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“[V]ê-se na ordem das coisas que 
nunca se procura fugir a um 

inconveniente sem incorrer em outro e 
a prudência consiste em saber 

conhecer a natureza desses 
inconvenientes e tomar como bom o 

menos prejudicial.”.

Nicolau Maquiavel 

1) Introdução

A  utilização  dos  biocombustíveis  como  uma  fonte  alternativa  de  energia 
renovável  é  área  em  constante  expansão  e  evolução.  Em  matéria  de  etanol2,  o 
mercado é liderado por dois grandes países, os Estados Unidos, como símbolo de 
liderança  dos  países  desenvolvidos,  e  o  Brasil,  com vasta  experiência  histórica  e 
exemplo  entre  os  países  em  desenvolvimento.3 Além  dos  impactos  sociais, 
econômicos e, sobretudo, ambientais, positivos e negativos, dos biocombustíveis, o 
mercado internacional de carbono soma-se às promessas e desafios relacionados ao 
cultivo e a indústria dos combustíveis vegetais. 

A partir de uma noção geral sobre a indústria dos biocombustíveis em países 
em desenvolvimento,  analisam-se  aqui  as  potenciais  oportunidades  de geração  de 
créditos  de  carbono.  Para  tanto,  o  trabalho  começa  com  breve  delimitação  e 
identificação das noções básicas de concepção comuns aos programas existentes de 

1 Pesquisador da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro (FGV Direito Rio). 
Professor  Adjunto  da  Pace  University  School  of  Law  em Nova  Iorque/EUA.  Mestre  em Direito 
Econômico e Socail / PUC-PR, Mestre e Doutorando em Direito Ambiental / Pace University School 
of Law (romulo.sampaio@fgv.br / rsampaio@law.pace.edu). 
2 O termo “biocombustível” engloba e está dividido no presente ensaio em etanol e biodiesel. O 
primeiro extraído fundamentalmente de milho (caso dos EUA), e cana-de-açucar (caso brasileiro). Ver 
Relatório do Congresso Biocombustíveis e a Promessa de Energia Sustentável Pace-PUC-RJ-NELPI, 
realizado no Rio de Janeiro, entre os dias 16-19 de agosto de 2008, p. 10, disponível no site: 
http://www.law.pace.edu/PACE%20FINAL.pdf (última visita em 26/mar./2008). Na área de biodiesel, 
em que pese a crescente produção e demanda dos mercados norte-americano e brasileiro, Alemanha e 
França encontram-se em posição de destaque na área. Ver Artigo do Banco Mundial “Biofuels: the 
promise and the risks”, p. 1, disponível no site: 
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2008/Resources/2795087-
1192112387976/WDR08_05_Focus_B.pdf (última visita em 26/mar./2008). “Of the global fuel  
ethanol production of around 40 billion liters in 2006, about 90 percent was produced in Brazil and 
the United States, and of over 6 billion liters of biodiesel, 75% percent was produced in EU – mainly 
in France and Germany.”
3 Ver UN-Energy, United Nations, Sustainable Bioenergy: A Framework for Decision Makers, p. 3, 
Abr. 2007, disponível no site: http://esa.un.org/un-energy/pdf/susdev.Biofuels.FAO.pdf [doravante 
Sustainable Bioenergy] (“The United States and Brazil dominate today’s liquid biofuels industry…”.). 
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mercado  de  carbono.  Nesta  esteira,  a  experiência  norte-americana,  pioneira  na 
concepção,  estruturação  e  desenvolvimento  de  mecanismos  de  mercado  de 
permissões para emissão de gases poluentes, é bastante útil para a compreensão da 
natureza desses programas.4

Após esta rápida análise, o artigo propõe-se a uma reflexão da relação entre a 
natureza e aspectos comuns dos programas de comércio de permissões para emissões, 
e o estado atual de desenvolvimento do Brasil em matéria de biocombustíveis como 
exemplo de país emergente5 e,  portanto, potencial  sede de projetos de créditos de 
carbono.6 Toma-se também como exemplo para parte deste texto, um projeto chinês 
de  biodiesel  registrado  no  Comitê  Executivo  do  Mecanismo de  Desenvolvimento 
Limpo  do  Protocolo  de  Quioto.  São  casos  deliberadamente  escolhidos  para  este 
trabalho, pois Brasil e China possuem estágios bastante distintos de desenvolvimento 
em  matéria  de  produção  e  industrialização  de  combustíveis  vegetais.  Em  última 
análise,  a  diferenciação  entre  os  dois  países  serve  para  projetar  as  oportunidades 
mundiais  relacionadas  ao  mercado  internacional  de  carbono  na  área  dos 
biocombustíveis.   

  
2) Alguns dos Exemplos Mais Significativos de Mecanismos de Mercado 

de Permissões de Emissões

O mercado  internacional  de carbono está  estruturado em mecanismos,  que 
possuem regramento de concepção comum.7 No mundo, atualmente, já são vários os 
mecanismos de comércio de permissões de emissões, não necessariamente de dióxido 
de carbono, mas outros gases como o SO2, responsável pela chuva ácida, o Óxido 
Nitroso, além dos gases e grupos de gases regulamentados pelo próprio Protocolo de 
Quioto.8

 

