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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

O principal objetivo deste relatório é aprofundar a análise sobre o papel de indicadores de 

intensidade que tenham relevância para o desenho e implementação de instrumentos econômicos 

que visam à redução de emissões de GEE, porém reconhecendo que o conceito de intensidade 

pode ser incorporado em diversos contextos, assumindo propósitos distintos. No contexto das 

mudanças climáticas, além dos indicadores de intensidade de emissões (indicadores de 

intensidade carbônica), são igualmente importantes os indicadores de intensidade energética.  

 

Um primeiro passo importante para a condução do exercício proposto é a realização de uma 

revisão conceitual para qualificar o que se pode entender por indicador de intensidade. Em 

seguida, considerando que indicadores de intensidade encontram aplicações em diferentes níveis 

de planejamento e podem referir-se a organizações, comunidades, setores e países, constituindo 

uma ferramenta útil tanto para gestores públicos como privados, exemplos de aplicação desses 

indicadores em diversos contextos são apresentados, partindo do nível mais abrangente para o 

mais específico. 

 

Revisão conceitual 

 

Embora o debate sobre metas de intensidade para a limitação ou redução de emissões de GEE 

não seja recente, há uma diversidade de terminologias associadas a indicadores de intensidade. 

Para que a discussão conceitual não se perca em questões de semântica, os indicadores de 

intensidade precisam ser qualificados por suas funções e atributos desejáveis.  

 

Considerando aplicações no campo da sustentabilidade, é possível afirmar que indicadores 

ajudam a evidenciar modificações que ocorrem em um dado contexto, sobretudo aquelas 

determinadas pela ação antrópica. A capacidade de agregar e quantificar informações de modo 

que sua significância se torne mais aparente é especialmente desejável na área ambiental em 

razão da frequente falta de percepção da relação existente entre a ação humana e suas 

consequências. 

 

Dentre os atributos desejáveis, destaca-se a relevância dos indicadores para tomadas de decisão, 

bem como a mensurabilidade, uma vez que devem ser passíveis de aferição periódica. Quanto à 
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mensuração, cumpre mencionar que, por serem aplicáveis a diferentes níveis de análise, os 

indicadores diferem não só quanto às métricas utilizadas (unidades monetárias, unidades de 

produção física etc.), mas também quanto às diretrizes de monitoramento de emissões, na medida 

em que estas definem a qualidade dos dados. Nesse sentido, é necessário observar as 

características de cada sistema específico, principalmente o nível de agregação dos dados 

utilizados. 

 

O propósito a que servem os indicadores tem implicação direta sobre programas de relato de 

emissões, sobretudo quando se pretende diferenciar os agentes econômicos quanto à intensidade 

de emissões de suas atividades e produtos ou avaliar a evolução de seu desempenho ao longo do 

tempo. Homogeneidade e confiabilidade dos dados são usualmente vistos como fatores críticos 

na utilização de indicadores de intensidade para comparação de economias, organizações, ou 

sistemas de forma geral. Portanto, para o caso dos GEE, a clara delimitação das fontes de 

emissão contempladas é tão fundamental quanto o estabelecimento das regras de quantificação. 

 

Indicadores de intensidade em abordagens teóricas, globais e nacionais 

 

O uso de indicadores de intensidade em contextos teóricos, globais e em nível nacional se faz 

relevante, de forma a elevar a compreensão acerca dos caminhos percorridos pelo país/planeta 

no que diz respeito às emissões de GEE, permitindo entender como os determinantes de tais 

emissões evoluíram no passado e devem evoluir no futuro, assim como levando à identificação de 

possíveis áreas de atuação e, em última instância, de possíveis políticas para reduzir ou limitar 

essas emissões ao menor custo possível. 

 

Para tanto, o Capítulo 2 apresenta alguns conceitos relevantes na literatura acerca de impactos 

ambientais (emissões de GEE) e crescimento econômico, quais sejam, Curva de Kuznets 

Ambiental, Identidades IPAT e de Kaya e Decoupling relativo e absoluto. A evolução da discussão 

caracterizada por esses conceitos evidencia o papel a ser desempenhado pelos ganhos de 

eficiência carbônica (e/ou energética) para limitar os impactos das mudanças climáticas. Por 

exemplo, um decoupling absoluto das emissões de GEE com relação ao crescimento econômico 

deve, idealmente, ser o objetivo final de políticas de clima.  
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Dessa forma, o capítulo retoma discussões acerca das vantagens e desvantagens associadas a 

diferentes tipos de metas de redução de emissões, isto é, metas absolutas ou relativas (metas de 

intensidade). Ainda que a ambição de uma eventual meta seja mais importante que o formato da 

mesma, a adoção de uma meta de intensidade está associada a: i) maiores incertezas sobre o 

nível de emissões; ii) menor esforço de abatimento em um cenário de crescimento do PIB acima 

do esperado; e, em contrapartida, iii) maior esforço de abatimento em cenário de crescimento do 

PIB abaixo do esperado. 

 

Indicadores de intensidade em abordagens setoriais 

 

O terceiro capítulo discute o uso de indicadores de intensidade em políticas e ações de mitigação 

que possuem um enfoque setorial. A seção apresenta exemplos e análises sobre uso de 

indicadores de intensidade para definição de estratégias de mitigação, estabelecimento de metas 

de intensidade, monitoramento de desempenho, entre outros. O capítulo aborda os setores de 

Energia, Indústria e, de forma breve, o de Agropecuária.   

 

No transporte rodoviário, que está inserido no setor energético, é possível olhar para a 

intensidade de emissões por meio de três diferentes abordagens: (1) intensidade da frota de 

veículos automotivos, (2) intensidade dos combustíveis utilizados em veículos automotivos e (3) 

intensidade das (demais) políticas públicas de mobilidade. Nesse contexto, conforme exemplos 

trazidos no capítulo, indicadores de intensidade podem ser utilizados pelo gestor público para 

balizar políticas públicas de mitigação no que tange à definição de níveis aceitáveis de intensidade 

e/ou eficiência e respectivas metas de desempenho.    

 

Em relação à geração de energia elétrica, o uso de indicadores de intensidade merece 

destaque, pois permite a identificação de oportunidades de melhoria, principalmente relacionadas 

a ganhos de eficiência energética. E ganhos podem ainda ser obtidos em termos de conservação 

de energia (redução do consumo), implementação de redes elétricas inteligentes (smart-grids) e 

em ações de repotenciação/modernização de usinas hidrelétricas existentes. Além de possuírem 

potencial de redução de intensidade de emissões, essas iniciativas apresentam, em termos 

gerais, menores custos por MWh adicionados ao Sistema. Outra medida diz respeito ao 

desenvolvimento de sistemas de “geração distribuída”, que, sob certas condições, podem 
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representar melhoras não só na eficiência energética, mas também reduzindo a intensidade de 

emissões.  

 

Um olhar voltado para a intensidade de emissões no setor industrial é especialmente útil para 

embasar estratégias que buscam incentivar (o desenvolvimento de) economias de baixo carbono, 

já que considera retrações e expansões produtivas e, portanto, torna possível analisar o real 

desempenho da indústria com relação a políticas sobre mudança do clima. Nesse contexto, 

indicadores de intensidade podem ser utilizados para avaliar o nível de decoupling entre 

desenvolvimento da produção industrial e emissões de GEE.  

 

No setor industrial, o uso de indicadores de intensidade em políticas públicas ocorre, sobretudo, 

para a definição de estratégias de mitigação, que representam não só ganhos em termos de 

redução de emissões, mas também evitam perdas de competitividade. Para economias 

emergentes, além de questões relacionadas à competitividade, indicadores de intensidade são 

importantes ferramentas para políticas climáticas que visam a compatibilização do 

desenvolvimento social e econômico com a proteção do sistema climático.  

 

No setor agropecuário, indicadores de produtividade podem ser aplicados para mensurar a 

evolução em termos de eficiência dos processos produtivos e sua correspondente redução de 

intensidade de emissões. Isto se aplica em especial para a pecuária de corte, principalmente em 

ações que busquem a intensificação da pecuária, a redução do tempo de abate e o manejo 

adequado de sistemas de pastagem.   

  

É importante que discussões sobre intensidade de emissões na agropecuária brasileira avancem, 

considerando o duplo desafio colocado ao setor por meio do Plano ABC (Brasil, 2012), que visa 

estimular o crescimento do setor e, ao mesmo tempo, reduzir suas emissões. Nesse sentido, o 

incremento em termos de eficiência de processos produtivos torna-se uma questão-chave, por ser 

o principal meio pelo qual este objetivo poderá ser alcançado. 

 

Papel de indicadores de intensidade em instrumentos econômicos 

 

Políticas ambientais do tipo comando e controle tipicamente fazem uso de padrões de 

intensidade, por meio de regulação de uma dada externalidade (negativa, no caso) por unidade de 
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produto, e os instrumentos baseados em mercado surgem como uma forma de flexibilizar o 

cumprimento de metas e padrões estabelecidos pela regulação ambiental. No campo das 

mudanças climáticas, instrumentos de precificação das emissões têm ganhado importância, com 

destaque para os sistemas de comércio de emissões, que recebem maior atenção no uso de 

indicadores de intensidade neste relatório. 

   

Indicadores de intensidade no comércio de emissões 

 

O desenho de sistemas de comércio de emissões permite o tratamento por intensidade tanto no 

estabelecimento do limite fixo de emissões (cap) quanto na diferenciação de participantes durante 

a alocação gratuita de permissões.  

 

Do ponto de vista da teoria econômica, sistemas de comércio de emissões (SCE) são 

considerados instrumentos baseados em quantidade por definirem um limite máximo de emissões 

(cap) que pode ocorrer em um determinado conjunto de fontes, em contraposição à tributação das 

emissões, que corresponde a uma regulação baseada em preço, que não permite saber, a priori, 

a quantidade.  

 

Tradicionalmente, os limites de SCEs são definidos como valores fixos para um dado período de 

operação, porém é crescente o interesse de especialistas e formuladores de políticas públicas na 

possibilidade de ajustes do cap, a fim de assegurar o objetivo do mercado: fornecer um sinal de 

preço das emissões de GEE para que os agentes econômicos o incorporem em suas decisões de 

produção, investimento e consumo.  

 

Nesse contexto, são avaliadas formas de incorporar a intensidade de emissões em regras de 

ajuste do cap, para que este não imponha custos excessivamente elevados de cumprimento por 

parte das empresas reguladas nem deixe de sinalizar corretamente qual é o custo social das 

emissões aos agentes econômicos. 

 

Indicadores de intensidade, em especial na forma de valores tomados como referência para a 

eficiência de emissões de GEE (benchmarks), também podem e são utilizados para a alocação de 

permissões entre os participantes de um SCE, de forma a reconhecer aquelas 

empresas/instalações com maior eficiência e que já realizaram ações de mitigação previamente 



 

 
 

12 

ao SCE. Tal método de alocação é utilizado, por exemplo, no mercado de emissões da Califórnia 

e no EU ETS. Similarmente, o uso de benchmarks também é encontrado em alguns dos sete 

programas piloto em operação em cidades e províncias chinesas. 

 

Tanto o programa californiano como o europeu apresentam formas de indexação da alocação de 

permissões ao crescimento da produção com o intuito de compensar flutuações inesperadas da 

atividade econômica. Adicionalmente, a intensidade carbônica e o nível de exposição comercial 

dos setores regulados são levados em consideração nessas jurisdições para determinar aqueles 

mais expostos ao risco de fuga de carbono e, assim, ter uma parcela maior de emissões alocadas 

gratuitamente. 

 

É, contudo, interessante destacar que a tendência é de que a alocação de emissões em SCEs 

seja cada vez mais realizada por meio de leilões das permissões, objetivos já estipulados pelos 

programas europeu e californiano.  

 

Imposto sobre emissões de GEE 

 

A utilização de indicadores de intensidade em tributos sobre emissões possui menor relevância 

prática e, ainda que algumas possibilidades sejam abordadas na literatura, poucos são os 

exemplos de esquemas de tributação em que os indicadores de intensidade de emissões são 

utilizados como um dos critérios para definição das alíquotas a serem pagas por diferentes 

agentes. 

 

Alguns exemplos dignos de nota são: i) a tributação das emissões que ultrapassem um 

benchmark setorial, ainda sem aplicação prática; ii) a concessão de incentivos tributários atrelados 

a ganhos de eficiência carbônica, conforme disposto pelo Projeto de Lei nº 4.611/2012; e iii) a 

tributação de combustíveis com base em emissões diretas e indiretas, conforme já observado na 

província de Colúmbia Britânica, no Canadá. 

 

Indicadores de intensidade em outros instrumentos econômicos 

 

Por fim, outros instrumentos econômicos podem ser usados para direta ou indiretamente reduzir 

as emissões de GEE, com base em indicadores de intensidade carbônica ou energética. 
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Possíveis exemplos são os programas de comercialização de certificados de intensidade 

carbônica para combustíveis na Califórnia e de eficiência energética na Índia. 

 

Interface com programas de relato de emissões 

 

Considerando que um determinado aspecto ambiental, como é o caso das emissões de GEE, 

pode ser medido de diferentes formas e que a coleta de dados é uma etapa crucial para a 

qualidade das análises feitas a partir dos indicadores, torna-se essencial discutir qual é a 

relevância de introduzir requerimentos mais específicos nos métodos de quantificação de 

emissões e prestação de informação de dados de atividade em programas de relato de emissões 

por organizações. É nesse contexto que os benchmarks são de extrema relevância, em especial 

para a aplicação em instrumentos econômicos. 

 

O caráter comparativo de um benchmark faz com que a definição dos processos atribuíveis à 

fabricação de um produto deva observar se esse processo de fabricação envolve mais de uma 

instalação ou se um mesmo processo industrial pode gerar mais de um produto. Similarmente, é 

importante observar a relevância da inclusão de emissões indiretas e a presença de economias de 

escala, bem como os custos associados à obtenção de dados mais detalhados. 

 

A obtenção dessas informações em momento anterior à operação de um SCE ou esquema de 

tributação é fundamental para que o instrumento econômico seja bem desenhado e quaisquer 

distorções ou desvios sejam evitados, especialmente no que diz respeito à alocação de 

permissões. 

 

Discussão final 

 

Em primeiro lugar, um entendimento pleno dos determinantes históricos de emissões e das forças 

econômicas por trás deles é fundamental para a avaliação de ações passadas, para a projeção de 

trajetórias futuras e, assim, para a identificação das possíveis áreas de atuação e dos 

instrumentos mais adequados.  

 

Nesse contexto, indicadores de intensidade podem ser utilizados em políticas de clima seja como 

metas de uma jurisdição, seja como forma de ajustar uma meta absoluta ao longo do tempo. 
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Similarmente, há um rol de instrumentos para os quais indicadores de intensidade podem ser 

utilizados, tanto para promover a redução de emissões do lado da oferta quanto junto à demanda, 

de forma a oferecer incentivos adequados para que consumidores/investidores optem por aqueles 

produtos e práticas menos intensas em emissões de GEE. 

 

Evidencia-se ao longo do documento a necessidade da coleta de dados de forma contínua e 

consistente, de modo a fundamentar as decisões acerca do desenho, adoção e ao longo da 

utilização destas possíveis metas e instrumentos. 

