendo as fontes de energia mais competitivas. Em “2”, a quantidade de 

energia a ser licitada torna-se M2, uma vez que, com a entrada do PROINFA, 10% do 

mercado de energia elétrica deve ser suprido pelas fontes renováveis de energia (eóli-

ca, PCH e biomassa) estimuladas pelo Programa. 

Em “3”, quando passamos a considerar a implementação de projetos de MDL 

que geram eletricidade “verde”, parte dos 10% de eletricidade “verde” que deveria ser 

suprida pelo PROINFA passa a ser suprida pelo MDL. Com isto, os custos do governo 

com a contratação de eletricidade diminuem. Esta é uma situação benéfica para os 

consumidores finais de eletricidade dado que os custos incorridos pelo governo são 

rateados por estes consumidores. Além disso, a expansão da eletricidade “verde” ge-

rada por projetos de MDL faz com que a participação dos renováveis no mercado de 

energia elétrica seja superior a meta prevista no PROINFA, levando a uma nova redu-

ção da quantidade de energia elétrica licitada, agora denominada M3. 

 Com a introdução do mercado de certificados verdes em “4”, há uma nova re-

dução da quantidade de energia a ser contratada pelo PROINFA. Existem duas razões 

para esta redução. A primeira razão é derivada do fato que uma parte da eletricidade 

“verde” que seria contratada dentro do escopo do PROINFA passa a ser suprida pela 

cota de renováveis do mercado de certificados verdes. A segunda razão é que a intro-

dução do mercado de certificados verdes possibilitaria a expansão de projetos de MDL 

devido à atratividade que a receita proveniente da venda de certificados verdes traria 

para projetos de MDL com potencial de geração de eletricidade “verde”.  Neste contex-

to, é provável que a atuação do PROINFA restrinja-se ao estimulo às fontes renová-

veis de energia mais distantes da competitividade, uma vez que o desenvolvimento de 

projetos de MDL e a introdução do mercado de certificados verdes supririam a neces-

sidade de incentivar as fontes renováveis de energia mais próximas da competitivida-

de. 
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É importante ressaltar que essa redução no valor a ser licitado pelo PROINFA, 

proporcionado pela implementação de projetos de MDL que geram eletricidade “verde” 

ocorre devido ao fato de que o PROINFA pertence ao grupo de políticas “Tipo E+” a-

dotadas após a assinatura do Protocolo de Quioto, não sendo desta forma considera-

do na definição do cenário de linha de base para implementação destes projetos. 

 

 

2 – O objetivo da política brasileira é estimular f ontes renováveis alternativas, 

que não possuem maturidade tecnológica suficiente p ara garantir sua penetra-

ção no mercado. 

 
 Neste caso, é necessário retomar a idéia de que o mercado de certificados 

verdes é um mecanismo orientado ao mercado, e por isso irá privilegiar a adoção de 

tecnologias de energia renovável que estejam mais próximas da competitividade em 

detrimento de tecnologias emergentes. Assim, conclui-se que se o objetivo da política 

de renováveis brasileira for o estímulo a tecnologias de energia renovável com poucas 

chances de competir economicamente com as fontes convencionais, não haverá apli-

cabilidade para a implantação de um mercado de certificados verdes no Brasil. 

 Além disso, cabe a ressalva de que o PROINFA não contempla fontes renová-

veis alternativas, mas, principalmente, fontes renováveis de energia que já estão pró-

ximas da competitividade (PCH e biomassa). 

 

 

 3 – O objetivo da política brasileira de renovávei s é a internalização de externa-

lidades ambientais (redução de poluição local, redu ção de emissões de GEE). 

 
 No que diz respeito à redução de poluição local, o mercado de certificados ver-

des não é, a princípio, o instrumento mais indicado, visto que esta redução de poluição 

pode ser conseguida através de métodos como a substituição de combustíveis fósseis, 

que não necessariamente irão levar à geração de eletricidade “verde”. 
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 No tocante à redução de emissões de GEE, há um espaço potencial para o 

mercado de certificados verdes como forma de auxiliar a implementação de projetos 

de MDL no Brasil, conforme discutido no primeiro objetivo analisado. 