4 Ver ROGER K. RAUFER & STEPHEN L. FELDMAN, ACID RAIN AND EMISSIONS TRADING IMPLEMENTING A MARKET  
APPROACH TO POLLUTION CONTROL 17 (1987) (referindo-se as origens dos mecanismos de mercado nos 
EUA). 
5 O Brasil constitui excelente exemplo na área, pois combina a liderança de um país desenvolvido com 
os elementos políticos, sociais e de infra-estrutura de um país em desenvolvimento.  Rômulo S. R. 
Sampaio,  Biofuels and International Carbon Markets: A Brazilian Perspective, publicado nos Anais 
do Congresso  “30th Anniversary of the Environmental  Law Program”, Pace University School of 
Law, 20 de outubro de 2007 (cópia em arquivo com o autor). 
6 No caso do mercado regulado pelo Protocolo de Quioto de mecanismos de comércio de permissões 
de emissões estruturados sob a forma de “linha-de-base – crédito” os projetos de redução de emissões, 
e/ou de emissões evitadas de gases poluentes, devem ser patrocinados por países desenvolvidos, e/ou 
instituições públicas ou privadas em países desenvolvidos, e sediados em países em desenvolvimento. 
A lista de países desenvolvidos, potenciais patrocinadores de projetos é a do Anexo I da Convenção-
Quadro  das  Nações  Unidas  sobre  Mudança  Climática  (UNFCCC),  disponível  no  site: 
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf. Conforme previsão do Art. 12.3 do Protocolo de 
Quioto, disponível no site: http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf. 
7 Ver  T.  H.  Tietenberg,  EMISSIONS TRADING PRINCIPLES AND PRACTICES,  p.192,  2ª  Edição  (2006)  (“In 
general, tradable permit programs fit into one of two categories: credit programs or cap-and-trade 
programs.”).
8 São estes gases e grupos de gases os constantes do Anexo A do Protocolo de Quioto, disponível no 
site: http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf. 
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Os Estados Unidos são pioneiros na concepção de mecanismos econômicos de 
viabilidade de compromissos de redução de emissões.9 Dentre eles, destacam-se o 
“Programa de Comércio de Emissões da Chuva Ácida” e o “Programa de Comércio 
do Óxido Nitroso”, concebidos por emendas à lei que regulamenta a qualidade do ar 
(Clean Air Act). Os dois programas inspiraram a própria concepção dos mecanismos 
econômicos de comércio de permissões do Protocolo de Quioto, ressaltando ainda 
mais a experiência norte-americana na área.10 Outros mecanismos norte-americanos 
mais recentes incluem: o Regional Greenhouse Gas Iniative (RGGI) 11 - abrangendo 
sete  Estados  da  região  Nordeste  norte-americana  -,  o  Chicago Climate  Exchange 
(CCX)12, e o Califórnia AB 32.13 

Em 2005, a  Europa lançou ambicioso programa de comércio  de emissões, 
conhecido  na  terminologia  em inglês,  como  European  Union  Emissions  Trading 
Scheme (EU ETS).14 Em 2006, é estabelecido o primeiro mercado de permissão de 
emissões do Canadá em parceira com a CCX.15 

Internacionalmente,  o  próprio  ordenamento  jurídico  concebido  pela 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e regulamentado 
pelo Protocolo  de Quioto,  recepcionou três  mecanismos  flexíveis  de  comércio  de 
emissões, a saber:  International Emissions Trading,  Joint Implementation, e  Clean 
Development  Mecanism.  16 Este  último  é  bastante  difundido  no  Brasil  por  sua 
terminologia traduzida para o português: Mecanismo de Desenvolvimento Limpo ou, 
simplesmente, “MDL”. 

O  desenvolvimento  destes  mecanismos  em  âmbito  internacional  acaba  se 
constituindo  como  importante  e  imprescindível  ferramenta  de  auxílio  aos  países 
desenvolvidos (do Anexo I) na redução de emissão de gases que contribuem para o 
efeito  estufa;  o  principal  compromisso  assumido  quando  da  ratificação  ou 
incorporação do Protocolo de Quioto nos ordenamentos jurídicos nacionais dos países 
signatários.17

 

9 Dennis  Hirsch,  Andrew Bergman & Michael  Heintz,  Emissions Trading – Practical  Aspects,  in 
GLOBAL CLIMATE CHANGE AND U.S. LAW 633 (Michael B. Gerrard ed., 2007).
10 Ver ROGER K. RAUFER & STEPHEN L. FELDMAN, ACID RAIN AND EMISSIONS TRADING IMPLEMENTING A MARKET 
APPROACH TO POLLUTION CONTROL 17 (1987) (detalhando as origens dos mecanismos de mercado nos 
EUA.) 
11 Para maiores detalhes, ver site oficial do RGGI, http://www.rggi.org/. 
12 Para maiores detalhes, ver site oficial da CCX, http://www.chicagoclimatex.com/. 
13 Para maiores detalhes, ver site oficial da Agência Ambiental Californiana, 
http://www.arb.ca.gov/cc/scopingplan/pgmdesign-sp/pgmdesign-sp.htm (última visita em 
26/mar./2008).
14 European Parliament and Council Directive 2004/101/EC, 2004 O.J. (L338/18) (EU) [doravante EU 
Directive 2004/101].
15 Montréal Exchange, The Montréal Climate Exchange is Established: A Partnership Between the 
Montréal Exchange and the Chicago Climate Exchange, disponível no http://www.m-
x.ca/f_comm_press_en/011-06_en.pdf, (última visita em 6 de setembro de 2007). 
16 Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change Arts. 6, 12, 17, 
Dec. 10, 1997, 37 I.L.M. 32, disponível no http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf 
[doravante Kyoto Protocol].
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Esta lista exemplificativa de mecanismos de mercado, ligados a compromissos 
de redução de emissões  de gases poluentes,  demonstra  uma tendência  mundial  de 
tentativa de viabilização econômica de ações eminentes que visam a mitigação de 
riscos  ambientais  e  de  saúde  pública.18 Ainda  que  diversos  sejam  os  programas 
existentes  nas  diferentes  esferas  (internacional,  regional  e  local)  algumas  regras 
comuns de concepção e, mesmo de implantação, podem ser extraídas. A identificação 
das convergências dos diversos mecanismos econômicos auxilia na compreensão da 
análise  proposta  acerca  do potencial  mercado internacional  de compra-e-venda de 
créditos de carbono na área de biocombustíveis.

3) Natureza de Concepção dos Mecanismos de Mercado de Permissões 
de Emissões

As  regras  que  regem  as  operações  procedimentais  e  de  execução  dos 
diferentes  programas  existentes  de  compra-e-venda  de  créditos  de  carbono 
apresentam distinção  relevante.  No entanto,  são elas  constituídas  sobre formas  de 
concepção comuns, que variam de acordo com a característica do programa em tela. 

