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Empresas brasileiras já lucram com a preservação ambiental no mercado de créditos de 
carbono. 
 
Além da preocupação com a natureza, empresas que realizam atividades com algum impacto 
ambiental agora têm motivo extra para combater o efeito estufa: dinheiro. Isso mesmo. 
Atualmente, é possível gerar receitas com a implantação de projetos antipoluição nos 
negócios. O benefício financeiro é previsto e garantido pelo Protocolo de Kyoto, tratado 
internacional discutido em 1997 no Japão, que obrigou países industrializados signatários a 
diminuírem em 5,2% suas emissões de gases do efeito estufa até o ano de 2012. Para facilitar 
o cumprimento da meta, várias medidas foram propostas, entre elas a adoção dos chamados 
Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDLs).  
 
O princípio é simples. Países ricos estão autorizados a atingir suas cotas de redução 
literalmente comprando o direito de poluir de nações menos industrializadas, onde empresas 
locais, por sua vez, investem em projetos de neutralização de carbono. A recompensa pela 
medida é o ganho de bônus comercializáveis no mercado internacional. É o chamado mercado 
de créditos de carbono. 
 
Para cada tonelada de carbono seqüestrada, a empresa anfitriã do projeto ganha uma unidade 
de crédito representada pelo Certificado de Redução de Emissões (CER). Esses títulos podem 
ser comprados ou vendidos diretamente entre as partes interessadas ou então negociados nas 
chamadas plataformas ou esquemas de negociação, que nada mais são do que bolsas 
ambientais. Atualmente, existem 2.220 projetos em atividade no mundo, sendo 250 pleiteados 
pelo Brasil.  
 
Do montante nacional, aproximadamente 120 obtiveram créditos, e cerca de 50 empresas do 
país já se beneficiaram com operações nesse mercado. Entre os compradores de títulos 
brasileiros, estão Alemanha, Holanda, Inglaterra e Japão. Calcula-se que, em todo o globo, 
mais de 202 milhões de toneladas de carbono tenham sido neutralizadas e negociadas com a 
adoção de MDLs. E os recursos previstos para essa finalidade até 2030 estão estimados em 
3% do PIB mundial. 
 
Todo o processo de entrada no mercado de crédito de carbono envolve o cumprimento de 
regras claras e rígidas. É acompanhado de perto pela Organização das Nações Unidas (ONU) 
por meio de representações locais distribuídas em diversas partes do globo. Os projetos de 
neutralização, por exemplo, devem ser aprovados tanto pelo governo do país exportador de 
créditos como pelo governo do comprador. No Brasil, a autoridade responsável designada é a 
Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, comitê executivo da ONU localizado no 
Ministério da Ciência e Tecnologia, em Brasília. É nesse órgão técnico que os projetos são 
recebidos e analisados em primeira instância. 
 
Segundo o especialista em mercado de crédito e consultor da MAR Assessoria Ambiental 
Roulien Vieira, o primeiro passo para a elaboração de um projeto consistente é verificar qual o 
fluxo de carga ambiental da empresa, ou seja, a quantidade de poluentes por ela gerados. 
Com os dados, é possível determinar que procedimentos devem ser modificados a fim de 
tornar sua produção mais limpa.  
 
As melhorias podem incluir captura de gás metano em aterros sanitários, tratamento de 
dejetos suínos, geração de energia por fontes renováveis, reflorestamento e substituição de 
combustíveis utilizados em caldeiras ou meios de transporte. “Uma indústria, por exemplo, 
pode instalar novos filtros de chaminé que reduziam em 20% sua poluição. É sobre esse 
percentual que ela ganharia créditos”, explica Vieira. Todas essas informações devem ser 
descritas na chamada linha de base do projeto. 
 
A grande novidade nesse mercado agora é que projetos antipoluição de pequena escala 
também são aceitáveis. Anteriormente, a ONU exigia neutralização mínima de 150 mil 



toneladas de carbono. Hoje, o número caiu para 15 a 30 mil toneladas, dependendo do 
poluente. “Isso, com certeza, está ao alcance, por exemplo, de indústrias menores”, afirma 
Vieira. O especialista explica que é possível prever não só a neutralização do carbono em si, 
mas também de outros gases parametrizados para carbono no Protocolo de Kyoto. “Uma 
indústria plástica, por exemplo, emite gases com potencial poluidor 14 mil vezes maior do que 
o dano gerado pelo gás carbônico. Mitigando alguns gramas daquele gás, é possível 
contemplar um projeto de pequena escala, porque seu valor pode ser multiplicado, neste caso, 
14 mil vezes”, exemplifica.  
 
 

 
Sadia: dejetos de suínos são fermentados por bactérias em tanques cobertos, evitando a emissão na atmosfera de gás 

metano, substância 21 vezes mais poluente que o CO2 
 
 
Certificação 
 
Propostas as melhorias de redução de poluentes, a próxima medida é descrever no projeto 
como se dará o acompanhamento, dentro da empresa, dos trabalhos de seqüestro de carbono. 
Certificadoras credenciadas pela ONU são encarregadas de verificar, posteriormente, o sistema 
de monitoria proposto e emitir relatórios de avaliação. Para cada tipo de atividade, existe uma 
entidade específica. “A certificadora para uma central hidrelétrica é diferente daquela solicitada 
para averiguar processos de filtragem industrial”, diz Roulien Vieira. 
 
