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1. Introdução

A discussão sobre o estabelecimento de mercados de carbono tem começado 
a ocupar uma parcela significativa da agenda de discussões sobre o tema de 
mudança do clima nas esferas municipal, estadual e federal do governo brasileiro. 
O posicionamento do Brasil no cenário internacional também tem ratificado uma 
mudança, ao adotar um compromisso nacional voluntário de redução de emissões 
de gases de efeito estufa (GEE), que se reflete nos compromissos assumidos pelo 
país e que poderão ser cobrados nas negociações internacionais, como as Nationally 
Apropriate Mitigation Actions (NAMAs1) submetidas à Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima (da sigla em inglês, UNFCCC) no âmbito 
do Acordo de Copenhague e que devem contar com financiamento internacional. 
Experiências internacionais importantes, como o European Emissions Trading 
Scheme (EU-ETS) na Europa2, o Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) e 
o AB323 nos Estados Unidos, o Carbon Pricing Mechanism (CPM) na Austrália 
e os sistemas subnacionais de cap-and-trade na China, por exemplo, também 
evidenciam a maturidade que o tema já alcançou internacionalmente e podem 
servir de referência para o estabelecimento de um mercado de carbono no país.

Negociações Internacionais.

A discussão sobre mercados remonta às negociações internacionais sobre 
mudança do clima. Dentro do arcabouço do Protocolo de Quioto, firmado em 
1997, foram estabelecidos três mecanismos de flexibilização com o objetivo de 
ajudar países desenvolvidos, denominados de países Anexo I4 , a cumprir com sua 
obrigação de limitação ou redução de emissões de GEE. As reduções de emissões 
passaram a ter um valor econômico associado a elas, criando assim um incentivo 
para instituições privadas investirem em oportunidades de redução de emissões. 
Antes mesmo do estabelecimento do Protocolo de Quioto, outras iniciativas, como 

1. As NAMAs são ações voluntárias de mitigação. Embora apenas as NAMAs financiadas externamente sejam passíveis 

de fato de cobrança, qualquer compromisso que o país assuma internacionalmente e não cumpra pode causar algum 

desconforto político.

2. O EU-ETS opera desde 2005, sendo o primeiro mercado de carbono regulado a ser implementado no mundo.

3. Programa da Califórnia voltado para a redução das emissões de CO2, além de outras iniciativas, como a implementação 

do sistema de precificação do carbono.

4. Por estarem listados no Anexo I da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (da sigla em inglês, 

UNFCCC).
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o Clean Air Markets, da Agência Ambiental norte-america (da sigla em inglês, EPA) 
já tratavam de programas regulatórios baseados em mecanismos de mercado. 
Desenhados para aprimorar a qualidade do ar, tais programas são voltados para 
a redução da concentração atmosférica de partículas finas, dióxido de enxofre, 
óxido nitroso e mercúrio, dentre outros (EPA, 2013).

Entre tais mecanismos de mercado, figura o Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL), que permite a participação de países em desenvolvimento, como o 
Brasil, com o intuito de ajudá-los a redirecionar sua trajetória de crescimento em 
prol de um desenvolvimento mais sustentável5. Desta forma, o objetivo comum 
aos países de estabilização da concentração de GEE na atmosfera pode ser 
alcançado de forma mais custo-eficiente. Até a presente data, o MDL permitiu 
o desenvolvimento de 7.3926 atividades de projeto registradas em todo mundo, 
pelas quais o Brasil responde por 355, ou 4,8%. Globalmente, já foram emitidos 1,4 
bilhão de créditos de carbono (também conhecidos pela sigla em português, RCE). 
Após 2007, a demanda por créditos de carbono de projetos de MDL experimentou 
declínio tanto em termos de preço como de volume de RCEs negociados (World 
Bank, 2012).

Uma das explicações para a baixa demanda por RCEs no segundo período de 
compromisso do Protocolo de Quioto é a decisão da Europa de aceitar no EU-ETS 
apenas RCEs provenientes de países menos desenvolvidos. Cumpre ressaltar que 
o MDL isoladamente não é um mercado de carbono, uma vez que opera apenas 
no lado da oferta (de RCEs) e deve ser complementado pela demanda gerada por 
outros mecanismos7.

Por receio de que a aprovação e estabelecimento de novos mecanismos esvaziassem 
o Protocolo de Quioto de sentido, minando, com isso, a confirmação acerca do 
segundo período de compromissos, as negociações referentes ao estabelecimento 
de novos mercados, no âmbito do Compromisso de Cooperação de Longo Prazo 
(LCA, da sigla em inglês), trilho de negociações paralelo ao do Protocolo de 
Quioto, instituído pelo Plano de Ação de Bali, não avançavam. Somente em 2012, 
na décima oitava Conferência das Partes (COP 18), em Doha, foram estabelecidos 
os marcos de início e fim para o segundo período de compromisso do Protocolo 

5. Cada país tem a autonomia de definir o que para o seu país significa na prática o termo cunhado de “desenvolvimento 

sustentável”. No Brasil, a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, que é a Autoridade Nacional Designada, 

promulgou em sua Resolução No 1 a definição que se julgou adequada para o país para tratar de desenvolvimento 

sustentável. Dessa forma, desenvolvimento sustentável, conforme apresentado no Anexo III das atividades de projeto de 

MDL, presente na Resolução No 1 da Comissão, passou a se traduzir em cinco diferentes esferas, a saber: desenvolvimento 

de condições de trabalho e geração de emprego, distribuição de renda, capacitação e transferência de tecnologia, 

contribuição para a sustentabilidade ambiental local e integração regional e para as relações setoriais.

6 Número de atividades de projetos de MDL registradas pelas Nações Unidas. Há ainda 200 em solicitação de registro e 

outras 4.107 em validação. 

7 Como, por exemplo, o EU-ETS ou outros sistemas cap-and-trade, os quais serão discutidos mais adiante.
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de Quioto8. Foi, ainda, decidido como deverá ser estabelecido o programa de 
trabalho para elaborar um arcabouço para várias abordagens (Framework for 
various approaches – FVA) que permita a implementação de abordagens distintas 
para promover oportunidades de redução de emissões e ações de mitigação 
custo-eficientes, incluindo a possibilidade de uso de instrumentos de mercados. 
De forma análoga, foi solicitado que se conduzisse um programa de trabalho para 
elaborar modalidades e procedimentos para a discussão sobre novos mecanismos 
de mercado (New Market Mechanisms - NMM) e um programa de trabalho 
específico para discutir abordagens que não sejam baseadas em mecanismos de 
mercado (Non-market-based approaches - NMA).

Em meio a uma maior possibilidade de discussão sobre mecanismos de mercado 
entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, foi estabelecida pelo Banco 
Mundial uma Parceria para o Estabelecimento de Mercados (PMR, da sigla em 
inglês para Partnership for Market Readiness), da qual o Brasil é parte integrante. O 
PMR é composto por Participantes Contribuintes, que fornecem apoio financeiro, e 
Países Implementadores Participantes9. Os participantes se inserem em atividades 
que incluem uma análise de lições aprendidas, melhores práticas e revisão de 
especialistas. O Brasil se insere nesse contexto como um País Implementador 
Participante.

Mecanismos Econômicos

O uso de mecanismos econômicos voltados para a aplicação de políticas 
ambientais pode ocorrer por meio de instrumentos econômicos (de mercado) 
ou de comando e controle (regulação). Especificamente no caso da mudança 
do clima, os mecanismos econômicos adotados como incentivo à redução de 
emissões de GEE se dividem em taxação de carbono e permissões de emissão 
negociáveis. Em um mercado básico, a taxação do carbono costuma ter como 
base tributária as emissões de dióxido de carbono (CO2) referentes à combustão 
de combustíveis fósseis, sendo o cálculo da taxa feito normalmente a partir do 
conteúdo de carbono destes combustíveis. Contudo, o cálculo pode se tornar um 
pouco mais complicado à medida em que a complexidade do mercado aumenta. 
Alternativamente, pode-se estabelecer um comércio de permissões de emissões, 
confiando ao mercado e à interação entre oferta e demanda o estabelecimento do 
preço do carbono10 (Rathman et al., 2010).

8. A Decisão 1/CMP.8 reafirma a data estabelecida na COP 17, de 1o de janeiro de 2013, para o início do segundo período 

de c. ompromissos do Protocolo de Quioto, e define que o término do mesmo se dará em 31 de dezembro de 2020.

9. Livre tradução para Implementing Country Participants.

10. O mercado de carbono, apesar do nome, transaciona reduções de emissões de outros GEE além do dióxido de 

carbono (CO2), como o metano (CH4) e o óxido nitroso (N2O). Por simplificação, fala-se apenas em carbono, por ter 

sido criada de forma arbitrária uma unidade fictícia denominada de dióxido de carbono equivalente (CO2e) para a qual 

todos os GEE podem ser convertidos.



18

Um mercado de emissões é criado ao se fixar limites ou metas de emissões 
para cada entidade regulada, permitindo que cada uma minimize seus custos e 
maximize seus benefícios por meio da implementação de tecnologias e medidas 
de redução de emissões nas operações de qualquer entidade regulada, e não 
necessariamente em suas próprias operações. Cria-se um mercado de permissões 
de emissões11, ou um sistema de cap-and-trade, sendo o cap o limite de emissões 
e trade, a possibilidade de comercialização das permissões de emissões. Um 
sistema cap-and-trade pode aceitar o uso de créditos de carbono (originados de 
mecanismos como o MDL) para serem usados como compensação de emissões 
excedentes das entidades reguladas.

A forma com que tal mercado se materializa varia bastante, e pode ser 
desenhada de modo a acomodar as expectativas dos agentes e prepará-los para 
a transição para uma nova realidade em que custos antes ignorados passarão 
a ser percebidos e internalizados. Alguns artifícios podem ser utilizados para 
impulsionar o mercado na sua fase inicial, como distribuir permissões de emissões 
gratuitamente, por exemplo. Metas podem ser graduais, induzindo os agentes 
a implementar inicialmente medidas de custo mais baixo que muitas vezes 
apresentam co-benefícios, se estiverem associadas à eficiência energética, por 
exemplo. O mercado pode, também, incluir em uma primeira etapa empresas de 
maior porte cujos cortes de emissão sejam mais representativos e cujos custos 
possam ser mais facilmente diluídos. Aos poucos, então, em fases posteriores, 
podem-se incluir empresas menores num momento em que melhores práticas já 
estejam difundidas no mercado e com preço mais acessível, trazendo um número 
maior de empresas para um contexto de economia verde.

O mercado EU-ETS, por exemplo, optou pela implementação em fases, tendo 
iniciado sua terceira fase de implementação em 2013, quando novos setores e GEE 
foram incluídos no mercado. A distribuição de permissões de emissões não é mais 
gratuita para a maioria dos participantes do mercado, como ocorria na primeira 
fase, sendo a maior parte das permissões hoje vendida através de leilões.

Iniciativas no Brasil

O Brasil se comprometeu a limitar suas emissões de forma voluntária, propondo 
reduções de 36,1% a 38,9% de suas emissões projetadas para o ano de 2020, 
com base nas emissões de 2005 publicadas no Segundo Inventário Brasileiro de 
Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa Não Controlados 
pelo Protocolo de Montreal, em 3.236 milhões de toneladas de CO2e. O Decreto 
7.390/2010, que regulamenta os artigos 6o, 11o e 12o da Lei 12.187/2009 que 
institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima, dispõe sobre os planos de 

11. Cabe ressaltar que alguns mercados exigem que parte do compromisso de redução seja obrigatoriamente assumida 

pelas empresas, de modo que estas passem a internalizar, ao menos parcialmente, os custos ambientais associados à sua 

atividade, assumindo, ou reconhecendo, sua parcela de responsabilidade.
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ação e prevenção de controle do desmatamento nos biomas, bem como demais 
planos setoriais. Instrumentos de mercado poderiam contribuir para se atingir 
o compromisso nacional voluntário ou metas setoriais, mas a concepção de um 
mercado de carbono nacional ou subnacional ainda é bastante incipiente.

No âmbito estadual, tem-se o lançamento da Bolsa Verde no Rio de Janeiro 
(BVRio)12, que pretende desenvolver mercados florestais, de logística reversa e de 
efluentes, além de mercados de carbono. Em relação a este último, a BVRio tem 
como foco inicial o Sistema de Comércio de Carbono do Estado do Rio de Janeiro. 
São Paulo já apresenta algumas iniciativas importantes, como o mecanismo de 
Registro de Emissões, que, gerido pela Companhia de Tecnologia de Saneamento 
Ambiental (CETESB) e ainda em caráter experimental, conta com inventários 
de emissões de GEE disponibilizados voluntariamente por entidades públicas e 
privadas.13 No âmbito federal, o Núcleo de Articulação Federativa para o Clima, 
que conta com a participação de representantes de todos os estados e de vários 
órgãos do Governo Federal, tem atualmente um Grupo de Trabalho em Inventário, 
coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e pelo Estado 
de São Paulo; e um Grupo de Trabalho de Relato de Emissões, coordenado pelo 
Ministério da Fazenda (MF) e Estado do Rio de Janeiro.14

São Paulo já conta com uma Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC), 
instituída pela Lei 13.798/200915 e regulamentada pelo Decreto No. 55.947/2010. 
Em 2011, a CETESB determinou que todas as instalações no estado de São Paulo 
de determinados segmentos industriais, termoelétricas a combustíveis fósseis 
e quaisquer outras instalações com consumo de combustível fóssil que emitam 
anualmente mais de 20.000 t CO2 equivalente devem relatar suas emissões a 
cada ano, iniciando pelo ano de 201216. A PEMC apresenta desdobramentos 
importantes, tais como a elaboração do Plano Paulista de Energia - PPE 202017 

e do Plano Participativo de Adaptação. A PEMC também prevê a possibilidade 
de se estabelecer um mercado de carbono estadual. Neste contexto, o estado de 
São Paulo toma a iniciativa de contratar um estudo para entender de que forma o 
estado pode se posicionar em relação a esse tema.

12. BVRIO - Bolsa Verde do Rio de Janeiro. Disponível em: http://www.bvrio.org/. Acessado em novembro de 2013.

13. Registro Público: Emissões de GEE. Disponível em: http://www.cetesb.sp.gov.br/mudancas-climaticas/pagina-inicial/2-

registro-publico-de-emissoes-de-gases-de-efeito-estufa-do-estado-de-sao-paulo. Acessado em novembro de 2013.

14. Núcleo de Articulação Federativa para o Clima. Disponível em: http://www.mma.gov.br/clima/grupo-executivo-sobre-

mudanca-do-clima/grupo-executivo-sobre-mudan%C3%A7as-clim%C3%A1ticas/item/9109. Acessado em novembro de 

2013.

15. Disponível em http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2009/lei-13798-09.11.2009.html. Acessado em 

novembro de 2013.

16. Decisão de Diretoria No 149/2013/V/I, 29 de abril de 2013. Disponível em http://www.cetesb.sp.gov.br/proclima/

inventario-de-gee-empreendimentos/384-inventario-de-gee-empreendimentos. Acessado em novembro de 2013.

http://www.bvrio.org
http://www.cetesb.sp.gov.br/mudancas-climaticas/proclima/Informa��es%20Registro%20GEE%20SP/430-Informa��es%20Registro%20GEE%20SP
http://www.cetesb.sp.gov.br/mudancas-climaticas/proclima/Informa��es%20Registro%20GEE%20SP/430-Informa��es%20Registro%20GEE%20SP
http://www.mma.gov.br/clima/grupo-executivo-sobre-mudanca-do-clima/grupo-executivo-sobre-mudan�as-clim�ticas/item/9109
http://www.mma.gov.br/clima/grupo-executivo-sobre-mudanca-do-clima/grupo-executivo-sobre-mudan�as-clim�ticas/item/9109
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2009/lei-13798-09.11.2009.html
http://www.cetesb.sp.gov.br/proclima/inventario-de-gee-empreendimentos/384-inventario-de-gee-empreendimentos
http://www.cetesb.sp.gov.br/proclima/inventario-de-gee-empreendimentos/384-inventario-de-gee-empreendimentos
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No setor privado, pode-se destacar a atuação da BM&FBovespa, a qual possui uma 
plataforma de leilões que permite a realização de venda de créditos de carbono18, 
provenientes de projetos MDL ou do mercado voluntário. A BM&FBovespa também 
estuda o desenvolvimento de mercados relacionados a outros ativos ambientais, 
incluindo o de cotas florestais.

O desenvolvimento do presente estudo

Este relatório consolida o estudo sobre Análise do Estabelecimento de um 
Mercado de Carbono em São Paulo, desenvolvido pela ICF International para o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento, em parceria com a BM&FBovespa. 
O estudo foi composto por três etapas, sendo a primeira delas voltada para a 
identificação de medidas de mitigação de emissões que poderiam ser aplicadas 
para os subsetores industriais de Alimentos e Bebidas, Cimento, Ferro-Gusa e Aço, 
Papel e Celulose, Química e Transportes e o setor de Resíduos, selecionados a 
partir de uma análise da sua contribuição em termos de emissões.

O foco da ferramenta de cálculo na combustão de combustíveis fósseis e limitações 
para tratamento de processos industriais fez com que a análise se centrasse nas 
emissões de CO2 no caso dos subsetores industriais. Desta forma, os subsetores 
selecionados cobrem aproximadamente 65% das emissões do subsetor industrial 
e, se somadas às emissões de Transportes, alcançariam cerca de 70% das emissões 
de CO2 do setor de Energia do estado de São Paulo. Para o setor de Tratamento de 
Resíduos, não houve restrição no que se refere às estimativas de emissões, o que 
possibilitou a inclusão de todos os GEE originados pelo setor, sobretudo o metano 
(CH4). Para Transportes, também não houve tal restrição; contudo, neste caso, 
as emissões de CO2 são as que se sobressaem, de qualquer forma. A segunda 
etapa consistiu na construção dos cenários de referência e de baixo carbono e 
elaboração das curvas de custo marginal de abatimento. A etapa final esteve 
relacionada à análise da viabilidade de um potencial mercado de carbono para o 
estado de São Paulo. As hipóteses adotadas no estudo e dados não confidenciais 
são apresentados no Anexo 1. Na Figura 1-1, são apresentados os limites do estudo, 
deixando claro quais são as etapas e setores que não fizeram parte do estudo, 
bem como duas limitações.

17. A elaboração do Plano Estadual de Energia/2020, posteriormente denominado de Plano Paulista de Energia - PPE/2020 

foi demandada pela Lei 11.248/2002, que criou o Conselho Estadual de Política Energética (CEPE) e definiu como umas 

das finalidades do CEPE a elaboração do Plano Estadual de Energia; e a Lei 13.798/2009, que instituiu a Política Estadual 

de Mudanças Climáticas - PEMC, regulamentada pelo Decreto No 55.947, de 2010, que define no Artigo 39, o conteúdo 

mínimo que deve ser atendido pelo Plano Estadual de Energia. Mais informações podem ser obtidas em: http://www.

energia.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/491.pdf.

18. Mais informações podem ser acessadas em: http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/

leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br.

http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br


21

Figura 1-1- Evolução do Sistema EU-ETS

As atividades envolvidas na primeira etapa do estudo consistiram em apresentar 
e detalhar os setores e subsetores a serem tratados no estudo. Além disso, foram 
apresentadas e discutidas as principais bases de dados que seriam utilizadas na 
execução do trabalho para a identificação de medidas de mitigação aplicáveis ao 
estado de São Paulo, incluindo a adequação necessária dos setores e subsetores à 
classificação International Standard Classification (ISIC) rev. 0419.

Na segunda etapa, foram propostos um Cenário de Referência e um Cenário de 
Baixo Carbono para cada setor e subsetor avaliado. As informações necessárias 
para a construção de tais cenários foram levantadas por meio de entrevistas, da 
avaliação da literatura existente, e da base de dados da MACTool, ferramenta 
desenvolvida pelo Banco Mundial a partir de seu “Estudo de Baixo Carbono para o 
Brasil”. O uso de tal ferramenta impôs algumas restrições ao estudo em relação às 
medidas de mitigação que poderiam ser propostas para os setores e subsetores 
avaliados, por não contemplar o setor de Processos Industriais, e também em 
relação às projeções feitas por não permitir flexibilidade completa ao usuário (em 
particular, no que se refere à limitação de se poder utilizar uma taxa única de 
crescimento para o consumo de todos os combustíveis em um determinado setor). 
O engajamento das empresas em relação à mudança do clima e sua vontade e 
disponibilidade de contribuir com esse estudo foi mais importante em alguns 

19. O ISIC é a referência internacional para a classificação das atividades produtivas. O documento, na íntegra, pode ser 

obtido em: http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4e.pdf.

http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4e.pdf
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br
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subsetores industriais do que em outros, o que fez com que em alguns casos 
fosse necessária a adoção de premissas para a realização dos cálculos. Com base 
nessas considerações, e a partir dos dados obtidos nas entrevistas e informações 
levantadas por meio de pesquisa, pôde-se aprimorar a base de dados para o Brasil 
já existente na MACTool e construir as curvas de custo marginal de abatimento 
para todos os setores e subsetores avaliados no Estado de São Paulo.

A terceira e última etapa partiu dos resultados obtidos com as curvas de custo 
marginal de abatimento e fez uma avaliação de um possível mercado de carbono 
para o estado. Com isso, a discussão avança para além da avaliação técnica 
de medidas de redução de emissões propostas para cada segmento avaliado, 
aproximando-se de uma análise que subsidia os agentes tomadores de decisão 
quanto às possíveis características de um mercado de carbono no Estado de São 
Paulo.

1.1 OBJETIVO

O presente trabalho tem como objetivo principal avaliar a viabilidade de estimar 
uma possível demanda de um mercado de carbono em São Paulo. Adicionalmente, 
também tem a intenção de contribuir para o desenvolvimento de uma base de 
dados que poderá ser utilizada por outros estudos similares de abrangência 
nacional ou subnacional.

O estudo não tem o objetivo de promover um mercado de carbono subnacional em 
São Paulo, mas sim de averiguar se, considerando algumas condições específicas, 
seria possível estabelecê-lo. A escolha desse estado e concentração da coleta 
de informações em São Paulo se deu porque se considerou que o estado, ao 
concentrar boa parte da indústria brasileira, possibilitaria uma boa análise da 
dinâmica de um potencial mercado (e que, portanto, os potenciais encontrados 
poderiam reforçar, ou rechaçar, a possibilidade de mercado tanto para o estado 
como para o país). Além disso, o escopo do estudo não tratou de definir números 
precisos, mas sim de entender o nível de liquidez do mercado e, portanto, não 
pretende ser exaustivo. Por fim, a ferramenta utilizada para os cálculos já continha 
informações no nível federal que poderiam ser extrapoladas para o estado e, ao 
mesmo tempo, complementadas com dados específicos levantados no decorrer 
do estudo.

O ponto de partida para a análise de um potencial mercado de carbono para São 
Paulo foi a elaboração de curvas de custo marginal de abatimento, desenvolvidas 
a partir de cenários de referência e de baixo carbono para cada um dos setores 
e subsetores contemplados. A agregação das curvas de custo marginal de 
abatimento foi realizada sob várias premissas com respeito às metas setoriais de 
forma a testar quais premissas resultariam em volumes e preços que resultassem 
em um mercado de carbono viável para o Estado.
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É importante ressaltar que este estudo não considerou todos os setores da 
economia de São Paulo, e que o potencial de redução de emissões dos setores 
considerados foi limitado às medidas de mitigação que podem ser simuladas 
no software MACTool. Desta forma, este estudo não é conclusivo, e deve ser 
encarado como um exercício inicial para se dimensionar a viabilidade de inserção 
de alguns setores e subsetores em um potencial mercado de carbono em São 
Paulo. Estudos adicionais, preferencialmente elaborados com informações das 
empresas potencialmente participantes do mercado, devem ser realizados para 
que se possa propor a efetiva instalação de um mercado de carbono em São 
Paulo.

1.2  ESTRUTURA DO RELATÓRIO

Este relatório está estruturado em quatro seções, além desta seção introdutória. 
Um breve panorama sobre mercados de carbono em operação no mundo será 
apresentado na Seção 2. Na Seção 3, é apresentada e discutida a metodologia 
adotada para o desenvolvimento e limitações do estudo. Embora o estudo tenha 
se apoiado na ferramenta de cálculo elaborada pelo Banco Mundial, algumas 
adaptações foram necessárias ao longo do estudo. As considerações e hipóteses 
assumidas serão apresentadas de forma transparente.

Na Seção 4, é apresentada a discussão sobre um possível mercado de carbono em 
São Paulo. São apresentadas algumas simulações com diferentes cenários de metas 
de redução de emissões. São discutidos critérios para a determinação do número 
de empresas a participar de tal mercado, bem como penalidades e incentivos que 
podem ser aplicados para contribuir para o pleno funcionamento de tal mercado. 
A partir de tais simulações, desenvolvidas com premissas variadas, são testadas 
condições diversas de funcionamento de mercado e realizadas análises de preços 
e estimativas de investimentos necessários para a implementação de medidas de 
redução de emissões consideradas para o funcionamento do mercado de carbono. 
Por fim, são discutidas as principais conclusões e sugeridas recomendações de 
desdobramentos do estudo.

O Anexo 5 apresenta as hipóteses gerais e específicas adotadas ao longo do 
trabalho para cada setor e subsetor tratado. Os Anexos 2 e 3 apresentam uma 
breve descrição da ferramenta de cálculo MACTool e do módulo da MetaMAC, 
respectivamente. O Anexo 4 disponibiliza os questionários que foram utilizados 
nas entrevistas com empresas, associações, bancos e instituições governamentais. 
No Anexo 5, são apresentadas as tecnologias abarcadas no estudo, e no Anexo 6 
faz-se uma comparação entre os números adotados neste estudo e aqueles que 
foram apresentados no inventário de São Paulo, deixando claras as diferenças 
metodológicas e guardando consistência entre os dois trabalhos, entendendo que 
os desdobramentos deste estudo estarão certamente ligados à continuidade do 
trabalho de inventário desenvolvido pelo estado.
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2. Mercados de carbono hoje no mundo

Conforme exposto na Introdução, embora a discussão sobre um mercado de 
carbono no país já tenha ganhado a atenção do Governo Federal e de alguns 
governos estaduais, o país não apresenta, ainda, experiência consolidada no tema 
de mercado de carbono nacional. É no âmbito internacional, portanto, que se pode 
buscar informações sobre experiências concretas de implementação de mercados 
de carbono nacionais e sua evolução.

O primeiro sistema de controle e comercialização de emissões foi estabelecido nos 
Estados Unidos em 1995, por meio do Programa de Chuva Ácida implementado 
pela Environmental Protection Agency (EPA), através de uma emenda ao Ato de 
Energia Limpa (Clean Air Act), que estabeleceu um mercado de permissões de 
emissões de dióxido de enxofre (SO2) oriundas de usinas geradoras de energia 
elétrica20.

A partir do ano de 2005, inicia-se a implementação de sistemas de comércio de 
emissões de GEE, impulsionada pela entrada em vigor do Protocolo de Quioto21, 
através do qual foram estabelecidos compromissos quantificados de limitação 
e redução de emissões antrópicas de GEE para países desenvolvidos e países 
em transição para uma economia de mercado. Esses sistemas se baseiam em 
estruturas de limite e comercialização de emissões (cap-and-trade)22 e de linha de 
base e créditos (baseline-and-credit), e deram origem aos mercados de carbono, 
com abrangência internacional, regional, nacional e subnacional que são norteados 
por determinadas regras.