 

Assim, caso o Brasil opte por adotar metas nacionais, setoriais e instrumentos econômicos para 

reduzir (ou limitar) emissões de GEE, um primeiro passo importante é a coleta de dados, não 

somente de emissões, mas também de atividade e, se possível, ao menor nível de coleta 

(instalação), permitindo a construção de indicadores de intensidade por meio da criação de um 

programa de relato contendo regras de Monitoramento, Relato e Verificação (MRV) sólidas o 

suficiente para embasar a constituição/atualização de tais metas e instrumentos. 
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INTRODUÇÃO 
 

O principal objetivo deste relatório é aprofundar a análise sobre o papel de indicadores de 

intensidade de emissões no desenho e implementação de instrumentos econômicos que visam à 

redução de emissões de GEE, porém reconhecendo que o conceito de intensidade pode ser 

incorporado em diversos contextos e com propósitos distintos. Indicadores de intensidade 

encontram aplicações em diferentes níveis de planejamento e podem referir-se a organizações, 

comunidades, setores e países, constituindo uma ferramenta útil tanto para gestores públicos 

como para privados.  

 

Desse modo, apesar de o relatório voltar-se para o uso de indicadores específicos ao 

funcionamento de instrumentos econômicos, como o comércio de emissões, também apresenta 

abordagens que permitem fazer reflexões mais abrangentes, sobretudo quando aplicados ao 

contexto global ou de economias nacionais, e orientar a formulação de políticas sobre mudanças 

climáticas. A inclusão desse tipo de aplicação de indicadores de intensidade no presente relatório 

não só se alinha com a própria natureza da falha de mercado1 que se busca contornar com 

políticas de mitigação, como também permite ampliar o olhar de formuladores de políticas públicas 

para identificação de diferentes focos de intervenção.  

 

Com base nessas contribuições, o relatório explora ainda abordagens direcionadas a 

determinadas atividades e setores, em que dados mais desagregados permitem a construção de 

indicadores de intensidade específicos para processos ou produtos. Em alguns casos, eles se 

baseiam no monitoramento direto das emissões; em outros, trabalha-se com indicadores que 

estão relacionados a elas apenas de forma indireta. 

 

O papel dos indicadores de intensidade no desenho de instrumentos econômicos é aprimorado a 

partir dessas experiências específicas. Conforme os dados se tornam mais precisos, é possível 

adotar metas mais detalhadas, identificar pontos de melhoria e alocar recursos com maior 

eficiência. Entretanto, as vantagens associadas à incorporação do conceito de intensidade em 

                                                

1 Falhas de mercado ocorrem quando o sistema de preços falha em providenciar os sinais adequados a compradores e 

vendedores, de modo que o mercado perde sua capacidade de alocar recursos de forma eficiente. No caso das 
mudanças climáticas, as emissões de GEE geram uma externalidade negativa de abrangência global que não é 
incorporada nos custos privados. 
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análises e recomendações envolvendo emissões de GEE geralmente trazem consigo maior 

complexidade e desafios que podem comprometer a utilização de indicadores desse tipo. 

 

O primeiro capítulo apresenta uma revisão conceitual para esclarecer quais são os indicadores de 

intensidade especificamente tratados neste relatório, considerando sua capacidade de apoiar a 

formulação de políticas públicas e o desenho de instrumentos específicos para reduzir emissões. 

Em seguida, o Capítulo 2 traz contribuições de autores que buscaram formular propostas de 

caráter global para o enfrentamento da mudança do clima sob o ponto de vista econômico e 

retoma discussões acerca da definição de metas e compromissos em contextos nacionais, 

enquanto o Capítulo 3 aborda aplicações setoriais mais direcionadas de indicadores de 

intensidade. O Capítulo 4 explora possibilidades de inclusão de indicadores de intensidade em 

diferentes instrumentos econômicos, buscando ilustrá-las com exemplos práticos reais para então 

destacar, no Capítulo 5, as potenciais oportunidades, assim como os obstáculos, e refletir sobre a 

viabilidade de se estabelecerem no Brasil instrumentos que exijam o monitoramento sistemático 

de indicadores de intensidade no menor nível organizacional. 

 

O caminho percorrido ao longo do documento, a partir de sua segunda seção, desde níveis de 

discussão mais macro para finalmente a análise da relevância do uso de indicadores de 

intensidade ao menor nível possível de mensuração (nível de instalações), é representado na 

Figura 1. 

 

Figura 1 – Nível de aplicação de indicadores de intensidade 
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METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

O objetivo do presente relatório e a amplitude do tema nele trabalhado alinham-se a uma 

metodologia de pesquisa baseada em fontes secundárias, na forma de relatórios técnicos, artigos 

científicos e não-científicos. Dessa forma, a identificação das principais referências e fontes de 

informação acerca de indicadores de intensidade e a compilação das mesmas em um único 

documento representam a principal contribuição do documento. 

 

A base lógica do relatório, conforme apresentado na introdução, desenvolve-se a partir de 

discussões de natureza mais teórica com enfoque em economias nacionais e/ou regionais e, 

gradualmente, passa a explorar a utilização de indicadores de intensidade em contextos de 

instrumentos econômicos. Tal rationale é refletido na escolha de literatura de cada uma das 

seções, majoritariamente de artigos acadêmicos no início do relatório e de literatura técnica e 

legislações a partir das seções 3 e 4. 

 

No que diz respeito à literatura acadêmica, é importante ressaltar que, em termos gerais, 

discussões acerca de indicadores de intensidade e de metas absolutas e relativas em nível de 

economias referem-se a impactos ambientais de forma genérica e, sempre que possível, foram 

apresentadas já de forma aplicada às emissões de GEE ao longo do relatório. 

 

Relatórios técnicos e legislações, por sua vez, são específicos aos programas e iniciativas aqui 

relatados e, por vezes, tiveram alguns de seus aspectos simplificados para facilitação da leitura e 

melhor compreensão, contudo, sem qualquer perda de aderência à realidade. 

 

Cabe notar, por fim, que os exemplos escolhidos buscam ilustrar o uso de indicadores de 

intensidade com relação a emissões de GEE, sem a intenção de exaurir as iniciativas de 

aplicação desses indicadores. Há outros exemplos possíveis de serem encontrados na literatura, 

porém com implicações e lógicas de funcionamento semelhantes, sendo, assim, implicitamente 

cobertos pelo presente relatório. 
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1. REVISÃO CONCEITUAL 
 

Indicadores de intensidade encontram aplicações em diferentes níveis hierárquicos de tomada de 

decisão, podendo referir-se a organizações, comunidades, setores e países. No campo da gestão 

pública, indicadores têm sido empregados como instrumentos que possibilitam a identificação e 

aferição de aspectos de determinada política, auxiliando o acompanhamento da evolução de uma 

determinada realidade.  

 

No que tange às emissões de GEE especificamente, cumpre mencionar que indicadores de 

intensidade são adotados para a análise de padrões de produção e consumo de energia, bem 

como de emissões, entre blocos econômicos, países ou regiões. Nesse contexto, comparações 

podem ser feitas utilizando-se indicadores cujas unidades são tCO2e/US$, tCO2e/habitante, 

kWh/tonelada de produto final, tCO2e/tonelada de insumo processado, a depender de cada 

contexto. 

 

É importante enfatizar que o presente relatório buscará investigar de que forma indicadores de 

intensidade que tenham relação com emissões de GEE podem contribuir para o desenho de 

políticas direcionadas à mitigação das mudanças climáticas.  

 

A despeito da relevância das emissões decorrentes do setor agropecuário e de mudança do uso 

da terra no Brasil, devido à alta correlação entre consumo de combustíveis fósseis e emissões de 

GEE e à existência de métodos mais consolidados de mensuração de emissões do setor 

energético, indicadores de intensidade energética e de intensidade de emissões constituirão o 

principal objeto das análises aqui apresentadas. 

 

Buscando definir o que são indicadores, e mais que isso, o que são indicadores de intensidade de 

emissões, este capítulo: i) apresenta e discute alguns conceitos a eles relacionados, inclusive 

funções e atributos desejáveis a indicadores de forma geral; ii) recupera as formas de aplicação 

no contexto da gestão ambiental e de sustentabilidade; e iii) esclarece quais tipos de indicadores 

serão considerados para fins de instrumentos econômicos no contexto de mudanças climáticas. 

Dessa forma, aqueles que já estiverem familiarizados com os conceitos de intensidade de 

emissões e intensidade energética podem, eventualmente, dispensar a leitura deste capítulo. 
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1.1 O QUE SÃO INDICADORES? 

O termo “indicador” deriva do latim indicare, que significa apontar, divulgar ou tornar publicamente 

conhecido (Hammond, Adriaanse, Rodenburg, Bryant, & Woodward, 1995). Partindo dessa 

primeira referência que mais reflete o propósito do que a natureza dos indicadores, Gallopín 

(1996) faz uma ampla discussão semântica sobre “indicador”, ressaltando a diversidade de 

definições apresentadas por vários autores, que somadas mostram que a terminologia pode ser 

bastante confusa e, em alguns casos, envolver contradições.  

 

De acordo com o autor, o termo já fora definido como “informação”, “quantidade”, “parâmetro” 

(como propriedade que pode ser observada e mensurada) ou “valor derivado de parâmetros”, 

“medida”, “variável”, “proxy (para uma medida)”, “fração” que compara uma quantidade 

(numerador) com uma medida científica ou arbitrariamente escolhida (denominador), “modelo 

empírico”, ou, simplesmente, “sinal”. Ferreira et al. (2009, p. 24) expandem a lista de termos 

utilizados para definir “indicador”, sugerindo que, além de ser uma medida de ordem quantitativa 

ou qualitativa, trata-se de “um recurso metodológico que informa empiricamente sobre a evolução 

do aspecto observado”.  

 

Mesmo no campo da sustentabilidade, trabalhos que tratam sobre indicadores apresentam 

definições igualmente diversas. Siche et al. (2007, p. 140), por exemplo, definem o termo 

indicador como “um parâmetro selecionado e considerado isoladamente ou em combinação com 

outros para refletir sobre as condições do sistema em análise”. Outras interpretações sugerem 

que indicadores são ferramentas que permitem obter informações sobre uma dada realidade, 

tendo como principal característica o poder de sintetizar um conjunto complexo de informações 

(Marzal & Almeida, 2000).  

 

Nota-se que a criteriosa definição de “indicador” envolve, portanto, a interpretação de diferentes 

abordagens, e, em alguns casos, até mesmo de viés semântico, o que pode torná-la uma extensa 

e árdua tarefa. Nesse sentido, pode ser mais fácil definir os indicadores por seus atributos e sua 

finalidade do que por sua natureza.  

 

Contudo, é possível sublinhar algumas distinções, sobretudo aquelas entre indicadores e dados 

primários. Estes últimos são medidas dos valores da variável em diferentes tempos, locais, 
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populações, ou uma combinação deles (Gallopín, 1996). Já indicadores, de acordo com Bellen 

(2005), são construídos a partir de um determinado nível de agregação ou percepção, 

correspondendo a variáveis individuais ou a uma variável que é função de outras variáveis. Essa 

função pode ser uma relação simples, que meça, por exemplo, sua variação em relação a uma 

base específica, ou complexa, resultando de modelos de simulação.  

 

Desse modo, os indicadores são construídos a partir de dados, que podem ou não passar por 

algum tipo de tratamento. Siche et al. (2007) afirmam que indicadores normalmente são utilizados 

como um pré-tratamento de dados originais. Adicionalmente, fazem uma clara distinção entre 

indicador e índice, este último definido como “um valor numérico que representa a correta 

interpretação da realidade de um sistema simples ou complexo (natural, econômico ou social), 

utilizando em seu cálculo bases científicas e métodos adequados” (...), podendo ser “considerado 

um nível superior da junção de um jogo de indicadores ou variáveis” (op. cit. p. 140-141). A                                                    

Figura 2 ilustra as relações entre os conceitos apresentados. 

 

                                                   Figura 2 – Pirâmide de informações 

 

1.2 FUNÇÕES DOS INDICADORES 

As principais funções dos indicadores destacadas por Tunstall (1994 apud Bellen, 2005) são:  

 

 Comparação entre lugares e situações; 

 Avaliação de condições e tendências em relação às metas e aos objetivos; 

 Antecipação de futuras condições e advertência para trajetórias indesejadas. 
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Indicadores ajudam a evidenciar modificações que ocorrem em um dado contexto, sobretudo 

aquelas determinadas pela ação antrópica (Marzal & Almeida, 2000). A capacidade de agregar e 

quantificar informações, de modo que sua significância se torne mais aparente, é particularmente 

desejável na área ambiental devido à frequente falta de percepção da relação existente entre a 

ação humana e suas consequências (Bellen, 2005).  

 

Além disso, ainda que os indicadores por si só não permitam inferir sobre a relação de 

causalidade entre as variáveis contempladas nem sejam instrumentos de previsão, a 

compreensão das relações entre os indicadores e o padrão de respostas dos sistemas pode 

contribuir para a previsão de condições futuras (Marzal & Almeida, 2000). 

1.3 ATRIBUTOS DESEJÁVEIS 

Um dos atributos mais importantes de um indicador é sua relevância para processos decisórios. 

Nesse aspecto, é importante que a(s) variável(is) selecionada(s) para compor os indicadores 

seja(m) sensível(is) a mudanças, para que expressem impactos resultantes de ações deliberadas. 

 

Além de sintetizar um conjunto de informações complexas, comunicando de maneira eficiente o 

estado do fenômeno observado, é também fundamental que a utilização de indicadores se dê em 

função da disponibilidade e custo de obtenção de dados (Gallopín, 1996); (Bellen, 2005); 

(Ferreira, Cassiolato, & Gonzalez, 2009). Nesse sentido, Ferreira et al. (2009) destaca que dentre 

os requisitos a serem preenchidos pelos indicadores estão: 

 

 Mensurabilidade: indicadores devem ser passíveis de aferição periódica 

 Confiabilidade: indicadores devem basear-se em dados de elevada qualidade 

 Economicidade: a obtenção de dados deve ser custo-efetiva 

 

Confiabilidade e homogeneidade dos dados são usualmente vistos como fatores críticos na 

utilização de indicadores de intensidade para comparação de economias/organizações/sistemas. 

Outro atributo importante dos indicadores refere-se a sua capacidade de permitir a rastreabilidade 

(auditabilidade) dos dados, tornando qualquer pessoa apta a verificar a adequada aplicação das 
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regras de construção dos indicadores, tais como obtenção, tratamento, formatação, difusão e 

interpretação dos dados (Brasil, 2012). 

1.4 INDICADORES DE INTENSIDADE NA ÁREA AMBIENTAL 

A utilização de indicadores com o objetivo de avaliar quesitos de sustentabilidade foi impulsionada 

pela disseminação do conceito de pegada ecológica, ferramenta proposta por Mathis Wackernagel 

e William Rees que busca calcular a “área de terra necessária para a produção e a manutenção 

de bens e serviços consumidos por uma determinada comunidade” (Siche, Agostinho, Ortega, & 

Romeiro, 2007, p. 138) ou “o espaço ecológico correspondente para sustentar um determinado 

sistema ou unidade” (Bellen, 2005, p. 102)2.  

 

Enquanto a pegada ecológica contabiliza os fluxos de matéria e energia que entram e saem de 

um sistema econômico e converte esses fluxos em área correspondente de água ou terra 

existente na natureza para sustentar esse sistema, os indicadores de que trata o presente 

relatório têm abrangência limitada a um critério ambiental: medem a intensidade de emissões de 

gases de efeito estufa (GEE) de um “sistema”. Esse sistema pode se referir a processos, 

produtos, interações, organizações ou mesmo economias.  

 

O conceito de intensidade geralmente se refere a um valor relativo, seja no tempo ou espaço, ou 

em relação a uma unidade determinada, e indicadores de intensidade são utilizados com 

frequência na área ambiental. Exemplo disso são os indicadores de intensidade de poluição 

(potencial e remanescente) analisados por Seroa da Mota (1998), em que a noção de intensidade 

está fortemente relacionada à de concentração de carga de materiais poluentes.  