 Com base nos objetivos analisados, a principal conclusão a respeito do merca-

do de certificados verdes é que sua aplicabilidade no Brasil depende primordialmente 

dos objetivos traçados na política brasileira de apoio aos renováveis. Apesar disso, 

existem limitações nesta análise, a primeira reside no fato de que aplicabilidade consi-

derada no primeiro objetivo analisado depende da mensuração dos efeitos da imple-

mentação de projetos de MDL sobre a expansão da base de renováveis e sua relação 

com os objetivos estabelecidos no PROINFA. Além disso, esta aplicabilidade também 

depende de questões referentes a adicionalidade dos projetos de MDL. A segunda 

limitação reside no fato de que a análise foi realizada considerando objetivos distintos 

de maneira isolada, o que pode não ser necessariamente verdadeiro. A análise pode-

ria ser efetuada através da conjugação de diferentes mecanismos de apoio, de modo a 

adequar cada fonte de energia a ser estimulada ao seu mecanismo de incentivo mais 

adequado, ou seja, introduzindo instrumentos orientados ao mercado para tecnologias 

mais próximas da competitividade e mecanismos regulatórios para as fontes de ener-

gia renovável consideradas estratégicas, mas que não consigam entrar no mercado 

sem esquemas de incentivo.   

  

 

6.3  ANÁLISE DO(S) MECANISMO(S) DE APOIO A ENERGIA RENOVÁVEL MAIS 
       ADEQUADO(S) AO CASO BRASILEIRO 
 

 Como foi visto ao longo deste trabalho existem diversos mecanismos de incen-

tivo à produção de energia a partir de fontes renováveis. Estes mecanismos podem se 

tratar de acordos voluntários, políticas orientadas ao mercado, normas/padrões, sub-

sídios ou mesmo uma combinação de alguns destes mecanismos. 
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 Exemplos de combinações entre normas e políticas orientadas ao mercado 

(utilização de mercado de certificados verdes no auxílio do cumprimento de cotas de 

renováveis impostas pelo governo) foram apresentados no capítulo anterior. Em al-

guns estados norte-americanos e no Reino Unido o mercado de certificados verdes 

atua de forma a facilitar o cumprimento de cotas de produção de energia renovável de 

políticas de RPS. Existe a perspectiva de que o mesmo ocorra na Dinamarca a partir 

da entrada em vigor de seu mercado de certificados verdes, que tem a peculiaridade 

de substituir a política de renováveis anterior, que devido ao seu sucesso, impôs pe-

sado fardo ao governo, uma vez que se tratava de política baseada em subsídios. No 

caso holandês, o mercado de certificados verdes tem um papel parecido com o que 

este instrumento exerce no Reino Unido e em alguns estados norte-americanos. En-

tretanto, na Holanda as metas são estabelecidas a partir de um acordo voluntário rea-

lizado entre o governo e as concessionárias. 

Como já foi dito anteriormente, o Brasil é um país com grande potencial para 

implementação de projetos de MDL, e apesar de não possuir uma política de renová-

veis com objetivos claros, já possui um Programa de apoio às fontes renováveis de 

energia que atualmente não afeta o cenário de linha de base para implementação de 

tais projetos. 

Neste contexto, seria interessante que as oportunidades para o incentivo às 

fontes renováveis de energia fossem aproveitadas ao máximo, dado que este cenário 

pode vir a se alterar caso haja revisão por parte do Comitê Executivo do MDL na influ-

ência das políticas nacionais de apoio aos renováveis sobre o cenário de linha de base 

para o desenvolvimento de projetos de MDL. 

De acordo com a análise realizada no tópico anterior, a verificação do meca-

nismo mais adequado ao caso brasileiro também passa pela definição de quais objeti-

vos se deseja alcançar através de uma política de renováveis. 

Contudo, sejam quais forem estes objetivos, a literatura econômica nos mostra 

que, como foi discutido no segundo capítulo, usualmente o mercado não consegue 
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sozinho atuar de modo a fazer com que os agentes internalizem suas externalidades. 