20. Em 2011, o programa foi substituído por quatro programas de comercialização, norteados pela Cross-State Air 

Pollution Rule (CSAPR). Informações mais detalhadas sobre a CSAPR podem ser obtidas no website da EPA http://www.

epa.gov/crossstaterule/.

21. O Protocolo de Quioto foi assinado em 1997 e entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005, após a sua ratificação pela 

Rússia em 2004.

22. Neste sistema, um limite absoluto e compulsório (cap) é imposto para o total de emissões de GEE que devem ocorrer 

em um determinado período, e anualmente as instalações das empresas recebem ou compram as permissões de emissão. 

Dessa forma, todos os anos estas instalações devem monitorar, verificar e relatar as suas emissões anuais seguindo regras 

e procedimentos impostos pelo órgão regulador do sistema. As instalações que emitirem mais do que foram permitidas 

devem adquirir permissões de emissões adicionais, compensá-las por meio da compra de créditos de carbono, pagar 

multas ou se submeter a outras possíveis penalidades previstas nas regras de cada sistema.

http://www.epa.gov/crossstaterule/
http://www.epa.gov/crossstaterule/
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br
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Atualmente, já foram estabelecidos sistemas nacionais de cap-and-trade na 
Austrália, União Europeia, Nova Zelândia23, Cazaquistão24 e Suíça25, e sistemas 
subnacionais em Quebec (Canadá)26, em Tóquio27 (Japão) e na Califórnia 
(Estados Unidos)28. Observa-se também a criação de mercados de carbono 
regionais impulsionados pela conexão de sistemas de cap-and-trade de diferentes 
localidades, como o Western Climate Initiative (WCI)29, um programa regional de 
cap-and-trade envolvendo grandes emissores de GEE por meio do qual participam 
atualmente a Província de Quebec e o Estado da Califórnia, e o Regional Greenhouse 
Gas Iniative- RGGI30, um regime norte-americano de cap-and- trade abrangendo 
usinas geradoras de energia elétrica em alguns estados das regiões nordeste e do 
meio-atlântico dos Estados Unidos. 

Na Coréia do Sul, o sistema nacional de cap-and-trade está em fase de 
implementação e os seus elementos estão sendo desenvolvidos31. Em 2013, 
estabeleceu-se uma força tarefa interministerial responsável pela definição das 
regras de mercado e das questões técnicas, bem como pela formulação do plano 
de alocação de emissões. Prevê-se que, no final de 2014, os limites de emissões 
sejam anunciados no Plano de Alocação Nacional (LEE Ho Mu, 2013).

23. Informações detalhadas sobre esse sistema podem ser encontradas em http://www.climatechange.govt.nz/emissions-

trading-scheme/about/basics.html.

24. Informações detalhadas sobre esse sistema podem ser encontradas em http://www.kzc.kz/en/legislation/ghg-

emissions-trading-scheme.

25. Informações detalhadas sobre esse sistema podem ser encontradas em http://www.bafu.admin.ch/

emissionshandel/05545/?lang=en.

26. Informações detalhadas sobre esse sistema podem ser encontradas em http://www.mddefp.gouv.qc.ca/changements/

carbone/Systeme-plafonnement-droits- GES-en.htm.

27. Informações detalhadas sobre esse sistema podem ser encontradas em http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/en/

climate/cap_and_trade.html.

28. Informações detalhadas sobre esse sistema podem ser encontradas em http://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/

capandtrade.htm.

29. Informações detalhadas sobre essa iniciativa podem ser encontradas em http://www.westernclimateinitiative.org/.

30. Informações detalhadas sobre essa iniciativa podem ser encontradas em http://www.rggi.org/.

31. primeiro período de compromisso compreende os anos de 2015 a 2017, o segundo período compreende os anos de 

2018 a 2020 e o terceiro, de 2021 a 2026.

http://www.climatechange.govt.nz/emissions-trading-scheme/about/basics.html
http://www.climatechange.govt.nz/emissions-trading-scheme/about/basics.html
http://www.kzc.kz/en/legislation/ghg-emissions-trading-scheme
http://www.kzc.kz/en/legislation/ghg-emissions-trading-scheme
http://www.bafu.admin.ch/emissionshandel/05545/?lang=en
http://www.bafu.admin.ch/emissionshandel/05545/?lang=en
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/Systeme-plafonnement-droits-GES-en.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/Systeme-plafonnement-droits-GES-en.htm
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/en/climate/cap_and_trade.html
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/en/climate/cap_and_trade.html
http://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/capandtrade.htm
http://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/capandtrade.htm
http://www.westernclimateinitiative.org
http://www.rggi.org
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br
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A China tem sistemas subnacionais em sete províncias, tendo o sistema de 
Shenzhen já sido efetivamente implementado em 18 de junho de 2013. Os demais 
sistemas de Xangai, Pequim, Tianjin, Chongqing, Guangdong e Hubei ainda estão 
em fase de implementação. Destacam-se os seguintes avanços:

Em maio de 2013, iniciou-se um treinamento para o plano 
de monitoramento e para o lançamento dos métodos para 
contabilização e relato das emissões para as empresas 
contempladas em 2013. Em julho, foi publicado um rascunho das 
regulações sobre a gestão do sistema de comércio das emissões 
“Shanghai ETS Management Regulations” (LI, Jin 2013).

Xangai

Hubei

Pequim

Guandong

Chongqing

Tianjin

O lançamento do sistema era previsto para julho de 2013, mas não 
há publicação alguma de sua efetiva implementação. Em 23 e 24 
de julho de 2013, foi realizado o primeiro workshop técnico sobre 
o sistema de Hubei32.

Em junho de 2013, o governo municipal de Pequim divulgou uma 
lista com auditores elegíveis para verificar as emissões de GEE das 
maiores empresas da cidade. O lançamento do sistema cap-and-
trade está previsto para 28 de novembro de 2013.

Em julho de 2013, foi publicado um rascunho das regulamentações. 
Está previsto, ainda para 2013, um leilão de 5% das permissões33.

Prevê-se a implementação do sistema cap-and-trade para 2013. 
No entanto, não foram encontradas referências sobre a sua efetiva 
implementação.

A divulgação das regras de mercado está prevista para 2013. No 
entanto, não foram encontradas referências sobre tal divulgação. 
O lançamento do sistema cap-and-trade está previsto para 201434.

32. Fonte: http://ccap.org/assets/5-1-2013_Chinas-Hubei-Plans-July-ETS-Launch_Argus-Media_Tomas-Wyns.pdf. e 

http://ccap.org/event/hubei-ets-technical- workshop/ . Acessado em novembro de 2013.

33.  Fonte: http://advancedglobaltrading.com/chinas-guangdong-releases-draft-rules-for-emissions-market/# 

UotTWidW_Sce  http://www.pointcarbon.com/news/1.2693559?date=20131028&sdtc=1 . Acessado em novembro de 

2013.

34Fonte: http://www.pointcarbon.com/news/1.2483017. Acessado em novembro de 2013.

http://ccap.org/assets/5-1-2013_Chinas-Hubei-Plans-July-ETS-Launch_Argus-Media_Tomas-Wyns.pdf
http://ccap.org/event/first-hubei-ets-technical-workshop/
http://ccap.org/assets/5-1-2013_Chinas-Hubei-Plans-July-ETS-Launch_Argus-Media_Tomas-Wyns.pdf
http://ccap.org/assets/5-1-2013_Chinas-Hubei-Plans-July-ETS-Launch_Argus-Media_Tomas-Wyns.pdf
http://ccap.org/assets/5-1-2013_Chinas-Hubei-Plans-July-ETS-Launch_Argus-Media_Tomas-Wyns.pdf
http://financial.thomsonreuters.com/en/resources/articles/point-carbon.html
http://financial.thomsonreuters.com/en/resources/articles/point-carbon.html
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br
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Países como China, Chile, Japão, Turquia e Ucrânia já sinalizaram a intenção de 
estudar a implementação de sistemas nacionais cap-and-trade e o Brasil, de um 
sistema nacional e dois sistemas subnacionais, no Rio de Janeiro e em São Paulo 
(Banco Mundial, 2013).

A crise financeira mundial iniciada em 2008 impactou fortemente a Europa, 
reduzindo sua produção industrial e levando a uma oferta excessiva de permissões 
de emissões e, consequentemente, a uma queda significativa de preços destas 
permissões. Observa-se a emergência dos mecanismos de estabilização de 
preços nos sistemas de cap-and-trade recentemente estabelecidos, inter allia, 
na Califórnia, em Quebec e na Austrália. Exemplos de tais mecanismos são o 
estabelecimento de preço base e preço teto, preço de reserva e possibilidade 
de estocagem e comercialização de permissões de emissões entre os períodos. 
Os mecanismos da Califórnia e de Quebec, por exemplo, pretendem estabelecer 
limites máximos para os preços.

O EU-ETS limita preços, porém algumas providências foram tomadas em situações 
de flutuações significativas dos preços. Mais recentemente, a União Europeia 
anunciou em seu primeiro relatório State of the European Carbon Market35 o 
estabelecimento do preço de reserva como uma das possíveis medidas de longo 
prazo a ser implementada para combater o desequilíbrio entre oferta e demanda 
(Haita, 2013). Outras alternativas de medidas são o aumento da meta de redução 
da União Europeia para 30%, a revisão do fator de redução linear anual, a extensão 
do escopo do sistema EU ETS para outros setores e o acesso limitado a créditos 
internacionais, como, por exemplo, de países em desenvolvimento como o Brasil. 
De acordo com o Banco Mundial (2013), a implantação eficaz desses mecanismos 
é importante para manter reduções de emissões no longo prazo.

Apresentam-se nas Seções 2.1 - e 2.2 -as principais características, como 
abrangência, escopo e regras de alguns desses mercados, que serviram de base 
para a análise feita mais adiante para o Estado de São Paulo.

2.1 MERCADOS DE CARBONO NACIONAIS 

 2.1.1 - Europa – O EU-ETS36

O EU-ETS, criado em 2005, é um sistema de cap-and-trade que movimenta mais 
de 100 bilhões de dólares por ano (Banco Mundial, 2012), sendo o maior mercado 
de carbono em operação no mundo. Em 2011, o montante negociado foi de cerca 
de oito (8) bilhões de tCO2e, representando 77% do montante total negociado 
no mundo. Em valor, foram negociadas €106 bilhões, contribuindo com 84% do 
mercado de carbono global37.
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O EU-ETS teve sua primeira fase de implementação de 2005 a 2007, seguido 
pela fase II, de 2008 a 2012, e pela atual fase III, de 2013 a 2020. Anualmente, 
as instalações reguladas pelo EU-ETS devem monitorar, verificar e relatar as 
suas emissões anuais seguindo regras e procedimentos impostos pela Comissão 
Europeia. Estas instalações recebem ou são obrigadas a comprar em leilões 
suas permissões de emissão (European Union Allowance, ou EUA). As emissões 
que excederem o limite estabelecido devem ser compensadas por meio da 
aquisição de permissões de emissões adicionais, aquisição de créditos de carbono 
internacionais ou pagamento de multa.

Atualmente, o EU-ETS abarca mais de 11 mil instalações energo-intensivas em 
mais de 30 países. A evolução do EU-ETS em termos de escopo (setores e GEE 
contemplados no sistema), abrangência de alocações, penalidades impostas 
e mecanismos de compensação (créditos de carbono) permitidos, pode ser 
observada na Figura 2-1. Podem-se notar na Figura 2-1 duas importantes tendências 
regulatórias no que concerne aos mecanismos de alocação das permissões e 
compensação das emissões:

Aumento gradual da distribuição das permissões de emissões por 
meio de leilões, e a alocação das permissões leva em consideração o 
grau de competitividade internacional dos setores regulados;

Cada vez mais restrições são impostas à compensação das emissões 
por meio da aquisição de créditos de carbono a partir de sistemas 
externos, como a RCE (Redução Certificada de Emissões) do MDL 
e a ERU (Emission Reduction Units) da Implementação Conjunta. 
Estas são negociadas na proporção 1:1 para as permissões da União 
Europeia (UE) até certo limite de emissões da empresa, visando 
estimular a implementação de medidas de redução de emissões nas 
próprias instalações reguladas;

Devido ao grande tamanho do mercado de carbono da UE, bem como 
à fungibilidade da EUA com a RCE, o preço da EUA tem atuado como 
o preço global do carbono.

35. Mais informações podem ser obtidas em: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform/docs/com_2012_652_en.pdf.

36. Mais informações podem ser obtidas em: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/.

37. Mais informações podem ser obtidas em: http://www.edf.org/sites/default/files/EDF_IETA_EU%20ETS_Case_Study_

May_2013.pdf.

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform/docs/com_2012_652_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/
http://www.edf.org/sites/default/files/EDF_IETA_EU%20ETS_Case_Study_May_2013.pdf
http://www.edf.org/sites/default/files/EDF_IETA_EU%20ETS_Case_Study_May_2013.pdf
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br
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Figura 2-1- Evolução do Sistema EU-ETS

*O setor industrial é avaliado caso a caso, visando manter a competitividade das suas atividades e sua permanência no 

território europeu.

**Alocação gratuita para a geração de calor para uso em instalações que não fazem parte do sistema EU-ETS e para 

o setor de energia elétrica que requer modernização para redução das emissões de GEE em alguns países membros.

*** No EU-ETS, as operações de banking (transferência do uso da EUA para período futuro) e de borrowing (antecipação 

do uso da EUA de períodos futuros) dos bancos não foram permitidas na primeira fase do EU-ETS. Entretanto, este 

mecanismo foi utilizado após a primeira fase visando estabilizar os preços (Banco Mundial, 2013).

**** CP2 é o Segundo Período de Compromisso do Protocolo de Quioto.

Fonte: Website do EU-ETS (http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/), Banco Mundial (2013).

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/
http://www.edf.org/sites/default/files/EDF_IETA_EU%20ETS_Case_Study_May_2013.pdf
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br
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 2.1.2 - Austrália – O CPM

Em julho de 2012, o governo australiano implementou o sistema de precificação do 
carbono, denominado de CPM, que incide sobre os maiores poluidores, os quais 
devem relatar suas emissões de GEE e pagar um preço pelas emissões. O CPM 
compreende dois períodos: (i) o primeiro período (2012 a 2015), em que o preço 
é fixo; e o segundo período, a partir de 2015, em que o preço é flexível (dentro 
de limites estabelecidos). Cabe à Australia’s Climate Change Authority rever o 
Clean Energy Act e o nível do limite das emissões (cap) com base na trajetória de 
emissões do país e na capacidade de se atingir as metas.

Em 2013, o governo australiano anunciou a implementação de um Plano de Ação 
Direta para a originação eficiente e efetiva de reduções de emissões a baixo custo. 
Esse plano incluirá um Fundo de Redução de Emissões que complementará a 
Carbon Farming Initiative, provendo incentivos para as iniciativas de mitigação 
no país. Adicionalmente, o governo está revendo a legislação e substituirá a Clean 
Energy Act 2011 e outras instâncias legislativas que estabelecem o CPM38.

A Figura 2-2 contém informações sobre o escopo, a abrangência das restrições e 
das alocações, o uso de créditos de carbono para a compensação das emissões, 
a determinação de preços e mecanismos de estabilização de preços nos dois 
períodos do CPM. Observa-se que este sistema prevê anunciar antecipadamente 
o limite das emissões, visando permitir flexibilidade para adaptar a trajetória das 
restrições de emissões frente a eventuais choques na economia australiana, como 
por exemplo, recessão ou crescimento econômico, e seus impactos no sistema 
(Banco Mundial, 2013). O CPM será conectado com o EU-ETS, desde que satisfaça 
as condições de equivalência. Pode-se notar que, assim como o sistema europeu 
EU-ETS, este sistema prevê assegurar a competitividade dos setores econômicos.

O estabelecimento desse sistema impulsionou a demanda doméstica por créditos 
em 2012, de 5,6 milhões de tCO2e, para a atividade de cumprimento prévio dos 
limites de emissões impostos. Vale ressaltar que esta demanda também deve ser 
atribuída a transações voluntárias por meio do National Carbon Offset Standard 
(Ecosystem Marketplace, 2013)39.

38. Mais informações sobre essas mudanças podem ser encontradas em http://www.cleanenergyregulator.gov.au/

Carbon-Pricing-Mechanism/Pages/default.aspx. Acessado em novembro de 2013.

39. O relatório State and Trends of theVolunatry Markets (2013)publicado pela Ecosystem Marketplace está disponível 

em http://www.forest- trends.org/documents/files/doc_3898.pdf. Acessado em novembro de 2013.

http://www.cleanenergyregulator.gov.au/_layouts/15/cer.website.framework/redirect.aspx?DesUrl=http://www.cleanenergyregulator.gov.au/
http://www.cleanenergyregulator.gov.au/_layouts/15/cer.website.framework/redirect.aspx?DesUrl=http://www.cleanenergyregulator.gov.au/
http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_3898.pdf
http://www.edf.org/sites/default/files/EDF_IETA_EU%20ETS_Case_Study_May_2013.pdf
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br
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Figura 2-2– Principais Aspectos do CPM

* As alocações gratuitas se basearão na aplicação no programa Jobs and Competitiveness Program. Entidades com 

atividades que geram grande montante de emissões receberão permissões de emissões gratuitas, abrangendo 94,5% 

do custo médio de carbono da indústria no primeiro ano. Aquelas entidades que geram menor montante de emissões 

recebem assistência de 66% dos custos médios industriais. Após essa fase inicial de alocação gratuita, a assistência 

reduzirá em 1,3% por ano. Além disso, há a Coal-Fired Generation Assistance, que assiste as entidades geradoras de 

energia elétrica intensivas em carvão, as quais receberão também as permissões de emissões gratuitas até 2016-2017, 

com a finalidade de ajustar o preço do carbono.

Fonte: Website do Clean Act Regulator(www.cleanenergyregulator.gov.au/Carbon-Pricing-Mechanism/Pages/default.

aspx) e Banco Mundial (2013).

http://www.cleanenergyregulator.gov.au/_layouts/15/cer.website.framework/redirect.aspx?DesUrl=http://www.cleanenergyregulator.gov.au/
http://www.cleanenergyregulator.gov.au/_layouts/15/cer.website.framework/redirect.aspx?DesUrl=http://www.cleanenergyregulator.gov.au/
http://www.edf.org/sites/default/files/EDF_IETA_EU%20ETS_Case_Study_May_2013.pdf
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br
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 2.1.3 - Cazaquistão – O KAZ ETS

O Sistema de cap-and-trade (comumente denominado de KAZ ETS) do 
Cazaquistão entrou em vigor no ano de 2013. O sistema está em fase piloto ainda, 
e não há divulgação de informações referentes a valores e volumes negociados. 
A segunda fase abarcará o período compreendido entre os anos 2014 e 2020. O 
KAZ ETS impõe restrições de emissões a 178 empresas (o limite de emissões é 
de 147 milhões de tCO2e), que correspondem a 77% das emissões totais de GEE 
do país. Adicionalmente, há reserva de permissões de 20,6 milhões destinadas às 
novas instalações.

A Figura 2-3 contém informações sobre o escopo, a abrangência das restrições e 
alocações e o uso de créditos de carbono para a compensação das emissões, nos 
dois períodos do KAZ ETS.

Fonte: Banco Mundial (2013) e website www.kzc.kz/en/legislation/ghg-emissions-trading-scheme.

Figura 2-3– Principais Aspectos do KAZ ETS

http://www.kzc.kz/en/legislation/ghg-emissions-trading-scheme
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br
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2.2 - MERCADOS DE CARBONO SUBNACIONAIS 

 2.2.1 - Estados Unidos – Califórnia

Em 2011, o sistema do cap-and-trade da Califórnia foi regulado pelo California Air 
Resources Board40, vinculado à Agência de Proteção Ambiental da Califórnia, 
sendo implementado em 2012, e cuja conformidade tornou-se obrigatória a partir 
de janeiro de 2013. Esse sistema abarca aproximadamente 85% das emissões do 
estado e compreende três períodos de conformidade:

Assim como nos mercados nacionais, a alocação gratuita visa garantir a 
competitividade das empresas participantes do sistema, em especial no que 
concerne à proteção em relação às empresas com operações em outros estados 
norte-americanos em que não há restrições de emissões de GEE e precificação do 
carbono. Os participantes do setor industrial serão compensados pelo aumento 
do preço da energia elétrica causado pela inclusão dos distribuidores de energia 
elétrica no sistema; essa compensação poderá ser feita por meio de um programa 
de eficiência energética, por exemplo (Banco Mundial, 2013).

Em 2012, o valor total de créditos transacionado nos Estados Unidos foi de US$ 
151 milhões, sendo 60% deste valor atribuído a compradores que demandaram 
créditos visando a sua preparação para o sistema de cap-and-trade da Califórnia 
(Ecosystem Marketplace, 2013).

A Figura 2-4 contém informações sobre o escopo, a abrangência das restrições e 
das alocações, bem como o uso de créditos de carbono para a compensação das 
emissões.

A Califórnia também faz parte do WCI, um programa regional de cap-and-trade, 
desde 2007. Vide detalhes a seguir. 

38. Mais informações sobre essas mudanças podem ser encontradas em http://www.cleanenergyregulator.gov.au/

Carbon-Pricing-Mechanism/Pages/default.aspx. Acessado em novembro de 2013.

39. O relatório State and Trends of theVolunatry Markets (2013)publicado pela Ecosystem Marketplace está disponível 

em http://www.forest- trends.org/documents/files/doc_3898.pdf. Acessado em novembro de 2013.

Primeiro Período: 2013 a 2014;

Segundo Período: 2015 a 2017;

Terceiro Período: 2018 a 2020.

http://www.cleanenergyregulator.gov.au/_layouts/15/cer.website.framework/redirect.aspx?DesUrl=http://www.cleanenergyregulator.gov.au/
http://www.cleanenergyregulator.gov.au/_layouts/15/cer.website.framework/redirect.aspx?DesUrl=http://www.cleanenergyregulator.gov.au/
http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_3898.pdf
http://www.edf.org/sites/default/files/EDF_IETA_EU%20ETS_Case_Study_May_2013.pdf
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br
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Fonte: Website da Californian Environmental Protection Agency  , Banco Mundial (2013).

Figura 2-4 – Principais Aspectos dos Três Períodos de 
Conformidade do Sistema de Cap-and-Trade da Califórnia

41. Mais informações podem ser acessadas em Californian Environmental Protection Agency - http://www.arb.ca.gov/

cc/capandtrade/capandtrade.htm, Clean Energy Regulator- http://www.cleanenergyregulator.gov.au/Carbon-Pricing-

Mechanism/Pages/default.aspx, Développement Durable Environment Faune et Parcs- http://www.mddefp.gouv.qc.ca/

changements/carbone/Systeme-plafonnement-droits-GES-en.htm. Acessados em novembro de 2013.

 2.2.2 - Canadá – Quebec: O Sistema de Cap-and-trade42

Em dezembro de 2011, o governo de Quebec aprovou o seu aparato regulatório 
acerca do sistema de cap-and-trade, que terá início em 2013.

O primeiro período de conformidade compreende os anos de 2013 e 2014, o 
segundo período compreende os anos entre 2015 e 2017 e o terceiro período, os 

41

http://www.edf.org/sites/default/files/EDF_IETA_EU%20ETS_Case_Study_May_2013.pdf
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br
http://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/capandtrade.htm
http://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/capandtrade.htm
http://www.cleanenergyregulator.gov.au/Carbon-Pricing-Mechanism/Pages/default.aspx
http://www.cleanenergyregulator.gov.au/Carbon-Pricing-Mechanism/Pages/default.aspx
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/Systeme-plafonnement-droits-GES-en.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/Systeme-plafonnement-droits-GES-en.htm
http://www.edf.org/sites/default/files/EDF_IETA_EU%20ETS_Case_Study_May_2013.pdf
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anos 2018 a 2020. Assim como nos mercados nacionais, a alocação gratuita visa 
garantir a competitividade das empresas participantes do sistema. A Figura 2-5 
contém informações sobre o escopo, a abrangência das restrições e alocações, o 
uso de créditos de carbono para a compensação das emissões e o mecanismo de 
estabilização de preço estabelecido nos leilões das permissões de emissões deste 
sistema.

O Quebec faz parte da WCI desde abril de 2008. Em dezembro de 2012, o governo 
de Quebec aprovou a conexão do sistema de cap-and-trade com o da Califórnia 
(vide detalhes a seguir).

42. Mais informações podem ser obtidas em: http://www.mddefp.gouv.qc.ca/changements/carbone/Systeme-

plafonnement-droits-GES-en.htm.

43. Mais informações podem ser acessadas em http://www.mddefp.gouv.qc.ca/changements/carbone/Systeme-

plafonnement-droits-GES-en.htm. Acessado em novembro de 2013.

Figura 2-5– Principais Aspectos dos Três Períodos de 
Conformidade do Sistema de Cap-and-trade de Quebec

Fonte: Website do Développement Durable Environment Faune et Parcs  , Banco Mundial (2013).43

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/Systeme-plafonnement-droits-GES-en.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/Systeme-plafonnement-droits-GES-en.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/Systeme-plafonnement-droits-GES-en.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/Systeme-plafonnement-droits-GES-en.htm
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br
http://www.edf.org/sites/default/files/EDF_IETA_EU%20ETS_Case_Study_May_2013.pdf
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2.3 - MERCADOS DE CARBONO REGIONAIS

 2.3.1 - O Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI)44

Estabelecido em janeiro de 2009, o RGGI é a primeira iniciativa norte-americana 
de cap-and-trade para a gestão de CO2 nos Estados Unidos. Este programa 
mandatório abrange as usinas geradoras de energia elétrica a combustível fóssil 
e com capacidade igual ou superior a 25 MW (cerca de 170 usinas), dos estados 
norte-americanos de Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, 
Rhode Island, Nova York, Maryland e Delaware, e objetiva reduzir as emissões em 
10% até 2018, em relação à linha de base45. As permissões de emissão são emitidas 
por cada estado participante e distribuídas por leilões trimestrais (cerca de 90% 
das permissões foram alocadas através de leilões). Permite-se a transferência das 
permissões para uso futuro (banking). Permite-se também a compensação das 
emissões com créditos, porém o montante é limitado e apenas algumas categorias 
de projeto são admitidas46(RGGI, 2013).

Até o ano de 2012, o RGGI conduziu 18 leilões, transacionando 98 milhões de 
permissões de emissões, que totalizaram US$1,1 bilhão. Adicionalmente, o RGGI 
finalizou o processo de cumprimento de emissões para o primeiro período de 
controle, por meio do qual as organizações são obrigadas a adquirir permissões 
para cobrir suas emissões no período entre 2009-2011 (RGGI, 2012)47. Em 2013, o 
RGGI conduziu três leilões, transacionando um total de 115 milhões de permissões 
e cerca de US$ 333 milhões. Vale ressaltar que, em junho de 2013, o 20o leilão da 
RGGI gerou US$ 124,4 milhões com a venda de 100% das permissões de emissões 
(cerca de 38 milhões) a US$ 3,21/tCO2e. Os produtores de energia e seus afiliados 
são os maiores compradores das permissões, com 86% dos lances vencedores nos 
leilões desde 2008 (RGGI, 2013)48.

44. Mais informações podem ser obtidas em: http://www.rggi.org/.

45. A linha de base corresponde às emissões do período 2000-2004, tendo sido previsto um crescimento das emissões 

até 2009.