 

No campo das políticas públicas, a regulação ambiental do tipo comando e controle tipicamente 

faz uso de “padrões de intensidade” (intensity standards), isto é, padrões que regulam uma 

determinada externalidade – refletida em emissões de gases ou efluentes, por exemplo – por 

unidade de produto (Holland, 2012). 

                                                

2 Partindo da clara distinção entre indicadores e índices Siche et al. (2007) destacam que a pegada ecológica é um 

índice, não um indicador. 
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1.5 INDICADORES DE INTENSIDADE NO CONTEXTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

No contexto das emissões de GEE, em específico, cumpre mencionar que o Plano Setorial de 

Mitigação da Mudança Climática para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de 

Carbono na Indústria de Transformação - Plano Indústria - adota o termo “produtividade-carbono” 

como sinônimo de “intensidade de emissões de gases de efeito estufa por unidade de produto” 

(MDIC, 2013, p. 12).  

 

Em iniciativas setoriais, é utilizada a expressão “emissão específica” (assim como o “consumo 

energético específico”) para designar a mesma ideia: a quantidade de emissões de GEE (ou 

consumo energético) associadas à produção de uma unidade de produto físico (tonelada de 

cimento, papel, aço etc.). 

 

Outros dois conceitos que dialogam com os indicadores de intensidade sem necessariamente ter 

o mesmo significado são o fator de emissão e a pegada de carbono. O Painel Intergovernamental 

sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) define fator de emissão como um 

coeficiente que “quantifica as emissões ou remoções de GEE por unidade de atividade”.  

 

Os fatores de emissão baseiam-se frequentemente em médias amostrais de dados utilizados para 

mensuração, para que sejam representativas do nível de emissões para um dado nível de 

atividade sob determinadas condições de operação3 (IPCC, 2006). Nesse sentido, a Comissão 

Europeia define fator de emissão como “a taxa média de emissão de um GEE no que diz respeito 

aos dados da atividade de um fluxo-fonte, pressupondo uma oxidação completa na combustão e 

uma conversão completa em todas as outras reações químicas”4 (CE, 2012, p. 33). 

 

Já as Especificações do Programa Brasileiro GHG Protocol definem o fator de emissão como 

aquele “que permite que as emissões de GEE sejam estimadas a partir de uma unidade 

                                                

3 “A coefficient that quantifies the emissions or removals of a gas per unit activity. Emission factors are often based on a 

sample of measurement data, averaged to develop a representative rate of emission for a given activity level under a 
given set of operating conditions”. 
4 O termo “fluxo-fonte” (source stream, em inglês), por sua vez, é definido como: “a) Um tipo específico de combustível, 

matéria-prima ou produto cujo consumo ou produção gera emissões de gases com efeito de estufa relevantes a partir 
de uma ou mais fontes de emissão; ou b) Um tipo específico de combustível, matéria-prima ou produto que contém 
carbono e é incluído no cálculo das emissões de gases com efeitos de estufa utilizando uma metodologia de balanço de 
massas”. 
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disponível de dados de atividade (por exemplo, toneladas de combustível consumido, toneladas 

de produto final) e emissões absolutas de GEE” (GVCES; WRI, 2011, p. 71).  

 

Sendo assim, fatores de emissão podem ser baseados em dados de insumo ou de produto ou 

serviço e requerem a definição clara das atividades abrangidas para a contabilização das 

emissões. O mesmo requisito aplica-se aos indicadores de intensidade, que podem ser definidos 

para processos específicos (emissões diretas da queima de combustíveis, por exemplo) ou para 

sistemas mais abrangentes, a fim de captar emissões indiretas, ocorridas durante mais de uma 

etapa produtiva. Neste caso, o indicador pode contemplar emissões decorrentes não só de 

processos de conversão, mas também do transporte e produção dos insumos utilizados, entre 

outros. 

 

Alguns trabalhos usam os termos “fator de emissão” e “intensidade” indistintamente (por exemplo, 

Almutairi & Elhedhli, 2014), porém pode haver sutilezas de significado conforme são descritas as 

formas de cálculo desses fatores (ou indicadores) e o propósito a que servem. Em geral, fatores 

de emissão estão associados à utilização de insumos (ex. fator de emissão do gás natural, diesel, 

carvão etc., expresso em tCO2e/litro ou m3 de insumo utilizado), ao passo que indicadores de 

intensidade são mais frequentemente associados a produtos (bens e serviços) (tCO2e por 

tonelada de cimento, tonelada de carga transportada).  

 

Isso não impede que se utilizem indicadores de intensidade (expressos em tCO2e/tonelada de 

produto fabricado) como fator de emissão em alguns casos, como na geração de energia elétrica. 

O fator de emissão do grid brasileiro, por exemplo, reflete uma média dos indicadores de 

intensidade observados em todas as unidades geradoras de energia que fornecem energia ao 

grid.  

 

Com relação aos objetivos, enquanto fatores de emissão geralmente são utilizados para obter 

uma estimativa das emissões associadas a determinado processo, indicadores de intensidade são 

utilizados para monitorar, comparar e diferenciar desempenhos em termos de emissões de GEE. 

Novamente, é possível que alguns métodos de cálculo (output based methods) utilizem 

indicadores de intensidade que refletem uma média do setor como fator de emissão. Nesses 

casos o dado de atividade utilizado no cálculo é um produto resultante do processo que gera 

emissões (ex. fabricação de clínquer, cal etc.) e não um insumo. 
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A pegada de carbono (carbon footprint), por sua vez, é um recorte da pegada ecológica e busca 

quantificar as emissões diretas e indiretas associadas a todas as atividades do ciclo de vida de um 

produto, que inclui todo o período de exercício da função de um produto, passando pela obtenção 

da matéria-prima até a disposição final. Portanto, não existem limites organizacionais para este 

último conceito, uma vez que o objetivo é ter medidas que se baseiem em uma abordagem mais 

abrangente em termos de etapas do ciclo de vida, ainda que limitada a apenas uma categoria de 

impacto ambiental. 

 

Intensidade energética e intensidade carbônica 

Conforme mencionado anteriormente, este relatório foca nos indicadores de intensidade que 

tenham relação com emissões de GEE e que, assim, possam contribuir para o desenho de 

políticas direcionadas à mitigação das mudanças climáticas. Em geral, indicadores de intensidade 

energética e de emissões apresentam estreita relação com níveis de eficiência, sob dois pontos 

de vista: 

 

 Eficiência na relação insumo-produto: mensuração dos insumos necessários para a 

obtenção de uma unidade de produto 

 Eficiência na relação produto-externalidade: mensuração das externalidades geradas a 

partir da produção de uma unidade de produto 

 

Quando o insumo considerado é energia fóssil, as duas formas de eficiência apresentam 

correlação positiva, dado que a quantidade de externalidade (emissões de GEE, neste caso) é 

minimizada à medida que é reduzida a necessidade de insumo para a obtenção de uma unidade 

de produto. 

 

A intensidade energética é medida por meio de indicadores que refletem a eficiência na relação 

insumo-produto. Indicadores de energia são medidas de consumo de energia e de seus fatores 

determinantes (ex. produção física, crescimento populacional, hábitos culturais), que permitem 

conduzir análises sobre a intensidade energética de diferentes atividades econômicas, capturando 

mudanças na eficiência energética (Schipper, Unander, Murtishaw, & Ting, 2001) e são capazes 

de descrever relações entre o consumo de energia e da atividade humana tanto de forma 

agregada como desagregada.  
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A expressão “intensidade carbônica” provavelmente deriva da “intensidade energética”, dado que 

o principal GEE resultante do consumo de energia é o dióxido de carbono (CO2). Embora a 

“intensidade carbônica” possa ter sua abrangência restrita às emissões do setor energético em 

alguns casos, entende-se que em muitos contextos ela acaba contemplando os seis GEEs. No 

contexto global, o CO2 permanece sendo o principal GEE, porque é igualmente representativo em 

atividades de uso da terra e mudança do uso da terra.  Neste relatório adota-se o significado 

expandido de “intensidade carbônica”, contemplando todos os GEE5. A relação entre intensidade 

energética e intensidade carbônica é explorada com mais profundidade na identidade de Kaya 

(ver seção 2.2). 

 

Tipos de indicadores de intensidade de emissões 

A Agência Internacional de Energia (AIE) e a agência responsável pela consolidação de 

informações do setor energético nos Estados Unidos (Energy Information Administration - EIA), 

por exemplo, disponibilizam séries históricas de intensidade carbônica da produção mundial (em 

toneladas métricas de CO2 por mil dólares norte-americanos em valores de 2005) e de diversos 

países e regiões6. A partir desses indicadores, é possível ter uma visão de quão intensiva é a 

economia de um país, ainda que, para as duas fontes citadas, as emissões consideradas sejam 

apenas aquelas oriundas do uso de energia.  

 

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) publica no Balanço Energético Nacional a intensidade 

de carbono da economia brasileira, utilizando também dados da AIE para fins de comparação. De 

acordo com o BEN 2014 – Ano base 2013, para gerar um dólar de produto (em valores de 2013), 

a economia brasileira emitiu 0,20 kg CO2, uma intensidade de carbono quatro vezes menor que a 

da economia chinesa (EPE, 2014). 

 

No âmbito corporativo, indicadores de intensidade são utilizados para fins de prestação de contas 

a partes interessadas, comparação de diferentes empresas e de sua evolução ao longo do tempo, 

em análises tanto internas como externas às empresas. Nesse contexto, a intensidade carbônica 

                                                

5 É preciso ressaltar que a abrangência do indicador é definida pelas diretrizes de monitoramento de emissões que 

norteiam o funcionamento do programa de relato de emissões. Tais diretrizes definem quais gases e atividades devem 
ser monitorados.  
6 Ver mais em: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/co2-emissions-from-fuel-combustion-

highlights-2014.html e http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=91&pid=46&aid=31. 
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é orientada por variáveis físicas, representando o “uso do carbono” (carbon usage)7 pela empresa 

em relação a alguma métrica corporativa, de dimensão financeira, como faturamento, ou física, 

como quantidade de produto final (Hoffman & Busch, 2008).  

 

Iniciativas empresariais voltadas para a gestão e redução de emissões coorporativas podem fazer 

uso de indicadores de intensidade em estratégias que visam demonstrar à sociedade uma 

crescente preocupação para com os efeitos das mudanças climáticas, sem que isto signifique 

abrir mão da produtividade e do crescimento econômico. Principalmente para empresas de capital 

aberto, a demonstração de ganhos de produtividade e/ou de eficiência energética que 

proporcionam, além de benefícios financeiros, um menor impacto ambiental, significa maior 

valorização de sua marca, seus produtos e suas ações.  

 

Cada vez mais, opções de investimento são avaliadas não só pelo retorno financeiro projetado, 

mas também com base em seu desempenho ambiental. Para tanto, indicadores de intensidade 

podem ser constituídos por meio de métricas de dimensão financeira, tal como feito na iniciativa 

“Índice de Carbono Eficiência” (ICO2) da Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBovespa), em 

parceria com o BNDES. O índice, que busca informar investidores sobre o desempenho médio 

relativo às emissões de GEE de ações selecionadas entre as mais negociadas da 

BM&FBOVESPA, é composto pelas ações de empresas incluídas no IBrX-508 que, de forma 

voluntária, participam da iniciativa.  

 

O Índice considera, entre outros indicadores, o “grau de eficiência de emissões de GEE”9 das 

empresas participantes . O grau de eficiência é obtido a partir da razão entre as emissões de GEE 

informadas no inventário de emissões das empresas participantes num determinado período e a 

receita bruta reportada nas demonstrações financeiras para o mesmo período, conforme a 

Equação 1 (BM&FBOVESPA, 2014). 

 

                                                

7 A expressão carbon usage é empregada para avaliar em que medida as operações de uma empresa, assim como sua 

cadeia de valor, são baseadas em carbono, tanto da perspectiva de materiais de entrada (conteúdo de carbono das 
matérias-primas), como de materiais de saída, considerando os processos produtivos. Além disso, os autores 
consideram todos os GEEs em termos de tCO2e (Hoffman & Busch, 2008). 
8
 O IBrX-50 é um índice que mede o retorno total de uma carteira teórica composta por 50 ações selecionadas entre as 

mais negociadas na BM&FBOVESPA em termos de liquidez, ponderadas na carteira pelo valor de mercado das ações 
disponíveis à negociação. 
9
 http://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoIndice.aspx?Indice=ICO2&idioma=pt-br  



 

 
 

28 

Equação 1 – Grau de eficiência de emissões de GEE no Índice de Carbono Eficiência 

 

 

Esse coeficiente busca refletir o grau de eficiência das empresas em termos de emissões de GEE, 

bem como o grau de exposição da receita da empresa frente a seu volume de emissões de 

GEE10. A partir desse indicador, a carteira teórica do IBrX-50 é reponderada com maior 

participação daquelas empresas mais eficientes, assim, incentivando “as empresas emissoras das 

ações mais negociadas a aferir, divulgar e monitorar suas emissões de GEE” e permitindo ao 

investir a escolha por um portfólio que leve em consideração os impactos das empresas no que 

diz respeito às mudanças climáticas (BM&FBOVESPA, 2014b). 

 

O dilema referente à utilização de indicadores intersetoriais que pudessem ser utilizados por 

empresas que desempenham atividades distintas apareceu também na simulação de comércio de 

emissões da Plataforma Empresas pelo Clima (EPC), uma das iniciativas do GVces para envolver 

o setor empresarial em questões de mudanças climáticas. Quando se trabalha com diversos 

setores, os indicadores de intensidade geralmente referem-se a medidas financeiras ou de 

vendas, como a receita anual bruta ou líquida.  

 

Contudo, variáveis financeiras estão sujeitas a flutuações de mercado, como o preço de venda 

dos produtos, que não necessariamente refletem a eficiência na produção da empresa. 

Adicionalmente, informações financeiras podem representar o valor agregado ao produto durante 

diversas etapas de produção, ao passo que as emissões não necessariamente corresponderão a 

essas mesmas etapas (GVCES, 2014b). 

 

Se por um lado indicadores cujo denominador é uma variável medida em valores monetários 

(valor adicionado, receita, lucro) são importantes para comparar economias de países entre si 

quanto ao consumo energético e emissões de GEE, bem como avaliar sua evolução ao longo do 

tempo e identificar tendências, por outro são menos adequados para informar de que modo 

diferenças na qualidade e composição do produto ou das matérias-primas, as quais podem variar 

                                                

10 A metodologia completa do índice está disponível em:  

http://www.bmfbovespa.com.br/Indices/download/ICO2-Metodologia-pt-br.pdf. 
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amplamente dentro de um subsetor, afetam as emissões totais ou o consumo de energia 

associados a sua produção.  

 

Na indústria siderúrgica, por exemplo, a qualidade do minério utilizado impacta a quantidade de 

energia requerida em seu processo produtivo. Dependendo do teor de ferro, podem ser 

dispensadas algumas etapas, afetando consequentemente as emissões de GEE. O mesmo 

raciocínio vale para os tipos de combustíveis utilizados, eficiência na conversão energética, e 

assim por diante. A contribuição de cada um desses fatores não é explícita em indicadores que 

utilizam valores monetários no denominador, dado que geralmente estão suscetíveis a mudanças 

de natureza não tecnológica. 

 

Quando se busca avaliar o potencial de melhoria em produtos ou processos específicos, torna-se 

mais adequado utilizar dados de produção física (physical ratios). No caso da intensidade 

energética, a AIE tem buscado monitorar indicadores de consumo energético específico ou 

unitário (por exemplo, uso de energia por tonelada de produto), que se aproximam mais da 

eficiência técnica e são menos afetados por flutuações econômicas11 (AIE, 2007).  

