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Mudanças Climáticas e Mercados de Carbono 1.Aquecimento Global

Efeito estufa

Mudanças climáticas:

Grande parte da comunidade científica mundial acredita que as

mudanças climáticas drásticas que o mundo vem sofrendo são

conseqüências do aumento da concentração de GEE – Gases de Efeito

Estufa na atmosfera.

E ainda, que esse aumento na emissão de GEE e o aumento na

concentração na atmosfera, pode vir a causar o aquecimento na

temperatura média do planeta (temp. média 15ºC)

Concentração de CO2 em 2000: 364 ppmv CO2 (IPCC, 2001)

Concentração de CO2 em 2050: 700 ppmv CO2 (previsão 2050)
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Efeito estufa
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Mudanças Climáticas e Mercados de Carbono 1.Aquecimento Global

Efeito estufa

Nos últimos anos tem havido muita discussão sobre as

evidências da conexão entre mudanças climáticas e o

chamado efeito estufa, com conseqüente aquecimento

global.

Cientistas têm construído cenários associados às

mudanças climáticas que incluem, entre suas conseqüências,

secas, drástica queda da produção agrícola, redução da

cobertura florestal, elevação do nível do mar, redução dos

lençóis freáticos e pronunciadas variações do clima no curto

prazo (i.e.,variações do “weather”), tais como tempestades,

nevascas, furacões, ondas de calor, etc.
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Mudanças Climáticas e Mercados de Carbono 1.Aquecimento Global

Efeito estufa

Grande parte dos cientistas acredita que o recente aquecimento 

global é resultado da ação antropogênica, associada  

principalmente ao intenso consumo de energia, principalmente de 

fontes energéticas fósseis, como o petróleo. Com a queima de 

combustíveis derivados de fontes energéticas fósseis, dióxido de 

carbono (CO2) é liberado para a atmosfera.

Antes, tinha-se carbono estocado nas reservas de fontes 

energéticas fósseis. Depois, tem-se dióxido de carbono na 

atmosfera, e esse gás é um dos gases precursores do efeito 

estufa.

Outra contribuição antrópica significativa é a mudança do uso da 

terra.

Mudança do uso da terra (Land use change emissions)

Ex: agricultura, produção de álcool etc
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Mudanças Climáticas e Mercados de Carbono 1.Aquecimento Global

Efeito estufa

Do ponto de vista científico, (praticamente) não há dúvidas 

de que a Terra passa por um período de aquecimento. 

Também do ponto de vista científico sabe-se que o dióxido de 

carbono é uma gás que causa

o efeito estufa.

Embora cada vez haja mais evidências científicas de que o 

atual aquecimento global é causado pelo efeito estufa, e este, 

por sua vez, causado pelas emissões de gases precursores, 

dentre os quais o dióxido de carbono é o principal, tal fato 

não é consensual. 

Este é um grande desafio da Ciência.
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Mudanças Climáticas e Mercados de Carbono 1.Aquecimento Global

Efeito estufa

Alguns aspectos sobre os quais há praticamente consenso 

do ponto de vista científico quanto às mudanças climáticas:

A concentração na atmosfera dos gases precursores do 

efeito estufa está aumentando devido ações antropogênicas;

As emissões de gases tais como, CO2, CH4, N2O e CFCs 

aumentam o efeito estufa e produzem aquecimento global;

O aquecimento global tem ocorrido por mais de um século, 

todavia, não sendo precisamente determinada a fração 

devida a ações antropogênicas;
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Efeito estufa

Alguns aspectos sobre os quais há praticamente consenso do ponto de 

vista científico quanto às mudanças climáticas: (continuação)

Se as emissões de CO2 dobrarem, a temperatura média na Terra 

aumentará cerca de 3 C, com faixa de incerteza entre 2 C e 4,5 C.

em 1800 280 ppmV

em 2000 380 ppmV

em 2030-40 480 ppmV

em 2050 450 ppmV

A importância das fontes emissoras de gases precursores do efeito 

estufa mudou ao longo do tempo. No caso do CO2, antes a principal 

causa era o deflorestamento, seguido da queima de carvão e, depois, da 

queima de petróleo e de gás natural.

Aproximadamente metade do efeito estufa advém da emissão de outros 

gases, que não o CO2.