46. Atualmente, há cinco categorias de projetos elegíveis: captura e destruição de metano (CH4) de aterros, redução 

de emissões de hexafluoreto de enxofre (SF6) na transmissão e distribuição de energia elétrica, sequestro de carbono 

através de florestamento, redução de emissões ou emissões evitadas devido à combustão de gás natural e de óleo, 

propano devido à eficiência energética no setor de edificações e emissões evitadas de metano de manejo de dejetos 

(RGGI, 2013).

47. Mais informações podem ser obtidas em http://www.rggi.org/docs/Market/MM_2012_Annual_Report.pdf. Acessado 

em novembro de 2013.

48. Mais informações podem ser obtidas em http://www.rggi.org/market/co2_auctions/results/. Acessado em novembro 

de 2013.

http://www.rggi.org
http://www.rggi.org/docs/Market/MM_2012_Annual_Report.pdf
http://www.wci-inc.org
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/Systeme-plafonnement-droits-GES-en.htm
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br


37

 2.3.2 - O Western Climate Initiative (WCI)49

Califórnia e Quebec fazem parte do WCI, uma iniciativa regional de cap-and-trade 
que abarca grandes fontes emissoras de GEE50 e almeja reduções de emissões 
de 15% até 2020, com relação aos níveis de 2005. Originalmente, a iniciativa era 
composta por sete estados norte-americanos e quatro províncias canadenses. 
Atualmente, apenas a Califórnia e o Quebec participam nesta iniciativa, portanto, 
empresas dessas duas localidades poderão negociar permissões de emissões.

A primeira fase desse sistema de cap-and-trade iniciou em janeiro de 2013, 
englobando as emissões provenientes da geração e importação de eletricidade, 
combustão industrial de grandes fontes emissoras e emissões de processos 
industriais. A segunda fase se iniciará em 2015, abarcando também combustíveis 
para uso comercial, residencial e no transporte não cobertos na primeira fase. O WCI 
inclui aspectos como aquisição das emissões por meio de leilões, compra e venda 
de permissões no mercado secundário, banking das permissões (transferência do 
uso das permissões de emissões para período futuro), por parte das empresas 
reguladas com limites de emissões. Também é permitida a compensação das 
emissões com créditos, porém o montante é limitado (WCI, 2013).

49. Maiores informações podem ser obtidas em: http://www.wci-inc.org/.

50. Geração de energia elétrica, inclusive importação de energia elétrica para a região WCI; combustão de combustível 

na indústria; processos industriais; uso de combustível para o transporte, uso residencial e comercial de combustível.

http://www.wci-inc.org
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/Systeme-plafonnement-droits-GES-en.htm
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3 - Metodologia

O trabalho foi desenvolvido a partir de três principais etapas que podem ser 
resumidas em: (1) identificação de medidas de mitigação aplicáveis ao Estado de 
São Paulo a partir da avaliação e compilação de informações já disponíveis; (2) 
definição dos cenários de Referência e de Baixo Carbono e construção das curvas 
de custo marginal de abatimento (CMA) para cada setor e subsetor avaliado e (3) 
análise de tendências de um possível estabelecimento de um mercado de carbono 
em São Paulo a partir da agregação setorial dos resultados gerados pela MACTool.

A primeira etapa consistiu em uma avaliação da base de dados disponibilizada no 
trabalho desenvolvido para a BM&FBovespa / World Bank (2011), por apresentar 
informações discriminadas por tecnologia para cada setor e subsetor, classificadas 
por cada estado da federação. Tal avaliação tinha como objetivo identificar para 
São Paulo medidas de redução de emissões de GEE que fossem aplicáveis para 
o estado e que pudessem compor o Cenário de Baixo Carbono. Contudo, apenas 
após esta avaliação inicial é que foi ministrada a capacitação na ferramenta de 
cálculo MACTool51 pelo Banco Mundial, e percebeu-se que algumas medidas de 
mitigação identificadas não poderiam ser avaliadas no âmbito deste estudo, uma 
vez que o universo de medidas de mitigação disponíveis na MACTool se restringe 
a 51 tecnologias.

A MACTool é um software aplicável a estudos que visam avaliar o potencial 
de redução de emissões de GEE em determinados setores da economia, de 
modo a permitir uma análise do estabelecimento de um mercado de carbono. 
Esta ferramenta possibilita a inserção de informações associadas a custos de 
investimento e operação e manutenção, bem como de consumo de combustível 
e emissões52, gerando como principal resultado curvas CMA para as medidas de 
mitigação. O software foi desenvolvido pela Energy Sector Management Assistance 
Program (ESMAP) e consistiu na organização de uma quantidade significativa 
de dados associados ao cálculo de custos marginais de abatimento gerados no 
âmbito do estudo mencionado para a criação do software.

51. Uma breve descrição da ferramenta é apresentada no Anexo 2 deste relatório.

52. Em casos como o do setor de Tratamento de Resíduos, as emissões são inseridas direta e anualmente.

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/Systeme-plafonnement-droits-GES-en.htm
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br
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As medidas de mitigação disponíveis na MACTool se limitam às que foram 
analisadas no “Estudo de Baixo Carbono para o Brasil” (Banco Mundial, 2010) 
e a base de dados referente a estas medidas é disponibilizada na ferramenta, 
configurando-se em importante ponto de partida para estudos similares, mesmo 
que aplicados a níveis subnacionais, como no caso do presente estudo.

A ferramenta distribui essas tecnologias entre os setores de Geração de Energia, 
Transporte, Tratamento de Resíduos e Mudança do Uso do Solo e Florestas. 
Modelar o setor energético de São Paulo e investigar mudanças do uso do solo e 
florestas não fez parte do escopo deste trabalho. Por outro lado, uma avaliação 
completa dos subsetores industriais selecionados deveria englobar tanto medidas 
relacionadas à combustão de combustíveis fósseis, como medidas voltadas 
para processos industriais, o que também se percebeu que não seria possível na 
MACTool, uma vez que a ferramenta não inclui medidas de processos industriais. 
Assim, buscou-se, por meio das adaptações que foram possíveis, tratar de algumas 
medidas de processos industriais que não poderiam deixar de constar na análise, 
como no caso do subsetor de Química, por exemplo53.

Entre as medidas listadas no estudo da BM&FBovespa / World Bank (2011) foram 
selecionadas aquelas que se aplicavam ao estado de São Paulo. Em seguida, as 
medidas de mitigação foram categorizadas de acordo com a classificação ISIC. 
Inicialmente, a adequação à classificação ISIC foi realizada para cada medida de 
mitigação aplicável ao estado de São Paulo, para, posteriormente, definir-se uma 
classificação para cada setor e subsetor de acordo com o ISIC. Essa classificação 
aloca o segmento de alimentos em uma categoria distinta à do segmento de 
bebidas. Nesse sentido, foi necessário trabalhar com cada um desses segmentos, 
visto que a etapa final de simulação de mercado de carbono na MACTool (módulo 
da MetaMAC) agrega as medidas de mitigação de cada subsetor de acordo com 
sua classificação ISIC.

Uma vez selecionadas as medidas a serem tratadas no estudo e classificadas de 
acordo com o ISIC, foi feita uma análise detalhada dos cálculos referentes a tais 
medidas na ferramenta para identificar todas as informações que deveriam ser 
levantadas para o estudo.

53. Para a inclusão de medidas relacionadas a ácido adípico e ácido nítrico (abatimento de óxido nitroso – N2O), por 

exemplo, foram utilizados para os cálculos campos da MACTool que estavam em branco, pois se referiam a medidas 

que não foram analisadas neste estudo. Conforme já mencionado, o universo de tecnologias incluídas na MACTool diz 

respeito a alguns setores que não fizeram parte do escopo deste trabalho. Desta forma, nem todas as 51 tecnologias 

disponibilizadas foram consideradas aplicáveis para os setores e subsetores analisados para São Paulo. Ainda assim, 

foram utilizados para os cálculos os campos mais adequados para essa adaptação da ferramenta. Para as medidas 

de conservação de combustível, o cálculo na ferramenta parte de um ano base ao qual se aplica uma única taxa de 

crescimento para o consumo de todos os combustíveis para a realização das projeções, o que limita uma análise mais 

exata da evolução do consumo de cada combustível em um determinado setor ou subsetor em um determinado período 

de tempo. Por outro lado, para medidas de substituição de combustível a inserção de dados é feita manualmente para 

todos os anos incluídos na projeção, o que permite uma estimativa mais exata do consumo projetado de combustíveis e, 

por conseguinte, das suas emissões. No caso de medidas de processos industriais, foram utilizados os campos referentes 

às medidas de conservação (recycling), portanto.

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/Systeme-plafonnement-droits-GES-en.htm
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De forma ilustrativa, a Figura 3-1 apresenta as etapas realizadas para a identificação 
de medidas de mitigação aplicáveis ao estado de São Paulo e suas respectivas 
adequações à classificação ISIC, assim como a indicação de dados que precisaram 
ser levantados ou calibrados para São Paulo, tendo em vista que a ferramenta já 
disponibilizava uma ampla base de dados para o Brasil.

A segunda etapa do trabalho teve como objetivo obter informações mais precisas 
e adequadas à realidade do estado para subsidiar a construção dos cenários de 
Referência e de Baixo Carbono. Para tal, foi feita uma série de entrevistas54 com 
empresas de São Paulo e associações dos setores e subsetores investigados, que 
participaram validando e balizando hipóteses e compartilhando sua visão sobre o 
crescimento previsto para o período avaliado, o que contribuiu para a construção 
dos cenários de Referência e de Baixo Carbono.

Figura 3-1 – Etapa de compilação das informações

54. Por questões de confidencialidade, garantida às empresas que participaram do estudo, não foi possível apresentar a 

lista de empresas, entidades e bancos entrevistados.

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/Systeme-plafonnement-droits-GES-en.htm
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A participação das empresas e associações e a disponibilidade para contribuir 
com o estudo por meio das entrevistas variou de um setor para o outro. No caso 
de Papel e Celulose, as empresas participaram por meio da associação em uma 
amostra que representou cerca de 40% do subsetor no estado. Para Alimentos 
e Bebidas, a própria análise para se determinar a representatividade da amostra 
já não é trivial, por ser tão pulverizada e espalhada em muitas empresas. Neste 
caso, optou-se por fazer contato com empresas de porte maior. Ferro-Gusa e Aço 
e Cimento se concentram em poucas empresas no estado, e quase todas foram 
contatadas, embora a participação tenha sido menor no primeiro caso. No caso 
do subsetor de Cimento, 50% das empresas do estado participaram do estudo. 
Para o subsetor de Química não foi possível obter uma amostra representativa do 
estado e, para o potencial de redução de emissões de óxido nitroso (N2O), obteve-
se informações publicamente disponíveis em projetos de MDL desenvolvidos por 
empresas no estado de São Paulo. No caso de Transportes, a conversa se deu 
mais com associações e empresas de consultoria que trabalham diretamente com 
este segmento e, no caso do setor de Tratamento de Resíduos, a maior parte 
das informações foi obtida em publicações oficiais do governo como o próprio 
inventário de emissões de GEE e projetos de MDL55 do estado de São Paulo, 
embora consultas pontuais tenham sido feitas56.

Bancos também foram consultados, assim como representantes de instituições 
governamentais do Governo Federal e do estado de São Paulo. Para o governo 
de São Paulo, foram apresentados os resultados preliminares das curvas de custo 
marginal de abatimento com ampla discussão sobre as hipóteses adotadas, o que 
gerou um processo de revisão e aprimoramento do trabalho.

As entrevistas foram feitas presencialmente, tendo sido utilizados questionários 
específicos para as empresas e associações consultadas e,em alguns casos, 
foram visitadas unidades industriais. Como algumas empresas e associações 
convidadas a participar do preenchimento do questionário não deram retorno 
e outras o preencheram parcialmente, consultas por telefone foram realizadas57. 
Nesse sentido, alguns setores e subsetores consultados, como o de Cimento, 

55.  Para determinar a quantidade de metano que já é capturado e queimado, foi descontada a redução de emissões de 

aterros que já destroem o biogás, com base na soma, para cada ano, do metano evitado nos projetos de MDL registrados. 

Não foi considerada a possível ampliação do período de obtenção de créditos.

56. As reduções de emissões de projetos MDL do estado de São Paulo já registrados na UNFCCC foram considerados 

nas estimativas de potencial de redução de emissões para os setores Química e Resíduos. Tanto os projetos de redução 

de emissões de N2O do setor químico como os projetos de redução de emissões de CH4 do setor de resíduos foram 

contemplados devido à baixa liquidez do mercado de carbono internacional para créditos de carbono provenientes de 

projetos MDL do Brasil. Assumiu-se que o mercado de carbono paulista pode ser o novo comprador destes créditos de 

carbono, permitindo a manutenção destes projetos. Em ambos os setores, considerou-se apenas os créditos de carbono 

gerados a partir do segundo período de crédito de cada projeto. Assumiu-se que o mercado de carbono de São Paulo 

seria o motivador para a renovação dos projetos.

57 Foram contatadas ao todo pouco mais de 50 empresas, das quais aproximadamente 55% contribuíram de alguma 

forma para o estudo, fosse via entrevista presencial ou por telefone, ou por meio do preenchimento do questionário.

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/Systeme-plafonnement-droits-GES-en.htm
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por exemplo, tiveram maior aderência ao questionário, enquanto outros, como 
Alimentos e Bebidas, hesitaram em contribuir com o presente estudo.

O questionário foi elaborado com foco nas informações a serem inseridas na 
MACTool. Assim, o questionário incluía perguntas gerais a respeito dos setores e 
subsetores considerados no estudo e perguntas específicas, como, por exemplo, 
aquelas relacionadas aos custos de investimentos para a aplicação de medidas 
de conservação de combustíveis, assim como o potencial de economia de 
combustíveis. As informações obtidas através dos questionários, que podem ser 
visualizados no Anexo 4, foram utilizadas para balizar e validar hipóteses58 que 
delineiam os cenários de Referência e de Baixo Carbono. A partir das entrevistas 
realizadas, se possibilitou um levantamento de dados adicionais que foram 
utilizados na realização de cálculos e estimativas na MACTool.

De acordo com o cronograma do estudo, a etapa das entrevistas foi inicialmente 
programada para o final do ano de 2012, o que comprometeu de certa maneira 
o recebimento das informações, uma vez que as empresas possuem demandas 
extras de final de ano. Desta forma, houve um hiato entre o envio dos questionários 
e o recebimento dos mesmos preenchidos, acarretando uma prorrogação da 
compilação e inclusão na MACTool das informações recebidas.

Mesmo assim, a metodologia aplicada incluiu a realização de rodadas preliminares 
na MACTool, com o objetivo de testar o uso da ferramenta e validar os dados 
levantados até o momento anterior ao recebimento das informações dos 
questionários. Além da utilização de informações obtidas em documentos de 
referência dos subsetores industriais, assim como aquelas extraídas do Balanço 
Energético do Estado de São Paulo (BESP), as lacunas na disponibilização de 
determinadas informações específicas foram cobertas com informações disponíveis 
na base de dados da MACTool. A facilidade operacional da MACTool no que diz 
respeito a alteração de dados para atualizações e correções possibilitou, em um 
segundo momento, a inclusão das informações recebidas nos questionários para 
o refinamento dos resultados.

Ao longo do trabalho, percebeu-se que algumas das medidas elencadas para 
a análise não poderiam ser contempladas no estudo por conta da lógica de 
construção da MACTool e limites de escopo deste trabalho. É o caso do aumento 
do uso de etanol no subsetor de transporte, por exemplo, cuja estrutura de cálculo 
de custos envolve na MACTool uma avaliação da instalação e contribuição das 
usinas de cana de açúcar para a geração de energia do país (cogeração). Não 
fazia parte do escopo do trabalho modelar o setor de energia do estado de São 

58. O Anexo 1 apresenta as principais hipóteses utilizadas na análise dos setores e subsetores selecionados.

59. Esta limitação é bastante restritiva para os resultados do estudo, tendo em vista a importância do aumento do etanol 

como medida de mitigação.
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Paulo, e não era possível analisar essa medida apenas no âmbito do subsetor de 
transportes, nem mesmo avaliá-la isoladamente no setor de energia. Por estes 
motivos, essa medida não pôde ser contemplada59.

A versão da ferramenta utilizada para o estudo também não permitiu a adição 
de novas tecnologias, o que limitou de certa maneira o universo de medidas 
de mitigação que poderia ser avaliado. Alguns subsetores industriais avaliados 
apresentam oportunidades de redução de emissões de gases de efeito estufa 
relacionadas a processos industriais, sendo este o caso do abatimento de 
emissões N2O na produção de ácido nítrico e ácido adípico no subsetor de 
Química, por exemplo. A MACTool possui, em seu rol de medidas de mitigação, 
uma alternativa que considera a introdução de novos processos industriais. Essa 
medida de mitigação, porém, está relacionada à introdução de novos processos 
que possibilitam a economia no consumo de combustíveis, principalmente aqueles 
de origem fóssil.

Diversos subsetores possuem possibilidade de introdução de processos de 
produção mais eficientes que acarretam a diminuição do consumo de combustíveis. 
Para estes casos, a medida de mitigação “Novos Processos Industriais” da MACTool 
foi utilizada. Entretanto, existem emissões associadas a processos industriais que, 
em diversos casos, envolvem emissões gases do efeito estufa que não o gás 
carbônico, significativas para alguns subsetores industriais tratados no presente 
estudo.

A MACTool possui limitações quanto à consideração de opções de abatimento para 
emissões de processos industriais, uma vez que seu foco maior está relacionado à 
etapa de combustão, desconsiderando estas medidas que poderiam ser aplicadas 
ao setor de Processos Industriais. A solução encontrada para contornar esta 
limitação60 foi identificar medidas de mitigação com flexibilidade na entrada 
de dados e que não possuem interação com outras medidas de mitigação na 
ferramenta. Medidas de mitigação com estas características foram renomeadas 
e utilizadas para a análise de opções de abatimento relacionadas a emissões 
associadas a processos industriais. Para que não se ignorasse o potencial de 
redução de emissões associadas a medidas de processos industriais, portanto, 
optou-se por utilizar estes campos sobressalentes da ferramenta para inserir 

60. A equipe da ICF teve a oportunidade de discutir com o Banco Mundial algumas limitações da ferramenta identificadas 

no decorrer deste primeiro estudo que utiliza a ferramenta para o nível subnacional. Esta cooperação técnica resultou 

em sugestões de abordagens para contornar algumas limitações, assim como correção de alguns bugs e sugestões 

de aprimoramento para versões futuras da ferramenta. Notou-se, por exemplo, que algumas medidas de mitigação 

demandam entrada de dados para um ano específico, geralmente o ano inicial do horizonte temporal de análise. Nesses 

casos, a própria MACTool projeta os dados para os anos seguintes. No caso das medidas de mitigação dos subsetores 

industriais que envolvem a conservação de combustíveis fósseis esse aspecto, esse aspecto limita a construção dos 

cenários, uma vez que não é possível alterar a participação dos combustíveis no consumo do subsetor industrial. Projeta-

se, portanto, a fotografia de um ano sem que se possa considerar alterações no perfil de consumo dos combustíveis em 

alguns subsetores para os anos projetados.
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dados referentes a tais tecnologias, incorporando-as ao menos parcialmente ao 
estudo.

A última etapa do estudo consistiu na análise das tendências de um possível 
estabelecimento de um mercado de carbono em São Paulo, a partir da agregação 
setorial dos resultados gerados pela MACTool e simulações desenvolvidas, 
aplicando-se diferentes hipóteses de definição de metas. A MetaMAC, módulo 
específico da MACTool voltado para a análise de mercados de carbono, possibilita 
agregar os resultados das curvas CMA geradas pela MACTool de acordo com a 
classificação ISIC. Uma breve descrição da MetaMAC é apresentada no Anexo 3 
deste relatório.

Para esta etapa, a tarefa inicial de adequação das medidas de mitigação e, 
consequentemente, dos setores e subsetores à classificação ISIC se mostra 
fundamental, pois se pretende simular situações de mercado em que os agentes 
demandantes e ofertantes sejam os próprios setores e subsetores considerados 
no estudo. Nesse sentido, a MetaMAC agrega as informações das medidas de 
mitigação relacionadas ao potencial de abatimento e preço break-even (PBE) por 
setor e subsetor.

Por um lado, o custo marginal de abatimento retrata a ótica social e considera os 
custos e benefícios associados a uma determinada atividade, mas que não são 
percebidos pelo agente que executa tal atividade. Ao se trabalhar com a ideia 
de custo social, passa-se a internalizar tais custos e benefícios que escapam da 
análise sob a ótica privada. Para a construção das curvas de CMA, adotou-se 
uma taxa de desconto social de 6,0% a.a. que considera a taxa de juros de longo 
prazo (TJLP) de 5,0% e meta de inflação (spread básico) do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de 1,1% (BNDES, 2013)61.

Sob a ótica privada, a taxa de desconto inclui outros componentes, como o risco do 
negócio, o que faz com que ela seja maior que a taxa de desconto social62. A taxa 
de desconto privada serve como benchmark, por ser utilizada por empresas para 
comparar o melhor retorno financeiro entre esta e outras tecnologias, ou projetos, 
que poderiam ser implementados. O custo de investir em uma medida de redução 
de emissões é maior, nesse caso, pois para que tal medida seja implementada ela 
deverá se mostrar mais vantajosa que outros projetos que compõem a carteira de 
opções da empresa em questão.

61. Foi realizada uma entrevista com o BNDES para obtenção dos valores mencionados. A ferramenta MACTool não 

permite a inserção de casa decimais para o valor referente à taxa de desconto e, por isso, não foi possível adotar o valor 

de 6,1%a,a,, conforme informado pela instituição.

62 Caso a taxa de desconto considerada incluísse a ótica do setor privado, seria necessário incluir o spread de risco, o 

que elevaria a taxa para uma faixa de 7 - 10% a.a. (BNDES, 2013).
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Assim, cada setor e subsetor possui um potencial de abatimento total e um preço 
médio de break-even, determinando em que situação de mercado o setor ou 
subsetor passa a demandar ou ofertar reduções de emissões. Cada participante 
pode atingir sua cota de duas maneiras:

A decisão entre investir nas próprias operações ou comprar permissões de 
emissões de outros participantes depende diretamente dos Preços Break-Even 
das medidas de redução de emissões que poderiam ser implementadas nas 
operações de todos os participantes do mercado. Se o preço das permissões de 
emissões no mercado estiver abaixo do PBE de uma determinada medida, será 
economicamente mais eficiente não implementar tal medida e comprar permissões 
de emissões no mercado. Dessa forma, o setor que depende de tal medida para 
reduzir suas emissões seria demandante de permissões de emissões.

Por outro lado, se o preço das permissões de emissões no mercado estiver acima 
do PBE da medida de redução de emissões, seria mais vantajoso que o setor 
adotasse tal medida em suas operações em vez de comprar permissões de 
emissões no mercado. Neste caso, sendo mais barato para o setor reduzir suas 
emissões, ele pode até ir além e reduzir ainda mais do que lhe é imposto, tornando-
se um ofertante de permissões de emissões.

A análise de mercado começa com a definição de metas para os setores e 
subsetores tratados. Tendo em vista que neste estudo não se trabalhou com a 
meta estipulada para São Paulo, foram necessários alguns exercícios hipotéticos 
de discussão de metas que permitissem o desenvolvimento da análise. Foram 
propostos três cenários hipotéticos para as metas a serem estabelecidas. 
Primeiramente, trabalhou-se com a hipótese de que o estado seguiria as 
diretrizes do governo federal referentes às metas setoriais, para aqueles setores e 
subsetores que estivessem contemplados nos planos setoriais. O segundo cenário 
segue a abordagem proposta na MetaMAC ao investigar quanto do potencial de 
abatimento de cada setor e subsetor deveria ser abarcado para que um possível 
mercado em São Paulo pudesse funcionar. O terceiro e último cenário buscou 
investigar se um mercado seria possível, caso os agentes agissem no sentido de 
minimizar seus custos.

De acordo com a abordagem adotada na MetaMAC, para cada setor e subsetor é 
preciso indicar um valor percentual denominado Cap&Trade Quota, que define a 
meta setorial como um percentual do potencial total de abatimento de emissões 

Por conta própria, investindo na aplicação de 
tecnologias de baixo carbono em suas operações; 
e/ou;

Comprando permissões de emissões de outros 
participantes.
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estimado para cada setor63.Essa forma de determinação de metas estabelecida 
na MetaMAC é pouco usual. Em geral, define-se a meta como um percentual 
calculado sobre as emissões de linha de base e não sobre o potencial de redução 
de emissões. Por outro lado, a lógica de definição de metas da MetaMAC garante 
que nenhum setor possuirá redução de emissões mandatórias superiores ao 
potencial de abatimento total estimado64 para tal setor65.

O módulo da MetaMAC foi utilizado neste estudo pela primeira vez e apresentou 
alguns problemas de interface que foram solucionados ao final do trabalho, mas 
fizeram com que fosse necessário buscar soluções alternativas ao longo do 
mesmo para não comprometer a execução do estudo. Por este motivo, optou-
se por reproduzir a metodologia de construção de curvas de oferta e demanda 
da MetaMAC em um arquivo Excel independente. Com mais flexibilidade para a 
execução dos cálculos, buscou-se adequar a metodologia de cálculo ao formato 
mais usual de estabelecimento de metas a partir de um percentual calculado sobre 
as emissões de linha de base, como usualmente são determinadas em planos 
setoriais, por exemplo. Após a correção dos bugs encontrados na ferramenta, 
os resultados obtidos com a metodologia desenvolvida em arquivo Excel 
independente foram validados a partir de simulação com os mesmos parâmetros 
na MetaMAC.

A meta de redução de emissões estabelecida no nível estadual para São Paulo não 
foi considerada no exercício de simulações para a análise de um potencial mercado 
de carbono, uma vez que não se analisou no presente estudo a todos os setores da 
economia do estado de São Paulo. Com a realização da etapa de simulação para a 
análise de um potencial mercado de carbono em um arquivo Excel independente, 
porém seguindo a estrutura metodológica para a construção de curvas de oferta e 
demanda da MetaMAC, foi possível avaliar em que condições um possível mercado 
se estabeleceria em São Paulo a partir da adoção de diferentes metas. Curvas de 
oferta e de demanda por permissões de emissões foram elaboradas, buscando 
representar da maneira mais realista possível, o comportamento dos setores 
e subsetores do estado de São Paulo considerados nesse estudo: Alimentos e 
Bebidas, Cimento, Ferro-Gusa e Aço, Papel e Celulose, Química, Tratamento de 
Resíduos e Transportes.

63. Foi feita uma análise de sensibilidade para testar o impacto que diferentes percentuais teriam tanto no possível 

estabelecimento de um mercado em São Paulo quanto no preço de equilíbrio que seria obtido neste potencial mercado. 

Neste caso, definiu-se como meta do setor o abatimento mínimo necessário para que o mercado pudesse funcionar em 

São Paulo, considerando os setores e subsetores tratados.

64. Vale ressaltar que foram consideradas majoritariamente medidas de mitigação já existentes.Apenas no caso de 

Ferro-gusa e aço é que se analisou algumas medidas de tecnologias emergentes. Medidas que apresentam algumas 

barreiras de implementação, como licenciamento ambiental, foram consideradas. Se um grupo maior de medidas do tipo 

break-through fossem consideradas, é possível que o potencial de redução de emissões fosse ainda maior.

65. Essa é uma abordagem que pode apresentar benefícios em relação a outras, pois metas mais realistas podem ser 

propostas.
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A escolha desses setores e subsetores se justifica pelo fato de juntos responderem 
por uma parcela importante das emissões do estado. O setor de Energia 
respondeu por 63,5% das emissões totais do estado em 2008, com destaque para 
os subsetores industrial e de transportes (CETESB, 2010a).