Atualmente trabalha-se com duas formas distintas de concepção; o programa 
pode  ser  constituído  sob  a  forma  de  “cap-and-trade”,  ou  “baseline-credit”,  este 
último  também  conhecido  como  “credit-program”.19 A  correta  identificação  e 
compreensão  destas  duas  formas  de  concepção  de  programas  é  essencial  para  o 
delineamento das perspectivas legais para o mercado de créditos de carbono na área 
dos combustíveis vegetais. 

a. Sistema “Cap-And-Trade”

Um sistema  de  “cap-and-trade” funciona  através  de  uma  instituição  com 
poderes de impor um limite quantitativo de emissões de um determinado poluente 
sobre um específico setor da economia, ou de vários setores da economia.20 A forma 
como a quantidade  limitante  de emissão  de poluentes  será  imposta  ou distribuída 
entre os diversos setores (se por leilão, por média de emissões históricas, etc) varia 
entre  os  programas  existentes.  Esta  instituição  reguladora  pode  ser  internacional, 
governamental, ou privada.
 

17 Ver  MICHAEL  GRUBB,  CHRISTIAAN  VROLIJK  & DUNCAN  BRACK,  THE KYOTO  PROTOCOL: A GUIDE  AND 

ASSESSMENT 137 (1999) (“The Protocol is essentially an agreement to extend economic globalization to 
environmental  policy:  to  establish  a  global  emissions market  to  counter  the  global  environmental 
consequences of global economic growth.”). 
18 Sobre a importância da análise custo-benefício na mitigação de riscos ambientais, ver Marcelo Dias 
Varella,  A  DINÂMICA E A PERCEPÇÃO PÚBLICA DE RISCOS E AS RESPOSTAS DO DIREITO INTERNACIONAL  
ECONÔMICO,  p.  119, -in-  “Governo  dos  Riscos”,  Instituto  das  Nações  Unidas  para  Treinamento  e 
Pesquisa, Centro Universitário de Brasília (2005) (“Se os custos para a substituição forem muito altos,  
as  empresas  provavelmente  serão  mais  resistentes  a  trocar  as  formas de  produção utilizadas.  O  
mesmo acontece se as perdas pela não utilização de determinada tecnologia forem elevadas.”). 
19 Hirsch et al., supra nota 9, pp. 629-630.
20 Ver id., p. 629. (detalhando as principais características de um sistema “cap-and-trade”).
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Dentro de um sistema  “cap-and-trade”,  quando a  imposição  de limites  de 
emissões é feita por instituição privada, geralmente (mas não necessariamente:  i.e. 
casos de delegação de poder pelo Estado) isto irá  determinar  a ocorrência  de um 
mercado voluntário, ou alternativo quanto à adesão, mas de cumprimento contratual 
obrigatório para aqueles que a ele aderirem. O “Chicago Climate Exchange” é um 
exemplo desta forma de mercado voluntário quanto à adesão.21 

Resumidamente, a classificação quanto à adesão ao programa de comércio de 
licença  para  emissão  é  um  dos  fatores  que  diferenciam  o  mercado  regulado 
(obrigatório), do voluntário.22

Depois que as licenças de permissões são alocadas entre as corporações dos 
setores econômicos envolvidos, as empresas podem transacionar entre elas, através de 
um corretor, ou diretamente, a compra ou a venda dessas licenças.23  Dentro desta 
concepção de mercado, as unidades reguladas com compromissos de redução podem 
optar por comprar os direitos de emissões sobre reduções alheias, na hipótese de não 
viabilizarem economicamente a redução das emissões decorrentes de suas atividades 
industriais. 

Ao contrário, caso seja economicamente viável, as empresas podem se utilizar 
da implantação de tecnologias capazes de reduzir as emissões dentro de suas próprias 
unidades fabris e, com isso, vender os excessos para outras indústrias com excesso de 
emissões. O importante deste sistema de mercado é que, ao final de um período de 
tempo determinado pelas regras do programa  cap-and-trade,  as corporações sob a 
égide  deste  mecanismo  de  comércio  cumpram  com  as  metas  quantitativas  de 
emissões de gases poluentes predeterminadas pelas regras de alocação, seja por meio 
de redução, seja pela compra de permissões alheias.24 

21 Ver Chicago Climate Exchange, Overview, http://www.chicagoclimatex.com/content.jsf?id=821, 
(last visited Sept. 6, 2007) [hereinafter CCX Website] (“CCX emitting Members make a voluntary but 
legally binding commitment to meet annual GHG emission reduction targets.”).
22 Ver  Ricardo  Bayon,  Amanda  Hawn & Katherine  Hamilton,  VOLUNTARY CARBON MARKETS –  AN 
INTERNATIONAL BUSINESS GUIDE TO WHAT THEY ARE AND HOW THEY WORK, p. 5, (2007) (“Carbon markets  
ca be separated into two major categories: the compliance (or regulatory) and voluntary markets.  
Because the voluntary market inherently does not operate under a universal cap, all carbon credits  
purchased in the voluntary market are project-based transactions (the exception here is the Chicago  
Climate Exchange”). 
23 Os mecanismos de mercado criam oportunidades também para diversos outros grupos de pessoas, 
que não as estritamente ligadas ao sistema. Ver id. p. 4 (“The market-based approach also allows other 
third-party players,  such as  speculators,  to  enter  the fray.  By agreeing to take on market  risks in 
exchange for possible paybacks, speculators assume the risks that others are either unwilling or unable 
to shoulder. Other interested parties also can get involved. If, for example, an environmental group 
wants to see emissions decrease below a regulated target,  they can raise money to buy and retire 
emissions allowances.  This drives up the cost of emissions and can force utilities to become more 
efficient.”).
24 Sobre a teria de mercado aplicável às reduções de emissões de gases poluentes, ver Id., p. 3. (“Many 
think markets for emissions reductions are among the most innovative and cost-effective means society 
has of creating a market pull for new clean energy technologies while, at the same time, putting a price 
on pollution and thereby providing incentives for people to emit less. The theory is that carbon markets 
are able to achieve this magic because they help channel resources toward the most cost effective 
means of reducing GHG emissions. At the same time, they punish (monetarily) those who emit more 
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São exemplos de cap-and-trade os programas norte-americanos Clean Air Act  
Acid  Rain  Trading Program,  Nitrogen Oxide  Budget  Trading  Program, Regional  
Greenhouse Gas Initiative, e o Chicago Climate Exchange, o programa International  
Emissions  Trading  do  Protocolo  de  Quioto,  e  o  europeu  Emissions  Trading 
Program.25