Neste sentido, chega-se à conclusão de que para promover as fontes renováveis de 

energia, provavelmente a configuração mais interessante será a da combinação de 

instrumentos regulatórios com mecanismos orientados ao mercado. 

Com base nesta conclusão, sugere-se que no atual cenário brasileiro, a combi-

nação entre a introdução de um mercado de certificados verdes (que necessitaria da 

introdução de um sistema de “cotas de renováveis” semelhante aos sistemas de RPS 

descritos ao longo deste trabalho66), como instrumento de atratividade extra para pro-

jetos de MDL, aliada ao PROINFA, poderia trazer benefícios interessantes para a ex-

pansão das fontes renováveis de energia no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Ressalvadas as características do modelo institucional do setor elétrico brasileiro. 
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7   CONCLUSÕES  
 

A pesquisa para realização deste trabalho foi motivada pelo fato de que no 

Brasil as fontes renováveis de energia possuem um importante papel na diversificação 

da matriz energética, como forma de reduzir a vulnerabilidade à crises no abasteci-

mento de energia como a ocorrida em 2001. Com o atual quadro de mudanças climáti-

cas globais o papel exercido pelas fontes renováveis de energia no controle da polui-

ção local e conseqüentemente na redução de emissão de GEE torna-se ainda mais 

relevante. O problema básico de introdução destas fontes de energia é baseado no 

fato de que salvo em casos específicos, as tecnologias de energia renovável ainda 

não possuem maturidade suficiente para garantir sua competitividade perante as fon-

tes de energia convencionais sem que precisem contar com mecanismos de apoio. 

O objetivo principal do trabalho foi verificar a aplicabilidade do mercado de cer-

tificados verdes no Brasil, analisando sua relação com o Mecanismo de Desenvolvi-

mento Limpo na promoção das tecnologias de energia renovável. Além disso, buscou-

se também verificar qual o mecanismo de incentivo às fontes renováveis de energia 

mais adequado ao caso brasileiro. Para alcançar tal objetivo o trabalho foi estruturado 

da seguinte forma: 

 No segundo capítulo foi realizada uma abordagem da literatura existente sobre 

os mecanismos de controle da poluição, onde são descritos alguns instrumentos de 

política ambiental como as normas (aplicação de multas), as taxas sobre emissões, os 

subsídios e os certificados negociáveis de poluição. 

 No terceiro capítulo foi discutido o cenário atual das ações com relação às 

mudanças climáticas globais, descrevendo o Protocolo de Quioto, que em seu escopo, 

define metas de redução de emissões de GEE, e que por conseqüência tem sido um 

dos principais responsáveis pela adoção de políticas de incentivos a tecnologias de 

energia renovável em países industrializados, visto que estas também podem ser uma 

alternativa para obter as reduções de emissão de GEE acordadas no documento. 
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O segundo e terceiro capítulos serviram, em conjunto, como fundamentação 

para a análise do mercado de certificados verdes, e de sua interação com o mercado 

de carbono, desenvolvida no quarto capítulo desta dissertação. 

No quarto capítulo do trabalho foi efetuada uma análise da utilização dos mer-

cados de carbono e de certificados verdes para a promoção de fontes renováveis de 

energia em suas diferentes abordagens de aplicação. Uma das conclusões obtidas 

neste capítulo é que a partir da existência de um mercado futuro de certificados ver-

des, novos investimentos em capacidade instalada de tecnologias de energia renová-

vel podem ser viabilizados. Uma outra conclusão obtida neste capítulo é que apesar 

da relação de complementaridade que pode ser estabelecida entre os mercados de 

certificados verdes e de carbono em determinadas situações, nem sempre o ótimo do 

mercado de certificados verdes será igual ao ótimo do mercado de carbono, como 

pôde ser visto no caso da utilização de certificados verdes para substituição de com-

bustíveis fósseis. A utilização do mercado de certificados verdes para este fim possi-

velmente reduziria as emissões de GEE, mas seu objetivo poderia estar relacionado à 

segurança energética, não possuindo, desta forma, relação direta com a questão das 

mudanças climáticas, que seria, por sua vez, o objetivo de um mercado de carbono. 