Aumento de 3 C na temperatura
média da Terra

Temperatura média da Terra = 15 C 
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Mudanças Climáticas e Mercados de Carbono 1.Aquecimento Global

Fonte: Walter, A C Silva, 2008, Unicamp
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Mudanças Climáticas e Mercados de Carbono 2.Gases de Efeito Estufa

São constituintes gasosos da atmosfera, naturais ou antrópicos, que 

absorvem e refletem radiação infravermelha. Segundo o Protocolo de 

Quioto os seguintes são gases precursores do efeito estufa:

dióxido de carbono (CO2), 

metano (CH4), 

óxido nitroso (N2O), 

hexafluoreto de enxofre (SF2), 

além de duas famílias de gases, 

os hidrofluorcarbonos (HFCs)

e os perfluorcarbonos (PFCs).

Entre os gases do efeito estufa que têm aumento de concentração, o 

dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso são os mais  importantes.
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Mudanças Climáticas e Mercados de Carbono                3.Perfil das emissões de GEE

Ponderação feita para o GWP dos gases de efeito estufa
• GWP – Global Warming Potential
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Mudanças Climáticas e Mercados de Carbono 4.Céticos

Há três sub-grupos entre os cientistas céticos, sendo:

aqueles que não aceitam sequer o fato de que a Terra 

experimenta um período de aquecimento; 

aqueles que aceitam o aquecimento, mas não aceitam a 

hipótese de que as causas estão associadas à ação 

antropogênica; 

aqueles que aceitam ambas hipóteses, mas crêem que as 

predições sobre as conseqüências futuras são exageradas.
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Mudanças Climáticas e Mercados de Carbono 4.Céticos

1. Richard Lindzen - renomado meteorologista do MIT.

 afirma que os modelos climáticos têm sérias falhas relativas aos efeitos 

(inadequadamente considerados) do vapor d’água e das nuvens (“efeito íris”). 

diz que as previsões são apenas indicativos. 

assegura que os cientistas que não estão alinhados com o IPCC sofrem 

perseguição profissional, inclusive quanto a seus artigos, e têm dificuldades de 

obter financiamento.

2. Habibullo Abdussamatov – cientista russo, radicado em Saint 

Petersburgo. 

não nega o processo de aquecimento da Terra, mas afirma que o mesmo 

fenômeno está sendo observado em Marte.

afirma que o aquecimento é mais devido à alterações da atividade

solar e que o aumento da concentração de CO2 se deve também ao

aumento da irradiação solar (aquecimento dos oceanos). 

afirma que o ciclo solar sofrerá reversão entre 2012 e 2015; o período mais frio 

será verificado entre 2055-2060.
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3. Christopher Landsea – especialista em furacões. 

afirma que o IPCC distorce os dados e faz afirmações não baseadas em

conhecimento científico sólido

segundo ele, nenhum especialista em furacões (entre aqueles 

importantes) afirma que há correlação entre o aquecimento global e a 

maior incidência de furacões, bem como a respeito da maior severidade.

4. Richard S.J. Tol – cientista holandês que tem trabalhado

na Holanda e na Alemanha. 

afirma que o estudo de Sir Nicholas Stern para o governo britânico não 

tem credibilidade (“alarmista e incompetente”): os piores cenários foram 

considerados. Por outro lado, não nega que há um processo de 

aquecimento.
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Mudanças Climáticas e Mercados de Carbono 4.Céticos

5. Bjorn Lomborg – cientista dinamarquês, autor de “The Skeptical 

Environmentalist”. (O Ambientalista Cético)

não nega o processo de aquecimento e sua importância, mas questiona 

a premência de ações drásticas quando há milhões que morrem todos os 

anos de sede, fome, pelos efeitos da poluição, etc. 

segundo Lomborg, o aquecimento global não causará tantas mortes nos 

próximos cinqüenta anos.
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Mudanças Climáticas e Mercados de Carbono 5. Evidências científicas 
das mudanças climáticas

5.1 Biodiversidade

Perda de biodiversidade em virtualmente todos os 

ecossistemas (extinção de espécies muito acelerada);

Com um aumento de 2º a 3 ºC, estima-se que 20 a 30% 

das espécies esteja em forte risco de extinção, 

especialmente espécies endêmicas.

O CO2 está empurrando as espécies para os pólos e 

montanha acima:

6 km/década em direção aos pólos

6,1 m/década montanha acima.
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Mudanças Climáticas e Mercados de Carbono 5. Evidências científicas 
das mudanças climáticas

5.2 Recursos hídricos

A mudanças climáticas, tende a causar redução na 
qualidade da água potável. 

A falta de água doce será um dos fatores cruciais 
para o aumento das doenças para as populações. 

Epidemias de difícil controle podem ocorrer nesse 
contexto.