Conforme já comentado, a MACTool apresenta algumas restrições para tratar de 
emissões de processos industriais. Embora isso tenha sido parcialmente contornado 
ao longo do trabalho, trabalhou-se no início com a hipótese de tratar apenas das 
emissões (majoritariamente de CO2) atribuídas à combustão de combustíveis 
fósseis para os subsetores industriais. No caso de Transportes66 e Tratamentos de 
Resíduos67, os cálculos são feitos por fora da ferramenta e as emissões obtidas já 
são inseridas diretamente na ferramenta como dados de entrada68. Com isso, foi 
possível trabalhar com todos os GEE, o que é particularmente importante para o 
setor de Tratamento de Resíduos por conta das emissões de metano.

Por este motivo, a seleção de subsetores industriais se baseou na participação 
dos mesmos nas emissões de CO2 do setor de Energia. A Figura 3-2 apresenta as 
emissões de São Paulo por subsetor energético, com destaque para os subsetores 
de transportes (55,3%) e industrial (30,8%).

Tendo em vista a metodologia do trabalho e o objetivo de se refinar as informações 
do estado por meio de entrevistas, contou-se com a experiência e cartela de 
clientes da ICF para facilitar o contato com algumas empresas e associações. 
Foram selecionados, portanto, subsetores industriais de mais fácil acesso, com 
possível inserção em um mercado de carbono e que respondiam, em conjunto, por 

66 As emissões de transporte regional de cargas foram estimadas a partir de informações de carregamento para os 

modais hidroviário (ANTAQ, 2013), ferroviário (CNT, 2011) e rodoviário (GT Transportes, 2010), com fatores de emissão 

extraídos do Plano de Transportes (GT Transportes, 2010). Para o transporte regional de passageiros, os dados de 

carregamento foram tratados por município. Os custos relacionados à infraestrutura rodoviária (construção e duplicação 

de rodovias e recuperação do pavimento) foram tratados juntamente com os custos do transporte regional de cargas, 

uma vez que o transporte rodoviário de cargas e de passageiros compartilha a malha rodoviária regional e a inserção dos 

dados na ferramenta é feita de forma agregada. As informações, nesse caso, foram extraídas do Plano CNT de Transporte 

e Logística (CNT, 2011a). Para o Cenário de Baixo Carbono, que aborda a mudança de modal, considerou-se na estimativa 

dos custos, o incremento na infraestrutura de transporte necessário a partir do crescimento apresentado por cada modal 

no carregamento. No caso de transportes de passageiros, trabalhou-se com o crescimento da demanda, apresentado 

no Plano de Transportes, assumindo um crescimento do PIB de 3,8% a.a. São inseridas na ferramenta informações de 

carregamento (em milhões de pass. X km) para as medidas de BRT, BRT combinado com o metrô, otimização do tráfego 

e ciclovias, tanto para o Cenário de Referência quanto para o Cenário de Baixo Carbono.

67 No caso do Tratamento de Resíduos, a estimativa das emissões foi feita com base no método de decaimento de 

primeira ordem - Tier 2 do IPCC (2006). Foram deduzidas as reduções de emissões em projetos de MDL existentes 

tanto no Cenário de Baixo Carbono como no Cenário de Referência. Na MACTool, são inseridas informações referentes à 

duração do projeto, custos associados à destruição do metano e as emissões do Cenário de Referência, já em t CO2e. Da 

mesma forma, para o Cenário de Baixo Carbono são inseridas informações de custo e emissões.

68 Não há, neste caso, qualquer impacto sobre a construção das curvas CMA. A diferença é que para Transportes e 

Resíduos, já se parte da informação sobre as emissões e custos para construir as curvas, ao passo que para os subsetores 

industriais, todos os cálculos referentes às emissões são feitos na própria ferramenta.
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aproximadamente 65% das emissões do subsetor industrial, considerando apenas 
a etapa de combustão das emissões industriais, conforme apresentado na Tabela 
3-1.

Ao se analisar as emissões de CO2 totais do setor de Energia, observa-se que a 
soma das emissões dos subsetores industriais selecionados juntamente com as de 
transportes alcançam cerca de 70,0% das emissões de CO2 do setor de Energia 
sendo cobertos por este estudo69. Tendo em vista a limitação da ferramenta de se 
tratar emissões de processos industriais, buscou-se obter maior representatividade 
das emissões associadas à combustão, o que explica o foco no setor de Energia.

Na Figura 3-3, podem ser visualizadas as emissões do subsetores industriais 
dentro do setor de Energia, referentes à etapa de combustão, evidenciando a 
importância dos subsetores selecionados, tendo em vista que a MACTool tem foco 
nas medidas voltadas para a combustão, e não em processos industriais.

Tabela 3-1 Emissões de subsetores industriais selecionados e 
participação nas emissões do subsetor industrial em 2008

*Inclui emissões referentes aos subsetores de Cerâmica, Mineração e Pelotização, Não Ferrosos, Têxtil e Outros.

Fonte: CETESB (2010a).

Fonte: Elaboração Própria com base em (CETESB, 2010). Fonte: Elaboração Própria com base em (CETESB, 2010).

Figura 3-2- Emissões 
estaduais por setor

Figura 3-3- Emissões estaduais 
por subsetores industriais
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Foi adotada uma análise setorial, seguindo a classificação sugerida pelas 
diretrizes do IPCC e adotadas em inventários nacionais e estaduais, inclusive no 
de São Paulo, de modo que este estudo não se distancie muito do arcabouço 
do inventário. Em função da pouca aderência de alguns setores ao estudo e da 
confidencialidade70 com a qual se teve que tratar das informações obtidas, até 
mesmo para que as empresas concordassem em fornecer informações, não foi 
possível desenvolver a análise com um detalhamento do mercado por empresa 
ou por unidade operacional (p. ex., planta industrial), os quais seriam as entidades 
que de fato participariam de um futuro mercado de carbono. Tal detalhamento 
poderá ser realizado futuramente, quando dados específicos de emissões por 
planta industrial de cada setor e subsetor estiverem disponíveis.

A análise, portanto, toma como base uma estrutura setorial, e não por empresa 
ou por planta. Desta forma, as metas são sugeridas, para cada setor e subsetor 
analisado, como se cada um deles atuasse como um agente nesse potencial 
mercado de carbono. A partir da meta estabelecida e do potencial de redução 
de emissões estimado, observa-se a posição que determinado setor ou subsetor 
assumirá nesse mercado (se demandante ou ofertante). Se a meta de redução de 
emissões impõe a um agente um limite abaixo do seu potencial total de redução de 
emissões, então assume-se que este agente cumprirá com a meta, implementando 
medidas de redução de emissões, podendo depois se comportar como ofertante 
de créditos no mercado.

Para a construção das curvas de oferta e demanda na MetaMAC, é calculado 
um único PBE para cada setor, a partir da média ponderada dos PBEs de cada 
medida de redução de emissões aplicável ao setor.A ferramenta produz gráficos 
que facilitam a construção de tais curvas e a análise crítica dos resultados. As 
simulações de mercado foram feitas utilizando-se duas abordagens, sendo a 
primeira derivada da MetaMAC, em que se assume um único PBE para cada setor 
e subsetor.

A segunda abordagem busca analisar o comportamento dos subsetores no 
mercado a partir da definição do PBE relacionado ao esforço necessário pelo setor 
para atingir a redução de emissões imposta. Para isto, assume-se que a ordem 
de implementação das medidas de mitigação respeite uma ordem crescente dos 
PBEs individuais de medida de mitigação (i.e, iniciando a implementação das 
medidas sempre a partir daquela que apresenta menor custo). Uma vez definidas 
quais medidas de mitigação, e em que escala71, seriam utilizadas pelos subsetores 

69. Vale lembrar que emissões de processo são tratadas no setor de Processos Industriais, e não no setor de Energia.

70. Buscou-se obter informações agregadas com as associações, de modo que se pudesse obter uma visão mais geral 

do setor, sobretudo no caso de informações que as empresas preferem não divulgar. Em alguns casos, isso foi possível 

na discussão sobre taxas de crescimento. Ainda assim, não foi possível contornar totalmente a dificuldade de obtenção 

de algumas informações, como as referentes a custos, por exemplo.

71. Haja vista que as medidas podem ser integral ou parcialmente implementadas.
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para reduzirem suas emissões de acordo com os caps (limites) estabelecidos, é 
possível identificar quais medidas de mitigação seriam capazes de fornecer uma 
quantidade de emissões a ser ofertada pelo subsetor. A partir desta informação, 
obtém-se o PBE associado ao comportamento ofertante do subsetor.

Dependendo da meta estabelecida, um setor pode se comportar no mercado de 
carbono como ofertante ou como demandante de permissões de emissões. Cada 
simulação tem como resultado curvas de oferta e demanda que representam a 
dinâmica de um eventual mercado de carbono no estado de São Paulo. A Figura 
3-4 ilustra as duas abordagens metodológicas adotadas para as análises de 
mercado e aplicação das mesmas simulações a ambas as abordagens.

A etapa final do presente estudo, portanto, consistiu na análise de tendências 
de um possível estabelecimento de um mercado de carbono em São Paulo por 
meio de simulações, o que permitiu investigar preços de equilíbrio e volumes 
negociáveis nas situações em que o mercado se mostrou viável.

Figura 3-4 - Esquema da aplicação das Simulações nas duas 
abordagens metodológicas
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3.1 - SIMULAÇÕES

O primeiro passo para se simular o mercado de carbono, independentemente 
da abordagem a ser aplicada, é a definição de metas de redução de emissões 
(ou Cotas de Emissões). Para este estudo, foram realizadas três simulações que 
consideraram variados critérios e premissas para a definição de metas setoriais.

No primeiro caso, trabalhou-se com a ideia de que, na ausência de legislação 
específica que determinasse metas setoriais para um estado, este seguiria as 
determinações e diretrizes estabelecidas em âmbito federal (conforme se assume 
aqui para São Paulo, tendo em vista que não se tratará da meta estabelecida para o 
estado). Desta forma, evita-se um desgaste de uma empresa ou setor ter que lidar 
e atender a legislações e exigências diferentes ou sobrepostas. Para São Paulo, 
assumiu-se que aos subsetores industriais seria imposta a meta de 5% estabelecida 
no Plano Indústria, assim como o subsetor de transportes seguiria a mesma lógica 
com que se trabalhou no Plano Setorial de Transportes. Não se estabeleceu meta 
para o setor de resíduos por não haver um plano setorial nacional específico para 
este setor. Dessa forma, assume-se que metas estipuladas pelos planos setoriais 
no nível federal refletiriam o esforço em termos de redução de emissões a ser 
realizado pelos setores e subsetores no estado.

A segunda simulação teve como objetivo estimar o quanto do potencial de redução 
de emissões deveria ser alcançado em cada setor e subsetor para que se viabilizasse 
o funcionamento do mercado, assumindo que as empresas buscariam minimizar 
o investimento em novas tecnologias que acarretassem em redução de emissões 
de GEE, minimizando o custo do investimento para atender à meta. A ideia por 
trás dessa simulação não é a da criação de um mercado pelo mercado, mas sim 
a de investigar se um mercado se viabilizaria, caso os agentes se comportassem 
de modo a minimizar seus custos diante de um cenário de restrição de emissões. 
Assim, considera-se a definição de metas a partir da lógica adotada na MetaMAC, 
inclusive realizando-se análises de sensibilidade em relação ao percentual a ser 
aplicado sobre o potencial total de abatimento de cada setor e subsetor.

Por fim, na última simulação pressupôs-se que os setores e subsetores poderiam 
ter interesse em implementar ao menos aquelas medidas que apresentassem o 
menor custo marginal de abatimento possível, sendo até mesmo negativo em 
alguns casos72, e acarretando em co-benefícios para o setor, além da redução 
das emissões. A necessidade de estabelecimento de um mercado neste caso 
poderia ser questionada, mas o fato é que há uma série de barreiras que inibem 

72. Transportes e Tratamento de Resíduos não apresentavam medidas com CMA negativo. No caso de Transportes, foram 

selecionadas as três medidas com menor CMA, cujo potencial de redução de emissões, somado, foi fixado como a meta 

para este subsetor. Para Tratamento de Resíduos, em que se analisou apenas uma medida para cada segmento, adotou-

se metade do potencial de redução de emissões como meta para o setor.

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/Systeme-plafonnement-droits-GES-en.htm
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br
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tais medidas de serem implementadas. Os resultados sugerem que neste caso 
quase todos os setores e subsetores, à exceção de Cimentos, seriam, mesmo que 
em menor grau, demandantes de permissões de emissões. Isso ocorre porque, 
na maior parte dos casos, a meta, avaliada em termos de emissões absolutas, é 
menor do que o potencial de redução de emissões total estimado para o setor ou 
subsetor, o que significa que nem todas as medidas apresentam CMA negativo. 
Assume-se que, após cumprir com a meta estipulada, o setor ou subsetor poderá 
ofertar no mercado a diferença entre o potencial de redução de emissões e o valor 
estipulado como meta.

Esta terceira simulação é interessante, pois poderia ser até mesmo analisada 
sob a ótica de um mercado a ser estabelecido em fases, em que a primeira fase 
privilegiasse medidas de melhor aceitação pelos participantes, de modo a obter 
uma boa adesão, podendo ampliar o rol de medidas a serem implementadas em 
uma fase posterior do mercado.

A Tabela 3-2 apresenta uma breve descrição destas simulações.

As simulações consistem na elaboração de curvas de oferta e demanda de acordo 
com reduções de emissões pré-estabelecidas a fim de se identificar se há preço 
de equilíbrio no mercado conforme os setores participantes do mercado e os caps 
propostos para cada setor. As curvas de oferta e demanda são construídas a partir 
do posicionamento de cada setor ou subsetor, como demandante ou ofertante de 
redução de emissões, frente a um sinal de preço hipotético do mercado de carbono. 
Tal posicionamento é determinado pelo preço break-even agregado de cada setor 
ou subsetor, isto é, um setor irá demandar no mercado redução de emissões caso 
o preço de carbono do mercado seja inferior ao preço break-even que agrega, 
a partir de uma média ponderada em função do potencial de abatimento de 
todas as medidas de mitigação do setor e seus respectivos preços break-even 
individuais. Assim, os resultados obtidos na MACTool, que consistem nas curvas 
de CMA e curvas com o preço break-even, formam uma importante base de dados 
e permitem que simulações para o estabelecimento de um mercado de carbono 
sejam realizadas. Na prática, os resultados gerados pela MACTool consistem em 

Tabela 3-2 - Simulações realizadas para definição de metas 
setoriais de redução de emissões de GEE
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arquivos no formato Excel que possuem todas as informações necessárias para 
que as simulações de mercados de carbono sejam realizadas73.

Assim, é possível adotar lógicas distintas para estabelecer os caps setoriais e, 
uma vez definidas estas reduções mandatórias de emissões, construir as curvas de 
oferta e demanda. Neste sentido, é possível explorar diversos cenários em termos 
de definição de caps setoriais e testar para cada cenário (ou simulação) se há 
liquidez no mercado, e qual o seu respectivo preço de equilíbrio de carbono e 
volume de redução de emissões negociável.

A simulação de mercado de carbono realizada pela ferramenta MetaMAC 
disponibiliza como única forma de definição de caps setoriais a aplicação de um 
percentual sobre o potencial total de abatimento de emissões de cada setor. É 
possível realizar análises de sensibilidade variando-se os percentuais mencionados 
que são responsáveis por definirem o cap para cada setor, porém não é possível 
variar a forma como os caps são estabelecidos na MetaMAC.

 3.1.1 - Simulação 1 – Referências Nacionais

Um cenário hipotético seria que São Paulo seguisse a lógica que vem se delineando 
para a esfera nacional. A Simulação1 foi desenvolvida levando em consideração 
a Lei No 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que cria a Política Nacional sobre 
Mudança do Clima (PNMC) e o Decreto No 7.390, de 9 de dezembro de 2010, que 
regulamenta a criação de Planos Setoriais.

A PNMC define que “(..) o País adotará, como compromisso nacional voluntário, 
ações de mitigação das emissões de gases de efeito estufa, com vistas em reduzir 
entre 36,1% (trinta e seis inteiros e um décimo por cento) e 38,9% (trinta e oito 
inteiros e nove décimos por cento) suas emissões projetadas até 2020”.

Entre os planos setoriais relevantes para este estudo que já se encontram 
disponíveis publicamente, há planos concluídos para os subsetores Industrial e de 
Transportes. Por meio desses documentos, foi possível extrair referências para a 
definição de metas para os subsetores contemplados por este estudo, exceto o 
setor de Tratamento de Resíduos e o subsetor de Alimentos e Bebidas, conforme 
resume a Figura 3-5.

73. Por questões de confidencialidade que devem ser observadas, não é possível apresentar na íntegra a planilha de 

resultados obtida a partir dos cálculos da MACTool. Contudo, apresenta-se no Anexo 2 que trata da ferramenta um 

template ilustrativo, apenas para que o leitor possa ter uma ideia de como são inseridas e armazenadas as informações 

na ferramenta e apresentados os resultados.

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/Systeme-plafonnement-droits-GES-en.htm
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br
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O Plano Indústria estabelece uma meta de redução de emissões de 5% sobre a 
projeção de emissões para o ano de 2020. Dessa forma, para a Simulação 1, o 
mesmo valor de 5% foi aplicado aos subsetores de Cimento, Ferro-Gusa e Aço, 
Papel e Celulose e Química.

O Plano Setorial de Siderurgia não foi considerado por tratar exclusivamente do 
uso de carvão vegetal proveniente de florestas plantadas para uso na siderurgia, 
desconsiderando uma série de medidas de redução de emissões que poderiam 
ser propostas para o subsetor. Tendo em vista que o Plano Indústria já contempla 
planos de incorporar o subsetor de Ferro e Aço em 2013, optou-se por tratar deste 
subsetor a partir do arcabouço deste plano.

Para este estudo, a análise se estendeu para o horizonte temporal de 2012 a 
2030, tal qual foi feito pelo Banco Mundial (2010) no estudo para o Brasil, de 
modo a manter consistência entre ambos os estudos, uma vez que a metodologia 
de cálculo é a mesma e a base de dados oferecida pelo Banco Mundial (2010) 
disponibilizada na MACTool serviu de base e ponto de partida para este trabalho.

Para o subsetor de Transportes, utilizou-se como referência o Plano Setorial de 
Transporte e de Mobilidade Urbana para Mitigação e Adaptação à Mudança do 
Clima (PSTM), desenvolvido pelo Ministério de Transportes. O PSTM apresenta 

Figura 3-5- Planos Setoriais utilizados para a definição de metas 
dos subsetores contemplados pelo estudo
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projeções de emissões do transporte de cargas e de passageiros até 2030 e 2020, 
respectivamente, para um Cenário de Referência e um Cenário de Baixo Carbono, 
como mostram a Figura 3-6 e a Figura 3-7.

Figura 3-6- Emissões diretas de CO2 fóssil do transporte de 
cargas e emissões abatidas entre 2011 e 2031 do PSTM

Figura 3-7 - Emissões diretas de CO2 fóssil do transporte de 
passageiros e emissões abatidas entre 2010 e 2020 do PSTM

Fonte:BRASIL(2012).

Fonte:BRASIL(2012).

http://www.edf.org/sites/default/files/EDF_IETA_EU%20ETS_Case_Study_May_2013.pdf
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br
http://www.edf.org/sites/default/files/EDF_IETA_EU%20ETS_Case_Study_May_2013.pdf
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br
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A partir da taxa de crescimento médio das emissões do transporte de cargas 
projetadas até 2020, realizou-se uma projeção das emissões até 2030 (Tabela 
3-3). Dessa forma, foi possível obter o total acumulado de emissões do transporte 
de cargas e passageiros para todo o período de 2012 as 2030, tanto para o Cenário 
de Referência quanto para o Cenário de Baixo Carbono. A redução calculada entre 
os dois cenários resultou na meta de redução de emissões para o subsetor de 
Transportes, para esta simulação, de aproximadamente 3% de redução em 2030.

No caso dos subsetores industriais, tomou-se como base a meta apresentada no 
Plano Indústria. Assumiu-se, de forma simplificada, a meta de 5% estipulada no 
Plano para 2030, devido à falta de informações sobre o estabelecimento da referida 
meta que permitissem sua extrapolação. No Decreto 7.390/2010, a projeção das 
emissões referentes ao setor de Processos Industriais é apresentada em conjunto 
com as emissões de Tratamento de Resíduos anualmente até 2020. A partir das 
informações desagregadas do Segundo Inventário Nacional para as emissões de 
Processos Industriais e Tratamento de Resíduos e da taxa anual de crescimento 
calculada a partir das emissões projetadas no referido decreto, seria possível 
projetar as emissões nacionais de Processos Industriais até 2030. Contudo, a meta 
do Plano Indústria não se limita ao setor de Processos Industriais, e inclui emissões 
referentes à etapa de combustão que são alocadas no setor de Energia. Tendo em 
vista essas dificuldades, optou-se, para fins de simplificação e apenas para ilustrar 
a simulação, em manter as metas conforme estipulada no plano.

Para o setor de Tratamento de Resíduos, até o presente momento não há metas 
de redução de emissões específicas estabelecidas no nível federal ou no estado 
de São Paulo. Com isso, para manter a coerência com o critério estabelecido para

Tabela 3-3 - Projeção de Emissões de GEE do subsetor de 
Transportes

Fonte: BRASIL(2012)
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a estipulação de metas para os demais setores e subsetores, optou-se por não 
tratar deste setor na Simulação 1. A Tabela 3-4 resume as metas definidas para a 
Simulação 1.

 3.1.2 - Simulação 2 – Potencial de Redução de Emissões

A Simulação 2 consiste em utilizar os potenciais de redução de emissões estimados 
para cada setor e subsetor como referência para se definir as respectivas metas 
setoriais. Os potenciais de redução de emissões representam uma estimativa da 
capacidade máxima de redução de emissões de cada setor e subsetor, sendo 
calculada pela diferença entre as emissões nos cenários de Referência e de Baixo 
Carbono. Conforme indicado a seguir, os potenciais de redução de emissões 
podem ser apresentados em termos absolutos ou em termos percentuais com 
relação às emissões do Cenário de Referência:

Potencial de Redução de Emissão = Emissões Cenário de Referência - 
Emissões Cenário de Baixo Carbono

Potencial de Redução de Emissão (%) = Potencial de Redução de Emissão

          Emissões Cenário de Referência

A Tabela 3-5 apresenta os potenciais de redução de emissões dos setores e 
subsetores contemplados neste estudo.

Tabela 3-4 - Metas de Redução de Emissão de GEE que compõem 
a Simulação 1
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A ideia desta simulação foi investigar quanto do potencial de redução de emissões 
de cada setor e subsetor deveria ser alcançado para que o mercado de carbono 
se tornasse viável, trazendo para as empresas a necessidade de redução de 
emissões e comprometimento com a questão da mudança do clima, sem que 
se impusesse de uma só vez um custo mais elevado. Para tanto, foi feita uma 
análise de sensibilidade quanto aos percentuais de redução de emissões aplicados 
que poderiam ser aplicados aos setores. Por simplificação, foram aplicados os 
mesmos percentuais a todos os setores e subsetores. A Tabela 3-6 apresenta os 
valores finais das metas estipuladas para cada setor e subsetor, nas condições 
acima descritas.

Tabela 3-5- Emissões dos cenários de Referência e de Baixo 
Carbono74 e Potencial de Redução Emissões de cada setor e 

subsetor

Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados e hipóteses apresentados no Anexo 1, que foram aplicados às tecnologias 

apresentadas no Anexo 4.

74.  A elaboração dos cenários levou em conta as informações obtidas com as empresas e associações consultadas, o 

que ajudou a entender quais das medidas listadas na MACTool poderiam ser aplicadas para São Paulo e quais já haviam 

sido implementadas e em que medida. O Cenário de Baixo Carbono, portanto, foi desenvolvido a partir de uma análise 

das medidas que poderiam ser propostas para São Paulo, ou que poderiam ser intensificadas, caso já estivessem em 

curso. Assumiu-se a mesma taxa de crescimento para ambos os cenários, de modo que se isolasse com mais facilidade 

o efeito da implementação das medidas. Tendo em vista que o período de análise se inicia em 2012, mas as informações 

mais atuais de que se dispõe sobre emissões de São Paulo datam de 2008 (CETESB, 2010), foi feita uma extrapolação 

de ditas emissões. A validação deste exercício é apresentada no Anexo 6 deste relatório.

75. Para o Cenário de Baixo Carbono, foram consideradas majoritariamente tecnologias já conhecidas e disponíveis no 

mercado, o que tende a facilitar a obtenção de dados e se aproxima da realidade das empresas.Especificamente no 

caso de Ferro-gusa e Aço, trabalhou-se também com tecnologias emergentes. Emissões de Processo não puderam 

ser integralmente tratadas devido à restrição da ferramenta de cálculo cujo foco está voltado para a combustão de 

combustíveis fósseis. Também é válido mencionar que não foi utilizada uma abordagem de ciclo de vida na análise que 

incluísse, por exemplo, emissões associadas à produção da matéria-prima utilizada.

75

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/Systeme-plafonnement-droits-GES-en.htm
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br
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 3.1.3 - Simulação 3 – Custo Marginal de Abatimento

A Simulação 3 considerou apenas as medidas de cada setor e subsetor que 
apresentam o menor custo marginal de abatimento estimado, sendo até mesmo 
negativo em alguns casos, supondo que tais medidas deveriam ser naturalmente 
implementadas uma vez dado um incentivo econômico adequado para que 
sejam priorizadas frente a outras oportunidades de investimento avaliadas pelas 
empresas. Com a implementação de tais medidas, haveria, além da redução de 
emissões, um benefício econômico adicional para os setores e subsetores que 
implementassem tais medidas.

Para os subsetores de Alimentos e Bebidas76 (separadamente), Cimento77, Ferro-
Gusa e Aço78 e Papel e Celulose79 e Química80 foi assumido que medidas com 
CMA negativo seriam implementadas. O subsetor de Transportes e o setor de 
Tratamento de Resíduos não possuem medidas de CMA negativo, portanto. Para 
Transportes, adotou-se o potencial de redução de emissões das três medidas de 
menor custo marginal de abatimento81. Os segmentos de Efluentes e Resíduos 
Sólidos, por terem apenas uma medida de redução de emissões cada82, tiveram 
como meta para a Simulação 3 a metade dos seus respectivos potenciais de 
redução de emissões. A Tabela 3-7 apresenta as metas que resultaram dessas 
considerações, e com as quais se trabalhou na Simulação 3.

Tabela 3-6 - Metas para cada setor e subsetor na Simulação 2

Tabela 3-7 - Metas estipuladas para a Simulação 3 por setor e subsetor
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3.2 - AGREGAÇÃO SETORIAL

A MetaMAC tem como função principal agregar as informações relacionadas 
às estimativas de emissões e reduções de emissões dos setores e subsetores 
considerados neste estudo. Essas estimativas compõem os bancos de dados de 
cada setor e subsetor, criados com o auxílio da MACTool para a elaboração das 
Curvas de CMA. Tais bancos de dados contêm todas as informações relacionadas 
aos cenários de Referência e Baixo Carbono de cada tecnologia de mitigação 
de cada setor e subsetor isoladamente83. A MetaMAC, funcionando como uma 
extensão da MACTool, é capaz de ler os bancos de dados da MACTool de cada 
setor e subsetor e agregar as informações de três formas, conforme a preferência 
do usuário:

Enquanto a MACTool fornece resultados desagregados por medidas de redução 
de emissões para cada setor, a MetaMAC, utilizando a agregação setorial a partir 

76 No caso de Alimentos e Bebidas, as medidas com CMA negativo são troca de óleo combustível por lenha renovável, 

recuperação de calor, otimização da combustão, recuperação de vapor e recuperação de calor em fornos.