 

A disponibilidade de informações setoriais específicas é relevante no contexto da gestão de 

emissões de GEE, pois facilita a compreensão das etapas produtivas de cada setor, a 

identificação de gargalos e oportunidades de mitigação, promovendo uma gestão mais eficiente. 

 

Ao entrar em análises mais específicas, é possível observar uma enorme variedade de 

denominadores. Por trabalhar com setores econômicos que variam desde a indústria extrativista 

até o fornecimento de serviços de comunicação, a simulação de comércio de emissões da EPC 

teve de lidar com métricas bastante distintas: geração / distribuição de energia (MWh) e 

quilômetros de linha de transmissão para empresas do setor elétrico; assento-quilômetro (medida 

de capacidade de transporte de passageiros12) para empresas de transporte aéreo, massa 

processada (toneladas) para empresas de mineração, e os mais variados tipos de produto 

acabado, como celulose, produtos químicos ou cosméticos acabados (GVCES, 2014b). 

                                                

11 Importa notar que os indicadores baseados em quantidades físicas não estão isentos de influência macroeconômica. 

No caso da indústria siderúrgica, argumenta-se que é preciso manter uma série de máquinas e equipamentos em 
funcionamento mesmo que a produção seja reduzida (De Paula, 2012). Portanto, ainda é preciso relativizar os ganhos 
(ou perdas) de escala quando os indicadores forem utilizados para avaliar eficiência de uma planta ou setor produtivo. 
12

 Do inglês, Available Seat Kilometer (ASK). 
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Em suma, ainda que restrinjamos a discussão sobre intensidade ao contexto de mudanças 

climáticas, existem diferentes tipos de indicadores: intensidade energética ou de emissões, 

medidas em termos de insumo processado ou produto final, em unidades físicas ou monetárias. 

Nos próximos capítulos serão apresentados exemplos de aplicação deles para formulação de 

políticas e definição de instrumentos econômicos que buscam reduzir as emissões de GEE.  
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2. INDICADORES DE INTENSIDADE EM ABORDAGENS TEÓRICAS, 
GLOBAIS E NACIONAIS 

 

As discussões acerca de indicadores de intensidade podem acontecer em diferentes níveis e 

contextos, sendo que a presente seção dará o enfoque em nível mais macro, isto é, trazendo a 

origem acadêmica (teórica) do assunto, as evoluções para discussões globais e, brevemente, 

apresentando sua relação com metas de reduções de emissões no nível nacional. 

 

O uso de indicadores de intensidade nesses contextos se faz relevante de forma a elevar a 

compreensão acerca dos caminhos percorridos pelo Mundo/país no que diz respeito às emissões 

de GEE, permitindo entender como os determinantes de tais emissões evoluíram no passado e 

devem evoluir no futuro, assim, possibilitando a identificação de possíveis áreas de atuação e, em 

última instância, de possíveis políticas para reduzir ou limitar essas emissões ao menor custo 

possível. 

 

Para a maioria dos países, emissões de GEE tendem a depender dos níveis de consumo 

energético e também da composição da matriz energética do país. Assim, emissões podem ser 

reduzidas (ou limitadas) via diminuição do consumo energético, por exemplo, em decorrência de 

desenvolvimento tecnológico, menor crescimento econômico ou mudanças demográficas; ou 

ainda pela mudança da composição da matriz energética em direção a fontes menos emissoras 

(Henriques & Borowiecki, 2014). 

 

Para o caso brasileiro, contudo, é também relevante observar a contribuição de outras fontes de 

emissão, em especial aquelas associadas ao desmatamento e também provenientes da produção 

agropecuária. 

 

Em todos os casos, um entendimento pleno dos determinantes históricos das emissões de um 

país é fundamental para o desenho de políticas de clima e planos de mitigação de emissões de 

GEE no longo prazo de forma efetiva (Henriques & Borowiecki, 2014; Grubler, 2012). 

 

Tal análise dos determinantes de emissões tem sido desenvolvida na literatura técnica e 

acadêmica majoritariamente por economistas, cientistas políticos e sociólogos (Rosa & Dietz, 

2012), cujas principais hipóteses e modelos serão apresentados resumidamente a seguir. 
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2.1 CURVA DE KUZNETS AMBIENTAL (EKC) 

Desenvolvimento econômico é, muito provavelmente, acompanhado por degradação ambiental 

para países com menores níveis de renda (per capita), porém, conforme a renda aumenta a 

demanda por maior proteção ambiental também tende a aumentar, por sua vez levando a uma 

rota de desenvolvimento caracterizada tanto por crescimento econômico quanto por melhorias em 

indicadores de qualidade ambiental (Antle & Heidebrink, 1995). 

 

Tal relação proposta entre crescimento e qualidade ambiental é conhecida como a Curva de 

Kuznets Ambiental (do inglês, Environmental Kuznets Curve ou EKC), cujo nome advém dos 

trabalhos do economista Simon Kuznets. Kuznets originalmente sugeriu que conforme a renda per 

capita aumenta em um país (ou região), a desigualdade de renda também aumenta em um 

primeiro momento, todavia, depois de certo ponto (turning point), a desigualdade começa a cair 

(Kuznets, 1955). 

 

Em 1991, o conceito da Curva de Kuznets passou a ser adotado com outra finalidade, começando 

a ser aplicado como uma forma para descrever a relação existente, ao longo do tempo, entre 

níveis de qualidade ambiental, tais como a concentração de emissões de dióxido de enxofre 

(SO2), e medidas relacionadas à renda per capita (Yandle, Vijayaraghavan, & Bhattarai, 2002). 

 

A ideia de que crescimento econômico é necessário para que a integridade ambiental13 seja 

mantida ou melhorada é parte fundamental da argumentação acerca do desenvolvimento 

sustentável (Stern, 2004). Tanto a versão original da Curva de Kuznets quanto sua versão 

ambiental (EKC) estão dispostas na Figura 3. 

 

                                                

13
 Integridade ambiental pode ser definida como “a manutenção de importantes processos biofísicos que oferecem 

suporte para a vida animal e vegetal e devem ser permitidos a continuar sem mudanças significativas” (International 
Joint Commission, 2006). 
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Figura 3 – Curva de Kuznets e Curva de Kuznets Ambiental 

 

Fonte: Yandle, Vijayaraghavan, & Bhattarai (2002). 

 

A Curva de Kuznets Ambiental é uma relação hipotética entre vários indicadores de degradação 

ambiental e renda per capita. Durante os estágios iniciais de crescimento econômico, degradação 

ambiental e poluição aumentam, mas além de algum nível de renda per capita (que varia para 

diferentes países e indicadores) a tendência é revertida, isto é, a partir de altos níveis de renda 

per capita o crescimento econômico está associado a melhoras ambientais. Isso implica que, 

conforme observado na Figura 3, indicadores de impacto ambiental são uma função em forma de 

U invertido da renda per capita (Stern, 2004).  

 

A relação estatística proposta pela EKC sugere que conforme os processos de desenvolvimento e 

industrialização de um país ocorrem, danos ambientais tendem a crescer devido ao maior uso de 

recursos naturais, maior emissão de poluentes, operação de tecnologias menos eficientes, a alta 

prioridade dada aos incrementos de produção, e até mesmo desconsideração ou ignorância 

acerca das consequências para o meio ambiente decorrentes do crescimento (Munasinghe, 

1999). 
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Entretanto, conforme crescem as economias e a expectativa de vida aumenta, a integridade 

ambiental, medida, por exemplo, como água (mais) limpa e melhor qualidade do ar, passa a se 

tornar mais valorizada pelas pessoas (Munasinghe, 1999). 

 

Em níveis mais elevados de desenvolvimento (pós-industrial), mudanças estruturais em direção a 

serviços e indústrias intensivas em informação, combinadas com maior conscientização ambiental 

da população, cumprimento de regulações ambientais, melhores tecnologias e maiores gastos 

com meio ambiente, resultam em um nivelamento e gradual declínio da degradação ambiental 

(Panayotou T. , 1997; Munasinghe, 1999).  

 

O resultado, possivelmente encarado até como paradoxal, da EKC têm inspirado uma grande 

quantidade de pesquisa na área. As análises empíricas da EKC têm focado em dois tópicos 

principais: i) se determinado indicador de degradação ambiental apresenta uma relação em 

formato de U invertido com relação aos níveis de renda per capita; e ii) o cálculo do limite a partir 

do qual a qualidade ambiental melhora com o aumento da renda per capita (Barbier, 1997; 

Yandle, Vijayaraghavan, & Bhattarai, 2002). 

 

As primeiras estimativas da EKC mostraram que alguns indicadores importantes, como os níveis 

de SO2 e material particulado no ar, melhoravam conforme a renda e os níveis de consumo 

subiam (Yandle, Vijayaraghavan, & Bhattarai, 2002). 

 

Contudo, não há uma relação única de EKC que abranja todos os poluentes para todos os lugares 

e em todos os momentos. Assim, o que os primeiros estudos do tema indicaram foi a maior 

tendência de poluentes locais, como fumaça e emissões de enxofre, apresentarem um padrão de 

U invertido com relação à renda, do que impactos globais, como as emissões de CO2, dado que 

impactos locais são internalizados em uma única economia ou região antes de políticas similares 

serem aplicados para problemas externalizados globalmente (Yandle, Vijayaraghavan, & 

Bhattarai, 2002; Stern, 2004). 

 

Para o caso específico das emissões de CO2 os resultados encontrados são mistos e, com alguns 

autores afirmando haver pouca evidência para um padrão comum de U invertido para diversos 
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países e que, desta forma, a elasticidade-renda14 das emissões deve ser menor do que 1, porém 

não negativa em países mais ricos, como proposto pela EKC (Stern, 2004). Similarmente, Shafik 

& Bandyopadhyay (1992) também observaram as emissões per capita subindo inequivocamente 

com a renda, isto é, não havendo ponto de inflexão e, consequentemente, padrão de U invertido.  

 

Contudo, outros autores, como Holtz-Eakin & Selden (1995) e Schmalensee, Stoker, & Judson 

(1998) observaram tal relação (de U invertido) em seus trabalhos acerca de emissões 

provenientes do consumo de combustíveis fósseis. Igualmente, para o desmatamento os 

resultados também são mistos (vide Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Curva de Kuznets Ambiental e Desmatamento 

Um estudo de EKC conduzido por Cropper & Griffiths (1994) examinou o efeito de pressões demográficas sobre 
desmatamento em 64 países em desenvolvimento. Renda e crescimento populacional foram os fatores considerados 
como possíveis fundamentos para a taxa de desmatamento. Os autores concluíram que os níveis de renda per capita 
na maioria dos países da América Latina e da África estão à esquerda (são inferiores) aos picos estimados de suas 
EKCs. Contudo, para os países desses dois continentes, conforme a renda cresce, a taxa de desmatamento diminui. 
 
Por sua vez (Panayotou T. , 1995) observou que o turning-point em termos de renda para desmatamento ocorre muito 
antes do que os encontrados para emissões de SO2, material particulado e NOx. 
 
Já para Shafik N. (1994) e Shafik & Bandyopadhyay (1992) as regressões para desmatamento não mostraram qualquer 
relação entre os níveis de renda per capita e as taxas de desmatamento. 

 

É, também, importante destacar que ainda que um padrão de U invertido seja observado, não se 

deve interpretar que rendas mais altas irão isoladamente “solucionar” quaisquer problemas 

ambientais. O movimento ao longo de uma EKC pode ser compreendido como o movimento por 

estágios mais avançados de direitos de propriedade. Eventualmente, com a maior parte dos 

aspectos ambientais definidos como propriedade, a comunidade avança rapidamente em direção 

à melhoria de indicadores ambientais (Yandle, Vijayaraghavan, & Bhattarai, 2002). 

 

Assim, a Curva de Kuznets Ambiental serve como uma proxy para um modelo de direitos de 

propriedade que começa com bens públicos e termina com direitos privados de propriedade. 

Políticas como direitos de propriedade mais seguros sob um estado de direito e melhor 

cumprimento de contratos e regulações ambientais eficazes podem ajudar a aplainar a EKC e 

                                                

14
 Elasticidade-renda = variação % na quantidade (demandada) de um bem / variação % na renda.  
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reduzir o impacto ambiental de maior crescimento econômico (Yandle, Vijayaraghavan, & 

Bhattarai, 2002). 

 

Entretanto, uma das maiores críticas à hipótese da EKC e de sua aplicação é o fato de assumir 

que não há feedback do impacto ambiental na produção econômica, dado que a renda é tida 

como uma variável exógena. Assim, implicitamente, assume-se que o impacto ambiental não 

reduz a atividade econômica de forma suficiente para comprometer ou até paralisar o processo de 

crescimento econômico (Stern, 2004). 

 

A hipótese da Curva de Kuznets ambiental é um bom ponto de partida para introduzir a discussão 

sobre a relação entre crescimento econômico e emissões de GEE e, por conseguinte, de 

indicadores de intensidade de emissões. Tal conceito está estritamente ligado à ideia de 

crescimento sustentável e permeará o restante da presente seção. 

 

Contudo, de forma a ampliar e aprofundar a análise da relação entre impacto ambiental e 

crescimento e, assim, subsidiar com mais propriedade a formulação de políticas públicas, um 

número crescente de estudos tem observado e estimado decomposições de impactos (emissões) 

em diversas (possíveis) fontes para mudanças nos níveis de degradação (emissões) de um país, 

levando inclusive os níveis de renda em consideração, tais como a fórmula IPAT e a Identidade de 

Kaya apresentadas a seguir. 

2.2 IDENTIDADE IPAT 

O fato de que a população humana (e seu crescimento) coloca o meio ambiente sob stress está 

relacionado não somente ao tamanho dessa população e sua taxa de crescimento, mas também 

com seus padrões de consumo, que são primordialmente função de sua afluência, isto é, de seus 

níveis de renda e da tecnologia utilizada para produzir o que é consumido. (Rosa & Dietz, 2012). 

 

 

  

O ponto crítico, solucionado por Barry Commoner, Paul Ehrlich e John Holdren no início dos anos 

1970, é que população, afluência, tecnologia e todos os outros determinantes agem não 

isoladamente ou de forma aditiva, mas em uma forma multiplicativa (Rosa & Dietz, 2012). 
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Os autores acima mencionados, contribuintes da literatura acerca de economia ecológica, 

propuseram há cerca de 40 anos a identidade IPAT como uma primeira tentativa de analisar as 

forças determinantes de mudanças ambientais (Ehrlich & Holdren, 1971; Commoner, Corr, & 

Stamler, 1971). 

 

Na identidade IPAT, as forças de População (P), Afluência (A) e tecnologia (T) causam um 

Impacto ambiental (I), em que A normalmente é expressa como consumo ou renda/produto per 

capita e T como impacto ambiental por unidade de consumo ou de renda/produção (Puliafito, 

Puliafito, & Grand, 2006). 

 

Desde os anos 1970 o significado de P tem permanecido inalterado, mas as mudanças de 

definições e dimensões de I, A e T, bem como as conexões entre as forças causaram certa 

confusão nas discussões acerca da identidade. Por exemplo, Tecnologia tem sido considerada 

tanto como vilão quanto como herói, assim como tratada como termo residual. Já ilustrações de 

Impacto ambiental variam de água consumida e área cultivada até emissões de GEE (Waggoner 

& Ausubel, 2002). 

 

Uma limitação da identidade é assumir que as variáveis são independentes entre si e, então, 

quaisquer alterações em uma delas não produziria qualquer efeito sobre as demais, ainda que tal 

premissa não seja completamente verdadeira15 (Puliafito, Puliafito, & Grand, 2006). 