Aumento do nível da água do mar por causa do 
derretimento precoce das geleiras 
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Mudanças Climáticas e Mercados de Carbono 5. Evidências científicas 
das mudanças climáticas

5.2 Recursos hídricos – Zona costeira
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Mudanças Climáticas e Mercados de Carbono 5. Evidências científicas 
das mudanças climáticas

5.3 Desertificação no Semi-árido
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das mudanças climáticas

5.3 Desertificação no Semi-árido
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Mudanças Climáticas e Mercados de Carbono 5. Evidências científicas 
das mudanças climáticas

5.4 Mapa de vulnerabilidades setorias do Brasil às mudanças 

climáticas
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AMAZÔNIA
Cenário Pessimista A2: 4-8 ºC mais quente,  
15-20% redução de chuva
Cenário Otimista B2: 3-5 ºC mais quente,  5-
15 % redução de chuva

CENTRO OESTE
Cenário Pessimista A2: 3-6 ºC 
mais quente, aumento da chuvas 
na forma de chuvas intensas e 
irregulares
Cenário Otimista B2: 2-4 ºC mais 
quente, aumento da chuvas na 
forma de chuvas intensas e 
irregulares

5.5 Cenários de clima futuro para o Brasil até finais do Século XXI (CST-INPE) 

Relatório 
do Clima de 
INPE 
(2007)

SUDESTE
Cenário Pessimista A2: 3-6 ºC 
mais quente, aumento da chuvas 
na forma de chuvas intensas e 
irregulares
Cenário Otimista B2: 2-3 ºC mais 

quente, aumento da chuvas na forma 
de chuvas intensas e irregulares

NORDESTE
Cenário Pessimista A2: 2-4 
ºC mais quente, 15-20% 
redução de chuva. 
Cenário Otimista B2: 1-3 ºC 
mais quente,  10-15 % 
redução de chuva

SUL
Cenário Pessimista A2: 2-4 
ºC mais quente, 5-10% 
aumento da chuvas na forma 
de chuvas intensas e 
irregulares
Cenário Otimista B2: 1-3 ºC 

mais quente,  0-5 % aumento da 
chuvas na forma de chuvas 
intensas e irregulares

Mudanças Climáticas e Mercados de Carbono 5. Evidências científicas 
das mudanças climáticas
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Mudanças Climáticas e Mercados de Carbono   6. Convenção do Clima –

Mecanismos de flexibilização

Convençâo do Clima

A Convenção adotou os seguintes princípios:

 As Partes devem proteger o sistema climático em benefício 
das gerações presentes e futuras da  humanidade com base 
na equidade e em conformidade com suas 
responsabilidades comuns porém diferenciadas e 
respectivas capacidades.

 Devem ser levadas em plena consideração as 
necessidades específicas e circunstâncias especiais das 
Partes dos países em desenvolvimento,
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Mudanças Climáticas e Mercados de Carbono   6. Convenção do Clima –
Mecanismos de flexibilização

Protocolo de Quioto

Objetivo:

Reduzir as emissões de Gases de Efeito Estufa, pelos países 

do Anexo I (países desenvolvidos), até 2012, em 5,2% em 

relação aos níveis de 1990.

Atualmente, somente Reino Unido e Alemanha reduziram as 

suas emissões em relação as metas assumidas.
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Mudanças Climáticas e Mercados de Carbono   6. Convenção do Clima –
Mecanismos de flexibilização

Mecanismos de flexibilização:

 Estes mecanismos têm por objetivo ajudar os 

países do ANEXO I a minimizar os custos para 

alcançar suas metas de emissão, reduzindo as 

emissões de GEE em países cujo custo marginal de 

abatimento seja menor do que em seus próprios 

territórios.
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Mudanças Climáticas e Mercados de Carbono   6. Convenção do Clima –
Mecanismos de flexibilização

Mecanismos de flexibilização:

1. Comércio de Emissões (CE) – realizado entre países 
listados no Anexo B, de maneira que um país, que tenha 
diminuído suas emissões abaixo de sua meta, transfira o 
excesso de suas reduções para outro país que não tenha 
alcançado tal condição.

2. Implementação Conjunta (IC) – Mecanismo de 
Flexibilização do Protocolo de Quioto no qual dois países do 
ANEXO B podem implementar de forma conjunta um projeto 
de redução de emissões de GEE. 

Obs: CE e IC são adequados apenas a países com metas (ou 
seja, integrantes do ANEXO B).
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Mudanças Climáticas e Mercados de Carbono   6. Convenção do Clima –
Mecanismos de flexibilização

Mecanismos de flexibilização:
3. Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL ou CDM, 
sigla em inglês) 

 É um instrumento econômico para reduzir as emissões de 
gases do efeito estufa e promover o desenvolvimento 
sustentável em países subdesenvolvidos

 É o único dentre os mecanismos de flexibilização que prevê 
a participação das nações em desenvolvimento.