77 Para Cimentos, foram analisadas as medidas de adições no cimento, otimização da combustão, uso de pré-calcinadores, 

coprocessamento e aumento do uso de carvão vegetal em detrimento do uso de coque de petróleo.

78 No caso de Ferro-Gusa e Aço, foram tratadas as medidas de recuperação de calor em fornos e uso de aditivos em 

substituição ao coque no alto forno.

79 Para Papel e Celulose, as medidas de substituição de óleo combustível por lenha renovável, otimização da combustão, 

recuperação de vapor e aumento do uso de aparas de papel foram tratadas.

80 No caso de Química, foram incluídas na análise as medidas de otimização da combustão e recuperação de calor em 

fornos.

81 Nesse caso, as medidas são otimização do tráfego urbano, aumento de ciclovias e troca de modal (de rodoviário para 

hidro e ferroviário).

82 Respectivamente, tratamento de efluentes domésticos e residenciais e destruição de metano em aterros.

83. Por questões de confidencialidade que devem ser observadas, não é possível fornecer um exemplo do banco de 

dados. Contudo, o Anexo 2, que apresenta as principais funcionalidades da MACTool, apresenta um template ilustrativo 

da planilha de resultados que se obtém com os cálculos desenvolvidos na ferramenta.

84. International Standard Industrial Classification. As seções são definidas em ordem alfabética (de A até U) para os 

subsetores, sendo classificadas posteriormente por divisão, grupo e classe. O subsetor de Agricultura, Floresta e Pesca, 

por exemplo, corresponde à seção A. Plantio de arroz, nesse caso, seria classificado como pertencendo à seção A, grupo 

011, classe 0112.

Setor de atividade (classificação no ISIC84);

Tecnologia de mitigação de emissões de GEE;

Limites geográficos.

http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br
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da classificação ISIC, fornece os resultados agregados por setor, gerando um 
resultado único para São Paulo. A Figura 3-8 lista os principais resultados das 
medidas de mitigação obtidos com a MACTool, reunindo as informações que 
representam as principais características de cada medida de mitigação.

A Figura 3-9 ilustra a agregação realizada pela MetaMAC dos resultados referentes a 
cada medida de redução de emissões de GEE nos arquivos gerados pela MACTool. 
Os dados são consolidados em um resultado único para cada nível de agregação 
desejado. Para este estudo, em função de limitações encontradas na MetaMAC, 
utilizou-se apenas a agregação por setor de acordo com a classificação ISIC.

Figura 3-8 - Resultados fornecidos pela MACTool para cada medida 
de mitigação

Figura 3-9 - Esquema exemplificado da agregação setorial feita 
pela MetaMAC
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A Figura 3-10 apresenta o esquema geral de agregação85 e lista todas as 
tecnologias tratadas no estudo. As tecnologias de mitigação de emissões de 
GEE86 são agregadas em setores, e o conjunto de setores representa uma região 
geográfica; neste caso, o estado de São Paulo. Dessa forma, ao mesmo tempo em 
que a MetaMAC permite visualizar resultados desagregados por setor, é possível 
também visualizar o resultado consolidado para o estado.

A partir das informações consolidadas de cada setor e subsetor, foram simuladas 
curvas de oferta e demanda de acordo com as três simulações mencionadas na 
seção 3.1 -Simulações.
A Tabela 3-8 apresenta os elementos básicos considerados para a elaboração das 
curvas de oferta e demanda do mercado e as tabelas 3-9 a 3-17 apresentam as 
informações referentes ao potencial de redução de emissões, emissões da linha de 
base e preço break-even obtidos para os setores e subsetores avaliados.

Figura 3-10 - Esquema representativo da agregação setorial feita 
neste estudo

85. Não se pressupõe qualquer tipo de hierarquização das medidas na Figura 3-10 no que se refere ao potencial de 

abatimento de emissões. Trata-se apenas de uma lista das medidas contempladas e ilustração de como são feitas as 

agregações na ferramenta.

86. Uma breve descrição das tecnologias adotadas como medidas de redução de emissões é apresentada no Anexo 5 

deste relatório.

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/Systeme-plafonnement-droits-GES-en.htm
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br
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Tabela 3-8 - Elementos básicos para a elaboração de curvas 
de oferta e demanda

Tabela 3-9 - Elementos básicos para a elaboração de curvas de 
oferta e demanda - Alimentos

Tabela 3-10 - Elementos básicos para a elaboração de curvas de 
oferta e demanda - Bebidas



64

Tabela 3-11 - Elementos básicos para a elaboração de curvas de 
oferta e demanda - Cimento

Tabela 3-12 - Elementos básicos para a elaboração de curvas de 
oferta e demanda–Papel e Celulose

Tabela 3-13 - Elementos básicos para a elaboração de curvas de 
oferta e demanda – Química
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Tabela 3-14 - Elementos básicos para a elaboração de curvas de 
oferta e demanda – Ferro-Gusa e Aço

Tabela 3-15 - Elementos básicos para a elaboração de curvas de 
oferta e demanda – Resíduos Sólidos

Tabela 3-13 - Elementos básicos para a elaboração de curvas de
Tabela 3-17 - Elementos básicos para a elaboração de curvas de 

oferta e demanda – Transportes

Tabela 3-16 - Elementos básicos para a elaboração de curvas de 
oferta e demanda – Efluentes



66

3.3 - CURVA DE OFERTA E DEMANDA

A partir da definição dos três cenários de metas (seção3.1 -Simulações) e dos 
resultados agregados por setor e subsetor, foi possível construir curvas de oferta 
e demanda para analisar um possível estabelecimento de mercado de carbono em 
São Paulo. De acordo com a metodologia da MetaMAC, as metas de cada setor 
são expressas como um percentual de seu respectivo potencial de redução de 
emissões de GEE.

O limite de emissões possíveis imposto a todos os setores é chamado de cap (limite). 
O restante do potencial de redução de emissões de cada setor é denominado de 
Remainder (restante) e indica o que ainda pode ser reduzido além do cap, dentro 
do limite máximo de redução de emissões possível para aquele setor ou subsetor, 
definido a partir da aplicação da meta sobre as emissões projetadas no Cenário de 
Referência, conforme apresenta a Figura 3-11.

Figura 3-11 - Definição de limites para cada setor (exemplo)

Fonte: Adaptado de De Gouvello (2012).
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A redução de emissões mandatória pode ser alcançada por meio da implementação 
de tecnologias de mitigação ou pela compra de créditos em um mercado de 
carbono. O fator decisivo para orientar a escolha de método para atender ao 
cap requerido é o PBE. Com base em uma média ponderada pelo potencial de 
redução de emissões de cada medida e seu respectivo PBE, a MetaMAC calcula 
um PBE médio para cada setor. Na Figura 3-11, meramente ilustrativa e com valores 
fictícios, é possível observar que o gráfico apresentado relaciona o PBE médio de 
cada setor com o seu respectivo potencial de redução de emissões total.

A ideia central que rege a construção das curvas de oferta e demanda neste 
estudo é o critério de que um setor se posiciona do lado da oferta ou da demanda, 
quando o seu PBE está abaixo ou acima, respectivamente, de um preço hipotético 
de mercado para a tonelada de CO2e. Isso significa que, se o setor possui um 
PBE menor do que o preço de mercado do carbono, a redução mandatória 
será alcançada pela implementação de tecnologias de baixo carbono com a 
possibilidade de vender créditos provenientes do remanescente do potencial de 
redução de emissões estimado. Caso o setor possua PBE maior do que o preço 
de mercado do carbono, será mais barato para ele reduzir suas emissões por meio 
da compra de créditos. O mecanismo utilizado neste estudo para definir a oferta e 
demanda de um potencial mercado de carbono está exemplificado na Figura 3-12.

Figura 3-12 - Definição da oferta e demanda de um mercado de 
carbono (exemplo)

Fonte: Adaptado de Gouvello (2012).
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Vale notar que o PBE médio para os dois setores hipotéticos da Figura 3-12 situados 
à direita no gráfico são superiores ao preço hipotético do mercado, o que justifica 
o comportamento desses setores como demandantes nesse mercado hipotético. 
Por mais que existam, possivelmente, medidas de mitigação que individualmente 
possuem um PBE inferior ao preço hipotético do mercado, estas não seriam 
implementadas, uma vez que o posicionamento de cada setor no mercado é 
definido pelo seu PBE médio, oriundo da agregação setorial. Com o objetivo 
avaliar com maior nível de detalhe o posicionamento de cada setor, levando-se em 
consideração a ordem de implementação de medidas de mitigação, orientada de 
forma crescente pelo PBE individual de cada medida de mitigação, optou-se por 
aplicar a abordagem PBE demanda/oferta, conforme será apresentado na seção 
seguinte.

A metodologia proposta pela ferramenta consiste na avaliação representada pelo 
gráfico da Figura 3-12, estabelecendo o Preço de Mercado do Carbono a partir 
dos valores de PBE de cada setor. Dessa forma, é possível simular como cada 
setor se comportará diante de vários preços possíveis do mercado. Para cada 
Preço de Mercado, haverá um grupo de setores que estará do lado da demanda. 
A demanda total do mercado será, portanto, a soma das reduções mandatórias 
de emissões de cada setor inserido neste grupo. Por outro lado, haverá também 
um grupo de setores que estará do lado da oferta. A oferta total do mercado, 
por sua vez, será equivalente às sobras de reduções de emissões que ficaram 
remanescentes, ou seja, que estão além das reduções mandatórias de emissão 
dos setores e subsetores ofertantes. Essa análise pode ser mais bem entendida 
por meio da Tabela 3-18. 

A primeira linha da tabela apresenta os cálculos feitos para obter cada informação. 
As demais linhas apresentam exemplos numéricos, supondo, a título de exemplo, 
uma meta de 10%. 

A MetaMAC utiliza os PBEs dos próprios setores como referência para estabelecer 
a faixa de variação dos possíveis Preços de Mercado. Dessa forma, na MetaMAC, PM 
= PBE. No entanto, neste estudo alguns subsetores apresentaram PBE negativo, 
o que faz com que a Curva de Oferta e Demanda gerada pela MetaMAC adote 
esses valores como pontos do eixo vertical. Isso resultava em parte da curva ficar 
negativa, o que é incoerente com a realidade. Dessa maneira, para construir a Curva 
de Oferta e Demanda, com vistas a identificar o preço de equilíbrio e o respectivo 
volume de emissões negociável, optou-se por analisar o comportamento de cada 
setor variando-se os preços hipotéticos de mercado de 5 a 45 BRL/tCO2e, em 
intervalos de 5 BRL/tCO2e, de modo que não se obtivesse um preço de mercado 
negativo. A partir deste ajuste na metodologia da MetaMAC, é possível refinar os 
resultados em termos de preço de equilíbrio e volume negociável encontrados 
para cada simulação, uma vez que os PBEs identificados para os setores neste 
estudo variam em faixas superiores a 5 BRL/tCO2e.
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Tabela 3-18 - Cálculo da Oferta e Demanda para Simulação de 
Mercado de Carbono

Notas:      (1) A demanda total do mercado será igual a soma das reduções mandatórias de emissões dos setores cujos  

 PBEs são maiores ou iguais ao Preço de Mercado.

 (2) A oferta total do mercado será igual a soma dos remainders dos setores cujos PBEs são menores ou iguais  

 ao Preço de Mercado.

Em algumas simulações, observou-se que o estabelecimento de um mercado 
não seria possível, o que pode ser explicado pelo excesso de oferta em relação à 
demanda para todos os preços hipotéticos de mercado variando de 5 a 45 BRL/
tCO2e, justamente porque nesses casos o preço de mercado, tal qual calculado 
pela metodologia original da MetaMAC, seria negativo e muito abaixo dos PBEs 
dos setores, o que acarreta esse excesso de oferta. Ou seja, o fato de ter-se limitado 
a análise a uma faixa arbitrária de preços de 5 a 45 BRL/tCO2e não altera em nada 
o resultado da análise, apenas a apresenta num formato mais amigável.

A curva da demanda será, portanto, definida pelas relações obtidas entre a 
demanda total e os preços de mercado. Analogamente, a curva de oferta será 
definida pelas relações obtidas entre a oferta total e os preços de mercado. O 
objetivo final da construção destas curvas é identificar o ponto de interseção entre 
as mesmas, o que representará o preço de equilíbrio para o potencial mercado de 
São Paulo. A curva simplificada, para o exemplo hipotético da Tabela 3-18, está 
representada pela Figura 3-13.
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Nem sempre haverá uma interseção entre as curvas de oferta e demanda. Em casos 
como este, fica evidente que, diante das condições estabelecidas previamente 
(como por exemplo, a meta para cada setor e subsetor, o potencial de redução de 
emissões estimado, os PBEs etc.) não há possibilidade de haver mercado. Mesmo 
este é um resultado interessante para o estudo, na medida em que aponta para as 
condições em que um mercado de carbono não se sustentaria.

É importante destacar que a utilização de um único PBE para cada setor e subsetor 
que agregue a totalidade das medidas de mitigação avaliadas não necessariamente 
representa da forma mais adequada o balizamento para o posicionamento do 
setor ou subsetor em relação ao preço de mercado. Assume-se que as medidas de 
redução de emissões que se mostrassem mais baratas teriam sua implementação 
priorizada, de modo que cada setor consideraria adotar primeiro as tecnologias 
que tivessem as condições mais favoráveis ou maiores incentivos. Nesse caso, o 
PBE deve refletir apenas as medidas que seriam aplicadas sob as circunstâncias 
designadas em cada simulação de metas setoriais, como se internamente o 
setor estivesse estabelecendo fases distintas para sua participação no mercado, 
alocando diferentes medidas ou seu percentual de utilização em cada fase.
Em abordagem distinta, o maior incentivo pode ser representado pelo menor PBE. 
Isso significa que os setores tenderiam a priorizar a implementação de medidas 
cujo PBE é menor. Diante dessa hipótese, optouse por definir outra abordagem de 
cálculo da oferta e demanda, conforme apresentado a seguir.

 3.3.1 - Preço Break-Even Demanda/Oferta

Conforme já indicado, a abordagem de análise de um PBE médio e único para 
o setor ou subsetor sugere que o setor como um todo se comportará de uma 

Figura 3-13 - Curva de Oferta e Demanda hipotética
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única forma em relação ao mercado, o que não parece realista. Nesse sentido, e 
com o objetivo de se investigar com mais detalhes de que forma um determinado 
setor ou subsetor poderia se posicionar em relação ao mercado, foi proposta uma 
abordagem distinta.

Optou-se, portanto, por realizar simulações adicionais com vistas a estimar a 
viabilidade de um possível mercado de carbono em São Paulo, fazendo-se uso 
de uma abordagem que considera para cada setor dois Preços Break-Even: um 
relacionado à quantidade de reduções de emissões a serem demandadas (PBE 
Demanda) e outro associado ao remanescente potencial de reduções de emissões 
a ser ofertado (PBE Oferta).

Esta abordagem também consiste em agregar medidas de mitigação de 
determinado setor, porém dividindo a agregação entre medidas de mitigação 
utilizadas para atender ao cap estabelecido e medidas de mitigação responsáveis 
por fornecerem reduções de emissões adicionais. A aplicação desta abordagem 
possui como premissa o fato de que os caps são conhecidos pelos setores e 
subsetores, assim como os preços break-even individuais de cada medida de 
mitigação, fazendo com que cada setor implemente as medidas de mitigação em 
ordem crescente de preço break-even até atingir o cap estabelecido.

Uma vez implementadas as medidas de mitigação de menor preço break-even 
individual até o momento em que o cap estabelecido seja atingido, estas medidas 
são agregadas para se calcular o PBE-Demanda (Figura 3-14). As medidas de 
mitigação remanescentes são agregadas para o cálculo do PBE-Oferta (Figura 
3-14). Desta maneira, cada setor e subsetor possui um PBE (PBE-Demanda) que 
define seu comportamento no mercado quanto ao preço hipotético do carbono a 
partir do qual o setor ou subsetor passa a demandar redução de emissões, e um 
PBE (PBE-Oferta) – de valor distinto e sempre maior que o PBE-Demanda, devido 
à premissa de implementação de medidas de mitigação em ordem crescente em 
função do preço break-even para atender ao cap estabelecido – que indica a partir 
de qual preço hipotético de carbono o mesmo setor ou subsetor passa a ter um 
comportamento ofertante no mercado. Outra diferença entre esta abordagem 
e a que considera um PBE médio é que os PBEs Demanda e Oferta variam de 
acordo com o cap estabelecido, ao passo que, na outra abordagem, o PBE médio 
permanece estático.

Esta abordagem busca refinar o comportamento dos setores frente aos preços 
hipotéticos de carbono, utilizados para a construção das curvas de oferta e 
demanda. Aplicando-se unicamente a abordagem que envolve o cálculo do PBE 
médio, é possível encontrar incoerências em relação ao posicionamento dos 
setores e subsetores frente aos preços hipotéticos do mercado de carbono. Pode 
ocorrer, por exemplo, uma situação em que um setor ou subsetor possua um PBE 
médio positivo e acima do preço de mercado, o que o indicaria como demandante, 
porém com medidas de mitigação com preços break- even individuais negativos 
e cujos potencias de abatimento são capazes de atender ao cap estabelecido, 
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Figura 3-14 - Comparação entre as abordagens adotadas para a 
construção das curvas de oferta e demanda

colocando-o na posição de ofertante. Neste caso, o comportamento frente à 
variação dos preços hipotéticos de carbono seria contraditório em relação aos 
resultados individuais referentes às medidas de mitigação consideradas.
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4 - Mercado de carbono de são paulo

Nesta seção, são apresentadas as principais características que poderiam compor 
um possível mercado de carbono a ser estabelecido em São Paulo, o que envolve 
o número de empresas que poderia fazer parte desse mercado e o critério de 
definição desse número, o volume e liquidez de mercado e o preço de equilíbrio, 
entre outros.

Para os setores e subsetores elencados, foram avaliadas emissões de CO2 
associadas à combustão de combustíveis fósseis, posto que a ferramenta 
MACTool foi desenvolvida com foco em medidas de combustão. Além disso, 
foram consideradas as emissões de CH4 do setor de Resíduos e as emissões 
de N2O de processos industriais no subsetor industrial Química. Vale destacar 
que as simulações propostas na seção 3 e as análises delas decorrentes estão 
condicionadas aos dados obtidos nas entrevistas e identificados em pesquisas e 
na base de dados da MACTool.

No que se refere às medidas de redução de emissões de GEE, é importante que 
algumas considerações sejam mencionadas. Para o subsetor de cimento, por 
exemplo, dentre as medidas propostas, consta a de substituição de combustíveis 
fósseis consumidos no forno por gás natural, que é independente das demais e não 
poderia, portanto, ser implementada concomitantemente com as outras medidas 
estipuladas para este subsetor como substituição de combustíveis fósseis por 
biomassa, uma vez que se assumiu que em um cenário em que o gás natural se 
torne competitivo, a substituição por este seria completa. Desta forma, para não 
restringir o universo de medidas de mitigação do subsetor Cimento na análise do 
estabelecimento de um mercado de carbono para o Estado de São Paulo a uma 
única medida, consideraram-se todas as outras medidas, à exceção da medida 
de substituição de gás natural, para o cálculo do PBE médio e do PBE demanda/
oferta.

Situação similar pode ser observada no subsetor de Ferro-gusa e Aço, no que 
diz respeito à medida de novos processos industriais – tecnologias emergentes, 
tais como fusão redutora e auto-redução. Neste caso, considerou-se que a 
implementação de tais processos evitaria o consumo de coque nos altos fornos, 
passando-se a utilizar carvão e minério de ferro para a produção de ferro-
gusa. Assim como no caso de cimento, a análise considerou a possibilidade de 
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implementação da medida de novos processos industriais independentemente 
das demais medidas. Finalmente, a medida de motores elétricos, comum aos 
subsetores industriais analisados, foi descartada da análise de mercado proposta 
para São Paulo, por apresentar um preço break-even numa ordem de grandeza 
muito superior aos demais, estimados para as outras medidas de redução de 
emissões de GEE, comportando-se como um outlier e distorcendo os resultados 
obtidos.

4.1 - CARACTERÍSTICASDOS PARTICIPANTES DO MERCADO DE CARBONO

As entrevistas realizadas para este estudo incluíram majoritariamente empresas 
de grande porte, sem deixar de levar em conta a realidade de empresas menores. 
A experiência internacional apresentada na Seção 2 reforça a ideia de que o 
mercado, pelo menos na sua fase inicial, deve se concentrar nas empresas de 
maior porte, nas quais medidas de redução de emissões podem ter maior efeito 
sobre as emissões totais de um setor. No EU-ETS, por exemplo, foi estipulado 
que, na Fase I, dentre as empresas energo-intensivas, apenas as que tivessem 
combustão térmica nominal maior que 20 MW seriam contempladas no mercado. O 
mesmo vale para a Austrália, que estabeleceu como critério mínimo de inclusão de 
empresas instalações industriais com emissões diretas maiores que 25 mil t CO2e/
ano, instalações que consomem grande quantidade de gás e aterros sanitários 
cujas emissões superam a marca de 25 mil t CO2e/ano.

Para que haja um mercado de carbono relevante e eficiente, é importante que se 
estabeleçam critérios para a seleção de participantes do mercado que representem 
uma fração significativa das emissões da região coberta pelo mercado e permitam 
a operacionalização do mesmo.

Um mercado que não abarque uma parcela significativa das emissões da região 
regulada pode resultar em esforço demasiado para pouco benefício. Por outro 
lado, um mercado que busque cobrir a totalidade das emissões da região regulada 
poderá resultar em um número excessivo de participantes, tornando o mercado 
desnecessariamente complexo e de difícil operacionalização.

No estado de São Paulo, conforme indicado anteriormente, pode-se contemplar 
uma parcela importante das emissões do estado envolvendo os setores e subsetores 
incluídos neste estudo: Alimentos e Bebidas, Cimento, Ferro-Gusa e Aço, Papel e 
Celulose, Química, Tratamento de Resíduos e Transportes. No entanto, o mercado 
não seria eficiente ao envolver todas as empresas destes setores e suas operações 
no território paulista.

Alguns subsetores são bastante concentrados em poucas empresas, como é o caso 
de Cimento, Ferro-Gusa e Aço e Papel e Celulose. Outros subsetores industriais 
envolvem um grande número de empresas, mas uma parte significativa de suas 
emissões é concentrada em um número relativamente limitado de empresas, como 
é o caso de Alimentos e Bebidas, Química e Tratamento de Resíduos. O subsetor 
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de Transporte é um caso à parte, já que as emissões deste subsetor são muito 
pulverizadas e por isso este subsetor merece uma avaliação diferenciada.

Subsetores industriais concentrados em poucas empresas

A produção de cimentos no estado de São Paulo está bastante concentrada em 
oito (8) empresas que, somadas, contam com 12 unidades industriais. Isto significa 
que para a inclusão de todas as emissões industriais do subsetor de cimentos no 
estado de São Paulo, seria necessário envolver tais empresas e unidades.

O subsetor de Ferro-Gusa e Aço, por sua vez, está concentrado em quatro (4) 
empresas, distribuídas em seis (6) unidades industriais. Finalmente, no subsetor 
de Papel e Celulose está concentrado em cinco (5) empresas e suas 12 unidades 
industriais87.

Em geral, as empresas entrevistadas88 citaram que já adotam, em determinada 
escala, medidas de eficiência energética, como, por exemplo, aproveitamento 
de calor de exaustão. Adicionalmente, medidas de mitigação que envolvem 
substituição de combustíveis também vêm sendo implementadas por empresas 
do estado nos subsetores industriais analisados. Além disso, algumas empresas 
apontaram a reciclagem de resíduos industriais como uma das medidas de 
mitigação que vêm sendo implementadas.

É importante ressaltar, no entanto, que as emissões destes subsetores podem estar 
concentradas em parte destas unidades industriais, sendo possível reduzir o número 
de unidades participantes do mercado de carbono sem reduzir substancialmente 
o percentual das emissões do estado sob o mercado de carbono em discussão.

Subsetores industriais com parte significativa de suas emissões concentrada 
em número limitado de empresas.

O subsetor de Alimentos e Bebidas é bastante pulverizado e seu perfil de emissões 
por empresa é ainda pouco conhecido. No entanto, uma fração significativa de suas 
emissões deve estar associada às operações de um número limitado de empresas, 
de acordo com empresas do subsetor consultadas durante a elaboração deste 
estudo.

O subsetor de Química também é bastante pulverizado, mas suas emissões são 
concentradas na produção de produtos químicos para uso industrial (PQI) por ser 

87. Os dados aqui apresentados resultam de pesquisas feitas com base em informações obtidas nos websites das 

associações setoriais e das empresas dos setores e subsetores avaliados.

88. Por ter se garantido confidencialidade às empresas que contribuíram com o estudo, não é possível apresentar uma 

lista das empresas consultadas.

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/Systeme-plafonnement-droits-GES-en.htm
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br
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mais energo-intensivo e por ter mais emissões de processos mais expressivas. O 
número de unidades industriais neste segmento é relativamente pequeno, sendo 
a produção de produtos químicos de uso industrial concentradas em grandes 
empresas do subsetor. Ao restringir a participação das unidades industriais 
químicas energo- intensivas, o número de participantes do subsetor químico passa 
a ser limitado, mantendo ao mesmo tempo uma parcela significativa das emissões 
sob o mercado de carbono.

A partir de 2013, a CETESB passou a exigir que empresas informem suas emissões 
de GEE89. Para determinados subsetores industriais, o relato é obrigatório, 
independentemente do porte da unidade industrial, como é o caso dos subsetores 
de Alumínio, Cimento, Coquerias, Refinarias de Petróleo, Petroquímica, Papel e 
Celulose com utilização de fornos de cal, termoelétricas movidas a combustíveis 
fósseis e a produção de determinados produtos químicos (p. ex., ácido adípico, 
negro de fumo, etileno, ácido nítrico e vários outros). Para outros subsetores, há 
obrigatoriedade para unidades de grande porte, como é o caso do subsetor de 
Ferro-Gusa e Aço (capacidade superior a 22.000 t/ano), fundições de metais 
ferrosos (produção superior a 7.500 t/ano), vidros (produção superior a 7.500 t/
ano) ou qualquer instalação com consumo de combustível fóssil que emita mais 
do que 20.000 tCO2e/ano). A obrigatoriedade deste relato tem resultado em um 
banco de dados de grande importância para determinar, caso seja realmente do 
interesse do estado em se estabelecer um mercado de carbono, o corte que deve 
ser feito em cada subsetor para que uma parcela significativa das emissões seja 
contemplada neste mercado.

Setor de Tratamento de Resíduos

O setor de Tratamento de Resíduos foi avaliado em duas partes, uma para o 
Tratamento de Resíduos Sólidos e outra para o Tratamento de Efluentes, ambos 
domésticos. Resíduos industriais não foram contemplados pela pouca relevância 
de suas emissões de GEE no caso de resíduos sólidos industriais, e pela dificuldade 
em se obter dados confiáveis no caso de efluentes industriais.