 

Contudo, a identidade IPAT retém sua importância como uma das ferramentas usadas para 

realizar o diagnóstico e desenhar políticas de forma a reduzir determinado impacto ambiental. No 

caso das emissões de GEE, o impacto (emissões de GEE) é reportado por meio dos inventários 

nacionais (em tCO2e), a população (habitantes) é indicador bem documentado em estatísticas 

nacionais, afluência é, usualmente, calculada como PIB per capita (US$/habitante). O efeito da 

tecnologia (T) é normalmente “descoberto” a partir da equação e também representa a eficiência 

da economia em termos de emissões, podendo ser medida em tCO2e por unidade de PIB 

(Puliafito, Puliafito, & Grand, 2006). 

                                                

15
 As instituições e a cultura de um país também podem influenciar os hábitos de consumo e as tecnologias utilizadas 

para a produção de bens e serviços. Entretanto, tais fatores têm sido menos investigados na literatura do que os 
indicadores de população, afluência e tecnologia (Rosa & Dietz, 2012). 
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A identidade IPAT para emissões de GEE também é, por vezes, conhecida como Identidade de 

Kaya (Kaya, 1990). 

 

Identidade de Kaya 

 

A identidade de Kaya é uma extensão da identidade IPAT (Ehrlich & Holdren, 1971) que permite a 

decomposição das emissões de CO2 nos fatores que influenciam o consumo de energia (escala e 

tecnologia) e a intensidade carbônica (Henriques & Borowiecki, 2014). 

 

Tal identidade foi proposta para estabelecer uma relação entre a magnitude das emissões de CO2 

de atividades energéticas com fatores demográficos, econômicos e relacionados às intensidades 

energética e de emissões (Kaya, 1990), conforme disposto na Equação 2. 

 

Equação 2 – Identidade de Kaya 

 

Em que: 

 P = população; 

 Y = Produto Interno Bruto; 

 E/Y = Intensidade energética do PIB, ou seja, a produção de energia por unidade de PIB; e 

 CO2/E = Intensidade carbônica da energia, ou seja, as emissões de CO2 por unidade de energia 

produzida. 

 

A modelagem baseada na identidade de Kaya possui grande utilidade ao permitir o cálculo das 

emissões (relacionadas à energia) a partir das previsões existentes acerca das taxa de 

crescimento populacional, de PIB per capita, de consumo energético por unidade de PIB e de 

emissões de CO2 por unidade de energia (Budzianowski, 2013). 

 

Assim, a identidade de Kaya tem sido utilizada para projetar as emissões futuras de GEE em 

diversas projeções climáticas, inclusive aquelas realizadas pelo IPCC (Rosa & Dietz, 2012). 
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De forma geral, a taxa global de crescimento de emissões de CO2 por atividades energéticas 

entre 1970 e 2008 foi de +2,1% a.a., resultando dos crescimentos: populacional de +1,5% a.a., 

PIB per capita de +1,5% a.a., intensidade energética do PIB de -0,9% a.a. (decrescimento) e 

intensidade carbônica da produção de energia de -0,01% a.a. (decrescimento) (Budzianowski, 

2013). Assim, as emissões per capita cresceram +0,6% a.a. (Figura 4). 

 

Figura 4 – Emissões globais de CO2 e seus determinantes 

 

Fonte: Tol (2013). 

 

Desta maneira, a identidade de Kaya permite analisar como as emissões podem ser reduzidas (ou 

limitadas). Simplificadamente, as possíveis opções seriam reduzir a população ou a renda ou 

melhorar as eficiências energética ou carbônica (Tol, 2013). 

 

Obviamente, políticas de controle populacional são (no mínimo) controversas em regimes 

democráticos e, igualmente, a promoção de crescimento econômico mais lento (ou até negativo) 

não é recomendada. Logo, políticas para redução de emissões ficam limitadas a dois dos quatro 

termos da identidade (Tol, 2013). 
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Melhorias na eficiência energética já têm contribuído para conter o crescimento das emissões de 

CO2 e tais melhorias devem se acentuar ainda mais no futuro independentemente de políticas de 

clima, uma vez que energia é um custo para famílias, indústrias etc. Similarmente, políticas 

climáticas tornam as emissões de GEE, até então gratuitas, em custos de forma a incentivar o 

aumento da eficiência carbônica (Tol, 2013). Contudo, desde 1800 os efeitos de escala 

(população e renda) superaram os ganhos de eficiência (Rosa & Dietz, 2012). 

 

Desta forma, acompanhar e compreender os movimentos desses indicadores é fundamental para 

a proposição de (novas) políticas que contribuam para a redução/limitação das emissões de GEE 

de forma ainda mais intensa e ao menor custo possível e, assim, ao menos conter e, idealmente, 

reverter os efeitos das crescentes população e renda. 

 

Cada um dos fatores da identidade de Kaya e sua relação com as emissões de CO2 são 

discutidos nos quadros a seguir. Adicionalmente, evoluções propostas tanto para a identidade 

IPAT quanto para a identidade de Kaya são apresentadas no Anexo 2. 

 

Quadro 2 – População 

Em 2012, a população do planeta alcançou 7 bilhões de habitantes. Até 2050 espera-se que tal figura alcance os 9 
bilhões e até 10 bilhões em 2100. Contudo, 1974 representou o pico do crescimento populacional global, com a taxa 
de crescimento caindo desde então e com a população aumentando em ritmos menores do que os observados 
anteriormente (Oberheitmann, 2013). 
 
Tal cenário deve ser observado em um contexto em que o crescimento populacional possui dois efeitos distintos ao 
aumentar o número de consumidores ao mesmo tempo em que aumenta o número de profissionais dedicados a 
atividades de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, bem como o tamanho/escala da economia (Puliafito, 
Puliafito, & Grand, 2006). 
 
Desta forma, o debate na teoria econômica acerca do crescimento populacional e se seus efeitos são benéficos ou 
maléficos para o bem estar da humanidade é resumido nas conclusões de modelos crescimento exógenos versus 
endógenos, ou seja, retornos decrescentes versus a criação de tecnologia para superá-los (Puliafito, Puliafito, & 
Grand, 2006). 
 
Contudo, estimativas dos efeitos do tamanho da população em diversos países sobre as emissões de CO2 ao longo dos 
últimos 45 anos encontraram elasticidades que variam de 1,27 a 1,86, isto é, indicam que o aumento populacional 
possui impacto mais do que proporcional sobre as emissões (Jorgenson & Clark, 2010). 
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Quadro 3 – PIB per capita 

PIB per capita é o principal fator na identidade de Kaya para explicar o aumento das emissões de CO2, dado que 
conforme a renda disponível aumenta, também cresce a demanda por energia, por exemplo, para prover os bens e 
serviços a serem comprados por tal renda adicional. Assim, um aumento de 1% na renda per capita global induz um 
aumento de 2,5% nas emissões de CO2 no planeta (Oberheitmann, 2013). 
 
A relevância do PIB per capita no crescimento das emissões de CO2 é especialmente marcante no caso dos países em 
desenvolvimento, conforme observado na tabela abaixo para cada um dos BRICS para o período entre 2005 e 2012.  

 
Fonte: IEA (2014). 

Quadro 4 – Intensidade energética do PIB e Intensidade carbônica da oferta de energia primária 

A redução da intensidade energética do PIB é atualmente o principal fator permitindo uma possível queda das 
emissões de CO2. Análises acerca da intensidade energética por unidade de PIB global entre 1800 e 2010 mostram que 
uma redução em 1% na intensidade energética induz uma queda de 1,5% nas emissões de CO2 no planeta 
(Oberheitmann, 2013).  
 
Similarmente, desde 1800 a intensidade carbônica da oferta primária de energia tem caído como resultado de uma 
mudança do uso do carvão como principal fonte energética para o petróleo e o gás natural, bem como a promoção da 
hidroeletricidade, da energia nuclear e, mais recentemente, de fontes de energia renováveis alternativas para a 
geração de eletricidade, como eólica e solar. Desde 2001, contudo, a demanda por carvão tem se intensificado em 
especial pelo consumo Chinês, levando a um pequeno aumento da intensidade de CO2 na matriz energética global nos 
últimos anos (Oberheitmann, 2013). 

2.3 DECOUPLING ABSOLUTO VERSUS RELATIVO 

Para que um país ou jurisdição promova crescimento econômico e bem-estar para sua população 

de forma ambientalmente responsável, uma estratégia adequada é aproveitar as oportunidades 

para aumentar a produtividade dos recursos de forma que o país possa produzir maior valor 

econômico com menos insumos (matérias-primas e energia) por unidade de valor (Smith, 

Hargroves, & Desha, 2010; UNEP, 2011). 

 

Aumentar a taxa de produtividade dos recursos, fazendo mais com menos, de forma mais 

acelerada que a taxa de crescimento econômico é a noção por trás do conceito de “decoupling”. 

Alcançar tal meta, no entanto, requer novas formas de pensar as ligações entre uso de recursos e 

Brasil Índia China Rússia África do Sul

População 6.72% 9.72% 3.61% 0.27% 9.73%

PIB per capita 20.72% 51.76% 90.84% 28.05% 13.36%

Intensidade energética 1.55% -12.31% -17.74% -9.58% -12.30%

Intensidade carbônica 4.28% 12.35% -6.82% -5.48% 4.65%

Emissões de CO2 36.43% 64.05% 51.55% 9.74% 14.17%
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prosperidade (em termos econômicos), marcada por investimentos em inovações tecnológicas, 

financeiras e sociais (UNEP, 2014). 

 

Assim, o conceito de decoupling refere-se à quebra das ligações entre “males ambientais” e bens 

econômicos (OCDE, 2002). 

 

Decoupling ocorre quando a taxa de crescimento de uma pressão ou impacto ambiental é menor 

do que a da taxa econômica que lhe causa (p. ex. PIB) ao longo de determinado período. Tal 

fenômeno pode ser tanto absoluto quanto relativo (Figura 5). 

 

Decoupling absoluto ocorre quando a variável ambiental relevante permanece estável ou decresce 

enquanto a força econômica que lhe causa cresce. Decoupling é tido como relativo quando a taxa 

de crescimento da variável ambiental relevante é positiva, porém inferior à da variável econômica 

(OCDE, 2002). 

 

Figura 5 – Decoupling ao longo do tempo 

 

Fonte: UNEP (2014). 

Desta forma, decoupling pode ser medido por meio de indicadores que possuem uma variável 

representativa de pressão/impacto ambiental como numerador e uma variável econômica como 
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denominador. Por vezes, o denominador pode ser uma variável demográfica, como crescimento 

populacional (OCDE, 2002). 

 

Alguns indicadores de decoupling também podem ser decompostos de forma a destacar o efeito 

que vários fatores (tecnológicos, estruturais etc.) têm para reduzir ou incrementar quaisquer 

pressões ambientais no futuro (OCDE, 2002). 

 

Similarmente, indicadores de decoupling podem ser divididos de acordo com o nível de agregação 

econômica, isto é, indicadores setoriais e indicadores em nível macro:  

 

 Indicadores macro: relativos ao decoupling de pressões ambientais frente à atividade econômica 

total com foco em mudanças climáticas, poluição atmosférica, qualidade da água, uso de recursos 

naturais etc. 

 Indicadores específicos a setores: incluem indicadores que focam na produção e uso de recursos 

em setores específicos como energia (elétrica), transporte, agricultura e indústria (Linster, 2003). 

 

Indicadores de decoupling medem mudanças ao longo do tempo, contudo, sua interpretação e 

uso devem levar em consideração os níveis absolutos tanto das pressões/impactos ambientais 

quanto das forças econômicas que lhe causam. Isto é, se tais pressões necessitam ser reduzidas, 

até qual nível (limite)? Se elas podem crescer ainda, qual é o teto? Assim, os níveis iniciais e o 

horizonte temporal escolhido afetam a interpretação dos resultados e a identificação dos esforços 

futuros necessários (OCDE, 2002). 

 

Por exemplo, o IPCC em seus quarto e quinto “Assessment Reports” alerta que, para limitar as 

mudanças climáticas a níveis aceitáveis, as emissões globais de GEE devem atingir seu pico em 

2015 e, então, cair entre 25 e 40% até 2020 e 80% até 2050 (UNEP, 2014)16. 

 

Cabe destacar que, apesar de sua importância ao evidenciar a evolução da relação entre 

impactos ambientais e suas causas ao longo do tempo, indicadores de decoupling possuem 

limitações, por exemplo, quando aplicados ao nível de países, não capturam os fluxos entre 

                                                

16
 Para alcançar as metas recomendadas pelo IPCC de forma a reduzir os riscos das mudanças climáticas, a 

intensidade carbônica da economia global já deveria ter atingido seu pico e deveria cair ao ritmo de 7% a.a. Para 
qualquer país crescendo a taxas inferiores a 7% a.a., uma melhora superior a 7% a.a. na intensidade carbônica implica 
em decoupling absoluto (UNEP, 2014). 



 

 
 

44 

fronteiras associados às transações de bens e serviços entre países, fenômeno particularmente 

relevante para o caso das emissões de GEE (OCDE, 2002). 

 

Ainda assim, indicadores de decoupling constituem ferramentas importantes para determinar, em 

conjunto com outros indicadores, se países e jurisdições estão no caminho do desenvolvimento 

sustentável (Linster, 2003). Adicionalmente, a melhora da produtividade de uma economia, 

conforme sugerido pela evidência histórica, tende a ser resultado de escolhas políticas, 

evidenciando a relevância do acompanhamento de tais indicadores (UNEP, 2011). 

 

Desta maneira, alguns países já deram passos de forma a promover o decoupling em suas 

economias, com China e Alemanha aparecendo como dois claros exemplos. A China possui em 

seu décimo segundo Plano Quinquenal a meta de aumentar eficiência energética do país em 16% 

entre 2011 e 2015. Já a Alemanha busca dobrar a produtividade do uso de recursos materiais em 

sua economia até 2020, em comparação com os níveis de 1994 (UNEP, 2014). Exemplos de 

metas nacionais com relação a emissões de GEE serão oferecidos no último tópico da presente 

seção. 

2.4 METAS DE REDUÇÃO ABSOLUTA DE EMISSÕES E METAS DE INTENSIDADE 

Ainda que a maior parte dos compromissos nacionais adotados no contexto das negociações de 

clima seja em formato de metas absolutas (Grand, 2013), metas de intensidade de emissões 

surgem como uma possibilidade por vezes mais atrativa e politicamente viável e, assim, 

merecendo maior estudo acerca de suas eventuais vantagens e desvantagens. 

 

Emissões de GEE podem ser limitadas por metas absolutas (cap ou metas fixas) ou por uma 

intensidade máxima permitida com relação a alguma medida de insumo ou produto, 

especialmente o PIB (caso da presente seção). Limites baseados em intensidades configuram 

prática comum em regulações ambientais e passaram também a receber atenção no que tange às 

emissões de GEE17.  

 

                                                

17
 Intensidade (γ), neste caso, é definida como a quantidade física de emissões, Q, por unidade de alguma medida de 

insumo ou produto, geralmente PIB (γt ≡ Qt/Yt) (Ellerman & Wing, 2003). 
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A opção por uma meta absoluta ou de intensidade18 está ligada à discussão apresentada na 

presente seção acerca de crescimento econômico e integridade ambiental, conforme 

exemplificado na afirmação de Ellerman & Wing (2003): 

 

“De um ponto de vista da economia política, o grau de indexação [entre crescimento do 

PIB e uma meta de emissões de GEE] reflete a tensão inerente ao processo normativo 

entre posições que podem ser descritas pela manutenção da integridade ambiental e 

limitação do crescimento econômico”. Traduzido de Ellerman & Wing (2003). 