 
Ressalte-se que neste tipo de mecanismo de comércio,  por se tratar  de um 

sistema  limitado  quanto  aos  participantes  e  pelo  fato  de  todos  possuírem 
compromissos  de reduções  de emissões,  o sistema acaba  se auto-regulamentando, 
dispensando grande parte do aparato regulatório e institucional necessário ao sistema 
“credit-program”.26 A  explicação  para  este  fenômeno  é  simples:  caso  uma 
corporação venda mais permissões do que as necessárias para o cumprimento de suas 
próprias obrigações quantitativas, ao final do período de comprometimento ela não 
conseguirá cumprir com as metas que lhe foram inicialmente alocadas pelas regras do 
mecanismo. Como decorrência lógica da situação, o incentivo econômico por trás da 
venda  de  permissões  de  emissões  não  compensará  o  risco  associado  ao 
inadimplemento das metas de redução legal ou contratualmente assumidas.27

b. Sistema “credit-program”

A  outra  forma  de  concepção  de  mecanismo  de  mercado  é  a  chamada 
“baseline-credit”  ou  “credit-program”.  Neste  sistema  não  há  uma  limitação 
específica e quantificada de redução de emissões por setor, ou setores da economia. 
Pelo  contrário,  as  unidades  emissoras  de  poluentes  são  autorizadas  a  adquirirem 
créditos  pelas  reduções  abaixo  de  uma  determinada  “linha-de-base”28,  desde  que 
sejam  “adicionais”29 ao  cenário  projetado  sem  a  implantação  dos  projetos  que 
permitiram as reduções das emissões.30 

Este  tipo  de  mecanismo é desenhado para  as  situações  não-isonômicas  de 
compromissos,  ou  seja,  aquelas  em  que  apenas  um  determinado  grupo  de 

than an established  quota,  and reward  (again,  monetarily)  those  who emit  less.  In  so doing,  they 
encourage people to emit less and change the economics of energy technologies, making technologies 
that emit less carbon more competitive vis-à-vis their carbon-intensive counterparts.”).
25 Hirsch et al., supra nota 9, pp. 629-630. 
26 Ver Tietenberg, supra nota 7, p. 18. (“Another major difference is that credits generally have to be 
certified as excess in advance of any trade by the control authority.  In contrast, allowances can be 
freely traded without any certification step. Since compliance with allowances is ascertained by an 
end-of-period comparison between actual emissions and surrended allowances, no certification step is 
necessary.”). 
27 Hirsch et al., supra nota 9, pp. 630.
28 Ver SEBASTIAN  OBERTHÜR  & HERMANN  E. OTT,  THE KYOTO  PROTOCOL INTERNATIONAL  CLIMATE  POLICY 

FOR THE 21ST  CENTURY 152 (1999) (describing the baseline scenario as “what would have happened in 
the absence of the JI project and how would emissions have developed without additional measures”).
29 See Food and Agriculture Org. of the U.N. (FAO), Forestry Projects Under the CDM Procedures,  
Experiences  and  Lessons  Learned 5  (FAO Forests  and  Climate  Change  Working  Paper  3  2005), 
disponível no ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/j7017e/j7017e00.pdf [doravante FAO Working Paper 3] 
(descrevendo adicionalidade em projetos florestais).
30 Hirsch et al., supra nota 9, p. 630. 
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participantes possua compromissos quantitativos de reduções, ou como um sistema de 
apoio  adicional  aos  mecanismos  cap-and-trade.  Isto  se  deve  ao  fato  de  que  em 
sistemas cap-and-trade é comum a alocação quantitativa de emissões por unidade ser 
bastante inferior ao efetivamente necessário. Neste caso, as transações de compra-e-
venda de licenças não são suficientes para suprir as necessidades de emissões dos 
participantes  do  mecanismo,  quando,  então,  autoriza-se  a  redução  por  meio  de 
investimentos em tecnologia em setores alheios, não regulados, visando à obtenção de 
créditos certificados que possam ser eventualmente utilizados no cumprimento das 
metas quantitativas estabelecidas pelo cap-and-trade.31

   
Ao  se  permitir  a  participação  de  organizações  sem  compromissos 

quantitativos de redução de emissões como sedes de desenvolvimento de tecnologias 
ambientalmente mais  limpas  e modernas,  com intuito de emissão de créditos para 
serem  utilizados  no  sistema  cap-and-trade,  este  mecanismo  de  mercado  clama, 
naturalmente,  por  um  aparato  regulatório,  burocrático  e  formas  de  fiscalização 
infinitamente maiores. A identificação e concepção de cenários de “linha-de-base” e 
de determinação de “adicionalidade” requer o desenvolvimento de regras complexas 
e técnicas.32

 
São  exemplos  do  sistema  “baseline-credit”,  o  programa  norte-americano 

Offset  Trading,  e  os  mecanismos  flexíveis  de  projetos  do  Protocolo  de  Quioto, 
Implementação Conjunta (art.  6), e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (art. 
12).33

 
Diante  destes dois modelos  de mecanismos de mercado que dão forma ao 

comércio internacional de carbono, torna-se possível adequá-los à presente situação 
fática:  oportunidades  de  créditos  de  carbono  decorrentes  de  projetos  envolvendo 
biocombustíveis,  viabilizando  uma  análise  mais  apurada  das  potencialidades  do 
mercado em relação a este setor. 