O tratamento de resíduos sólidos domésticos no estado de São Paulo está cada 
vez mais concentrado em grandes aterros sanitários operados por empresas 
privadas. A tendência é de maior concentração, com o fechamento das áreas de 
disposição de pequeno porte operadas normalmente por prefeituras de cidades 
de menor porte. Os aterros privados de grande porte são concentrados em poucas 
empresas.

89. Maiores informações podem ser obtidas em http://www.cetesb.sp.gov.br/proclima/inventario-de-gee-

empreendimentos/384-inventario-de-gee-empreendimentos.

http://www.cetesb.sp.gov.br/proclima/inventario-de-gee-empreendimentos/384-inventario-de-gee-empreendimentos
http://www.cetesb.sp.gov.br/proclima/inventario-de-gee-empreendimentos/384-inventario-de-gee-empreendimentos
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/Systeme-plafonnement-droits-GES-en.htm
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br
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O tratamento de efluentes domésticos no estado, por sua vez, é realizado em 
grande parte por empresas de saneamento do estado e de municípios.

Subsetor de Transporte

A inclusão do subsetor de Transporte no mercado por meio de operadores 
de veículos de carga e de passageiros exigiria um sistema de monitoramento 
extremamente complexo, dado que este subsetor tem suas emissões muito 
pulverizadas. O número de empresas do subsetor é alto, e ainda há um número 
bastante elevado de veículos particulares, tanto para transporte de carga como 
para transporte de passageiros. É possível que, por este motivo, os mercados de 
carbono tenham maior dificuldade de incluir este subsetor, embora seja em geral 
responsável por uma parcela significativa das emissões de GEE.

Os estados da Califórnia, nos Estados Unidos, e de Quebec, no Canadá, estão 
implementando os primeiros mercados de carbono em que o subsetor de transporte 
terrestre é contemplado90. Em ambos os mercados, o subsetor é tratado de forma 
similar, sendo o limite de emissões imposto ao distribuidor de combustíveis, e não 
aos usuários finais dos mesmos. Como o número de distribuidores de combustíveis 
é muito mais limitado que o número de usuários finais, é possível incluir no 
mercado de carbono de forma indireta o subsetor de transportes (e outros, como 
o residencial e comercial).

O estado de São Paulo poderia adotar a mesma estratégia, ou seja, regular as 
emissões do subsetor de transporte por meio do controle sobre a venda de 
combustíveis, e não do controle dos veículos que os utilizam. No entanto, é 
importante atentar-se para eventuais distorções, como o aumento do comércio 
ilegal e a adulteração de combustíveis no estado, ou a transferência da compra de 
combustíveis para estados vizinhos.

4.2 - DISCUSSÃO SOBRE METAS DE REDUÇÃO DE EMISSÕES PARA   
         CADA SUBSETOR CONSIDERADO

A avaliação das metas para os setores e subsetores avaliados para São Paulo 
partiu dos resultados obtidos com as curvas de CMA, e envolveu uma simulação 
teórica que considerou o potencial de redução de emissões estimado para cada 
segmento incluído no escopo do trabalho91. Cabe mencionar que não se trabalha 

90. O EU-ETS foi o mercado de carbono a incluir o subsetor de transporte pela primeira vez em 2012, mas apenas o 

transporte aéreo, e não o transporte terrestre.

91 A avaliação das metas e do potencial de redução de emissões estimado considerou o universo da análise como um 

todo, não tendo sido feita uma consideração maior sobre a questão da concentração das emissões em poucas ou muitas 

empresas nos setores e subsetores avaliados. Tal consideração necessitaria de um levantamento mais específico de quais 

empresas já adotaram determinada tecnologia e quais poderiam fazê-lo, o que não foi avaliado neste estudo.

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/Systeme-plafonnement-droits-GES-en.htm
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br
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com a ideia de projetar a redução de emissões absolutas, e sim buscar uma trajetória 
mais sustentável com redução de emissões relativas ao que seria apresentado 
no Cenário de Referência, sem que se imponham restrições ao crescimento da 
indústria no estado.

Tendo em vista que o presente estudo não considerou a integralidade das emissões 
do estado, não foi feita qualquer avaliação com respeito à meta estipulada para 
São Paulo no final de 2009 por meio da PEMC – Lei No. 13.798/2009. As simulações 
apresentadas e analisadas são teóricas e servem ao propósito de fornecer uma 
base para uma análise preliminar das tendências de um possível mercado de 
carbono no estado, devendo ser aprofundada em outros estudos.

Uma das simulações consideradas adotou como pressuposto assumir para São 
Paulo o mesmo arcabouço pensado para o país e apresentado nos planos setoriais. 
Não há, contudo, um plano setorial que trate da questão de Tratamento de 
Resíduos e indicação específica alguma para esse setor. Além disso, os subsetores 
Alimentos e Bebidas não estão contemplados nos planos setoriais analisados. 
Assim, a Simulação 1considerou apenas os subsetores Cimento, Ferro-Gusa e Aço, 
Química, e Papel e Celulose, além do subsetor de Transportes.

Alternativamente, realizou-se uma simulação considerando metas obtidas a 
partir da determinação de reduções de emissões para cada setor e subsetor em 
função de um percentual de redução de emissões em relação ao potencial total de 
redução de emissões estimado para cada setor e subsetor. Neste caso, foi realizada 
uma análise de sensibilidade, simulando o mercado de carbono considerando-se 
como meta de redução de emissões para cada setor percentuais de 30%, 40% 
e 50% do potencial total de mitigação de cada setor e subsetor. Dessa maneira, 
a Simulação 2 foi desagregada nas Simulações 2.1, 2.2 e 2.3, considerando como 
meta de redução de emissões 30%, 40% e 50%, respectivamente, do potencial 
total de redução de emissões para cada setor e subsetor identificado.

Por fim, a Simulação 3 assume como meta para cada setor e subsetor a quantidade 
de emissões abatidas associadas a medidas de mitigação que apresentam o 
menor custo marginal de abatimento entre as medidas avaliadas para aquele 
determinado setor ou subsetor. Como para o setor de Transportes não há medidas 
de mitigação com CMA negativo, optou-se por definir como meta de redução 
de emissões o potencial de abatimento associado às três medidas de mitigação 
que apresentaram menor custo marginal de abatimento. Apesar de ser dado 
um tratamento diferenciado aos segmentos de resíduos sólidos e efluentes, em 
função de adequação ao ISIC, que possui um código diferente para cada uma 
dessas categorias, optou-se por assumir como meta de redução de emissões para 
cada um destes segmentos 50% do potencial de redução de emissões estimado, 
uma vez que para cada segmento mencionado avaliouse uma única medida de 
mitigação.
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As Tabelas 4-1, 4-2 e 4-3 apresentam as metas para cada setor e subsetor de 
acordo com as simulações desenvolvidas, exibindo-as como percentuais 
calculados em relação às emissões do Cenário de Referência de cada setor e 
subsetor, respectivamente. Os preços de equilíbrio para cada simulação de metas 
são apresentados na Tabela 4-4.

Tabela 4-1 – Análise por setor e subsetor das metas estipuladas e 
resultado em termos de mercado com o PBE para a Simulação 1

Tabela 4-2 – Análise por setor e subsetor das metas estipuladas e 
resultado em termos de mercado com o PBE único para a Simulação 2
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Tabela 4-3 – Análise por setor e subsetor das metas estipuladas 
e resultado em termos de mercado com o PBE variável para a 

Simulação 3

4.3 - DISCUSSÃO SOBRE POSSÍVEIS MEDIDAS DE INCENTIVOS OU   
        PENALIDADES

Nesta seção, são discutidos incentivos e penalidades que afetam direta ou 
indiretamente a operação dos mercados de carbono existentes atualmente. 
Medidas de incentivos ou penalidades relacionadas às emissões de GEE, mas que 
não afetam os mercados de carbono, não são discutidas92. Este estudo também 
não tem como objetivo avaliar nem propor medidas específicas para um potencial 
mercado de carbono no estado de São Paulo. Esta seção busca apenas discutir 
as medidas de forma ampla para que sejam avaliadas de forma específica em 
estudos posteriores.

Incentivos e penalidades relacionados aos mercados de carbono podem ser 
classificados nas seguintes categorias: distribuição de permissão de emissões93, 
limites de emissões, banking (transferência do uso das permissões de emissões para 
período futuro) & borrowing (antecipação do uso das permissões de emissões de 
períodos futuros), compra de créditos de carbono e multa por não cumprimento 
da meta de redução de emissões.

Distribuição de permissões de emissões (emissions allowances)

Os mercados de carbono costumam iniciar com a distribuição gratuita de 
permissões de emissões (emissions allowances) e gradualmente passar para o 
leilão de permissões. O EU-ETS da Europa, por exemplo, teve uma primeira fase de 
aprendizado de 2005 a 2007 na qual ao menos 95% das permissões foram alocadas 
gratuitamente, sendo o restante leiloado. Na segunda fase, de cinco anos, de 2008 
a 2012, ao menos 90% das permissões foram alocadas gratuitamente, sendo o 
restante leiloado. Finalmente, o mercado se encontra atualmente numa terceira 
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fase de oito anos, de 2013 a 2020, na qual o leilão predomina como método para a 
alocação de emissões. Desenvolvimento similar ocorre nos mercados da Califórnia 
(Estados Unidos), Quebec (Canadá) e Austrália, entre outros. O RGGI (Estados 
Unidos) é uma exceção, tendo utilizado leilões desde o seu início para alocar a 
maior parte das permissões de emissões.

A forma de distribuição de permissões não é idêntica para todos os setores 
envolvidos nos mercados. Em todos os mercados existentes há uma preocupação 
clara em se evitar vazamento de emissões, ou seja, a migração de fontes emissoras 
do território regulado para um território não regulado (p. ex., a migração de 
indústria energo-intensiva da Europa para um país no norte da África em que não 
haja regulamentação sobre as emissões industriais). Para evitar o vazamento de 
emissões, os mercados de carbono mantêm a distribuição gratuita de permissões 
em grande parte para setores mais sensíveis à competição internacional. Um 
mercado de carbono subnacional também deve contemplar medidas para evitar 
vazamentos de um estado para outro.

Limites de Preços

Os limites para os preços do mercado, por outro lado, variam significativamente 
entre os diversos mercados. Há mercados com preço totalmente variável (p. ex., 
EU-ETS), outros com preço máximo (p. ex., Califórnia e Quebec) e outros com 
preço mínimo (p. ex., RGGI). O Carbon Price Mechanism da Austrália é um caso 
particular, que funciona como uma espécie de imposto de carbono aos maiores 
emissores, em que se estabelece um preço fixo de 2012 a 2015 para emissões 
que pode ser flexibilizado parcialmente de 2015 a 2018, e totalmente de 2018 em 
diante94.

Os recursos levantados através dos leilões das permissões de emissões quase 
sempre são direcionados a iniciativas voltadas para a eficiência energética. Na 
Austrália, por exemplo, mais da metade dos recursos que seriam obtidos pelo 
Carbon Price Mechanism seriam direcionados para programas de eficiência 
energética no setor residencial de média e baixa renda (que não fariam parte do 
mercado de carbono), e o restante seria destinado a investimentos para promover 
a eficiência energética na indústria. No mercado RGGI do nordeste dos Estados 

92. Por exemplo, medidas aplicadas a setores não incluídos no mercado, como o residencial e o comercial (p. ex., imposto 

de carbono sobre combustíveis utilizados nestes setores, incentivos fiscais para instalação de paineis solares, etc.).

93. Não é objeto deste estudo propor um sistema de alocação de permissões de emissões para São Paulo. Apresenta-se 

brevemente, portanto, a discussão sobre a distribuição de permissões apenas no contexto de possíveis incentivos ou 

penalidades a serem estabelecidas no mercado de carbono.

94. Após as eleições de 2013, o Carbon Price Mechanism deverá ser substituído pelo Direct Action Plan, que pretende 

criar um fundo para financiar as medidas de menor custo de abatimento no país. A criação deste fundo é esperada para 

o início de 2014, e suas regras de operação estão em discussão.

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/Systeme-plafonnement-droits-GES-en.htm
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br
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Unidos, os recursos obtidos com a venda de permissões também são direcionados 
prioritariamente para investimentos em eficiência energética de residências, assim 
como para estabelecimentos comerciais (setores que não participam do mercado 
de carbono), configurando-se como um caso de revenue recycling.

Banking & Borrowing de permissões de emissões

Os mercados de carbono existentes atualmente costumam permitir as operações 
de Banking (transferência do uso das permissões de emissões para período 
futuro) e o Borrowing (antecipação do uso das permissões de emissões de 
períodos futuros). O banking ocorre quando se guarda excedente de permissões 
para uso futuro, e o borrowing é quando se utilizam permissões futuras para uso 
no presente. As operações de banking costumam ser permitidas apenas dentro 
do mesmo período de compromisso no início do mercado, quando ainda não se 
conhece muito bem o perfil de emissões das entidades participantes. Quando o 
mercado apresenta maturidade, as operações de banking passam a ser permitidas 
entre período de emissões.

As operações de borrowing de permissões, por outro lado, quando permitidas, 
costumam ocorrer apenas dentro de um mesmo período de compromisso, não 
permitindo o empréstimo de períodos futuros. Tais restrições servem como 
incentivos para ações mais agressivas no curto prazo, já que uma redução nas 
emissões hoje poderá aliviar a pressão sobre a empresa em futuros períodos 
de compromisso. Este estudo não avaliou um mercado dividido em períodos, 
portanto, banking e borrowing não foram analisados.

Compra de créditos de carbono

Todos os mercados de carbono existentes permitem a compra de créditos de 
carbono95. Uma das principais motivações para permitir a compra de créditos 
de carbono (inclusive de early action offsets, ou créditos de carbono gerados 
antes do período de compromisso, como ocorre no caso da Califórnia) é garantir 
um volume inicial de transações para o mercado recém criado, assim como para 
controlar preços. Os mercados da Califórnia e Quebec contam ainda com uma 
reserva de permissões (Price Containment Reserve) para o controle de preços 
caso a oferta de créditos de carbono não seja suficientemente elevada.

A grande maioria dos mercados restringe o uso de créditos de carbono gerados 

95. O offset, neste contexto, é uma redução de emissões de GEE realizada por entidade sem limites de emissões que 

tenha sido certificada e autorizada pelo mercado para que possa ser usada como instrumento de compensação de 

emissões excedentes de entidades com limites de emissões. Por exemplo, uma indústria química com limite de emissões 

que tenha excedido seu limite poderia usar para compensar este excedente uma remoção de CO2 realizada por um 

projeto florestal de empresa sem limite de emissões, uma vez que tal remoção seja reconhecida como um possível 

instrumento de compensação (créditos de carbono) pelo mercado de carbono em que a referida indústria química 

participa.

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/Systeme-plafonnement-droits-GES-en.htm
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br
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na mesma região geográfica em que o mercado atua, mas não são poucos os 
mercados que permitem o uso de créditos de carbono de outras regiões, uma vez 
que estes atendam a determinados requisitos de qualidade. Uma das intenções 
de se restringir o uso de créditos de carbono a aqueles gerados na mesma região 
geográfica do mercado de carbono é incentivar projetos de redução de emissões 
em setores na mesma região que não estejam incluídos no mercado de carbono. 
Por exemplo, uma unidade industrial incluída no mercado de carbono do estado 
da Califórnia pode comprar créditos de carbono de um projeto de uso da terra 
(agrícola ou florestal – setores não regulados pelo mercado de carbono do estado). 
Desta forma, o estado da Califórnia faz com que seu mercado de carbono resulte 
em redução de emissões no território do próprio estado, sejam estas reduções em 
setores regulados ou não pelo mercado de carbono.

Independentemente da origem dos créditos de carbono, o seu uso costuma 
ser limitado a um percentual da meta de emissão, como forma de se incentivar 
que medidas de redução de emissões sejam implementadas pelo setor sujeito 
à restrição de emissões, revendo de alguma forma seu processo produtivo. O 
Carbon Price Mechanism da Austrália é uma exceção, pois permite que 100% da 
meta de redução até 2020 sejam atendidos através da compra de créditos de 
carbono gerados no próprio país.

É importante lembrar que o Brasil foi um dos principais desenvolvedores de 
projetos de MDL no mundo, sendo um dos principais fornecedores de créditos 
de carbono para o mercado europeu de emissões, o comprador mais relevante 
de créditos de carbono de projetos MDL. Uma parte significativa destes créditos 
perdeu mercado com a crise europeia. A Europa não só teve sua demanda por 
créditos de carbono fortemente reduzida como consequência da redução de sua 
atividade industrial, como também restringiu significativamente a origem dos 
créditos de carbono que serão aceitos no mercado europeu de emissões a partir 
de 2013. Não serão mais aceitos créditos de carbono de projetos MDL de gases 
industriais, de projetos de redução de óxido nitroso em plantas de ácido adípico e 
de qualquer projeto registrado após 31 de dezembro de 2012 que não seja realizado 
em uma lista limitada de países, a qual não inclui o Brasil. Ou seja, o Brasil conta 
hoje com um volume significativo de créditos de carbono a serem gerados sem 
mercado comprador. Um mercado de carbono em São Paulo poderia permitir a 
compra de tais créditos de carbono ou de parte deles.

Este estudo não considerou a compra de créditos de carbono MDL nem de 
qualquer outro registro de projetos de carbono (p. ex. Verified Carbon Standard 
- VCS). As futuras reduções de emissões de CH4 do setor de Resíduos e de N2O 
do subsetor industrial de Química de projetos de MDL realizados no território do 
estado de São Paulo foram consideradas como reduções dos respectivos setores. 
Ou seja, estas reduções não foram consideradas no estudo, justamente para dar 
aos desenvolvedores de projetos a liberdade de fazer o melhor uso que julgarem 
dessas reduções, como offset, por exemplo.
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Multa por não cumprimento de meta de redução

As multas costumam ser proporcionais às emissões excedentes. Alguns exemplos 
são:

Risco associado a incentivos não coordenados ao mercado de carbono

O Banco Mundial já alertou para o fato de que incentivos adicionais para eficiência 
energética sem a redução dos limites de emissões podem prejudicar os mercados 
de carbono. Na Europa, há vários exemplos de incentivos que podem prejudicar os 
preços das EUA99 ao se reduzir a demanda por estas sem que se reduza o limite de 
emissões. Por exemplo, as medidas de eficiência energética compulsórias adotadas 
pela Europa em outubro de 2012 (Energy Efficiency Directive - EED) podem resultar 
na redução de emissões de fontes emissoras, o que poderia aumentar a oferta de 
EUA não mais necessárias ou diminuir a demanda por EUA, levando a uma redução 
de preços no mercado. O efeito destas medidas sobre o preço das EUA é ainda 
mais crítico considerando a atual crise econômica europeia. Cabe ressaltar que os 
efeitos destas medidas sobre o preço das EUA pode ser amenizado restringindo 
temporariamente o volume de EUA disponibilizado ao mercado. No entanto, tal 
manipulação de preços deve ser avaliada com cuidado para que tal intervenção 
não ocorra sempre que o preço subir ou baixar substancialmente.
No caso de mercados de carbono subnacionais, a possibilidade de haver incentivos 

96. California Cap on Greenhouse Gas Emissions and Market-Based Compliance Mechanisms to Allow for the Use of 

Compliance Instruments Issued by Linked Jurisdiction. Governo da Califórnia, 2013. (§ 95857.b.2). Disponível em http://

www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/ctlinkqc.pdf. Acessado em novembro de 2013.

97. Regulation Respecting a Cap-and-Trade System for Greenhouse Gas Emission Allowances (C&T) – Technical Overview. 

Governo do Quebec, 2013. (página 2). Disponível em http://www.mddefp.gouv.qc.ca/changements/carbone/SPEDE-

description-technique-en.pdf. Acessado em novembro de 2013.

98. De acordo com International Carbon Action Pàrtinership.Disponível em: http://icapcarbonaction.com/. Acessado 

em novembro de 2013. 99As European Union Allowances (EUA) são as permissões de emissão do mercado europeu de 

emissões EU-ETS.

99. As European Union Allowances (EUA) são as permissões de emissão do mercado europeu de emissões EU-ETS.

Califórnia: 4 (quatro) permissões para cada permissão faltante96.

Quebec: 3 (três) permissões para cada permissão faltante97.

Coreia do Sul: 3 (três) vezes o preço médio do ano anterior, até o 
limite de KRW 100.000,00 por permissão, aproximadamente USD 
100,0098.

http://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/ctlinkqc.pdf
http://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/ctlinkqc.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/SPEDE-description-technique-en.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/SPEDE-description-technique-en.pdf
https://icapcarbonaction.com
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danosos ao mercado é ainda mais provável, já que a coordenação de políticas entre 
esferas distintas tende a ser mais complexa do que a coordenação de políticas em 
uma única esfera.

Incentivos à eficiência energética, energia renovável e outras atividades que 
promovam a redução de emissões de GEE, por outro lado, não devem ser 
desencorajadas sob o argumento de se preservar a demanda e a oferta nos mercados 
de carbono. Estes incentivos devem ser oferecidos, mas sempre coordenados com 
as metas estabelecidas para as entidades participantes nos mercados de carbono. 
Por exemplo, se uma meta compulsória de eficiência energética é imposta a um 
determinado setor, a meta de emissões para o mesmo setor deve ser ajustada 
para que não haja excedentes de permissões de emissões no mercado por tempo 
indeterminado.

4.4 - ANÁLISES SOBRE OFERTA E DEMANDA 

 4.4.1 - Curva de Oferta e Demanda

A seguir, são apresentadas as curvas de oferta e demanda obtidas em cada 
simulação. A construção automática das curvas a partir da MetaMAC equiparava 
os preços de mercado aos PBEs obtidos para que se analisasse como cada setor ou 
subsetor se comportaria em relação a tal preço de mercado. Dessa forma, quando 
o preço de mercado fosse igualado ao menor PBE, todos os demais setores e 
subsetores teriam seus PBEs acima do preço de mercado e, consequentemente, 
se comportariam como demandantes. A situação ia se alterando, na medida em 
que se adotava PBEs maiores, fazendo com que o comportamento dos setores e 
subsetores se modificasse em função disso.

Tendo em vista que se obteve como resultado, em alguns casos, PBEs negativos, 
isso significa que os preços de mercado praticados poderiam ser negativos, fazendo 
com que as curvas também fossem traçadas na porção negativa do gráfico. Em 
vez de se trabalhar desta forma, optou-se por centralizar a análise em preços 
de mercado positivos. Isso não altera de qualquer forma os resultados obtidos, 
apenas coloca uma “lupa” na porção positiva do gráfico. Nos casos em que não 
havia mercado, o resultado permaneceu sendo o mesmo; a única alteração foi na 
sua forma de apresentação. Isso resulta em gráficos neste relatório em que não se 
observa a interseção das curvas de oferta e demanda.

Para a Simulação 1, pautada nos Planos Setoriais, pode-se observar nos Gráficos 
4-1 e 4-2 que o mercado só se viabiliza quando a análise é feita de forma mais 
segregada na abordagem proposta com PBE-Demanda e PBE-Oferta, embora 
resulte em um preço de equilíbrio relativamente baixo, em torno de R$ 5/ t CO2e, 
e um volume não muito alto a ser transacionado no mercado.



86

Esse resultado sugere que, se São Paulo adotasse as metas aplicadas nos Planos 
Setoriais no nível federal, provavelmente seria necessário incluir outros subsetores 
industriais para que se pudesse estabelecer um mercado de forma mais robusta. 
Não se descarta, contudo, a estratégia de se estabelecer um mercado que embora 
se inicie de forma tímida, ganhe maior pujança caso seja promovida a interface 
com outros mercados.

A aparente inelasticidade que se pode inferir das porções verticais das curvas, 
que representam trechos de algumas curvas em alguns casos, e mesmo as curvas 
inteiras em outros, se deve ao fato de que apenas para o intervalo de preços de 
mercado simulado (de 5 a 45 R$ / t CO2e) não há alteração no comportamento 
dos setores e subsetores.

Especificamente no caso do Gráfico 4-1, os PBEs médios dos subsetores de 
Cimento, Papel e Celulose e Química foram negativos, enquanto os PBEs de Ferro-
Gusa e Aço e Transportes se situaram acima de 75,4 R$ / t CO2e. Dessa forma, 
uma “quebra” ou inflexão na curva poderia ser observada caso o eixo vertical 
fosse estendido para o preço positivo de R$ 75,4 ou para preços negativos. Este 
comportamento aparentemente inelástico, portanto, pode estar atribuído ao fato 
de ter se trabalhado com um número reduzido de setores e subsetores, o que fez 
com que as curvas seguissem uma lógica mais discreta do que contínua.

Gráfico 4-1– Curva de oferta e demanda – Simulação 1 –
 PBE médio
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Gráfico 4-2– Curva de oferta e demanda – Simulação 1 –
 PBE de demanda e oferta

Para a Simulação 2, foi feita uma análise de sensibilidade com percentuais de 30% 
(Simulação 2.1), 40% (Simulação 2.2) e 50% (Simulação 2.3) aplicados aos potenciais 
de redução de emissões estimados para os setores e subsetores avaliados, como 
forma de se investigar o potencial mínimo que deveria ser atingido ou, de forma 
análoga, as medidas que deveriam ser implementadas, integral ou parcialmente, 
de modo a viabilizar o mercado.

Enquanto no primeiro caso (30%) o mercado se viabiliza somente com a abordagem 
de PBEs específicos de demanda e oferta, nos demais casos já se observa condições 
de funcionamento de mercado cm ambas as abordagens investigadas. Nota-se, 
pelos Gráficos 4-3 a 4-8, que nas situações em que o mercado se viabiliza, quanto 
maior for o percentual aplicado e, consequentemente, maior for o potencial de 
redução de emissões alcançado pelos setores e subsetores, em média, maior será 
o volume transacionado no mercado e maiores serão os preços de equilíbrio que 
poderão ser alcançados neste mercado.
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Gráfico 4-3– Curva de oferta e demanda – Simulação 2.1 
– PBE médio

Gráfico 4-4– Curva de oferta e demanda – Simulação 2.1 
– PBE demanda e oferta
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Gráfico 4-5– Curva de oferta e demanda – Simulação 2.2 
– PBE médio

Gráfico 4-6– Curva de oferta e demanda – Simulação 2.2 
– PBE demanda e oferta
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Gráfico 4-7– Curva de oferta e demanda – Simulação 2.3 
– PBE médio

Gráfico 4-8– Curva de oferta e demanda – Simulação 2.3 
– PBE demanda e oferta

Finalmente, para a Simulação 3, que investigou a implementação de medidas de 
redução de emissões com menor custo marginal de abatimento, obteve-se o maior 
volume capaz de ser transacionado no mercado, situando-se entre 100 e 150 Mt 
CO2e quando analisadas as duas possíveis abordagens de cálculo.
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Gráfico 4-9– Curva de oferta e demanda – Simulação 3 
– PBE médio

Gráfico 4-10– Curva de oferta e demanda – Simulação 3 
– PBE demanda e oferta

A Tabela 4-4 apresenta o preço de equilíbrio de mercado e o volume negociável 
estimado para o período de 2012 a 2030 para diferentes metas de redução de 
emissões caracterizadas em cada simulação investigada e sujeitos a todas as 
ressalvas feitas ao longo do trabalho. Graficamente, os valores representam a 
intercessão das curvas de oferta e demanda.
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Como mencionado na Seção 2.1.1, devido ao grande tamanho do mercado de 
carbono da União Europeia, bem como à fungibilidade da EUA com a RCE, o 
preço da EUA tem atuado como o preço global do carbono. Com o propósito de 
comparar os preços de equilíbrio obtidos para um possível mercado de carbono 
em São Paulo e os preços internacionais de carbono, o Gráfico 4-11 apresenta a 
evolução histórica dos preços da EUA (em €/ tCO2e), de janeiro de 2006 a julho 
de 2013 da RCE (em €/t CO2e) , de março de 2008 a julho de 2013, e o PBE 
médio e PBE oferta e demanda (em €/ tCO2e)100, para cada simulação. Como se 
pode notar, os preços de equilíbrio estão em linha com os valores atuais da EUA, 
mas acima dos valores atuais da RCE, que apresenta queda de preços acentuada 
desde 2011, sendo hoje negociada por apenas 0,5 €/ t CO2e.