 

Isto é, aqueles que argumentam em favor da integridade ambiental tendem a encarar metas 

absolutas como mais atrativas devido à sua capacidade de garantir os resultados ambientais. 

Aqueles mais preocupados com a atividade econômica tendem a ver metas absolutas como 

limitantes ao crescimento ou, no mínimo, como causadoras de custos maiores de abatimento caso 

crescimento econômico seja maior do que inicialmente esperado e, assim, preferir metas relativas 

(Ellerman & Wing, 2003). 

 

Contudo, qualquer trajetória de longo prazo tida como ideal para as emissões de GEE de 

uma jurisdição pode ser alcançada tanto por metas absolutas quanto de intensidade, ou até 

por qualquer combinação das duas. Similarmente, ambas podem representar aspirações e 

compromissos voluntários ou mandatórios. 

 

Teoricamente, em um mundo sem incertezas em que tomadores de decisão baseiam-se em 

previsões sempre acuradas, não há quaisquer diferenças entre alcançar reduções (ou limitações) 

de emissões por meio de uma meta absoluta ou de intensidade, dado que o conhecimento do PIB 

futuro faz com que a determinação de uma meta absoluta também determine um nível de 

intensidade a ser atingido e vice-versa (Ellerman & Wing, 2003; Fischer & Springborn, 2011). 

 

Uma vez que oscilações no nível de produto da economia existem, metas absolutas e de 

intensidade possuem consequências distintas. Para metas absolutas, incertezas quanto ao PIB 

                                                

18
 De fato, esses dois instrumentos são casos opostos limítrofes de uma meta de emissões mais geral e flexível: uma 

meta indexada a crescimento (𝑄𝑡 = (1 − 𝜂)𝑄𝑡 + 𝜂𝛾𝑡𝑌𝑡), em que 𝜂 é o fator de indexação ao crescimento (𝜂 = 0  meta 

absoluta; 𝜂 = 1  meta de intensidade) (Ellerman & Wing, 2003). Uma meta indexada a crescimento ainda é uma meta, 

apenas o tamanho da meta, definido previamente, é ajustado de acordo com a quantidade de crescimento econômico 
ao longo tempo (Kolstad, 2005). 
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resultam em incertezas quanto à intensidade de emissões, ao passo que para metas de 

intensidade, incertezas quanto ao PIB resultam em incertezas quanto ao nível de emissões 

(Ellerman & Wing, 2003). 

 

Caso as taxas de crescimento da economia e de queda da intensidade de emissões sejam 

equivalentes obtém-se, logo, a estabilização do nível de emissões (Kolstad, 2005). Assim, para 

que uma redução absoluta da quantidade de emissões seja alcançada a intensidade de emissões 

precisa cair a uma taxa superior à taxa de crescimento do PIB, isto é, uma situação de decoupling 

absoluto. 

 

No entanto, a escolha por um tipo de meta também está associada aos custos incorridos para 

atingir tal meta. Se o crescimento do PIB é maior do que o esperado, uma meta absoluta 

demandará maior esforço de abatimento e acarretará custos maiores do que para uma meta de 

intensidade; contudo, caso o crescimento seja menor do que o esperado, o cenário é invertido e a 

meta de intensidade resultará em custos maiores (Ellerman & Wing, 2003).  

 

Tais resultados decorrem do fato de que para uma meta absoluta (fixa) a relação entre o nível de 

abatimento necessário e o PIB é sempre positiva, isto é, a meta e o crescimento econômico 

“caminham” sempre na mesma direção. Já para metas relativas, caso o crescimento seja abaixo 

do esperado, os esforços de redução devem ser realizados sob condições econômicas menos 

favoráveis e, por vezes, limitados pelas tecnologias19 e, assim, não confirmando a hipótese de que 

metas relativas sejam sempre menos restritivas que as absolutas. 

 

É possível, no entanto, afirmar que o esforço de abatimento sempre será inferior para metas de 

intensidade quando o crescimento do PIB é maior que o esperado e vice-versa, já que o nível de 

emissões é ajustado às circunstâncias econômicas (Grand, 2013). 

 

Similarmente, a correlação entre PIB e emissões em um país é fundamental para determinar se as 

incertezas associadas aos custos de abatimento serão menores sob um regime de metas de 

intensidade (Peterson, 2008). Isto é, caso as emissões de GEE e o crescimento do Produto de um 

                                                

19
 Por exemplo, alguns processos produtivos podem ter um volume mínimo de consumo de combustíveis para sua 

operação e, consequentemente, de emissões de GEE, não podendo ser descontinuados (temporariamente), ainda que 
a produção seja reduzida. 
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país (ou setor) sejam fortemente correlacionados, é possível prever com maior precisão o 

tamanho do esforço requerido em períodos futuros. 

 

Em contrapartida, em casos em que a correlação é baixa, as estimativas de oscilações do PIB não 

oferecem grande auxílio para a previsão da intensidade de emissões e, consequentemente, a 

determinação de metas de intensidade, uma vez que mesmo um cenário BAU não acompanharia 

linearmente o crescimento econômico. Nestes casos, a aplicação de metas absolutas tende a ser 

preferível, dado que os agentes envolvidos possuem maior clareza dos níveis de emissões que 

devem atingir e, por conseguinte, dos esforços de abatimento que deverão realizar.  

 

Outro conceito importante associado às oscilações da atividade econômica de uma jurisdição 

frente ao esperado é o de “hot air”, isto é, em um contexto de mercado de emissões, a existência 

de uma quantidade de permissões para emitir GEE superior à necessidade daquela jurisdição 

resultando em atendimento da meta sem maiores esforços. 

 

No caso de metas absolutas, hot air só pode ocorrer em níveis de crescimento do PIB inferiores 

ao esperado, uma vez que tal discrepância faz com que haja um nível menor de emissões em um 

cenário business as usual do que aquele designado pela meta. Tal conclusão é esperada dado 

que, novamente, esforço de abatimento e PIB são positivamente correlacionados para metas 

fixas. 

 

Todavia, hot air também pode ocorrer com metas de intensidade, por exemplo, para altos níveis 

de atividade econômica, quando esforços de abatimento dependem negativamente do PIB 

(Grand, 2013). Tal cenário é possível para um país que encontra-se na parte descendente de uma 

Curva de Kuznets Ambiental, logo com uma elasticidade-renda negativa para emissões de GEE20. 

 

É, portanto, possível notar que, caso a correlação entre os níveis de emissão e o PIB seja baixa, 

as vantagens de adotar metas de intensidade (atrelando emissões à atividade econômica) são 

consideravelmente reduzidas. Por esse motivo, metas de intensidade tendem a ser menos 

adequadas para economias (ou partes de economias) em que os níveis de emissões sejam 

                                                

20
 Para baixos níveis de PIB, hot air ocorreria caso o crescimento fosse negativo e a elasticidade-renda para emissões 

de GEE fosse maior do que 1. 
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independentes do PIB, por exemplo, emissões associadas à mudança do uso da terra (Jotzo & 

Pezzey, 2007; Newell & Pizer, 2008).  

 

Em contrapartida, países em que há uma forte correlação entre atividade econômica e os níveis 

de emissões de GEE e pequenas oscilações do nível de produto aparecem como melhores 

candidatos para metas de intensidade. 

 

É, contudo, importante destacar que todo país ou jurisdição possui ao menos uma fração de suas 

emissões que dependem de alguma forma da atividade econômica, em especial aquelas 

associadas aos setores energético, de transportes, indústria e resíduos (Grand, 2013). 

 

Cabe notar também que quaisquer limitações institucionais ou políticas podem eliminar as 

diferenças e alterar as consequências associadas com a escolha de qualquer meta, tais como 

distorções tributárias pré-existentes (Fischer & Springborn, 2011). 

 

Ainda assim, a intensidade de emissões de um país tende a ser um bom indicador do 

desempenho deste país com relação às suas políticas de clima e é um sinal do nível de 

decoupling entre o desenvolvimento econômico e emissões de GEE. Adicionalmente, o fato de a 

intensidade de emissões cair desde que a quantidade de emissões cresça menos que o PIB 

constitui um interessante incentivo para a promoção de inovações tecnológicas (Baumert, 

Bhandari, & Kete, 1999; Pizer, 2005). 

 

Por fim, a decisão por qualquer tipo de meta também depende da aceitação política desta por 

possíveis entes regulados tanto na esfera internacional quanto em um contexto doméstico. Nesse 

sentido, metas de intensidade possuem a vantagem de diminuir a importância de eventuais 

oscilações econômicas sobre os custos associados a reduções de emissões, em especial no caso 

de crescimento econômico mais vigoroso que o esperado.  

 

Tal argumento tem sido usado especialmente para que países em desenvolvimento participem 

das negociações internacionais de clima, com dois dos principais países emergentes, China e 

Índia, tendo ofertado compromissos voluntários de intensidade no acordo de Copenhagen, 

conforme discutido no tópico a seguir. 
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2.5 INTENSIDADE DE EMISSÕES EM COMPROMISSOS NACIONAIS 

Conforme mencionado anteriormente, a adoção de metas de redução (ou limitação) de emissões 

de GEE no âmbito internacional (p. ex.: Protocolo de Quioto) tem sido marcada majoritariamente 

pelo uso de metas absolutas.  

 

Uma das primeiras ocasiões em que metas de intensidade foram propostas em um contexto de 

compromissos nacionais relaciona-se às discussões que levaram à rejeição do Protocolo por parte 

dos Estados Unidos. Em 2002, a equipe do Presidente George W. Bush apresentou uma proposta 

de meta de intensidade, voluntária, para aquele país, atraindo a atenção para as metas de 

intensidade (Ellerman & Wing, 2003). 

 

Entretanto, a forma com que tal meta foi proposta e sua pouca ambição contribuíram para 

expandir a percepção equivocada de que metas de intensidade fossem inerentemente menos 

restritivas e estivessem associadas a resultados mais fracos (em termos de reduções de 

emissões). 

 

Apesar de a proposta norte-americana apresentar limitações, como não prever as medidas a 

serem tomadas para promover a queda na intensidade de emissões e configurar um cenário 

pouco ambicioso (Ellerman & Wing, 2003), ela era fundamentada na ideia de que a trajetória de 

emissões do país percorreria três etapas: i) Desaceleração; ii) Parada (ou nivelamento); e iii) 

Reversão das emissões de GEE. Para tanto a intensidade de emissões cresceria abaixo do 

crescimento do PIB (estimado em 3% a.a. para os EUA) em i, na mesma velocidade em ii e de 

forma mais rápida em iii (Figura 6). 
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Figura 6 – Caminho para estabilização das emissões de GEE nos EUA a partir de 2002 

 

Fonte: Adaptado de White House (2002). 

 

Tal proposta de desacelerar, parar e reverter (no inglês, Slow, Stop, and Reverse) possui como 

principal mérito apontar uma rota gradual para o decoupling das emissões de GEE do crescimento 

econômico, com níveis de ambição crescentes e que levam em consideração o potencial de 

crescimento da economia. 

 

Entretanto, cabe notar que a discussão acerca das metas de intensidade começou a ganhar maior 

destaque como um meio de permitir a participação de países em desenvolvimento em esforços de 

redução de emissão e em acordos internacionais (Baumert, Bhandari, & Kete, 1999; Frankel, 

1999). 

 

Exemplos de metas de intensidade em contextos nacionais 

 

Os compromissos submetidos por países como parte do Acordo de Copenhagen incluem, além de 

metas absolutas relativas tanto a níveis do passado como a cenários futuros de emissões 

(business as usual)21, dois países com metas de intensidade: China e Índia (Grand, 2013). 

                                                

21
 Adicionalmente, o Acordo possui países como Costa Rica e Maldivas que possuem o objetivo de atingir neutralidade 

de emissões de GEE, isto é, ter emissões líquidas zero (Grand, 2013). 
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A China se comprometeu a reduzir as emissões de GEE entre 40 e 45% por unidade do PIB até 

2020, em comparação com os níveis de 2005, enquanto a Índia se comprometeu com uma 

redução de 20 a 25% da intensidade de emissões por unidade do PIB entre 2005 e 2020 

(NRDC, 2010; Pahuja et. al, 2014). 

 

É, contudo, importante ressaltar que a meta chinesa cobre somente as emissões de CO2 da 

queima de combustíveis fósseis e de atividades industriais, não abarcando emissões de mudança 

do uso da terra e floresta (silvicultura). 

 

Adicionalmente, tais compromissos apresentam diferentes níveis de ambição, por exemplo, com 

estimativas dando conta de que um cenário business as usual para a China apresentaria uma 

redução de 24% na intensidade de emissões no período em questão, ao passo que a trajetória 

recente da intensidade na Índia já se encontra no intervalo proposto em sua meta (Stern & Jotzo, 

2010). 

 

Assim, caso os compromissos de ambos os países poderiam ser “traduzidos” em esforços de 

redução de emissões de 22% com relação a um cenário BAU para a China em 2020 e em um 

aumento das emissões em 0,4% com relação a um cenário BAU para a Índia em 2020 (McKibbin, 

Morris, & Wilcoxen, 2010). 

 

Similarmente, Stern & Jotzo (2010) compararam os esforços propostos por Índia e China com as 

metas absolutas mais recentes de Estados Unidos e União Europeia (submetidas como parte dos 

acordos de Copenhagen). Assim, a meta de redução de 17% das emissões dos Estados Unidos 

até 2020, com base em 2005, seria equivalente a uma meta de redução de intensidade de 42% no 

mesmo período. 

 

Para a União Europeia, a meta de redução de emissões de 20 a 30% em 2020 com relação aos 

níveis de 1990, equivalente a 18% a 28% de redução com relação aos níveis de 2005, poderia ser 

traduzida em uma meta de intensidade de 39 a 46% de redução (entre 2005 e 2020) (Stern & 

Jotzo, 2010). 
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É, portanto, possível notar que, conforme disposto anteriormente, metas de intensidade de 

emissões podem ser tão ambiciosas quanto metas absolutas, desde que assim desenhadas. 

A atratividade dessas metas ao associar os níveis necessários de abatimento de emissões ao 

crescimento econômico pode incentivar sua adoção, especialmente, por países em 

desenvolvimento, mas é importante que sejam ambiciosas o suficiente para que se alcance 

um decoupling absoluto entre crescimento e emissões de GEE. 
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3. INDICADORES DE INTENSIDADE EM ABORDAGENS SETORIAIS 
 

O presente capítulo discute o uso de indicadores de intensidade em políticas e ações de mitigação 

que possuem um enfoque setorial. O objetivo é aprimorar o entendimento sobre como tais 

indicadores podem ser utilizados em iniciativas setoriais, explorando seu possível papel no 

fortalecimento de instrumentos de políticas (públicas e empresariais) sobre mudança do clima. 

 

Em especial, o presente capítulo visa apresentar exemplos e análises sobre uso de indicadores de 

intensidade para a definição de estratégias de mitigação, o estabelecimento de metas de 

intensidade, monitoramento de desempenho, a definição de níveis aceitáveis de eficiência, entre 

outros, sempre partindo de um enfoque setorial. A seção aborda os setores energético e industrial, 

muito em função da representatividade desses setores no total de emissões do País, além de 

oferecer breve disposição acerca do setor agropecuário22. 

