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Resumo 

 A preocupação ambiental na atualidade congrega diversas áreas de atuação 

profissional, sendo que o Engenheiro de Produção é um dos profissionais mais 

completos e capacitados para atuar. A pesquisa em curso visa compreender o 

funcionamento do mercado de carbono, que movimenta milhares de dólares e pode 

beneficiar muitas empresas.  

O mercado surge em resposta às preocupações internacionais com os Gases 

de Efeito Estufa (GEE), sendo o Protocolo de Quioto um dos principais responsáveis 

pela efetivação do mercado, assinado em 1997, e ratificado 1999. Entre os objetivos 

pretendidos busca-se a conscientização dos países signatários em reduzir os gases. 

A partir daí, os países ou empresas devem montar estratégias para manterem-se 

abaixo da cota, o que possibilita o surgimento do comércio, quando um agente emite 

menos que a cota e vende para outro que a ultrapassou. 

Introdução 

No decorrer da ECO-92, no Rio de Janeiro, criou-se a Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre a Mudança Climática onde ficou decidido que os países eram 

responsáveis pela conservação do clima independentemente do tamanho da nação 

em questão. Logo após, foi criado no Japão, o Protocolo de Kyoto, um tratado 

internacional, que consiste em limitar a propagação de gases que acentuam o efeito 

estufa. Este Protocolo, só entrou em vigor em novembro de 2004 com a ratificação 

da Rússia, atingindo, assim, a meta de 55% das emissões globais requerida pelo 

tratado. 

Por isso, foi colocada em prática, a ideia do Mercado de Carbono, onde se 

definiu que uma tonelada de dióxido de carbono (CO2) corresponde a um crédito de 

carbono. Importante salientar que esses créditos são considerados commodities, ou 

seja, são mercadorias negociadas com preços estabelecidos pelo mercado 

internacional. 

Objetivo 

 Com base na bibliografia a ser estudada pretende-se analisar os benefícios e 

o crescimento do mercado de carbono em prol da preservação ambiental.  

 

 



Metodologia   

 As técnicas que se pretende utilizar serão a leitura da bibliografia disponível 

em diversos sites especializados procurando a compreensão do contexto das 

evoluções dos Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL) e, também, a 

avaliação financeira das operações de crédito de carbono, o que é caracterizado 

como pesquisa documental.  A escolha destas técnicas foi baseada na necessidade 

de entendimento do comportamento tanto das empresas envolvidas quanto do 

mercado econômico, dentro do contexto estrutural que estão inclusos. 

Desenvolvimento 

 Sabemos que a redução dos gases (GEE) é medida em toneladas de dióxido 

de carbono equivalente, t CO2e. O cálculo da quantidade de créditos emitidos por 

cada projeto é calculado através de parâmetros científicos preestabelecidos, sendo 

que, para a emissão de cada elemento poluente utiliza-se um fator individual para o 

cálculo.  

 Depois que um projeto de redução de gases é aprovado, o Conselho 

Executivo do MDL emite a RCE, documento eletrônico que especifica os créditos de 

carbono adquiridos por cada projeto, especificamente. Os números do MDL indicam 

que, até julho de 2012, foram aprovados e registrados na ONU 4.329 projetos de 

todo o mundo. Neste mesmo ano, registrou o equivalente a um terço das emissões 

globais de CO2, calculado como 10,7 bilhões de toneladas do gás. 

 

 O preço atual de cada crédito é de 6 a 7 euros, já tendo atingido o valor de 20 

euros antes da crise financeira internacional, de acordo as informações divulgadas 

pela Abemc (Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Carbono). O valor 



total do mercado mundial alcançou US$ 176 bilhões, crescendo 11% em 2011, 

conforme o relatório “State and Trends of the Carbon Market”.  

Segue abaixo o gráfico da variação do preço do crédito de carbono (em 

tonelada). 

    Crédito Carbono € 6,38 (Data: 22/08/2014 – Hora: 13h00min)        
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      http://br.investing.com/commodities/carbon-emissions-streaming-chart 

O valor, muito abaixo da expectativa, ainda não se tornou um motivo para o 

investimento em tecnologias sustentáveis e limpas para substituir as de alto 

carbono, logo o mercado de carbono não obtém a eficiência em redução de 

emissões que era esperada, porém, as estabilizou.  

Resultados preliminares 

O mercado de carbono exige o empenho conjunto das empresas, da 

população e dos governos para reduzir as emissões de gases poluentes. A ideia do 

mercado foi a estimulação para que os países e seus setores produtivos se 

preocupassem com as questões climáticas. Por ser um assunto grave nos dias de 

hoje, ainda há muito que se fazer por parte de todos. Mas é possível enxergar um 

futuro promissor assim que o mercado passar de regional a mundial. Alcançando, 

desta maneira, certa credibilidade e um crescimento no volume de negócios. 
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