No quinto capítulo foram apresentados os mercados de certificados verdes de 

quatro países: Estados Unidos, Holanda, Reino Unido e Dinamarca. Em três destes 

países, Estados Unidos (cabendo uma ressalva para o fato de que nem todos os esta-

dos utilizam esta política), Reino Unido e Dinamarca são adotadas políticas de promo-

ção de fontes renováveis de energia baseadas no Renewables Portfolio Standard on-

de uma determinada cota de utilização de fontes renováveis de energia é requerida 

por instrumentos regulatórios. No caso da Holanda, que não utiliza o Renewables Port-

folio Standard, o sistema é voluntário. É importante ressaltar que, em todos os países 

estudados, os certificados verdes atuam como um instrumento auxiliar, ou seja, são 

utilizados para facilitar o cumprimento das metas de promoção de fontes renováveis 

de energia (novamente cabe uma ressalva para o caso dos Estados Unidos, pois 



 111

mesmo entre os estados que adotaram o RPS existem aqueles que não usam certifi-

cados verdes). 

No sexto capítulo foi apresentado um panorama das fontes renováveis de e-

nergia no Brasil e dos mecanismos de promoção de renováveis atualmente em vigor. 

Foi verificado que o principal mecanismo brasileiro de incentivo aos renováveis é o 

PROINFA. Com base nos objetivos do PROINFA, da perspectiva da expansão da ofer-

ta de renováveis estimulados pelo Programa simulada em trabalho realizado no PPE e 

considerando o potencial brasileiro para implementação de projetos de MDL foi reali-

zada neste capítulo a análise da aplicabilidade do mercado de certificados verdes no 

Brasil e também foi discutido qual mecanismo de apoio aos renováveis é mais ade-

quado ao caso brasileiro. 

Para tais análises, foram formuladas algumas hipóteses sobre os objetivos da 

política brasileira de incentivo às fontes renováveis de energia, uma vez que estes 

objetivos ainda não estão claramente definidos, e que também não se pode afirmar 

que o objetivo do PROINFA seja necessariamente o objetivo desta política. A partir 

destas hipóteses ficou evidenciado que a aplicabilidade do mercado de certificados 

verdes no Brasil está diretamente relacionada ao objetivo da política brasileira de a-

poio aos renováveis e que o cenário de linha de base brasileiro, caracterizado por uma 

matriz energética relativamente limpa tem grande relevância sobre o desenvolvimento 

de projetos de MDL no País. 

Também ficou claro durante o estudo que a melhor opção de incentivo aos re-

nováveis não é realizada através de um mecanismo isolado, e sim através da combi-

nação de diferentes mecanismos, principalmente no que se refere à associação de 

mecanismos orientados ao mercado e instrumentos regulatórios. Esta conclusão é 

derivada do fato de que, em muitos casos, a internalização de externalidades ambien-

tais negativas pode ser até socialmente eficiente em custos, contudo, a não internali-

zação destas externalidades por parte do agente causador será sempre mais eficiente 
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sob o seu ponto de vista. Neste caso, a presença do instrumento de comando e con-

trole faz-se necessária, além dos instrumentos mais orientados ao mercado. 

Recomendações para estudos futuros ficam por conta da formalização e quan-

tificação da inserção de um mercado de certificados verdes no Brasil. Pode ser simu-

lado o comportamento deste mercado dentro da ótica de um planejamento integrado 

de energia, e seus impactos sobre metas de redução de CO2. 

 Além disso, também pode ser mensurada, através de simulação, a expansão 

das fontes renováveis de energia a partir da implementação de projetos de MDL no 

Brasil. Cabe ressaltar a relevância desta quantificação no embasamento da hipótese 

de aplicabilidade de um mercado de certificados verdes no País como forma de atrair 

investimentos para projetos de MDL. 

Uma outra recomendação para trabalhos futuros é o aprofundamento do estu-

do sobre como a existência de um mercado futuro de certificados verdes poderia viabi-

lizar a expansão da capacidade instalada de tecnologias de energia renovável no País. 
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