Tabela 4-4 – Preço de equilíbrio e volume negociável, por Simulação

100. A taxa de câmbio considerada é de €/R$, 3,3.
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Gráfico 4-11–PBE médio e PBE de Oferta e Demanda no Mercado
 de SP X EUA e RCE

Fonte: ICE Future Indexes, 2013 (https://www.theice.coml).

 4.4.2 - Investimento

Os valores de investimento refletem todo o esforço necessário para a implementação 
das medidas, seja por aquisição de uma tecnologia, compra de um combustível 
que irá substituir outro, construção e recuperação de ferrovias, construção e 
duplicação de rodovias, dentre outros. A informação sobre custos tende a ser 
sempre muito sensível para as empresas, e não foi possível obter informações 
específicas e atualizadas para os setores e subsetores analisados por meio das 
entrevistas. Dessa forma, buscou-se obter informações por meio de pesquisa 
na literatura. As informações utilizadas, fontes adotadas e hipóteses assumidas 
podem ser consultadas no Anexo 1 deste relatório.

Pela Tabela 4-5, observa-se que os subsetores com maiores necessidades de 
investimento são os de Transporte e Ferro-Gusa e Aço. Os demais subsetores 
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industriais também apresentam investimentos relativamente altos. Nota-se que 
o volume de investimento não é necessariamente proporcional à redução de 
emissões que se obtém como resultado.

Outra análise interessante diz respeito aos valores de Intensidade de Investimento, 
ou seja, o valor investido por unidade de redução de emissões. Analisando esse 
aspecto, nota-se que os segmentos que possuem elevada participação de 
energéticos pouco intensivos em carbono, como, por exemplo, Alimentos e Papel 
e Celulose, possuem um valor alto de Intensidade de Investimento, uma vez que 
apresentam baixo potencial de redução de emissões.

Tabela 4-5 - Investimento total e Redução de Emissões total por setor 
e subsetor e acumulados para o período de 2012 a 2030

Notas: (1)Nesta tabela apresenta-se o total de investimento e de redução de emissões dos setores e subsetores, considerando  todas 

as medidas de mitigação possíveis e em caráter cumulativo, o que não se aplica na prática. Nos subsetores de Cimento e Ferro-

Gusa e Aço, existem medidas que são excludentes entre si, ou seja, em realidade, não podem ser implementadas em paralelo. A 

abordagem da ferramenta MetaMAC consiste em somar essas medidas e por isso os valores apresentados nesta tabela diferem de 

outros valores de potencial de redução de emissões apresentados na Seção 3.1.2 – Simulação 2 – Potencial de Redução de Emissões.
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5 - Conclusões e recomendações

Este relatório consolida os principais aspectos referentes à análise de viabilidade 
das tendências de um possível estabelecimento de um mercado de carbono 
em São Paulo, tomando-se como base o setor de Tratamento de Resíduos e os 
subsetores industriais de Alimentos e Bebidas, Cimento, Papel e Celulose, Química 
e Ferro-Gusa e Aço e de Transportes. Diante das limitações da MACTool e MetaMAC 
indicadas neste relatório, foi possível investigar a viabilidade de um submercado 
de carbono, ou seja, um mercado para possíveis caps sobre emissões decorrentes 
do consumo de combustíveis fosseis nos subsetores industriais selecionados. 
Neste caso, o cap se restringe apenas aos setores e subsetores analisados e, 
majoritariamente, às emissões dos combustíveis fósseis. Outros caps para setores, 
atividades e GEE não podem ser justificados com base nos resultados e curvas 
CMA aqui obtidos.

A partir das entrevistas realizadas com empresas, instituições e representantes 
governamentais de São Paulo e do Governo Federal, aliadas a pesquisas e 
extrapolações de informações contidas na base de dados da MACTool, foram 
propostos um Cenário de Referência e um Cenário de Baixo Carbono para cada 
um desses setores e subsetores, culminando na elaboração das curvas de custo 
marginal de abatimento. A partir da agregação do resultado obtido com tais curvas, 
foi possível analisar as bases de um potencial mercado de carbono em São Paulo e 
as principais características que deveriam compor tal mercado, cumprindo, assim, 
com o objetivo proposto neste trabalho.

Foram feitas análises de sensibilidade a partir da MetaMAC para realizar a 
agregação das informações relativas aos Cenários de Referência e de Baixo 
Carbono e às Curvas de CMA de cada setor e subsetor avaliado. Apesar das 
limitações encontradas no funcionamento da ferramenta, expostas ao longo do 
trabalho, foi possível utilizar os templates de Excel101 gerados pela mesma para 

101. Embora o template não possa ser apresentado na íntegra por conta de questões de confidencialidade que devem 

ser observadas, apresenta-se no Anexo 3 um template ilustrativo para que o leitor possa pelo menos visualizar como são 

apresentadas as informações na ferramenta.
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dar continuidade aos cálculos, validando-os em uma etapa final do trabalho após 
a eliminação de alguns bugs descobertos na ferramenta. A partir de então, foram 
feitas simulações com diferentes cenários de metas para cada um dos setores 
e subsetores analisados, considerando os Planos Setoriais estabelecidos pelo 
Governo Federal, o potencial de redução de emissões estimado para cada setor 
e subsetor avaliado e medidas de redução de emissões com custo marginal 
de abatimento baixo ou negativo. Com essas informações, curvas de oferta e 
demanda foram construídas, a partir de duas distintas abordagens, com o objetivo 
de se estimar possíveis preços de equilíbrio de mercado e o volume financeiro 
transacionado, bem como o investimento necessário para a implementação das 
medidas de redução de emissões.

A MetaMAC, em seus templates de Excel, apresenta uma metodologia tanto para o 
cálculo de agregação das informações setoriais quanto para o cálculo das curvas 
de oferta e demanda. Contudo, com a intenção de se obter maior precisão nos 
cálculos, aproximando tanto quanto possível a metodologia utilizada à realidade 
de um mercado de carbono, foram feitas neste estudo algumas sugestões de 
abordagens complementares àquelas encontradas na ferramenta MetaMAC no 
que se refere ao estabelecimento das metas de redução de emissões e cálculo do 
PBE para os setores e subsetores.

Este trabalho não se propôs nem a estabelecer metas setoriais para São Paulo 
nem a determinar um preço de equilíbrio para um possível mercado no estado, 
mas sim refinar a base de dados já existente para o Brasil com informações mais 
específicas para São Paulo, e fazer-se valer de uma ferramenta de análise para 
discutir as principais características que comporiam tal possível mercado.

A faixa de preços encontrados não se distancia demasiadamente dos patamares 
atuais dos preços internacionais de carbono, quando se analisa, em particular, o 
mercado europeu, alcançando-se, também, reduções de emissões substanciais. 
Comparando as faixas de preço com os valores atuais da RCE, no entanto, situam-
se em patamares superiores. Vale ressaltar que a RCE apresenta queda de preços 
acentuada desde 2011, sendo hoje negociada por aproximadamente 0,5 €/ t CO2e.
No que se refere ao investimento necessário para implementar todas as medidas 
de mitigação propostas, observam-se montantes mais volumosos para o subsetor 
industrial de Ferro-Gusa e Aço bem como para o subsetor de Transportes, caso 
todas as tecnologias avaliadas fossem implementadas até 2030.

Não fez parte do escopo deste estudo investigar possíveis interações entre o 
mercado de carbono a ser eventualmente estabelecido em São Paulo e outros 
mercados já em pleno funcionamento, como MDL, REDD, etc. Esta seguramente 
seria uma análise interessante, que permitiria avaliar os impactos sobre o preço 
estimado, bem como a continuidade do mercado, mesmo se tivesse começado 
sem uma base mais forte. Na seção em que se discutem mecanismos de 
penalidade que podem ser aplicados em casos em que não se alcança a meta 
estabelecida, é mencionada a restrição imposta pelo MDL a créditos de carbono 



97

provenientes do Brasil e que poderiam ser absorvidos pelo mercado de São Paulo. 
Seria interessante que estudos posteriores abordassem eventuais mudanças no 
mercado internacional do MDL e, em particular, o papel e as responsabilidades 
que o Brasil poderá ter no acordo a ser definido em 2015.

A discussão sobre metas neste estudo é feita com o objetivo de contribuir para 
a discussão, cabendo ao estado qualquer definição nesse sentido. A vantagem 
de realizar estudos desse tipo em níveis subnacionais é que se permite um nível 
de detalhamento e refinamento que dificilmente se aplicaria na esfera nacional. 
Estudos posteriores poderiam não apenas avaliar quais metas seriam as mais 
adequadas para cada setor e subsetor, mas, ainda, analisar, dentro de cada setor 
e subsetor, quais empresas já implementam medidas de redução de emissões e 
quais ainda nada fazem. Não fez parte do escopo deste estudo, entretanto, avaliar 
possibilidades de “vazamento” ou fuga de uma empresa de São Paulo para outro 
estado em que não houvesse sido ainda implementada uma legislação voltada para 
a questão da mudança do clima que, em última instância, impusesse não apenas 
metas de redução de emissões, mas também custos adicionais para a empresa 
localizada neste estado, fazendo com que a mesma perdesse competitividade 
frente aos seus pares. Este é um ponto critico do estabelecimento de um mercado 
subnacional, que deve ser coberto por estudos complementares antes de qualquer 
proposta de criação de um mercado de carbono no estado de São Paulo.

O desenvolvimento das simulações contou com a adoção de algumas medidas que 
tiveram o objetivo de simplificar o trabalho, tendo em vista as restrições de tempo 
e recursos com que se deparou. Neste sentido, foi assumido, na Simulação 2, um 
mesmo percentual para todos os setores e subsetores analisados. Um possível 
aprofundamento deste cenário seria desenvolver um algoritmo que permitisse 
o estabelecimento de percentuais diferentes para os setores e subsetores, 
maximizando as escolhas ao privilegiar, ou priorizar, aqueles que oferecerem 
condições de maior potencial de redução de emissões aliado a um menor custo 
de implementação.

Outro tema que pode ser abordado como desdobramento desse estudo trata 
da questão de revenue recycling, como se tratar a receita obtida com o tema da 
mudança do clima, seja por meio de projetos ou do próprio mercado de carbono. 
Pode interessar ao estado de São Paulo, por exemplo, estabelecer como deve ser 
gasto, ou onde deve ser investido, o montante arrecadado com a venda inicial das 
permissões de emissões ou as multas impostas. Utilizar esta fonte de recursos 
para viabilizar investimentos que na ótica privada não se justificam, mas que são 
julgados pelo setor público como necessários, pode ser uma forma interessante 
de contribuir para o funcionamento do mercado e para o objetivo de se buscar 
um crescimento mais sustentável, com uso mais eficiente dos recursos de que se 
dispõe.

Igualmente interessante seria averiguar com maior detalhamento as eventuais 
barreiras que impedem que medidas de redução de emissões com custo marginal 
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de abatimento e custo financeiro negativo sejam automaticamente implementadas, 
possivelmente identificando e propondo incentivos complementares aos 
instrumentos de mercado. Tais medidas oferecem co-benefícios além da redução 
de emissões de GEE, e deveriam já ter sido implementadas antes mesmo da 
discussão sobre mudança do clima emergir com mais força. Esta, contudo, não é 
uma realidade exclusiva do estado de São Paulo, nem tampouco do Brasil, mas se 
reproduz em outros países da América Latina. Em alguns casos, são disponibilizadas 
linhas de financiamento que não chegam a ser utilizadas e cumprir seu papel de 
fomentar ações de mitigação nesses países. A dificuldade de obtenção de licença 
ambiental e o excesso de exigências para a concessão de crédito são algumas das 
barreiras à implementação de medidas indicadas pelas empresas. Estas e outras 
barreiras deveriam ser mais bem investigadas.

Este estudo se encerra como um primeiro passo dado pelo estado na direção de um 
mercado de carbono. As simulações apresentadas e discutidas neste trabalho são 
teóricas e servem ao propósito de fornecer uma base para uma análise preliminar 
das tendências de um possível mercado de carbono no estado, devendo ser 
aprofundada, em outros estudos. Caberia agora o desenvolvimento de estudos 
mais detalhados e com acesso facilitado a informações estratégicas que permitam 
aprimorar os resultados aqui alcançados e garantir o estabelecimento seguro de 
um mercado de carbono em São Paulo.
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ANEXOS

 Anexo 1–Dados e Hipóteses
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1 - MACTool

A MACTool não constitui uma modelagem, e sim uma ferramenta de cálculo que 
facilita e possibilita uma análise de mercado de carbono. Desenvolvida a partir 
do estudo do Banco Mundial (2010), a ferramenta contempla quatro (4) setores 
e 51 tecnologias associadas às possibilidades de redução de emissões a serem 
alcançadas, definindo um limite para a construção de um cenário de baixo carbono 
para cada setor avaliado. Em determinados casos em que o uso de modelagem 
se faz necessário, como para os setores de Transportes e Tratamento de Resíduos, 
utiliza-se o resultado desses modelos como dados de entrada para a MACTool, 
enquanto para os demais segmentos podem ser inseridos dados de atividade, 
fatores de emissão e outros parâmetros para permitir o cálculo das emissões nos 
cenários e de redução de emissões, estimada pela diferença entre o Cenário de 
Referência e o Cenário de Baixo Carbono.

O custo de mitigação em R$/t CO2 é, então, calculado considerando o resultado 
econômico e das emissões para cada medida avaliada, possibilitando a construção 
das curvas de custo marginal de abatimento. O cálculo é feito para cada ano 
investigado. Utiliza-se, portanto, uma taxa de desconto social e a vida útil de cada 
medida implementada, ou projeto vislumbrado para o Cenário de Baixo Carbono, 
de modo a determinar o valor anual dos investimentos necessários para tais 
medidas.

Elementos de caráter geral que têm impacto nos cálculos de todos os setores 
incluem preços de petróleo, taxa de câmbio e a taxa de desconto social, adotada 
para todos os setores.

1.1. Escolha e Descrição da Ferramenta de Cálculo

A Lei No 12.187, de dezembro de 2009, no inciso VIII do artigo 4o, menciona que 
a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) visará, dentre outros, ao 
estímulo ao estabelecimento de um Mercado Brasileiro de Redução de Emissões 
(MBRE). Embora tal mercado não tenha, ainda, sido estabelecido, este é um 
assunto sobre o qual o governo brasileiro tem se debruçado, e há indicações 
de que estudos importantes deverão ser desenvolvidos no sentido de orientar 
o governo sobre como se posicionar em relação a essa questão, sabendo que 
as implicações do estabelecimento de tal mercado não se limitam ao território 
nacional. O Banco Mundial vem desenvolvendo um trabalho de apoio ao governo 
brasileiro, subsidiando a contratação de especialistas e o desenvolvimento de 
estudos. A escolha do uso da MACTool se justifica pela estratégia de alinhar o 
presente estudo com iniciativas do governo federal, que vem demonstrando 
interesse na utilização dessa ferramenta de análise para o desenvolvimento de 
estudos que indiquem estratégias adequadas de estabelecimento de um mercado 
de carbono no país.
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Considerando o estudo do Banco Mundial (2010) que tem o território brasileiro 
como foco da análise, este estudo voltado para São Paulo é pioneiro ao utilizar 
a MACTool para uma análise estadual de mercado de carbono no país, e poderá 
servir de referência para outros estados que busquem se alinhar à estratégia do 
governo federal. Sendo esta uma ferramenta que foi desenvolvida para um estudo 
de âmbito nacional, é natural que algumas limitações se apresentem e adaptações 
sejam necessárias, o que pode variar de um estado para o outro em função da 
base de dados e disponibilidade de informações.

No Brasil, ainda não estão disponíveis fatores de emissão específicos para o país, 
cujo uso é recomendado pelas diretrizes do Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas (da sigla em inglês IPCC), apesar dos esforços de pesquisa 
engendrados no Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas e Remoções por 
Sumidouros de Gases de Efeito Estufa apresentado como parte integrante da 
Segunda Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima. Seria pouco provável, portanto, que São Paulo 
já disponibilizasse fatores de emissão específicos para o estado. A ferramenta já 
disponibiliza fatores de emissão extraídos do IPCC Guidelines 2006 (IPCC, 2006) 
e, caso sejam detectados fatores de emissão específicos, os mesmos poderão ser 
inseridos na ferramenta.

1.2. Entradas para a Ferramenta

Nesta subseção, será apresentada a metodologia desenvolvida para realizar o 
estudo para São Paulo utilizando a ferramenta da MACtool, que já disponibiliza 
uma base de dados para o Brasil, da qual uma parcela das informações pôde ser 
extrapolada para estado de São Paulo. Serão indicadas as fontes consultadas, o 
processo de triagem de dados e aprimoramento dos mesmos, a determinação 
das medidas a serem investigadas para o estado, a identificação de informações a 
serem revistas ou atualizadas e o processo de sua obtenção.

 1.2.1. Compilação e Tratamento de Dados

As principais fontes de dados consultadas incluem o Levantamento de 
Oportunidades de Redução de Emissões elaborado anteriormente para a 
BM&FBOVESPA / Banco Mundial (2011), Balanço Energético do Estado de São 
Paulo (BESP, 2012) e a própria base de dados da MACTool que deriva do estudo 
do Banco Mundial (2010). Referências a específicas para os setores e subsetores 
analisados incluem Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 
Resíduos Especiais (ABRELPE 2009, 2010, 2011 e 2012), ANTP (2011), ANTT (2012), 
o Plano Nacional de Energia 2030 (BRASIL, 2007), CETESB (2010, 2011 e 2012), 
CNI (2010), CNT (2011), Henriques (2010), SNIC (2011) e LOGIT (2010).
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A MACTool possui entrada de dados específica para cada setor e para cada 
medida de mitigação. Para algumas medidas, é necessário inserir dados para um 
ano específico, geralmente o ano inicial do horizonte temporal de análise. Para 
esses casos, foram realizadas consultas a base de dados como o BESP (2012), para 
os subsetores industriais, ou a ABRELPE (2012), para o setor de Tratamento de 
Resíduos. Essas bases de dados também forneceram informações relevantes, não 
apenas para serem inseridas na MACTool, como também para calcular indicadores 
com o objetivo de adequar, para o estado de São Paulo, dados disponíveis no 
estudo do Banco Mundial (2010).

Essa adequação se faz necessária pelo fato de que, em alguns casos, a entrada de 
dados na MACTool tem que ser feita para todos os anos do horizonte temporal 
de análise. Em linhas gerais, as medidas de mitigação que demandam entrada 
de dados para todos os anos do horizonte temporal do estudo levaram a uma 
busca por dados que já tinham sido projetados, como no caso do Estudo de Baixo 
Carbono. Como o estudo possui uma ampla base de dados, inclusive para valores 
projetados, utilizaram-se dados desse estudo, adequando-os para o estado de São 
Paulo nos casos específicos em que as projeções não puderam ser feitas. Além 
disso, realizaram-se, em alguns casos, outros tratamentos aos dados de entrada 
da MACTool, como, por exemplo, análises envolvendo a aplicação de regressão 
para a extrapolação de séries históricas.

 1.2.2. Identificação de Dados Necessários para Serem Ajustados

De forma geral, as medidas de redução de emissões que compõe o Cenário de 
Baixo Carbono construído para cada setor e subsetor se resumem em conservação 
de energia, produção, conservação e substituição de combustíveis fósseis e 
medidas específicas voltadas para transporte regional e urbano, além de medidas 
referentes ao setor de Tratamento de Resíduos.

A MACTool possui uma ampla base de dados que alimenta os cálculos para todos 
os setores, como, por exemplo, o preço dos combustíveis e a taxa de crescimento 
industrial. Dados dessa natureza necessitam estar adequados ao estado de São 
Paulo e, portanto, foram atualizados. Algumas premissas adotadas, referentes a 
custos, por exemplo, não puderam ser refinadas para o estado de São Paulo, por 
ser tratar de uma informação sensível para as empresas, que preferiram não as 
divulgar nas entrevistas realizadas.

1.3. Avaliação da Ferramenta

No decorrer do trabalho, deparou-se com algumas limitações impostas pela 
MACTool, no que se refere ao número de tecnologias disponíveis e a dificuldade 
de se adicionar novas medidas; número de setores abarcados e um foco maior na 
etapa de combustão, desconsiderando medidas que poderiam ser aplicadas ao 



156

setor de processos industriais; além de ajustes que foram necessários ao longo do 
trabalho.

O trabalho de identificação de possíveis medidas de mitigação para os setores 
avaliados para o estado de São Paulo indicou diversas medidas de mitigação 
aplicáveis ao estado de São Paulo para os subsetores avaliados no presente 
estudo. Entretanto, algumas delas, principalmente aquelas relacionadas a 
processos industriais, puderam apenas ser parcialmente avaliadas, uma vez que 
a MACTool possui, para o setor industrial, medidas de mitigação com foco no uso 
de combustíveis, não abordando as medidas voltadas para emissões de processos 
industrias, que no subsetor de química, por exemplo, apresentam significativo 
potencial de mitigação. Além disso, a dificuldade de se adicionar novas medidas 
na MACTool no estágio atual de desenvolvimento da ferramenta limitou de forma 
importante o universo de medidas de mitigação que poderia ser avaliado. De acordo 
com a versão atual da MACTool, a inclusão de tecnologias adicionais necessitaria 
de cerca de dois (2) meses, comprometendo a conclusão do trabalho dentro do 
prazo estabelecido. De toda forma, nem todas as 51 tecnologias disponíveis na 
ferramenta foram adotadas no estudo, tendo em vista que não se investigou o 
setor florestal e que nem todas as tecnologias eram aplicáveis ao estado de São 
Paulo. Para que não se ignorasse o potencial de redução de emissões associadas 
a medidas de processos industriais, portanto, optou-se por utilizar estes campos 
sobressalentes da ferramenta para inserir dados referentes a tais tecnologias, 
incorporando-as ao menos parcialmente ao estudo.

Conforme mencionado anteriormente, algumas medidas de mitigação da MACTool 
demandam entrada de dados para um ano específico, geralmente o ano inicial 
do horizonte temporal de análise. Nesses casos, a própria MACTool projeta os 
dados para os anos seguintes. Notou-se que, para as medidas de mitigação dos 
setores industriais que envolvem a conservação de combustíveis fósseis, esse 
aspecto limita a construção dos cenários, uma vez que não é possível alterar a 
participação dos combustíveis no consumo do subsetor industrial. Projeta-se, 
portanto, a fotografia de um ano sem que se possa considerar alterações no perfil 
de consumo dos combustíveis de algumas para os anos projetados.

Os comentários e observações feitos pela ICF ao longo do trabalho contribuíram 
para aprimoramentos da ferramenta. A ICF pretende não apenas contribuir com a 
experiência desenvolvida no presente trabalho, mas, ainda, participar de estudos 
que envolvam a MACTool no seu estágio mais avançado, aplicando-a em estudos 
correlatos no país e em outros países da América Latina.

1.4. Template

Apenas a título de ilustração, apresentam-se a seguir algumas imagens da 
ferramenta, exemplificando as etapas de inserção de dados, consulta à ferramenta 
para visualização dos dados já inseridos e planilha de resultados.
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A inserção dos dados é feita manualmente, devendo ser registrada e gravada para 
a execução dos cálculos. A qualquer momento, é possível voltar a esta etapa para 
alterar alguma informação, caso se obtenha um dado mais preciso posteriormente. 
O acesso à informação constante na ferramenta é útil, pois permite uma rápida 
visualização das tecnologias que estão sendo utilizadas e se as informações 
necessárias já tiverem sido integralmente ou parcialmente completadas (o que 
seria indicado pelas cores verde e amarelo, respectivamente) ou se nenhum dado 
referente a uma determinada tecnologia tiver sido inserido (sendo indicado pela cor 
vermelha nesse caso). Finalmente, a planilha de resultados (output), denominada 
de MAC Country file, permite não só que todas as informações inseridas sejam 
visualizadas, mas também que todos os cálculos sejam rastreados.

Figura 1 – Template da MACTool

 Fonte: Elaborado a partir da ferramenta de cálculo MACTool

http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br


158

ANEXOS

 Anexo 3– MetaMAC



159

1. MetaMAC

A MetaMAC é uma ferramenta cujo objetivo principal é agregar as informações 
disponibilizadas nos bancos de dados gerados pela MACTool. Os resultados 
agregados permitem a construção de curvas de oferta e demanda, fornecidas 
pela MetaMAC, possibilitando a análise de um potencial mercado de carbono. A 
consolidação dos dados pode ocorrer conforme três possíveis critérios:

O processo se inicia com a utilização da MACTool, cujo detalhamento pode ser 
encontrado no Anexo 2. Na MACTool, são inseridas as informações referentes a 
dados de atividade e, eventualmente, fatores de emissão, definidas na elaboração 
dos cenários de referência e de baixo carbono para os setores contemplados na 
ferramenta, a saber, Transportes, Resíduos, Energia, Combustíveis Fósseis e Uso 
da Terra102, e 51 tecnologias associadas às possibilidades de redução de emissões. 
Essas informações são armazenadas na MACTool, formando um banco de dados, 
que consiste em planilhas de Excel de mesmo template com toda a compilação 
de informações inseridas na ferramenta e cálculos realizados para a obtenção 
de vários parâmetros, dentre os quais o custo marginal de abatimento de cada 
tecnologia de mitigação.

Neste estudo, trabalhou-se com todos os setores e subsetores simultaneamente 
para que fosse possível avançar com o estudo de forma mais eficiente. Optouse 
por gerar um banco de dados para cada setor, mantendo um rigoroso controle 
de qualidade para garantir que parâmetros comuns a todos os segmentos seriam 
tratados com consistência. Dessa forma, trabalhou-se na MACTool de forma 
desagregada, utilizando informações ao nível subsetorial. No caso de Alimentos 
e Bebidas, por exemplo, os dois segmentos foram trabalhados separadamente, 
respeitando a classificação ISIC. Entre as vantagens de se trabalhar de forma tão 
desagregada, estão a otimização do tempo para que a ferramenta execute os 
cálculos e maior flexibilidade para a agregação dos resultados.

Com os resultados disponíveis nos diferentes bancos de dados fornecidos pela 
MACTool, utiliza-se a MetaMAC para consolidar as informações, de acordo com o 
critério desejado. A primeira tarefa que a MetaMAC realiza é a de ler os bancos de 
dados e registrar os principais resultados: tecnologias de mitigação e respectivos 
custos marginais de abatimento, preços break-even, emissões de linha de base, 

Setorial (classificação ISIC);

Tecnologia de mitigação de emissões de GEE;

Limite geográfico (país, estado, região, 
subregião etc.).

102. O setor de Uso da Terra não foi incluído no escopo deste estudo, e, portanto, não foi utilizado pela equipe da ICF na 

MACTool.

http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/mercado-de-carbono/leiloes-de-credito-de-carbono.aspx?idioma=pt-br


160

redução de emissões, custo de investimento etc. Notase que os resultados da 
MACTool estão desagregados por tecnologia de mitigação de cada setor.