 O MDL permite que países desenvolvidos invistam em 
projetos (energéticos, por exemplo) de redução de emissões 
e utilizem os créditos para reduzir suas obrigações; 

 O princípio é simples: cada tonelada deixada de ser emitida 
ou retirada da atmosfera poderá ser adquirida pelo país que 
tem metas de redução a serem atingidas. Cria-se assim um 
mercado mundial de Reduções Certificadas de Emissão 
(RCE, ou CER para a sigla em inglês).
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Mudanças Climáticas e Mercados de Carbono   

7. Negociações do 2. período de compromissos de reduções de emissões
 Compromissos assumidos

Metas de redução de emissões:

Quioto

5,2% até 2012 em relação a 1990.

EU

20,0% até 2020 em relação a 2005

EUA

17,0% até 2020 em relação a 2005

Brasil

de 36,1% a 38,9% até 2020 comparado com o cenário se nada fosse feito
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Porque ter mercados de carbono?

 Para reduzir custos de mitigação

 Para reduzir custos globais da economia

 Para fomentar as atividades econômicas

 Para induzir mudanças em países com baixa capacidade de 

investimento

“ Cap and Trade “

“ Porque temos que partir do princípio que fazer nada não é 

coerente nem satisfatório. ” 
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Mudanças Climáticas e Mercados de Carbono   8. Mercados de Carbono

Reagindo a políticas de enfrentamento ao aquecimento global, 3 

mercados estão em desenvolvimento, sendo:

1. Mercado para cumprimento de metas do Protocolo de Quioto para 

Países do Anexo-I

Comércio de emissões com outros países anexo-I (ET)

Mecanismos de flexibilização (JI - CDM)

2. Mercado relacionados à Quioto

EU-ETS (Comércio Europeu de Licenças de Emissão)

Outorga de quantidade limitada de licenças de emissão 

Mercado voluntário no Japão

3. Mercados não relacionados à Quioto

Chicago Climate Exchange (mercado voluntário)

RGGI (Nordeste dos EUA)

New South Wales (Austrália)

Compensação de Emissões
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Mudanças Climáticas e Mercados de Carbono  

9.Mitigação de emissões de GEE relativas ao uso da energia

• As emissões na geração de eletricidade representam a maior parcela. 
• As emissões associadas ao processamento de gás natural são também 
importantes.

Emissões de dióxido de carbono no setor industrial, em 2000, em todo o Mundo.



34

Mudanças Climáticas e Mercados de Carbono  

9.Mitigação de emissões de GEE relativas ao uso da energia

Custos de redução de emissões no setor energético
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9.Mitigação de emissões de GEE relativas ao uso da energia

Fonte: International Energy Agency (IEA), 2008

ACT Map Scenario – Accelerated Technology Scenario – 17 trilhões de USD

Energy Efficiency in Buildings, Industry and Transport

Clean Coal and CO2 Capture and Storage Technologies 

Electricity Generation from Natural Gas

Electricity Generation from Nuclear Power

Electricity Generation from Renewables

Biofuels and Hydrogen Fuel Cells in Road Transport

Blue Map Scenario – Optimism Scenario – 45 trilhões de USD

Redução da emissão de CO2 em 50% em 2050, em relação aos níveis atuais, 2007.
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Redução nas emissões de GEE

Necessidade de ao menos 1% do PIB mundial para refrear

efeitos

Se nada for feito, o estrago poderá custar até 20% do PIB 

mundial, Fonte: Stern Review, 2007

Empregos verdes

Troca de $ de energia fóssil por renovável em $630 

bilhões para 2030 representa pelo menos 20 milhões de 

novos empregos no setor. Fonte: OIT, 2010



37

Mudanças Climáticas e Mercados de Carbono              10. Considerações finais

Compromisso do Brasil, Cop 15 – Copenhagem, 2009
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Mudanças Climáticas e Mercados de Carbono              10. Considerações finais

Compromisso assumidos:

Redução de Gases de Efeito Estufa - GEE

Brasil – de 36,1 a 38,9 % em 2020, em relação ao cenário de 
que se nada fosse feito.

Estado de SP – 20% em 2020, em relação as emissões de 2005.

Cidade de SP – 30% em 2012, em relação as emissões de 2005.

Benefícios

Ambientais

Econômicos

Sociais
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Fonte: Cop – 15, Copenhagem, 2009
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Fonte: Cop – 15, Copenhagem, 2009
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Fonte: Cop – 15, Copenhagem, 2009
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