3.1 SETOR ENERGÉTICO 

Para a elaboração do Inventário Nacional de Emissões (MCTI, 2010b) e das estimativas anuais de 

emissões (MCTI, 2013; MCTI, 2014), o setor energético abarca também as emissões advindas da 

queima de combustíveis e emissões fugitivas da indústria de petróleo, gás e carvão mineral. Esta 

seção aborda, no entanto, somente a queima de combustíveis nos subsetores “transporte 

rodoviário” e “geração de energia elétrica23”. Juntos, estes dois setores representaram, em 2012, 

53% das emissões de CO2 do setor energético (MCTI, 2014). 

 

                                                

22
 Em 2012, as emissões do setor energético e industrial (contabilizando somente emissões de processos industriais) 

representaram 37% e 7% das emissões brasileiras, respectivamente (MCTI, 2014). Outro setor relevante em termos de 
emissões, o Agropecuário, foi discutido com maior profundidade no Produto 3 do presente projeto e é abordado apenas 
brevemente no presente documento.  
23

 Considera as seguintes fontes de emissão de CO2: Centrais Elétricas de Serviço Público e Centrais Elétricas 

Autoprodutoras. 
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Transporte rodoviário 

 

O uso de veículos automotivos ainda será prática predominante no País nas próximas décadas. 

De acordo com o Plano Nacional de Energia 2050 (PNE), a frota de veículos leves24 deve quase 

quadruplicar até 2050, passando de 35 milhões (2013) para 130 milhões em 2050 (EPE, 2014). 

Diante dessas projeções, surge a necessidade de se pensar em estratégias de mitigação que 

tenham um foco direcionado à redução da intensidade de emissões deste setor, para que o 

incremento no uso de veículos automotivos não resulte em um aumento proporcional em termos 

de emissões de GEE. No setor de transporte rodoviário, é possível olhar para a intensidade de 

emissões por meio de três diferentes enfoques25:  

 

 Intensidade de emissões da frota de veículos automotivos, 

 Intensidade de emissões dos combustíveis utilizados em veículos automotivos, 

 Intensidade de emissões de (outras) políticas públicas de mobilidade.  

 

A intensidade de emissões da frota de veículos automotivos pode ser representada pelo nível 

de emissões de GEE26 por km percorrido (GEE/km) por automóveis leves e pesados27. Pela 

intrínseca relação entre intensidade de emissões e eficiência energética28, a intensidade de 

emissões pode ser obtida por meio de indicadores de eficiência energética (por exemplo: 

combustível/km ou combustível/tku29). A Figura 7 apresenta a relação entre indicadores de 

intensidade energética e de emissões. 

 

                                                

24
 Veículos leves: correspondendo a ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, utilitário, 

caminhonete e camioneta (Contran, 2010). 
25 

Adaptado de (Farrell & Sperling, 2007): “Three fundamental strategies may be pursued to reduce GHG emissions in 

the transportation sector: improve vehicle technologies, reduce GHGs associated with fuels, and reduce vehicle travel” 

(p. 9).  
26

 Essencialmente CO2: As emissões de CO2 representam mais de 99% das emissões do setor de Transportes no Brasil 

(CH4 representa 0,17% e N2O representa 0,67% das emissões). Fonte: calculado a partir de MCTI (2013).  
27

 Veículos pesados: correspondendo a ônibus, microônibus, caminhão, caminhão-trator, trator de rodas, trator misto, 

chassi-plataforma, motor-casa, reboque ou semirreboque e suas combinações (Contran, 2010). 
28

Tendo em mente que um veículo mais eficiente utiliza menos combustível por distância percorrida e, 

consequentemente, emite menos GEE por quilômetro rodado.  
29

Tku: tonelada útil x quilômetro: Unidade de medida equivalente ao transporte de uma tonelada útil à distância de um 

quilômetro. 
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Figura 7 – Relação entre indicadores de intensidade energética e de emissões da frota de veículos 

automotivos 

 

 

Do ponto de vista tecnológico, é possível alcançar grandes avanços em termos de redução de 

intensidade de emissões de veículos automotivos. Na União Europeia, por exemplo, padrões de 

desempenho tecnológico (UE, 2009) resultarão, em 2021, em uma redução da intensidade de 

emissões de automóveis leves novos de 40%30. Nos EUA, projeções indicam que, em função da 

adoção de padrões similares ao europeu, a intensidade de emissões de GEE de automóveis leves 

novos cairá, em média, 45% até 202531.  

 

Nos dois casos (UE e EUA), indicadores intensidade foram utilizados pelo gestor público para 

balizar políticas públicas de mitigação no que tange à definição de níveis aceitáveis de intensidade 

e respectivas metas de redução, monitoramento do desempenho das diversas montadoras, entre 

outros.   

 

No caso europeu, a definição de níveis aceitáveis de intensidade de emissões considera o peso 

individual e médio dos veículos automotivos, e estipula metas globais (que consideram o peso 

médio dos veículos) e metas individuais. Assim, veículos com peso acima da média possuem um 

limite maior do que veículos com peso abaixo da média. No entanto, a meta individual para 

                                                

30 
Caindo de 160 gCO2/km em 2007 para 95 gCO2/km em 2021, em média (fonte: 

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/index_en.htm).  
31

 Caindo de 163 gCO2/km (2012) para 89 gCO2/km em 2025 (ABDI, 2012). 
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veículos pesados requer maiores esforços em termos de redução da intensidade de emissões do 

que para veículos mais leves.  

 

A Figura 8 traz a equação e respectivo gráfico para a fixação de metas em termos de intensidade 

de emissões para a frota e para cada veículo. 

 

Figura 8 – Definição de limites de emissões para veículos automotivos na União Europeia para 2015 

 

Obs.: CO2 = 130 + a x (M – M0), onde: CO2 = limite máximo por automóvel, 130 = limite médio 

global (gCO2/km), a = coeficiente de inclinação, M = Peso automóvel (kg) e M0 = Peso médio 

automóveis da UE (kg).  

Além da adoção de padrões de desempenho tecnológico, que impõem uma obrigação aos 

fabricantes de automóveis na forma de metas mandatórias, existem outras medidas que podem 

ser implementadas com o intuito de reduzir a intensidade de emissões de veículos automotivos 

(ANP, 2014; Mckinsey & Company, 2009; Farrell & Sperling, 2007): 

 

 Programas de etiquetagem veicular (mandatórios ou voluntários); 

 Programas de sucateamento (renovação de frota); 

 Incentivos creditícios (linhas de financiamento);  

 Medidas fiscais (incentivos fiscais);  

 Descontos em seguros automotivos; 
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 Descontos para a utilização de vagas/estacionamentos públicos.  

 

Programas de etiquetagem são iniciativas que buscam oferecer informações sobre o desempenho 

de veículos à disposição do consumidor. Em termos gerais, tais ações oferecem informações 

sobre o desempenho tecnológico e/ou energético (km/litro), ambiental (GEE/km ou poluentes 

convencionais32/km), de saúde e segurança, entre outros. Exemplos de iniciativas brasileiras que 

oferecem informações sobre níveis de eficiência energética e intensidade de emissões são: 

Iniciativa Nota Verde (IBAMA/MMA)33 e Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV – 

Inmetro/Conpet) 34,35.  

 

Sobre o PBEV, importa mencionar o Programa Inovar-auto, que concede incentivos tributários 

para produtores de veículos que aderirem ao PBEV36 e que consigam cumprir com níveis mínimos 

de eficiência energética até 201737. Reduções de alíquotas são, em alguns casos, proporcionais 

aos níveis de eficiência energética alcançados38 (GVCES, 2014).  

 

Um olhar voltado para a intensidade de emissões dos combustíveis39 promove o 

desenvolvimento de políticas e ações que objetivam estimular o uso de combustíveis com baixa 

intensidade de emissão de GEE no transporte rodoviário. A intensidade de emissões de 

combustíveis pode ser representada fazendo uso de um denominador comum, na forma de uma 

unidade energética padrão (GEE/MJ, GEE/tep, GEE/MWh etc.).  

 

                                                

32
 CO, NMHC e NOx, de acordo com https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/sel_marca_modelo_rvep.php  

33
 Mais informações sobre a Iniciativa Nota Verde: https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/sel_marca_modelo_rvep.php  

34
 O Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) existe desde 2008 e é coordenado pelo Inmetro em parceira 

com o Conpet (Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural). A adesão 
pelas montadoras de automóveis é voluntária e, para participar do programa cada fornecedor precisa divulgar 
informações de consumo de combustível de pelo menos 50% de seus modelos de automóveis zero km (INMETRO, 
2013). 
35

 Mais informações sobre o PBEV: http://pbeveicular.petrobras.com.br/ 
36

 De acordo com art. 7 do Decreto 7.819/2012, produtores de veículos no País podem participar do INOVAR-AUTO 

somente se atenderem, no mínimo, a dois entre três requisitos estabelecidos nos incisos II a IV deste artigo 7, sendo um 
deles aderir ao Programa de Etiquetagem Veicular.  
37

 De acordo com art. 4 do Decreto 7.819/2012, a habilitação ao INOVAR-AUTO é condicionada ao atendimento de 

alguns requisitos, sendo um deles o compromisso da empresa solicitante de atingir níveis mínimos de eficiência 
energética em relação aos produtos comercializados no País. O Anexo II deste mesmo Decreto define tais níveis de 
eficiência energética e seus correspondentes descontos nas alíquotas do IPI.  
38

 De acordo com Anexo II do Decreto 7.819/2012.  
39

 Ver também GVCES (2014) para mais informação sobre intensidade de emissões de combustíveis automotivos.  
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Padrões de combustíveis de baixo carbono são exemplos de regulações que possuem a 

finalidade de incentivar o uso de combustíveis que ofereçam menos impactos ao sistema 

climático. Este tipo de regulação já se encontra implementada na União Europeia40, Califórnia41 e 

em outras jurisdições42, e busca reduzir a intensidade de emissões média (tGEE/MJ) do total de 

combustíveis comercializados na jurisdição.    

 

Para definição da intensidade de emissões dos diferentes combustíveis automotivos, existem, em 

linhas gerais, dois métodos de contabilização: uma avaliação que considera as emissões 

pertencentes ao “ciclo de vida” do combustível, e outra que considera somente as emissões que 

decorrem do uso direto da fonte energética (emissões do escapamento, ou emissões “fim de 

tubo”).   

 

Uma abordagem “ciclo de vida” abarca todas as emissões que resultam da extração (ou cultivo) 

da matéria prima utilizada (petróleo, cana-de-açúcar etc.), produção, transporte e consumo, 

também chamadas de emissões “do poço à roda” para combustíveis fósseis ou “da semente à 

roda” para biocombustíveis.  

 

Tal enfoque, apesar de apresentar maior grau de complexidade, pode proporcionar uma visão 

mais acurada do total de emissões relacionadas ao uso de um determinado combustível. Isto 

pode trazer maior legitimidade às políticas e ações que visam reduzir a intensidade de emissões 

nos transportes rodoviários, pois possibilita o direcionamento de incentivos aos combustíveis que, 

de fato, podem ser considerados de baixo carbono. Os padrões de combustíveis de baixo carbono 

californiano e europeu, já mencionados anteriormente, fazem uso de avaliações do tipo “ciclo de 

vida”.  

 

É importante mencionar que a complexidade inerente a análises de ciclo de vida pode trazer um 

grau de incerteza demasiadamente alto43. Nesse sentindo, tal método de contabilização é melhor 

                                                

40
 http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/fuel/index_en.htm  

41
 http://www.arb.ca.gov/fuels/lcfs/lcfs.htm  

42 Algumas jurisdições focam também em padrões voltados para o incentivo de combustíveis renováveis que, de forma 

indireta, podem proporcionar uma redução das emissões de GEE. Exemplos de tais regulamentações são: EPA-USA 
Renewable Fuel Standard (RFS) (http://www.epa.gov/otaq/fuels/renewablefuels/) e UK-Renewable Transport Fuels 
Obligation (RTFO) (https://www.gov.uk/renewable-transport-fuels-obligation).   
43

 Exemplo de literatura que aborda este tema:  Venkatesh, Jaramillo, Griffin, & Matthews (2011). 
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utilizado quando já existem bancos de dados robustos e confiáveis, que contêm informações 

sobre as principais etapas do processo de produção e uso dos combustíveis inventariados.  

 

Reduzir a intensidade de emissões de GEE por meio de políticas de mobilidade consiste, 

principalmente, no oferecimento de infraestrutura para a circulação de pessoas e cargas de forma 

mais carbono-eficiente. Em específico, oportunidades de mitigação podem abranger dois tipos de 

ações: aquelas que focam em trazer melhorias para a infraestrutura e o uso dos modais44 de 

transporte de alta intensidade; ou ações que visam uma transferência para modais de baixa 

intensidade de emissões.  

 

A primeira abordagem, quando aplicada ao modal rodoviário, pode conter ações que visam trazer 

melhorias na malha rodoviária, na fluidez do tráfego e/ou no comportamento de motoristas.  

 

A segunda abordagem visa “reduzir o predomínio do modal rodoviário na matriz de transportes 

brasileira, através do uso intensivo e adequado das modalidades ferroviária e aquaviária 

[hidroviária], tirando partido de sua maior produtividade e eficiência energética/ambiental” (MME, 

2011). O transporte rodoviário, apesar de possuir alta intensidade de emissões, é o modal mais 

utilizado para o transporte de cargas e pessoas no país (CNT, 2014). 

   

Do ponto de vista da mobilidade urbana, destacam-se aqui as opções para políticas públicas que 

buscam incentivar modais de transporte e alternativas de mobilidade urbana com menor 

intensidade de emissões. A Tabela 1 traz dados sobre intensidade de emissões de alguns dos 

principais meios de transporte urbano, que demonstram a ineficiência em termos de emissões do 

transporte individual motorizado. 

 

                                                

44 Os principais modais de transporte e suas respectivas participações no transporte nacional de cargas e pessoas são: 

rodoviário (61,1%), ferroviário (20,7%), hidroviário (13,6%), dutoviário (4,2%), aéreo (0,4%) (CNT, 2014).  
 



 

 
 

60 

Tabela 1 – Intensidade de emissões de meios de transporte urbano motorizados 

Meio de transporte 
Intensidade de emissões 

(gCO2e/pkm45) 

Carro (média mundial) 110 

Ônibus (média mundial) 80 

Ônibus (Cidade de São Paulo, média 2008-2013)  64 

Metrô (média mundial)  50 

Metrô (Cidade de São Paulo, média 2008-2013) 4 

Fonte: Metro de São Paulo (2013). 

 

Geração de energia elétrica 

 

Apesar da predominância de fontes renováveis no Sistema Interligado Nacional (SIN)46,47, a 

crescente demanda por energia elétrica48, bem como a atual crise hídrica49, entre outros fatores, 

têm contribuído para uma maior participação de combustíveis fósseis no mix de energia elétrica 

oferecido no País.  

 

Em 2013, por exemplo, o uso de gás natural, derivados de petróleo e de carvão-vapor cresceu 

47%, 36% e 75% respectivamente, em relação ao ano anterior (Tabela 2). Isto gera 

consequências diretas sobre a intensidade de emissões50 do SIN, como pode ser observado na 

Figura 9. Entre 2012 e 2013, o consumo de energia elétrica cresceu 3,6% (EPE, 2014), já as 

emissões do setor de geração de eletricidade cresceram, nesse mesmo período, 60%51.   