4) Oportunidades  de  Créditos  de  Carbono  Relacionadas  aos 
Biocombustíveis

A  potencialidade  da  utilização  do  biocombustível  (seja  o  etanol,  ou  o 
biodiesel) são evidentes dentro de um programa concebido no modelo cap-and-trade, 
ou mesmo de ações meramente voluntárias de redução de emissões.34 Em um sistema 
cujas regras de identificação de “linha-de-base” e “adicionalidade” são inexistentes, 

31 Ver Tietenberg, supra nota 7, p. 19. (“Despite their apparent similarity, the difference between credit 
and allowance-based trading baselines  should not  be overlooked.  Credit  trading depends  upon the 
existence of previously determined set of regulatory standards; allowance trading does not. Once the 
aggregate number of allowance is defined, they can, in principle, be allocated among sources in many 
different ways. The practical implication is that allowances can be used even in circumstances where a 
technology-based baseline either  has  not,  or  cannot,  be established or  where  the control  authority 
wished to allocate permits in some way other than historical, technology-based standards.”).
32 Sobre a racionalidade de um sistema de normas complexas como fundamento da adicionalidade, ver  
Jason Schwartz  “Whose Woods These Are I Tink I Know”:  How Kyoto May Change Who Controls  
Biodiversity 14 N.Y.U. ENVTL. L.J. 421.  p. 426 (2006).
33 Hirsch et al., supra nota 9, p. 634.
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ou seja, onde as reduções são impostas por um limite quantificado e pré-estabelecido 
pela instituição com poderes para tanto, a implementação tão somente de tecnologias 
que  mitiguem  as  emissões  corriqueiras  agrega  imenso  valor,  pois  permite  ao 
participante somar excesso de permissões de emissões, passíveis de comercialização 
com os demais participantes do programa  cap-and-trade.35 Tecnica e teoricamente, 
qualquer país (seja desenvolvido ou em desenvolvimento), ou instituição privada (i.e. 
bolsa de valores), pode estabelecer um sistema cap-and-trade e, como consequência, 
fomentar oportunidades de comercialização de créditos de carbono, enquanto também 
atuar promovendo benefícios ambientais.

   
Suponhamos  o  seguinte  exemplo:  dentro  de  um  sistema  com  metas  de 

redução, à uma empresa específica do setor de transporte extremamente dependente 
do petrodiesel, é imposta meta quantitativa de emissões de 5x toneladas de CO2; a 
empresa promove a mistura do biodiesel, resultando em uma redução de 3x toneladas 
de  CO2.  Isto  dizer  que  a  empresa  em  questão  desfrutará  de  uma  permissão  de 
emissões de 3x toneladas de CO2, pois que tinha o limite de 5x, baixou para 2x e, 
portanto, sobrou o excesso de 3x toneladas. Neste cenário, que considera o programa 
de cap-and-trade como o instrumento de comercialização de créditos de carbono, o 
potencial mercado decorrente dos biocombustíveis é signifcativo. 

Por outro lado,  na esfera internacional,  diante  do princípio fundamental  de 
direito internacional ambiental, o da responsabilidade comum, porém diferenciada,36 

consagrado pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, 
Protocolo  de  Quioto,  e  tantos  outros  acordos  internacionais,  a  imposição  de 
compromissos de reduções de emissões de gases de efeito estufa  não é aceita para 
países em desenvolvimento. A culpa pelos atuais níveis de poluição e aumento na 
temperatura do planeta é atribuída aos países desenvolvidos e, portanto, eles devem 
ser  os  primeiros  responsáveis  por  adotarem  medidas  que  visem  limitar  as  suas 
emissões.37

34 Ver Sustainable Bioenergy, supra nota 3, p. 19 (dando ênfase a parceria entre Brazil e Alemanha na 
área de biocombustível, visando a geração de certificados para a redução de emissões).
35 Ver Bayon et al., supra nota 22, p. 5 (“Once markets take shape, emitters have a variety of options 
available to them. If they believe they can reduce emissions cheaply by changing production processes 
with new technology, they have an incentive to do so. If they believe the can change their production, 
but that this will take time, emitters can purchase credits up fron tin the hopes that, down the line, they 
will  be able to  make them back through emissions reduction  technologies.  If,  on the other  hand, 
emitters believe they will emit more in the long run, they can buy credits now (or options on credits 
once secondary markets develop) for use later. In short, the system enables the trading of emissions 
across temporal as well as geographic boundaries, a basic benefit of markets.”).
36 Ver PHILIPPE SANDS, PRINCIPLES OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW 285 (Cambridge Univ. Press 2d 
ed. 2003) (1995) (discorrendo em maiores detalhes sobre o princípio da responsabilidade comum, mas 
diferenciada).
37 Há quem sustente que os países desenvolvidos devem ser os únicos responsáveis. E que países em 
desenvolvimento com altos  índices  de  emissões,  como China  e  Índia,  devem ser  notificados  pela 
Comunidade  Internacional.  Caso  continuem  com  os  seus  crescentes  níveis  de  emissões,  serão 
responsabilizados  oportunamente  nos  moldes  atuais  dos  países  desenvolvidos.  Joyeeta  Gupta  em 
palestra para a 2008 Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change: 
International  Conference  of  the  Social-Ecological  Research  Programme  on  Long-Term  Policies: 
Governing Social-Ecological Chage, Berlim 22-23 de Fevereiro de 2008.
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Com isso,  resta  aos  países  em desenvolvimento  participarem do  comércio 

internacional  de  carbono  sem  compromissos  quantitativos.38 Nesta  qualidade,  há 
apenas  um  modelo  possível:  o  “baseline-credit”.  Em  países  como  o  Brasil,  que 
possuiu  marco  regulatório,  tecnologias  e  desenvolvimento  científico  na  área  de 
biocombustíveis  superiores  à  grande maioria  dos  países  desenvolvidos,  superar  as 
estritas  regras  de  identificação  da  “linha-de-base”  e  determinação  da 
“adicionalidade”, torna-se um desafio quase que intransponível.
 