Com linha de base e sistema de monitoria determinados, o documento já pode ser enviado 
para a Comissão Interministerial da ONU, onde será submetido à análise por até dois meses. 
Segundo Vieira, esse período não é resultado de burocracia no processo, mas sim de uma 
análise profunda e séria. “Brasília é simplesmente um filtro para que o projeto não chegue à 
ONU sem os padrões necessários”, explica. Ainda na representação brasileira do órgão, caso 
algum procedimento sugerido no projeto necessite de mudanças pequenas, sua aprovação se 
dará com ressalvas e prazo estipulado para cumprimento dos ajustes. Somente após sua 
realização é que o projeto será validado e liberado para execução. 
 
Prevendo o tempo que todo esse processo inicial leva, empresas têm se preparado com até um 
ano de antecedência para entrar no mercado de crédito de carbono. “A média de espera entre 
envio do projeto e sua validação é de 8 a 12 meses”, diz Vieira. As causas mais comuns para a 
demora, porém, são despreparo da empresa na elaboração do documento e na implantação de 
atividades ambientais, além de atrasos na chegada e instalação de novos equipamentos.  
 
Caso a empresa tenha interesse em realizar melhorias antes mesmo da aprovação de seu 
projeto na ONU, também poderá ter direito aos créditos, mas somente após a homologação 
dos títulos. “É necessário, porém, documentar tudo para mostrar que ela estava contando com 
os créditos para fazer as mudanças”, acrescenta o especialista.  
 
Assim que o projeto entra em atividade, os créditos são emitidos e liberados para negociação. 
Daí podem ser registrados na agência ambiental do país onde há interesse em vendê-los. 
Muitas vezes, essas instituições são as próprias plataformas de negociação, locadas nos países 
ricos que fazem parte do grupo denominado Anexo-1 pelo Protocolo de Kyoto.  
 
Segundo Vieira, ao registrar créditos é fundamental levar em conta as bolsas que oferecem o 
melhor preço e determinar qual das modalidades de registro será mais rentável à transcrição 



dos títulos. “No mundo, há plataformas que negociam não só carbono, mas também metano, 
óxido nitroso, energia ou água.  
 
Posso registrar meu cliente na bolsa que compra os elementos poluidores de sua empresa. 
Assim, garanto um melhor valor de venda para ele”, explica o consultor da MAR Assessoria 
Ambiental. Nas bolsas ambientais, a empresa operadora pode vender lotes cuja quantidade 
mínima exigida geralmente é de 150 mil certificados. Após o fim de cada transação, é possível 
optar por outra bolsa ambiental ou investidor. 
 
 
 

 
Raudi: utilização de CO2 renovável neutralizará 120 mil toneladas de gás carbônico até 2011 

 
 
Dejetos suínos 
 
No Brasil, não existem plataformas ambientais, apenas o banco de projetos, mas várias 
empresas do país já operam no mercado internacional de títulos. Entre elas, a Sadia, indústria 
de alimentos que instalou biodigestores em 90% das propriedades de seus fornecedores. Com 
o novo equipamento implementado pelo Programa 3S da empresa, os dejetos de suínos 
gerados nas granjas são fermentados por bactérias em tanques cobertos, evitando a emissão 
na atmosfera de gás metano (CH4), substância 21 vezes mais poluente que o dióxido de 
carbono (CO2).  
 
Para realizar o investimento, a companhia contou com financiamento do BNDES no valor de R$ 
60,5 milhões e, em maio de 2006, fechou contrato de R$ 80 milhões com o European Carbon 
Fund (ECF) pela venda de 2,5 milhões toneladas de carbono em mercado futuro. Cada lote de 
crédito do 3S (410 mil toneladas) será entregue anualmente até o final de 2013.  
 
Pequenas e médias empresas também já se preparam para operar no mercado. Desde 2004, a 
paranaense Raudi iniciou sua fabricação de sais químicos utilizando CO2 renovável. “Usamos 
fermentação alcoólica como fonte geradora do gás”, explica o sócio-diretor da empresa, 
Ricardo Audi Filho. A substância é uma das matérias-primas do processo de obtenção de sais, 
tal como o bicarbonato de sódio utilizado em bolos, antiácidos, pastas de dente e extintores de 
incêndio. Com o processo ambientalmente limpo, a empresa prevê a neutralização de 120 mil 
toneladas de CO2 até 2011. 
 
Embora todos os procedimentos para uso de MDL sejam públicos, é recomendada a 
contratação de uma consultoria ambiental. O acompanhamento dos processos por assessores 
qualificados pode aumentar o potencial de aprovação dos projetos, agilizar a homologação dos 
créditos e até mesmo poupar as empresas de custos adicionais, caso as exigências da ONU 
não sejam rigorosamente seguidas. 
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