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o que é crédito de  carbono ? 
Créditos de carbono ou Redução Certificada de Emissões são
certificados emitidos para uma pessoa ou empresa que reduziu a
sua emissão de gases do efeito estufa as  unidades de medida que
correspondem, cada uma, à uma tonelada de dióxido de carbono
equivalente (t CO2e). Essas medidas servem para calcular a
redução das emissões de gases do efeito estufa (GEE)

https://www.ecycle.com.br/gases-do-efeito-estufa/


O Mercado de Carbono foi desenvolvido na década de 1970 nos Estados Unidos,
mas só veio ganhar fama em 1990 quando as questões climáticas começaram a ser
mais relevantes.
Em 1997 com o Protocolo Kyoto foi criado o programa Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo, com o objetivo de diminuir a emissão de gases do efeito
estufa com  meios alternativos e uma forma dos  países signatários  cumprirem a 
 meta estabelecida, como Mercado de Carbono ou a Redução certificada de
Emissões.
 Em outro momento o Mercado de Carbono entrou novamente em Check na 
 Conferência das Nações Unidas Sobre mudanças Climáticas que ocorreu em  2015
em Paris, onde em seu artigo 6º, dava possibilidade dos países  negociarem uns com
os outros sobre o os créditos de carbono.  

  onde  Surgiu Mercado de Carbono ? 



Países e empresas terão metas ambientais para a redução da emissão de carbono. Quando um país
ou empresa diminuir a emissão para além das metas estabelecidas terão créditos de carbonos que
poderão vender para países e/ou empresas que não conseguirem atingir a meta. Assim, a empresa
ou país poluidor pagará por não alcançar as metas ambientais enquanto aqueles que conseguiram
reduzir as emissões receberão por isso.
 Por convenção, uma tonelada de dióxido de carbono (CO2) corresponde a um crédito de carbono.
Este crédito pode ser negociado no mercado internacional. A redução da emissão de outros gases,
igualmente geradores do efeito estufa, também pode ser convertida em créditos de carbono,
utilizando-se o conceito de carbono equivalente.

como  funciona o mercado de
carbono ? 



ESPECIFICAMENTE PARA OS PAÍSES,
COMO FUNCIONA ESSE MERCADO?

De acordo com o Protocolo, os países desenvolvidos aceitaram
compromissos diferenciados de redução ou limitação de
emissões entre 2008 e 2012 (representando, no total dos países
desenvolvidos, redução em pelo menos 5% em relação as
emissões combinadas de gases de efeito estufa de 1990). 

quais são os países  que aceitaram o compromisso?
As metas estabelecidas no Protocolo de Quioto se aplicam apenas aos países desenvolvidos
listados no Anexo B do Protocolo (correspondente ao Anexo I da Convenção do Clima – RIO-
92), a saber: – Países europeus ocidentais (Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Dinamarca,
Eslovênia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Islândia, Itália, Liechtenstein,
Luxemburgo, Mônaco, Noruega, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, Suécia e Suíça); –
Países industrializados do leste europeu (Bulgária, Eslováquia, Hungria, Polônia, República
Checa e Romênia); – Países industrializados da ex-União Soviética (Rússia, Ucrânia, Estônia,
Letônia e Lituânia); – Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Japão.

 



O Brasil não tem compromissos
de redução ou limitação de
emissões de gases de efeito

estufa, pois é considerado país
em desenvolvimento.

 

Atenção!!!
 



O mercado voluntário é formado por empresas que de forma voluntária compensam
a emissões de carbono comprando créditos de outras empresas que comprovam que
são capazes de tirar carbono da atmosfera através de atividades florestais ou
substituição de uma energia suja, como o carvão, por fontes limpas, como usinas
solares. Nessa modalidade, empresas com metas de neutralização de carbono
negociam seus certificados segundo a lei de oferta e demanda.

O mercado regulado é mantido por governos dispostos a ajustar de alguma forma o
comércio de carbono. Nesse mercado, as empresas precisam concordar em tomar
medidas para emitir menos. O mercado regulado mais importante é o europeu,
chamado Emissions Trading System e mantido pela União Europeia, mas há órgãos
relevantes na Califórnia e na China, que implantou um sistema assim em 2020.

 

QUAIS OS TIPOS DE MERCADO DE
CARBONO EXISTENTE?

Existem dois tipos de Mercado de Carbono. 



Sequestro de carbono é a expressão utiliza para definir o processo de retirada de gás carbônico da
atmosfera. Naturalmente, esse processo é realizado pelo crescimento dos vegetais por meio da
fotossíntese e pela absorção do oceano e do solo. Algumas atividades econômicas e o uso de novas
tecnologias poderão realizar o sequestro de carbono.
 Em geral, conter o desmatamento e a degradação de áreas, bem como, recuperar áreas degradas
contribui para o sequestro de carbono realizado pela própria natureza. 
O Projeto REDD (Redução De Emissões Por Desmatamento E Degradação) tem como objetivo fazer
com que os países ricos e poluidores paguem aos países em desenvolvimento que ainda possuem grande
parte das florestas do mundo — a exemplo da Amazônia — para que estes países mantenham suas
florestas sem desmatar fazendo com que própria natureza sequestre o carbono da atmosfera.