Parte-se  do  princípio  de  que  o  ambiente  de  negócios  atual  (“business-as-
usual”) já é o de investimentos e ampla utilização dos biocombustíveis, ainda que, 
diferentemente do etanol,  o programa de biodiesel  seja mais recente.  Diante desta 
situação,  autorizar  créditos  de  carbono  no  cenário  brasileiro  por  substituição  de 
combustível  fóssil  por  vegetal,  não seria  algo  adicional  ao que já vem ocorrendo 
naturalmente através de iniciativas públicas e privadas. Assim, outra não poderia ser a 
conclusão, senão a de que, no Brasil, em um sistema credit-program, as perspectivas 
para a geração de créditos de carbono não são otimistas.39

 
De  outra  sorte,  para  países  em  desenvolvimento  que  nem  de  perto  se 

aproximam  do  atual  estágio  brasileiro  em  matéria  de  combustíveis  vegetais,  o 
desenvolvimento de projetos de carbono na área de biocombustíveis torna-se muito 
mais atrativo.40 É, por exemplo, a situação da China.41 

As  estatísticas  de  dois  dos  mais  importantes  mecanismos  de  mercado  de 
créditos de carbono que aceitam a modalidade  credit-program, o Chicago Climate 
Exchange,  e  o  próprio  MDL  do  Protocolo  de  Quioto,  parecem  corroborar  estes 
cenários de oportunidades díspares em matéria de biocombustíveis, consoante será 
demonstrado a seguir. 

a. Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (“MDL”)

38 FARHANA YAMIN &  JOANNA DEPLEDGE,  THE INTERNATIONAL CLIMATE REGIME A  GUIDE TO RULES,  
INSTITUTIONS AND PROCEDURES 160 (2004).
39 United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change,  Executive  Board  of  the  Clean 
Development Mechanism, Twenty-Eighth Meeting,  Revision to the MethodologicalTool ”Combined  
tool to identify the baseline scenario and demonstrate additionality,” Bonn, Germany, Dec. 15, 2006, 
CDM-EB-28 [doravante CDM-EB-28].
40 Ver  United Nations  Framework  Convention on Climate Change,  Executive  Board  of  the Clean 
Development  Mechanism,  Thirty-Third  Meeting,  Approved  Baseline and Monitoring Methodology  
AM 0047 “Production of Biodiesel Based on Waste Oils and/or Waste Fats from Biogenic Origins for  
use as Fuel”,  Bonn,  Germany,  Jul.  27,  2007, CDM-EB-33 [doravante  CDM-EB-33] (debatendo o 
impacto  da  falta  de  desenvolvimento  na  China  em  material  de  biocombustível  como  fator 
preponderante para passar pelo teste de adicionalidade). 
41 Para uma avaliação mais detalhada de projetos de carbono sob o Mecanismos de Desenvolvimento 
Limpo (“MDL”), ver Li Ming, Joyeeta Gupta & Onno Kuik, Will CDM In China Make a Difference?, 
paper apresentado no 2008 Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Environmental 
Change  –  International  Conference  of  the  Social-Ecological  Research  Programme  on  Long-Term 
Policies: Governing Social-Ecological Change, Berlim, 22-23 de fevereiro de 2008.
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No âmbito do MDL, a primeira metodologia aprovada pelo Comitê Executivo 
do MDL (“CE MDL”)42 para utilização do biodiesel proveniente da gordura utilizada 
na preparação de alimentos, foi aprovada apenas recentemente em fevereiro de 2007, 
e  revisada em julho do mesmo ano, durante  o 29º  e  33º  encontros  do CE MDL, 
respectivamente.43 O CDM Pipeline, uma iniciativa do programa das Nações Unidas 
para  o  Meio  Ambiente  (“PNUMA”),  dedicado  a  manter  os  dados  estatísticos  do 
MDL, em recente atualização, de julho de 2007, aponta para a presença de apenas três 
projetos  envolvendo  biodiesel,  e  nenhum  envolvendo  etanol,  dos  quais  dois 
encontram-se  para  validação  e  apenas  um registrado.  Trata-se  do  BIOLUX Benji 
Biodiesel Beijing Project na China.44 
 

Um  detalhamento  das  informações  que  orientaram  o  projeto  chinês  na 
identificação da “linha-de-base” e determinação da “adicionalidade” é bastante útil 
como paradigma para a compreensão da dificuldade de desenvolvimento de projetos 
em países com forte marco regulatório e institucional na área de biocombustíveis.45

No BIOLUX Benji  Biodiesel  Beijing Project,  a  proporção  de biodiesel  na 
mistura com o petrodiesel foi estimada em 20%. A redução de emissões de CO2 foi 
estimada em aproximadamente 120.000 toneladas/ano. O documento de concepção 
do  projeto  ressaltou  ainda  que,  embora  a  busca  de  combustíveis  alternativos  aos 
combustíveis  fósseis  tenha  sido  incentivada  pelo  décimo  plano  quinquenal  de 
desenvolvimento de políticas  e regulamentos para o crescimento industrial  chinês, 
não  há  nenhum instrumento  específico  de  promoção  da  pesquisa  e  utilização  do 
biodiesel. Da mesma forma, não há nenhum padrão oficial chinês para o biodiesel, 
tampouco  qualquer  estratégia  industrial.  Previu-se  também  que,  na  ausência  do 
projeto de MDL proposto, o volume de 50.000 litros de biodiesel não seria produzido 
e o petrodiesel continuaria a ser queimado. Logo, o projeto seria adicional.46 

Com  isso,  a  metodologia  para  identificação  de  linha-de-base  incluiu  três 
elementos: 

1) O que teria acontecido sem o projeto proposto?
2) Qual o combustível que seria consumido na ausência do projeto de MDL?
3) O que aconteceria com os resíduos de óleo/gordura de cozinha na ausência 

do projeto proposto?

42 O CE MDL é o órgão administrativo da Convenção das Partes encarregado de gerir os processos 
propostos visando à produção de reduções certificadas de emissões no âmbito do MDL. Ver Rômulo 
Silveira da Rocha Sampaio, Seeing The Forest For The Treaties, The Evolving Debates On Forest And 
Forestry Project-Activities 10 Years After The Kyoto Protocol, 634 FORDHAM INT´L L.J., p. 663 (2008).
43 CDM-EB-33, supra nota 40. 
44 United Nations Environment Programme RISO Centre, http://cdmpipeline.org/cdm-projects-
type.htm (última visita em 6 de setembro de 2007).
45 Ver United Nations Framework Convention on Climate Change, Executive Board of the Clean 
Development Mechanism, Project Design Document CDM-PDD BIOLUX Benji Biodiesel Beijing 
Project, [doravante PDD BIOLUX] disponível no 
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/DVMK6H4UH0SCFH26CG95RUY89VJL6G 
(última visita em 6 de setembro de 2007). 
46 Ver id.
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Os cenários alternativos vislumbrados, todos legais, e sem previsão realista de 
mudanças na legislação (requisitos do teste de adicionalidade previstos pelo CE do 
MDL)47, são:

1) Nenhum investimento na produção de biocombustível;
2) Projeto implantado sem os recursos provenientes da venda dos créditos de 

carbono;
3) Investimentos  em  capacitação  para  produção  de  outra  forma  de 

combustível alternativo.

