
Diego Tadeu
Jorge Sydnei Filho

José Leandro de Camargo
Marcos Felipe Mota Leocádio



Cardápio 

� Introdução

� Como surgiu?

� O que é feito estufa

� O que é?

� Qual objetivo?

� Qual o seu impacto?

� Como Obter?

� É a solução?



Introdução

As mudanças climáticas e o aquecimento
global devido aos Gases de Efeito Estufa
(GEE’s) lançados na camada de Ozônio são
assuntos que vem preocupando as 
autoridades mundiais.

O Protocolo de Kyoto entrou em vigor em
2005 e firmou o compromisso entre os
países desenvolvidos e signatários.



Introdução

Um dos mecanismos de flexibilização para
minimizar os custos das iniciativas de 
redução das emissões dos GEE é o 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
(MDL), no qual o Brasil pode participar
criando projetos e vendendo os créditos
gerados pela não emissão de gases 
(Créditos de Carbono) aos países que são
obrigados a cumprir metas.



O que é?

Um certificado quando ocorre a redução da
emissão de gases do efeito estufa.

Este credito pode ser negociado no mercado
internacional, onde a redução dos gases 
passa a ter um valor monetário para conter
a poluição.





Qual objetivo?

Compensar a emissão de gases, 
despertando nos países a vontade
política de rever seus processos
industriais, com isso diminuir a poluição
e seu impacto no aquecimento global, 
promovendo ações voltadas para MDL



Metas

Reduzir a emissão de Gases de Efeito
Estufa de 5,2% até 2012.



Principais Gases do Efeito Estufa

Gás Duração Origem

Dióxido de Carbono 
(CO2)

120 anos Combustíveis fósseis ( 
carvão, petróleo e gás)

Metano ( CH4 ) 10 anos Resíduos gasosos, gado 
e produção de petróleo

Óxido Nitroso ( N2O ) 150 anos Fabricação de 
fertilizantes e combustão 
de petróleo



Áreas de posíveis geração
de Crédito de Carbono ( 

MDL )







Ciclo do MDL



Elaboração do documento 

de concepção do  

projeto ( PP )

Validação e seus 

procedimentos ( EOD ) 

Registro ( CE )
Monitoramento ( PP )

Verificação ( EOD )

Certificação ( EOD )

Emissão das RCEs ( CE )



Como funciona o mercado ?

imagine, a empresa AAA da Suécia não diminuiu a 
taxa de poluição nas cotas determinadas, e a 
empresa brasileira BBB conseguiu evitar e muito
a emissão de gases, e agora tem Crédito de 
Carbono para vender.

O que acontece? A empresa Sueca compra o que a 
brasileira conseguiu guardar, e assim ela também
consegue ficar dentro da cota estabelecida pelo
seu país. Este credito é negociado no mercado
internacional. Assim nasce um novo mercado, 
quase uma bolsa de valores.







Conclusão

O crédito de carbono tem um papel
importante de conscientização dos países e 
indústrias. Mas para sermos um mundo
sustentável são necessários mais que
programas de incentivo financeiro ligados
ao meio ambiente. É necessário que
tenhamos responsabilidade socioambiental
e consciência coletiva dessa mudança, 
agora.