Quando a leitura pela MetaMAC é feita, o usuário deve designar cada banco de dados 
a uma classificação no ISIC específica, e também a uma região e, se necessário, 
subregião. Essa designação é utilizada para a agregação posteriormente. Se o 
critério desejado for a Classificação ISIC, por exemplo, no momento de agregar, o 
usuário seleciona os números do ISIC que correspondem às atividades e setores 
que se deseja consolidar. A MetaMAC, por sua vez, reúne os bancos de dados 
associados à numeração ISIC, região e subregião determinadas pelo usuário, e 
consolida um novo banco de dados. Este novo banco de dados, também em 
formato de planilhas de Excel, em vez de resultados por tecnologia de mitigação 
dentro para cada setor e subsetor tratado, apresenta resultados únicos para cada 
setor (ou para vários setores ao mesmo tempo), e também pela região escolhida 
pelo usuário.

Outro tipo de agregação realizada pela MetaMAC é a agregação por tecnologia 
de mitigação. Nesse caso, não existe a perspectiva setorial. Quando o usuário 
opta por esse tipo de agregação, ele seleciona qual tecnologia deseja visualizar 
e a MetaMAC faz a leitura dos resultados da tecnologia em questão nos bancos 
de dados disponíveis. Gerando um novo banco de dados, a MetaMAC apresenta 
resultados consolidados para cada tecnologia.

A Figura 1-1 ilustra como funciona a agregação por tecnologia, e evidencia que a 
ferramenta busca as informações referentes àquela mesma tecnologia em todos 
os subsetores industriais aos quais ela se aplica.

Figura 7-1 - Agregação por tecnologia feita pela MetaMAC
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Por fim, também é possível utilizar a MetaMAC para agregar as informações de 
acordo com limites geográficos. Nesse caso, o usuário precisa apenas indicar de 
qual região ou subregião deseja obter as informações consolidadas e a MetaMAC 
fará a agregação dos bancos de dados associados às regiões desejadas. O objetivo, 
nesse caso, é comparar países, estados e regiões entre si.

1.1 Avaliação da MetaMAC

Ao longo do trabalho, foram encontradas algumas limitações da ferramenta, as 
quais foram tratadas com a equipe do Banco Mundial responsável pela elaboração 
da mesma. Embora tenha se deparado com alguns bugs no momento da MetaMAC 
processar os dados e gerar as planilhas que servem como banco de dados para 
os resultados, foi possível superar tais dificuldades por meio do preenchimento 
manual dos templates das planilhas de Excel utilizadas como banco de dados 
pela MetaMAC. No entanto, vale ressaltar que o preenchimento manual aumentou 
consideravelmente o tempo e o esforço de consolidação das informações, tendo 
como consequência o enxugamento das possibilidades de agregação neste 
trabalho, as quais foram limitadas apenas à agregação setorial. Foram agregadas, 
portanto, apenas as informações de cada setor separadamente para obter um 
resultado por setor, e a agregação por tecnologia não foi levada adiante.

Para a construção das curvas de oferta e demanda, a MetaMAC assume um PBE 
constante para cada setor, sendo este calculado como a média ponderada dos 
PBEs de cada medida de redução de emissões aplicável ao setor. A abordagem de 
um PBE médio e único para cada setor pode ser considerada distante da realidade 
diante de possíveis cenários em que tecnologias de mitigação de emissões seriam 
priorizadas conforme maiores ou menores incentivos, ou seja, o fato de se ter 
estimado um potencial de redução de emissões para determinadas medidas para 
um setor não significa que aquele setor irá obrigatoriamente considerar todas 
as medidas elencadas. Com o objetivo de complementar a análise feita pela 
MetaMAC para este estudo, foi proposta uma variação dos PBEs de cada setor, 
considerando o conjunto de medidas de redução de emissões que atenderia a 
determinados critérios de análise, como apresentar, por exemplo, um custo 
marginal de abatimento negativo.

Outra consideração relevante com relação à metodologia de cálculo da MetaMAC 
é a existência de uma cota de redução de emissões. Ao se inserir uma meta de 
redução de emissões na ferramenta, denominada de Cap&Trade Quota, esta é 
multiplicada pelo potencial de redução de emissões do respectivo setor, e não 
pelas emissões da linha de base projetadas no Cenário de Referência. Essa lógica 
difere da forma mais usual utilizada como referência para o estabelecimento dos 
mercados de carbono, quando uma meta de redução de emissão é aplicada às 
emissões de linha de base de um setor, se refletindo, portanto, em limites máximos 
de emissões para cada setor. As simulações feitas pela ICF neste trabalho 
abarcaram as duas metodologias de cálculo para as metas, tanto a partir da quota 
do potencial de redução de emissões, como em relação às emissões projetadas 
da linha de base.
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ANEXOS

 Anexo 4– Tecnologias

A tabela a seguir apresenta uma lista com uma breve descrição das tecnologias 
tratadas neste estudo, bem como dos setores aos quais tais tecnologias foram 
aplicadas.
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ANEXOS

 Anexo 5- Entrevistas Realizadas
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1. Contextualização

Com o intuito de levantar informações específicas sobre os setores e subsetores 
analisados, questionários foram enviados a empresas em São Paulo pertencentes 
a tais setores, além de associações e instituições governamentais e financeiras. 
Entrevistas presenciais e telefônicas também foram realizadas com o objetivo de 
validar premissas e calibrar os cenários de referência e baixo carbono.

Procurou-se identificar, para cada setor e subsetor analisado, um grupo de empresas 
que permitisse o levantamento de informações necessárias para a execução 
do estudo, compondo uma amostra representativa para cada um dos setores e 
subsetores. Houve, também, a preocupação de contemplar não apenas empresas 
de grande porte, mas também empresas de pequeno porte que pudessem ter 
uma realidade distinta e maior dificuldade de adoção de tecnologias mais limpas 
e implementação de medidas de redução de emissões. Apesar de já ser esperado 
que empresas de menor porte tenham não só menor flexibilidade com relação 
a seus processos produtivos, como também menor impacto na redução de 
emissões de GEE, o presente estudo se propôs justamente a fazer uma análise do 
que poderia constituir um potencial mercado de carbono em São Paulo, sem que 
houvesse julgamentos a priori ou pré definições.

O critério de seleção das instituições se baseou, portanto, tanto na representatividade 
que as mesmas tinham no estado de São Paulo quanto na possibilidade de se 
obter informações específicas necessárias para a elaboração do estudo.

Um total de 59 instituições foi contatado, e cerca da metade delas puderam 
ser consultadas. Questionários foram preparados de maneira personalizada pra 
cada um dos cinco (5) subsetores industriais analisados, além de transportes e 
tratamento de resíduos, em formato Excel. O documento possui uma sessão com 
perguntais gerais, além de sessões específicas para cada medida de redução 
analisada, com perguntas mais técnicas. Os questionários foram adaptados 
quando enviados às associações, dado que o tipo de informação requerida era de 
caráter distinto daquelas enviadas para as empresas individualmente. A estrutura 
de cada um desses questionários pode ser observada no presente Anexo.
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Questionário Alimentos e Bebidas
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Questionário Alimentos e Bebidas
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Questionário Alimentos e Bebidas
Otimização da combustão

Sistemas de recuperação de calor
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Questionário Alimentos e Bebidas
Recuperação de vapor

Recuperação de calor / fornos
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Questionário Alimentos e Bebidas
Novos processos

Substituição de combustíveis fósseis carbono-intensivos por 
gás natural ou biomassa

Aproveitamento da energia solar térmica
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Questionário Alimentos e Bebidas
Eficiência Energética (troca do sistema de iluminação)

Eficiência Energética (troca de motores)
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Questionário Cimento
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Questionário Cimento
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Questionário Cimento
Perguntas gerais do setor de cimento
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Questionário Cimento
Recuperação de calor residual dos fornos
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Questionário Cimento
Aumento do uso de aditivos no cimento
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Questionário Cimento
Substituição de combustíveis fósseis carbono-intensivos 

por gás natural
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Questionário Cimento
Substituição de combustíveis fósseis por biomassa 

(Óleo Combustível e Carvão Vegetal não-renovável > Carvão vegetal)
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Questionário Cimento
Substituição de combustívels fósseis por coprocessamento 

(reaproveitamento de óleo combustível residual, pneus, 
plásticos e tintas, entre outros)
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Questionário Cimento
Otimização da combustão
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Questionário Cimento
Fontes alternativas de energia
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Questionário Papel e Celulose
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Questionário Papel e Celulose
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Questionário Papel e Celulose
Otimização da Combustão
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Questionário Papel e Celulose
Recuperação de Vapor
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Questionário Papel e Celulose
Novos Processos
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Questionário Papel e Celulose
Aumento do uso de aparas de papel usado

Substituição de combustíveis fósseis carbono intensivos por 
biomassa ou gás natural

Eficiência Energética (troca de motores)
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Questionário Papel e Celulose
Eficiência energética (troca do sistema de iluminação)
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Questionário Química
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Questionário Química
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Questionário Química
Crescimento anual da empresa e setor no Brasil

Crescimento anual da empresa e setor em São Paulo

Custos no Brasil

Custos em São Paulo
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Questionário Química
Potencial técnico de substituição de óleo combustível por gás natural

Potencial técnico de redução de consumo de energéticos

Emissões de processo
(em fabricação de amônia, carbureto de cálcio, ácido nítrico, ácido adí-
pico, caprolactama, metanol, eteno, cloreto de vinila, óxido de eteno, 

acrilonitrila, negro de fumo e ácido fosfórico)
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Questionário Resíduos
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Questionário Resíduos
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Questionário Resíduos
Destruição de biogás de aterro
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Questionário Resíduos
Destruição de metano do tratamento de efluentes industriais
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Questionário Resíduos
Destruição de metano do tratamento de efluentes domésticos 

e comerciais
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Questionário Ferro-gusa e Aço
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Questionário Ferro-gusa e Aço
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Questionário Ferro-gusa e Aço
Perguntas gerais do setor de siderurgia
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Questionário Ferro-gusa e Aço
Recuperação de calor em fornos
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Questionário Ferro-gusa e Aço
Substituição de combustíveis fósseis por biomassa
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Questionário Ferro-gusa e Aço
Substituição dos motores, por motores mais eficientes
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Questionário Ferro-gusa e Aço
Novos processos industriais
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Questionário Transportes
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Questionário Transportes
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Questionário Transportes
Sistemas de trânsito de ônibus rápido (BRT)

Metrô
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Questionário Transportes
Gerenciamento da demanda por transporte urbano
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Questionário Transportes
Ciclovias
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Questionário Transportes
Transferência de modal (de rodovias para ferrovias)

Maior uso do bioetanol como combustível veicular
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ANEXOS

 Anexo 6-Validação dos dados de base para   
 o estudo a partir de uma análise do Inventário  
 de Emissões de GEE de São Paulo
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Embora o período de análise adotado tenha sido de 2012 a 2030 para este estudo, 
foi necessário inserir dados para o ano de 2011 na ferramenta de cálculo para 
que as projeções fossem realizadas. Tendo em vista que o último ano coberto 
pelo Inventário de Emissões Antrópicas de GEE Diretos e Indiretos do Estadual 
de São Paulo é o de 2008, foi feita uma comparação dos valores adotados no 
estudo com os de 2008 apresentados no inventário para garantir a consistência e 
comparabilidade entre ambos.

A Tabela 1 apresenta as emissões do Inventário Estadual por gás e por setor e 
subsetor analisado, as emissões apresentadas em CO2 e obtidas no estudo da 
ICF e a diferença percentual entre os dois. Ressalta-se que os dados do Inventário 
Estadual são referentes ao ano de 2008, enquanto as emissões calculadas no 
presente estudo, aqui apresentadas, são referentes ao ano de 2011. Portanto, é 
esperado, em geral, um aumento nas emissões de 2008 para 2011.

Além da comparação entre os dois trabalhos que foi exposta na Tabela 1, as 
principais hipóteses assumidas para a construção dos cenários de referência e 
de baixo carbono para cada setor e subsetor analisado foram apresentadas ao 
governo do Estado de São Paulo, aos especialistas na área e por eles comentadas, 
o que gerou um processo de revisão das hipóteses assumidas e resultados 
alcançados. A seguir, serão apresentados comentários e uma análise para cada 
setor e subsetor analisado.

Tabela 1- Comparação das emissões do Inventário Estadual e 
do Estudo da ICF
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Alimentos e Bebidas

Não se observa uma diferença importante entre os dois estudos. Considerando-
se que o inventário apresenta resultados para 2008 e que o estudo da ICF se 
baseia em valores referentes a 2011, é esperado que o estudo da ICF apresente um 
resultado ligeiramente superior ao do inventário. O aumento de 7% observado é 
esperado em função de crescimento do subsetor.

O crescimento inicialmente estimado em 5,0% a.a. para o subsetor de Alimentos foi 
revisitado, e passou-se a utilizar o valor médio do crescimento histórico calculado 
para o bagaço de cana e demais energéticos. Com isso, a taxa de crescimento 
utilizada no estudo para o subsetor de Alimentos e Bebidas passou a corresponder 
a 3,1% a.a.. Esta taxa foi utilizada nas projeções dos Cenários de Referência e Baixo 
Carbono.

A classificação internacional de atividades econômicas (ISIC) aloca o segmento 
de alimentos em uma categoria distinta da categoria de bebidas. Por outro lado, 
o BESP 2012 apresenta o consumo energético de forma agregada para o subsetor 
de Alimentos e Bebidas. Com isso, para este setor houve um esforço adicional 
em se desagregar a informação de consumo energético disponibilizada no BESP 
2012 entre os segmentos de alimentos e bebidas. Para realizar esta desagregação, 
foram utilizados dados de produção desses segmentos, assim como o consumo 
específico energético do subsetor de acordo com seu uso final (calor de processo, 
aquecimento direto, etc.). Os dados de produção utilizados, porém, se referem à 
produção nacional, o que impossibilitou uma análise mais detalhada em relação 
às cadeias produtivas dos segmentos de alimentos e bebidas mais carbono-
intensivas.

Em geral, esses segmentos possuem menores ganhos de eficiência energética, 
comparativamente com os outros subsetores, em relação à aplicação de medidas 
de conservação de combustíveis fósseis. Por outro lado, o subsetor de Alimentos 
e Bebidas é o que possibilita um maior número de medidas de conservação de 
combustíveis fósseis, fazendo com que seu resultado agregado em termos de 
potencial de redução de emissões seja significativo.

O consumo de lenha do subsetor de Alimentos e Bebidas apresentado no BESP 
2012 é significativamente inferior ao consumo nacional do subsetor, apresentado 
no Balanço Energético Nacional (BEN, 2012). Não se observa, portanto, a mesma 
proporção que os outros combustíveis apresentam entre o consumo estadual e o 
nacional para cada componente energético. Por este motivo, optou-se por adotar 
como premissa que 50% da lenha consumida pelo subsetor no Estado de São 
Paulo é de origem não renovável.
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Cimento

Observa-se uma diferença significativa entre os resultados. Uma nota de rodapé 
encontrada no inventário de São Paulo indica que:

“Os dados de consumo de combustíveis e consumo setorial foram obtidos no 
BESP no ano de 2009 – Base 2008, exceto para o Subsetor Cimento do Setor 
Industrial, que foram substituídos pelos dados fornecidos pelo SNIC e pela ABCP. 
Desta forma, os dados de consumo final apresentados neste trabalho não serão 
mais compatíveis com os dados de consumo final apresentados no BESP 2009. 
Isto também é válido para todas as tabelas de emissões de CO2 e não CO2 da 
Abordagem Setorial.”

Por não ter tido acesso a informações tão detalhadas para este subsetor e ter 
adotado o BESP 2012 como principal referência para o consumo energético para 
todos os setores e subsetores aqui tratados, o estudo da ICF não é diretamente 
comparável aos resultados apresentados no inventário de São Paulo.

Uma das medidas de mitigação analisadas no presente estudo para o subsetor de 
Cimento envolve o aumento no uso de carvão vegetal em substituição ao consumo 
de coque de petróleo. Mesmo representando 0,01% do consumo energético total 
do subsetor, o carvão vegetal continua sendo utilizado pela indústria cimenteira 
como principal combustível proveniente de biomassa.

A substituição de coque por carvão vegetal apresentou custo marginal de 
abatimento negativo, justamente pelo fato de o consumo adicional de carvão 
vegetal representar uma parcela pequena do consumo energético total do 
subsetor. Neste estudo, assume-se um preço para o carvão vegetal maior que o 
coque de petróleo.

O aumento no consumo de carvão vegetal foi revisitado para manter coerência 
com o aumento do consumo desse combustível no subsetor de Ferro-Gusa e Aço, 
adotando-se a mesma taxa de crescimento industrial observada para o subsetor 
de Ferro-Gusa e Aço, uma vez que o carvão vegetal é fornecido sob a forma de 
resíduo (moinha de carvão vegetal) pelo subsetor industrial siderúrgico.

A avaliação da disponibilidade de matéria-prima não foi contemplada na análise 
realizada pelo presente estudo, pois escapava do escopo do mesmo. Assim, a 
análise da mudança do uso do solo em função do aumento no uso de biomassa 
não foi contemplada para nenhum dos setores e subsetores cujas medidas de 
mitigação envolveram troca de combustíveis, levando a um aumento do consumo 
de biomassa. Adotou-se como premissa, portanto, que não haveria restrição 
de disponibilidade de biomassa para consumo. No caso do subsetor industrial 
de Cimento, o carvão vegetal é fornecido sob a forma de resíduo pela indústria 
siderúrgica.
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No que tange a análise relacionada à idade dos fornos utilizados no subsetor 
industrial de Cimento com vistas a identificar o momento no qual os mesmos 
poderiam ser trocados, considerou-se a taxa média do Brasil de tecnologias usadas 
para fornos para o ano de 2010. Assume-se, portanto, que 60% das tecnologias 
utilizadas se referem à tecnologia cimento seco com pré-aquecimento e pré-
calcinador, enquanto os outros 40% se referem à tecnologia cimento seco com 
pré-aquecimento, porém sem pré- calcinador.

Papel e Celulose

Embora a diferença identificada não seja significativa, é importante mencionar a 
diferença entre os fatores de emissão adotados. O inventário de São Paulo tomou 
como base o inventário nacional que, ao seguir a orientação da UNFCCC, adotou 
o IPCC 1996 e o GPG 2000. O estudo da ICF tomou como base a ferramenta de 
cálculo da MACTool que adota fatores de emissão do IPCC 2006, o que causa 
algumas distorções quando as emissões são diretamente comparadas. Embora 
isto seja verdade para todos os setores s subsetores avaliados, é particularmente 
importante no caso de papel e celulose por conta do consumo de lixívia, que não 
se observa nos demais segmentos analisados. No caso da lixívia, há uma diferença 
no fator de emissão de metano da ordem de 10.

Entre as medidas de mitigação de conservação de combustíveis fósseis para 
os subsetores industriais disponíveis na MACTool, existem duas que, apesar de 
possuírem entrada de dados similar às das demais medidas de mitigação para 
a conservação de combustíveis fósseis, possibilitam maior flexibilidade quanto 
ao que pode ser considerado como medida de mitigação em si. Estas medidas 
são denominadas “Novos Processos Industriais” e “Outras medidas de eficiência 
energética”. No caso do subsetor de Papel e Celulose, considerou-se em “Outras 
medidas de eficiência energética” o aumento no uso de aparas de papel usado. No 
que tange aos “Novos Processos Industriais” para este setor, existe uma gama de 
novos processos a serem considerados, como, por exemplo, secagem mecânica em 
cinta condensadora, formação de folha seca, secagem por impulso, caustificação 
eletrolítica direta da celulose e integração dos processos de fabricação de papel 
e celulose. Poucas empresas do subsetor reponderam ao item específico do 
questionário enviado pela ICF que visava identificar se alguns dos novos processos 
industriais já vêm sendo implementados nas unidades industriais no Estado de 
São Paulo. Assim, optou-se por considerar os ganhos de eficiência energética 
ao se implementar no subsetor de Papel e Celulose a secagem mecânica em 
cinta condensadora, uma vez que foi possível detalhar, através de pesquisas a 
documentos de referência, os custos de investimentos associado a este processo 
industrial.

Ferro-Gusa e Aço

A diferença identificada entre os dois estudos não é significativa, mas ainda assim 
é importante que algumas considerações de caráter metodológico sejam feitas. 
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Embora tanto o estudo da ICF quanto o inventário tenham utilizado o BESP como 
referência para o consumo de combustíveis no subsetor, as emissões advindas 
do uso do coque e do carvão foram consideradas pela ICF como emissões de 
processo, e, portanto, calculadas pelo balanço de massa. Considerou-se que esses 
combustíveis foram utilizados como matéria prima pela indústria. Para todos os 
demais combustíveis, as emissões foram calculadas usando os fatores de emissão 
default do IPCC (2006) para combustão de combustíveis. No inventário de São 
Paulo, as emissões de processo do segmento de ferro-gusa e aço foram incluídas 
no subsetor de metalurgia, junto com alumínio, sendo as emissões de ferro-gusa 
e açoestimadas a partir da metodologia do IPCC e as de alumínio, levando em 
conta preceitos de escopo do GHG Protocol. Além disso, foram contabilizadas no 
subsetor metalúrgico emissões relativas às etapas de sinterização e pelotização, 
que não fizeram parte do escopo do estudo elaborado pela ICF. A desagregação 
das emissões apresentadas no inventário não é possível, mesmo recorrendo ao 
Relatório de Referência do setor energético, realizado a partir da abordagem 
bottom-up, fazendo com que a comparação com os resultados do trabalho da 
ICF não seja direta.

No que tange a substituição de carvão vegetal de origem não-renovável por 
carvão vegetal de origem renovável, buscou-se manter coerência comas premissas 
adotadas no subsetor de Cimento. Assim, adotou-se como premissa que, até o 
primeiro corte do plantio de eucalipto (considera-se um ciclo de crescimento 
de sete anos), 50% do carvão vegetal é de origem não renovável. A partir do 
sétimo ano, considerou-se que todo o carvão vegetal utilizado seria proveniente 
do plantio de eucalipto, e, portanto, de origem renovável.

Em relação à substituição de coque mineral por carvão vegetal, não foi possível 
assumir como hipótese a substituição total de coque mineral por carvão vegetal. 
Essa substituição completa ainda não se apresenta técnica e economicamente 
viável devido, entre outros, ao fato de o carvão vegetal ter que ser utilizado em 
altos fornos de menor porte do que o coque mineral.

Assim como para o subsetor de Papel e Celulose, para o subsetor de Ferro-Gusa 
e Aço foram consideradas medidas de “Novos Processos Industriais” e “Outras 
medidas de eficiência energética”, disponíveis na MACTool, com o objetivo de 
incorporar na análise as tecnologias emergentes de fusão redutora e auto redução 
em “Novos Processos Industriais” e a injeção de aditivos nos altos fornos em 
“Outras medidas de eficiência energética”.

Química

O subsetor químico apresentou uma redução no consumo energético entre 2008 
e 2011 da ordem de 5%, de acordo com os dados do BESP. Portanto, a diferença 
encontrada entre os estudos é esperada.

Como no subsetor químico as emissões de processo, mais especificamente àquelas 
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emissões relacionadas à produção de ácido adípico e ácido nítrico, possuem 
potencial significativo de abatimento, foram utilizados outros módulos da MACTool 
para que fosse possível considerar tais medidas de mitigação na análise. Dessa 
forma, buscou-se contornar a restrição de a ferramenta não possibilitar a análise 
de medidas de mitigação que envolvam reduções de emissões associadas a 
processos industriais, como, por exemplo, as medidas de mitigação de abatimento 
de óxido nitroso (N20) citadas.

Resíduos

No setor de Tratamento de Resíduos, parte da explicação para a diferença entre 
encontrada entre as emissões apresentadas no inventário de São Paulo e aquelas 
utilizadas no estudo da ICF diz respeito ao escopo do trabalho adotado, pois, no 
caso do inventário, são incluídas emissões associadas à incineração e efluentes 
industriais. Por questões de relevância (incineração) e por indisponibilidade 
de informações precisas (efluentes industriais), não foram incluídas medidas 
relacionadas a estas atividades no trabalho da ICF.

No caso de efluentes domésticos, o aumento é esperado pelo crescimento 
populacional e pelo fato de o estudo da ICF utilizar dados da PNSB 2008 (IBGE, 
2010), enquanto o inventário adotou a PNSB 2000 (IBGE, 2002).

No caso dos resíduos sólidos destinados a aterros, em 2011 houve uma maior 
destruição de metano em aterros em São Paulo com projetos de MDL do que em 
2008, resultando em redução das emissões. Desconsiderando o metano destruído 
em projetos de MDL, além das emissões de incineração e efluentes industriais, 
a diferença entre os dois estudos é de um aumento de 28%, se comparadas as 
emissões de 2008 (inventário) com as de 2011 (ICF). Esta diferença se justifica em 
parte pelo crescimento populacional, aumento na taxa de geração de resíduos 
e , a partir de 2008, pelo fato de o estudo da ICF utilizar a taxa de geração de 
resíduos estimada a partir dos dados municipais fornecidos pela ABRELPE.

Transportes

Para o transporte rodoviário, embora a discrepância não seja significativa, a 
relevância deste modal para São Paulo justifica atenção às diferenças encontradas. 
Há uma diferença metodológica entre os cálculos desenvolvidos no inventário e no 
estudo da ICF. Por simplificação, o inventário de São Paulo já parte do consumo de 
combustíveis. O estudo da ICF, por sua vez, trabalha com informações de índices 
de tonelada x quilômetro e passageiro x quilômetro.

As emissões para o modal ferroviário estão bem próximas, não necessitando de 
maiores explicações.

Já no modal hidroviário, as emissões consideradas no estudo da ICF são menores 
do que no inventário, que considera tipos de transporte hidroviário que não foram 
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considerados pelo estudo da ICF, como cabotagem e navegação lacustre. Pela 
ICF, foi apenas considerado o transporte por rios entre trechos dentro dos limites 
geográficos do Estado de São Paulo. Um navio que abasteça no porto de Santos, 
por exemplo, para realizar um transporte até algum porto fora de São Paulo estaria 
contabilizado no inventário, mas não no estudo da ICF, cuja análise se limitou ao 
transporte por rio apenas entre cidades de São Paulo. Levando em consideração 
a significância do porto de Santos, certamente os valores de carga transportada 
são significativamente superiores ao que é transportado pela hidrovia do Tietê, 
por exemplo, fazendo com que a discrepância entre os valores apresentados nos 
dois estudos seja significativa.

No que tange ao transporte regional de passageiros, considerou-se a distribuição 
dos modais ferroviário e rodoviário nos Cenários de Referência e de Baixo Carbono, 
abrangendo integralmente os trechos existentes dentro dos limites geográficos 
do estado. Porém, apenas para alguns trechos formulou-se a expansão da malha 
ferroviária para atender ao transporte regional de passageiros no Cenário de Baixo 
Carbono.

A estrutura do cálculo dos custos da medida de mitigação disponível na MACTool 
que envolve o incremento no uso do etanol está relacionada com a geração de 
energia, como investimentos em destilarias mais eficientes, o que não fazia parte 
do escopo deste trabalho. Tendo em vista que este trabalho não se propôs a 
modelar o setor energético de São Paulo, optou-se por desconsiderar essa medida 
da análise em vez de tratá-la apenas parcialmente.
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