O primeiro cenário é o da linha-de-base. O segundo, é rechaçado, pois que 
sem os recursos da venda de reduções certificadas de emissões, o projeto encontraria 
barreiras instransponíveis, incluindo a falta da infraestrutura para coleta da matéria-
prima necessária e a ausência de padrões tecnológicos de unidades de produção do 
biodiesel em escala industrial e de uma cadeia de distribuição eficiente. No terceiro 
cenário,  constitui-se como barreira  intransponível,  a falta  de capacidade  técnica  e 
científica  dos  participantes  para  investirem  em  outra  forma  de  combustível 
renovável.48

Depois da análise dos cenários alternativos, concluiu-se que o projeto de MDL 
seria adicional, pois se somando aos fatores desenhados para identificação da linha-
de-base, as barreiras levantadas não impediriam a continuação do cenário número um, 
ou seja,  o  que  se  constitui  na  continuação  das  atividades  sem o investimento  na 
tecnologia do biodiesel (business-as-usual).49

 
Este  projeto  resultou  na  aprovação  pelo  CE  MDL  da  metodologia 

(AM0047).50 Um  dos  fatores  a  ser  ressaltado,  é  o  fato  de  que  esta  metotologia 
aprovou a mistura de biodiesel em percentual ilimitado, desde que não prejudique o 
desempenho dos motores em relação ao uso do petrodiesel. Esta previsão pode ser a 
oportunidade para o desenvolvimento de projetos de carbono em matéria de biodiesel 
para países com fortes marcos regulatórios, que prevêem misturas deste combustível 
em percentuais  mínimos  exigidos  por  lei,  como é o caso do Brasil.51 Neste  caso, 
assumindo que uma forte estrutura legal e fatores de desenvolvimento na área irão 
sobreviver aos demais requisitos do teste de adicionalidade, as misturas que forem 
além daquelas exigências legais podem representar alternativa à previsão pessimista 
desenhada para sistemas “credit-program”.
  

Na área de biocombustíveis, o Brasil apresenta iniciativas inovadoras tanto no 
campo  científico,  quanto  legal.  No  campo  técnico-científico,  é  de  se  ressaltar  o 
trabalho  de  apoio  do  Conselho  Nacional  de  Política  Energética,  criado  pela  Lei 
9.478/97.  No campo estritamente  legal,  ressalte-se a  própria  Lei  11.097/2005 que 
introduz o biodiesel na matriz energética brasileira e prevê a adição obrigatória de 5% 

47 CDM-EB-28, supra nota 39.
48 Ver PDD BIOLUX, supra nota 45.
49 Ver id.
50 Ver CDM-EB-33, supra nota 40.
51 Ver lei 11.097/2005 (dispondo sobre os percentuais mínimos e o período progressivo de adição do 
biodiesel ao petrodiesel).  
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no  petrodiesel  em  oito  anos,  o  Decreto  5.448/2005,  e  as  resoluções  da  Agência 
Nacional do Petróleo,  Gás Natural  e Biocombustível nºs 42/04 e 18/07, para citar 
alguns exemplos.52 

O que ainda falta no caso brasileiro, são políticas governamentais de subsídios 
positivos capazes de promover esta fonte alternativa de energia e, por sua vez, tornar 
eficaz a visionária política ambiental, social, científica e tecnológica lançada pela Lei 
11.097/2005.53 Importante  ressaltar,  que a  diferença entre  os  comandos legais  e a 
prática pode ser uma oportunidade de geração de créditos de carbono à luz das regras 
de determinação de adicionalidade, especificamente a de que os preceitos regulatórios 
sejam efetivamente observados na prática.54

No caso  do biodiesel,  por  exemplo,  se  a  recém criada  política  pública  de 
mistura obrigatória não for observada na prática, as previsões para potencialidade do 
mercado de geração de créditos de carbono aumentam consideravelmente.55 

Outra possibilidade, seria a mistura do biocombustível em percentuais acima 
dos  requerimentos  legais,  mas  mesmo  neste  caso,  a  aprovação  final  no  teste  de 
adicionalidade não prescindiria da análise de outros fatores não menos importantes, 
como  por  exemplo:  capacidades  institucionais,  científicas,  tecnológicas,  e  de 
produção, políticas públicas de manejo dos resíduos de óleo/gordura de cozinha, entre 
outras. Fatores estes que foram considerados no projeto chinês de biodiesel registrado 
no CE MDL.56

Vale ressaltar  que na modalidade de projetos de compensação de emissões 
envolvendo biocombustíveis, as oportunidades de geração de créditos de carbono são 
pouco atrativas nos modelos “credit-program”, principalmente em países com vasta 
experiência e forte marco regulatório como é o caso do Brasil. Consequentemente, 
não se vislumbram grandes potencialidades, a não ser quando se tratar de países com 
diferentes níveis de desenvolvimento na área, como é o caso da China. Mesmo neste 
último  caso,  evidências  empíricas,  adquiridas  através  de  entrevista  com  um 
representante  de  uma  grande  empresa  de  projetos  de  carbono,  em  seu  escritório 
sediado em Nova Iorque,  demonstram que a  resistência  a  projetos de carbono de 
biocombustíveis do Brasil, faz com que os representantes brasileiros nas instâncias 

52 Para  informações  mais  detalhadas  e  noção  do  quadro  institucional  e  legal  em  matéria  de 
biocombustíveis  no  Brasil,  ver  o  site  oficial  da  Agência  Nacional  do  Petróleo,  Gás  Natural  e 
Biocombustível: http://www.anp.gov.br/. 
53 A título comparativo,  ver  KENNETH L. ROSENBAUM ET AL., FOOD & AGRIGULTURE ORGANIZATION OF THE  
U.N. CLIMATE CHANGE AND THE FOREST FACTORS: POSSIBLE NATIONAL AND SUBNATIONAL LEGISLATION P. 46 
(2004),  disponível no  ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5647e/y5647e00.pdf  (última visita em 28 de 
março de 2008).  
54 Ver CDM-EB-28, supra nota 39.
55 Ver Eduardo Tobias,  O biodiesel na U.T.I?, 17 REVISTA BIODIESEL 14-15 (2007) (enfatizando que o 
potencial  do  setor  do  biodiesel  no  Brasil  pode  estar  em risco  devido  à  ausência  de  políticas  de 
subsídios públicos e um plano de sustentabilidade de longo prazo).  