O QUE É SEQUESTRO DE CARBONO,
COMO FUNCIONA?



O Mercado de carbono nada mais é que uma licença paga pelas empresas e países
poluidores para que continuem a poluir. Na prática, os países ricos continuarão
poluindo e pagarão preços módicos para os países em desenvolvimentos gerar os
créditos de carbono.
A Poluição e degradação da natureza continuará existindo e esse modelo de
mercado só será lucrativo para as grandes empresas e países ricos, afinal, o crédito
de carbono nunca será mais caro que o próprio produto fabricado.
Além disso, há diversas críticas ao modelo, haja vista a dificuldade técnica de
mensurar o quanto realmente está sendo compensado de carbono. Há diversas
investigações que indicam fraudes no sistema de compensação de carbonos, além da
baixa integridade e eficiência.

o Mercado de carbono resolve o problema
ambiental ?



Ao invés de se criar um novo mercado com créditos de carbonos, a solução mais eficaz é financiar as
práticas sustentáveis utilizadas diariamente por diversos setores da sociedade, tais como, os povos
indígenas e comunidades quilombolas, extrativistas, ribeirinhas e camponeses, além da agricultura
familiar e projetos de agroecologia que são implementadas nas periferias de grandes cidades.Mudar a
forma de exploração e a relação do homem com o campo é de suma importância para a
sustentabilidade do planeta.

QUAIS OUTRAS PROPOSTAS PARA
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE?



O QUE NÓS CRISTÃOS
TEMOS A VER COM O
TEMA?
E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no
Jardim do Éden para lavrar e o guardar. Gênesis
2:15



A nossa relação com o meio Ambiente e com o Planeta Terra não é de propriedade, mas de cuidadores,
de pessoas que zelam e administras o recurso com objetivo de gerar sustento e justiça.

A Bíblia fala que a natureza geme até agora, com dores de parto esperando aguardando a redenção em
Cristo Jesus (Romanos 8:22). 

Somos embaixadores do Reino de Deus, somos conhecidos como Cristãos porque devemos ser como Cristo
e, portanto, sermos coparticipantes da obra da redenção, inclusive da própria natureza. 

Não podemos aceitar que a obra de Deus que é a natureza seja valorada, precificada, vendida e
destruída unicamente em busca de vaidades do homem e a busca incondicional pelo lucro.  Temos o
dever bíblico de cuidar do Planeta, zelar pela diversidade das espécies e preservação ambiental. 



fontes usadas:
https://www.cartacapital.com.br/opiniao/o-mercado-de-carbono-nao-passa-de-uma-licenca-para-poluir/. O conteúdo de
CartaCapital está protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Essa defesa é necessária para manter o

jornalismo corajoso e transparente de CartaCapital vivo e acessível a todos
 
 

https://www.nexojornal.com.br/explicado/2019/10/04/Cr%C3%A9dito-de-carbono-a-aposta-de-mercado-contra-o-efeito-estufa
 

https://umsoplaneta.globo.com/clima/noticia/2021/07/08/mercado-de-carbono-o-que-e-e-como-funciona-uma-das-principais-
apostas-contra-as-mudancas-climaticas.ghtml

 
https://ipam.org.br/cartilhas-ipam/o-que-e-e-como-funciona-o-mercado-de-carbono/

 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-10/agencia-brasil-explica-o-que-e-e-como-funciona-o-mercado-de-

carbono
 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70328/693406.pdf?
sequence=2#:~:text=%E2%80%93%20Estados%20Unidos%2C%20Canad%C3%A1%2C%20Austr%C3%A1lia,%C3%A9%20consi

derado%20pa%C3%ADs%20em%20desenvolvimento.
 

https://www.ecycle.com.br/sequestro-de-carbono/
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https://ipam.org.br/cartilhas-ipam/o-que-e-e-como-funciona-o-mercado-de-carbono/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-10/agencia-brasil-explica-o-que-e-e-como-funciona-o-mercado-de-carbono
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70328/693406.pdf?sequence=2#:~:text=%E2%80%93%20Estados%20Unidos%2C%20Canad%C3%A1%2C%20Austr%C3%A1lia,%C3%A9%20considerado%20pa%C3%ADs%20em%20desenvolvimento
https://www.ecycle.com.br/sequestro-de-carbono/


conheça  a rede cristã de Advocacia
Popular (ReCAP)

@advocaciapopularcrista

Facebook e
Instagram

http://advocaciapopularcrista.com.br/

Site 

Advogados e acadêmicos de Direito
 cadastro para  filiação:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LScsHavyp0kjh749xDvEUmEXAnQL8DsH
ayj_3jQGHbVUAiLjEw/viewform?
usp=sf_link

Seja um Membro!