56 Ver PDD BIOLUX, supra nota 45.
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decisórias  internacionais  hesitem  quanto  à  liberação  destes  projetos  oriundos  de 
outras partes do mundo como uma forma de retaliação.

b. Chicago Climate Exchange (“CCX”)

Outro  bom  exemplo  é  o  caso  da  Chicago  Climate  Exchange.  Um  dos 
requisitos básicos deste programa, por exemplo, para projetos de energia renovável, 
incluindo  biocombustíveis,  é  o  de  que  o  projeto  e  os  benefícios  associados  não 
estejam sejam usados para cumprir com obrigações legais já existentes. Pelos dados 
apresentados pela  CCX, os projetos envolvendo troca de combustível  representam 
singelos  5% do  total  de  créditos  de  carbonos  emitidos.  Este  dado  é  ainda  mais 
importante, pois não especifica se a troca do combustível foi decorrente da utilização 
do biocombustível.57 Portanto, as potencialidades dos projetos de biocombustíveis são 
diminutas,  especialmente  quando  comparadas  a  projetos  em  outras  áreas  como 
energia renovável, eficiência energética, recuperação de metano, entre outros.

Vale ressaltar que na modalidade de projetos de compensação de emissões, a 
Chicago Climate Exchange atua no modelo  baseline-credit, assim como o MDL do 
Protocolo  de  Quioto.  A diferença,  entretanto,  reside  no  fato  de  que,  a  princípio, 
quando o “credit-program” é gerido por instituição privada, como é o caso da CCX, 
os  fatores  políticos  que  imprimem maior  resistência  nas  instâncias  decisórias  dos 
mecanismos de mercado internacionais tendem a ser inexistentes. Há uma tendência 
da prevalência das regras de mercado tão somente. Por outro lado, o ponto negativo 
está justamente no preço que se atribui internacionalmente aos créditos gerados sob o 
MDL, comparativamente aos gerados sob a CCX. Enquanto no primeiro, os créditos 
atingem um média  de  15  Euros,58 no  CCX os  créditos  estão  sendo negociados  à 
aproximadamente 5 dólares.59 Esta diferença no preço dos créditos se justifica, pois a 
confiabilidade do processo de certificação em mercados voluntários, ou geridos por 
instituições privadas, não goza da mesma reputação que os mercados regulados por 
organizações públicas. 

5) Conclusão

Um  fator  extremamente  importante  na  análise  e  estudo  do  comércio 
internacional de créditos de carbono é o fato de que os mecanismos de mercado que 
orientam esta atividade são de natureza  auxiliar, subsidiária a medidas concretas e 
conscientes  de  redução  de  gases  que  contribuem para  o  efeito  estufa.  Em outras 
palavras,  pelo  fato  do  mercado  internacional  de  carbono  proporcionar  grandes 
expectativas quanto ao volume financeiro envolvido nas transações,  os operadores 
deste mercado tendem a encarar esses sistemas de mercado como fins em si mesmos, 
e  não  meios para  se  atingir  um  benefício  maior  que  é  o  da  redução  dos  gases 
poluentes. Ainda que os mecanismos de mercado devam ser incentivados como forma 

57 CCX website, supra nota 12. 
58 Ver http://www.carbonpositive.net/viewarticle.aspx?articleID=800 (última visita em 28 de março de 
2008).
59 Ver CCX website, supra nota 12.

13

13

http://www.carbonpositive.net/viewarticle.aspx?articleID=800


auxiliar de viabilização de benefícios ambientais, eles não prescindem de políticas e 
ações  domésticas  e  principais  que  imponham  ambiciosas  metas  de  redução  de 
emissões.  Vontade  política  e,  sobretudo,  conscientização  ambiental  são  fatores 
supremos  e  principais  em  relação  ao  comércio  internacional  de  permissões  para 
emissões.

 
Potencialidades pessimistas para alguns países em relação às oportunidades de 

geração de créditos de carbono decorrentes de projetos envolvendo biocombustíveis, 
não podem ser encaradas como fatores negativos. Pelo contrário, se esta análise é 
decorrente da constatação da existência de um forte marco regulatório, institucional, 
científico, tecnológico, econômico e social, inexoravelmente isto significa que não há 
espaço para o desenvolvimento de projetos de mitigação de emissão de carbono. Isto 
ocorre  por  uma  simples  razão:  estes  projetos  não  seriam  adicionais!  Caso  esta 
premissa  fosse  ignorada,  estar-se-ia  autorizando  a  emissão  de  certificados  de 
emissões  reduzidas  para  situações  ambientalmente  positivas  que  ocorreriam 
independentemente.  O resultado  final,  portanto,  seria  catastrófico:  ao  invés  de  se 
valer de um mecanismo de auxílio para combater o problema, o programa comercial 
estaria contribuindo para piorar a situação já comprometida do planeta.
 

Sendo  assim,  toda  e  qualquer  política  envolvendo  a  produção  e 
comercialização  dos  biocombustíveis  em  países  em  desenvolvimento  há  de  ser 
planejada  e  desenhada  levando-se  em  conta  primeiro  os  seus  benefícios  sociais, 
econômicos  e,  fundamentalmente  ambientais.  As  oportunidades  de  geração  de 
créditos de carbono não podem ser componentes da formulação destas políticas, sob 
pena de serem estimuladas  em detrimento  dos benefícios  finais  e supremos.  Com 
isso, os mecanismos de mercado perderiam a natureza auxiliar e subsidiária sobre a 
qual foram inicialmente concebidos e passariam a ter natureza satisfativa, impondo, 
ainda mais, sérios riscos à sobrevivência da vida na face da Terra! 
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