 

                                                

45 pkm: passageiro por quilómetro.  
46 SIN: Sistema de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil. O Sistema Interligado Nacional é formado 

pelas empresas geradoras e transmissoras de energia das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da 
região Norte. Apenas 1,7% da energia requerida pelo país encontra-se fora do SIN, em pequenos sistemas isolados 
localizados principalmente na região amazônica. (Fonte: http://www.ons.org.br/conheca_sistema/o_que_e_sin.aspx).   
47

 66,21% da potência instalada (MW) no Brasil é proveniente de fonte hídrica (ANEEL, 2015).   
48 De acordo com a MME/EPE (2014), O consumo nacional de energia elétrica crescerá, até o fim de 2022, a uma taxa 

média de 4,1% ao ano.  
49 De acordo com a ONS, em dezembro de 2014, os reservatórios das principais usinas do País possuíam, em média, 

um volume útil de 24,83% de suas capacidades. No mesmo período em 2011, a média era de 58,13%.  
50

 Nesse trabalho, a intensidade de emissões de um sistema de geração, transmissão e distribuição de energia diz 

respeito à quantidade de CO2 emitida na produção de 1 MWh (ou seja: CO2/MWh).     
51

 Fonte: SEEG, Tabela Geral de Emissões 2014, disponível em http://www.seeg.eco.br/.    
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Tabela 2 – Geração de energia elétrica em 2013 e 2012 no Brasil 

Fonte 
 

2013 
(kwh) 

2012 
(kwh) 

Δ 
13/12 

Hidrelétrica 390.992 415.342 -5,90% 

Gás Natural  69.017 46.760 47,60% 

Biomassa 39.679 34.662 14,50% 

Derivados do petróleo  22.090 16.214 36,20% 

Nuclear 14.640 16.038 -8,70% 

Carvão-vapor 14.801 8.422 75,70% 

Eólica 6.579 5.050 30,30% 

Outras  12.241 10.010 22,30% 

Geração total  570.025 552.498 3,20% 

Fonte: EPE (2014).    

    

Para que a matriz elétrica brasileira possa ser capaz de suprir a crescente demanda por 

eletricidade sem abrir mão de seu caráter predominantemente renovável e, ao mesmo tempo, 

possa assegurar um abastecimento elétrico menos suscetível à escassez hídrica, faz se 

necessário o direcionamento de recursos e de políticas de incentivo à expansão da oferta de 

energia gerada por meio de fontes alternativas e renováveis52.  

 

Até certo ponto, é possível expandir a oferta de energia elétrica sem que seja necessário ampliar 

o parque gerador brasileiro, evitando custos e possíveis impactos socioambientais associados à 

construção de novas usinas53. Nesse sentido, o uso de indicadores de intensidade ganha 

destaque, pois permite a identificação de oportunidades de melhoria, principalmente relacionadas 

a ganhos de eficiência energética.  

 

Ganhos podem ser obtidos em termos de conservação de energia (redução do consumo), 

implementação de redes elétricas inteligentes (smart-grids) e em ações de 

repotenciação/modernização de usinas hidrelétricas existentes. Além de possuírem potencial de 

                                                

52
 Tais como: centrais eólicas, pequenas centrais hidroelétricas e bioeletricidade (conforme consta no Art. 6o, Decreto 

7390/2010), além da energia solar.    
53 Principalmente relacionados à construção de centrais hidrelétricas, tais como o deslocamento de comunidades que 

habitam áreas alagadas, perdas de ecossistemas alagados e gás metano que é emitido pela decomposição de matéria 
orgânica situada em áreas de reservatórios.     
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redução de intensidade de emissões, estas iniciativas apresentam, em termos gerais, menores 

custos por MWh adicionados ao Sistema54.  

 

Outra medida diz respeito ao desenvolvimento de sistemas de “geração distribuída” que, sob 

certas condições, podem representar ganhos não só de eficiência energética, mas também de 

redução de intensidade de emissões.  

 

Figura 9 – Intensidade de emissões SIN (tCO2/MWh) 

 

Fonte: MCTI (2015). 

Redes elétricas inteligentes (ou smart-grids) compreendem a utilização de tecnologias digitais 

avançadas para monitorar e gerenciar o transporte de eletricidade em tempo real, com fluxo de 

energia e de informações bidirecionais entre o sistema de fornecimento de energia e o cliente final 

(CGEE, 2012). Redes inteligentes proporcionam ganhos em termos de eficiência energética e de 

redução de perdas (técnicas e não técnicas55), que por sua vez representam ganhos de redução 

de intensidade de emissões.  

                                                

54
 Do ponto de vista econômico, faz sentido realizar ações de conservação energética quando o custo destas for inferior 

ao custo marginal de expansão da rede (CME), que em 2014 era de R$ 139/MWh. Fonte: 
http://www.epe.gov.br/geracao/Documents/NT-EPE-DEE-RE-052-2014-r1.pdf. 
55

 Perdas técnicas: Energia elétrica dissipada no sistema de distribuição decorrente das leis da física relativas aos 

processos de transporte, transformação de tensão e medição de energia elétrica. Perdas não técnicas: Todas as demais 
perdas, tais como furtos de energia, erros de medição, erros no processo de faturamento, unidades consumidoras sem 
equipamento de medição, dentre outros. Fonte: http://www.aneel.gov.br/biblioteca/glossario.cfm   
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No Brasil, existem diferentes iniciativas de projetos de PD&I para redes elétricas inteligentes, 

realizados em parceria entre concessionárias de energia elétrica, universidades, laboratórios e 

empresas fabricantes (CGEE, 2012).  

 

Em termos de regulamentação, já foram expedidas diferentes resoluções pela ANEEL, que 

dispõem sobre: (i) a utilização das instalações de distribuição de energia elétrica como meio de 

transporte para a comunicação digital ou analógica de sinais, (ii) a implantação de Sistema de 

Informações Geográficas (SIG); (iii) sistemas de bandeira tarifária; (iv) as condições para o acesso 

de micro e minigeração56 distribuída aos sistemas de distribuição; e (v) os sistemas de medição 

eletrônica (Lamin, 2013; ANEEL, 2013).    

 

Em termos gerais, a geração distribuída (GD) é uma expressão usada para designar a geração 

elétrica realizada junto ou próxima do(s) consumidor(es) independente da potência, tecnologia e 

fonte de energia57. As principais vantagens da GD são a economia que pode ser obtida em termos 

de infraestrutura de transmissão, redução de perdas relacionadas à transmissão e maior 

estabilidade dos serviços prestados.  

 

No Brasil, a GD é permitida para: “a produção de energia elétrica proveniente de 

empreendimentos de agentes concessionários, permissionários ou autorizados (...) conectados 

diretamente no sistema elétrico de distribuição do comprador, exceto aquela proveniente de 

empreendimentos hidrelétricos com capacidade instalada superior a 30 MW e termelétrico (fóssil) 

com eficiência energética inferior a setenta e cinco por cento”58.  

 

Conforme já mencionado, a GD oferece condições para o acesso de microgeração e minigeração 

distribuída aos sistemas de distribuição. No Brasil, a partir da publicação da Resolução Normativa 

ANEEL 482/2012, o consumidor tem a possibilidade de gerar sua própria energia e vender o 

excedente para sua rede de distribuição, por meio de um sistema de compensação de energia 

                                                

56
 Microgeração: Central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 100 kW e que utilize 

fontes com base em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada, conforme regulamentação da 
ANEEL, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. Minigeração: Similar à 
microgeração, porém, com potência instalada superior a 100 kW e menor ou igual a 1 MW. 
57

 Fonte: http://www.inee.org.br/forum_ger_distrib.asp  
58

 Art. 14, Decreto 5163/2004.  
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elétrica. Atualmente, 307 consumidores já estão operando como micro e minigeradores no 

Brasil59. 

  

A repontenciação ou modernização de usinas hidrelétricas antigas visa a extensão de suas 

vidas úteis, aumentando a geração de energia por meio de um potencial hidrelétrico já 

aproveitado, evitando impactos socioambientais muitas vezes decorrentes da construção de 

novos (grandes) empreendimentos hidrelétricos.  

 

De acordo com Castro e Burani (2004), o Brasil possui bom potencial de repontenciação em 

grande parte das usinas em operação, levando em consideração a existência de novos sistemas 

de avaliação da relação potência instalada/energia gerada, modelos de simulação e novos 

parâmetros de dimensionamento das usinas. Apesar deste potencial, um estudo preliminar 

elaborado pela EPE (2008), a repontenciação de UHEs antigas (mais de 20 anos de operação) 

traria um acréscimo à potência efetiva do SIN de somente 2,84%. 

 

Programas de etiquetagem: Sinalização ao consumidor 

Conforme mencionado anteriormente ao longo do relatório, as emissões de GEE decorrem não 

somente das tecnologias empregadas para a produção de bens e serviços, mas também dos 

hábitos e costumes de consumo da população, os quais podem, por vezes, levar à utilização 

ineficiente de recursos e ocasionar emissões de GEE desnecessárias. 

 

Os obstáculos para a adoção de práticas e/ou produtos mais eficientes podem ser resumidos em 

três diferentes aspectos: 

 

1. Assimetria de informações: consumidores não possuem o conhecimento acerca dos reais 

impactos, custos e benefícios associados aos diferentes produtos/serviços à sua disposição, 

enquanto fornecedores possuem. Tal assimetria comumente ocorre devido a problemas entre 

agente e principal, em que o responsável pela escolha de um produto não é o mesmo que o 

utilizará60. 

2. “Miopia” dos agentes: os consumidores atribuem peso maior aos eventos e custos que ocorrem 

no curto prazo frente a eventos que ocorrerão em um futuro mais distante, assim, não realizando 

                                                

59
 Fonte: http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ListaAgentes.asp?destino=9  

60
 Exemplo comum na literatura é o caso de construtoras de edifícios, as quais não utilizaram os apartamentos uma vez 

concluídos e, portanto, não possuem os mesmos incentivos dos futuros moradores para adoção de tecnologias e 
materiais que reduzam o consumo de energia (IEDI/FGV, 2010). 
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investimentos que reduziriam o consumo de energia (ou outros insumos) e, consequentemente, os 

gastos no futuro. 

3. Restrições orçamentárias: os consumidores não possuem os recursos necessários para adotar 

práticas ou produtos mais eficientes (IEDI/FGV, 2010; Thaler & Sustein, 2008). 

 

Ao passo que o terceiro aspecto requer políticas creditícias ou tributárias que reduzam os preços 

relativos daqueles bens e serviços menos intensos em consumo energético/emissões de GEE 

porém mais caros, de forma a torná-los mais atrativos para os consumidores, para os aspectos 1 

e 2 estratégias de divulgação de informações podem promover as mudanças de hábito 

necessárias para causar impactos positivos tanto no orçamento de consumidores quanto em 

termos de reduções de emissões (Thaler & Sustein, 2008). 

 

Uma das principais formas de difundir informações a potenciais consumidores são os programas 

de etiquetagem. Tais programas, em geral, apresentam baixo custo e alta eficiência, 

especialmente quanto voltados a produtos que possuem alto consumo energético (p. ex. ar 

condicionados) (IEDI/FGV, 2010). Adicionalmente, programas de etiquetagem podem ser 

aplicados em conjunto com outras políticas, tais como esquemas de tributação favoráveis a 

produtos menos energo-intensivos. 

 

Selos e etiquetas em produtos podem adquirir diversas formas e apresentar diferentes 

informações, por exemplo, representando uma simples recomendação (os chamados 

endorsement labels) ou realizando a comparação de um produto frentes aos demais de mesma 

categoria no que diz respeito ao uso energético do produto ou a intensidade de emissões de GEE 

associada ao seu uso. 

 

Dentre as vantagens de programas de etiquetagem estão: i) o tratamento uniforme para todos os 

produtores; ii) a redução das necessidades de investimento em aumento da oferta de energia61; iii) 

a elevação do bem estar do consumidor62; e iv) a provisão de incentivos à inovação tecnológica 

(como forma de acessar um mercado maior) (IEDI/FGV, 2010). 

                                                

61
 Isto ocorre uma vez que a demanda por energia tende a crescer a um ritmo inferior ao que seria observado caso as 

pessoas e empresas não adotassem produtos e práticas mais eficientes em decorrência do programa de etiquetagem, 
como exemplificado pelos dados do Procel apresentados na presente seção. 
62

 Ao adotar práticas e produtos mais eficientes no consumo de energia, os consumidores tendem a reduzir seu 

consumo de energia elétrica em termos absolutos e, consequentemente, seus gastos com eletricidade, liberando 
recursos para outros usos que possam elevar seu bem-estar. 
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Para o caso brasileiro, já é possível citar alguns exemplos de programas de etiquetagem, tais 

como o programa Procel Selo, que no ano de 2013 já contemplava 3.748 produtos em 36 

categorias e foi responsável por uma economia de 9.578 GWh, o equivalente a 98% de toda a 

economia promovida por todos os programas do Procel, os quais contribuíram para evitar a 

emissão de 935 mil tCO2e naquele ano (Procel; Eletrobrás, 2014). 

 

Similarmente, desde 2013 o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, já mencionado 

anteriormente, destinado a veículos leves, passou a apresentar informações de emissões de CO2, 

além dos dados de consumo de combustível e da classificação do veículo perante aos demais de 

sua categoria de acordo com esse consumo (INMETRO, 2013). 

 

Assim, para que programas de selos e etiquetagem possam representar um papel maior no que 

diz respeito à mudança de hábitos de consumidores e, consequentemente, menor consumo de 

energia ou combustíveis e emissão de GEE, é possível contemplar a expansão da cobertura 

destes programas para mais produtos e setores, bem como elevar a adesão de fabricantes. 

 

Por outro lado, também é possível tornar a interpretação dos selos e etiquetas ainda mais fácil, 

por exemplo, restringindo a quantidade de informações ao mínimo possível para que os 

consumidores não vejam a etiqueta como muito complexa63. Adicionalmente, campanhas de 

comunicação lembrando a população dos benefícios associados a compra de produtos 

certificados ou com melhores classificações em programas de etiquetagem também são formas 

de aumentar a eficácia dos programas já em vigor. 

3.2 SETOR INDUSTRIAL 

Um olhar voltado para a intensidade de emissões na indústria é especialmente útil para embasar 

estratégias que buscam incentivar (o desenvolvimento de) economias de baixo carbono, já que 

considera retrações e expansões produtivas e, portanto, torna possível analisar o real 

desempenho da indústria com relação a políticas sobre mudança do clima. Nesse contexto, 

                                                

63
 Exemplo de etiquetas com muitas informações, mas pouco poder de influência junto aos consumidores devido à sua 

complexidade são as informações nutricionais presentes em rótulos de alimentos, comumente ignoradas por seus 
compradores (Thaler & Sustein, 2008). 
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indicadores de intensidade podem ser utilizados para avaliar o nível de decoupling entre produção 

industrial e emissões de GEE. 

 

Abordagens que consideram somente níveis absolutos de emissão, apesar de relevantes, não 

conseguem abarcar mudanças em processos de produção e consumo e, desse modo, podem ser 

complementadas por indicadores de intensidade.  

 

Para setores produtivos, tal como o industrial, a intensidade de emissões pode ser representada 

pelo nível de emissões de GEE por unidade física produzida (por exemplo, tCO2e / t de produto). 

Este indicador pode incluir emissões diretas referentes ao uso de energia, de processos 

industrias, ou até mesmo emissões indiretas. Com a inclusão de emissões indiretas, caminha-se 

em direção a abordagens do tipo “pegada de carbono”64, que avaliam o ciclo de vida de produtos, 

podendo até mesmo abarcar emissões provenientes da utilização e disposição final do produto.  

 

Por outro lado, é possível ainda expressar a intensidade de emissões industriais somente 

considerando a energia necessária para produzir um produto (CO2e/MWh, CO2e/MJ etc.). Este 

enfoque pode ser relevante para políticas de mitigação voltadas especificamente para questões 

energéticas.  

 

Por fim, é possível também fazer uso de uma métrica de dimensão financeira para mensurar a 

intensidade de emissões de uma determinada atividade econômica, nesse caso, da produção 

industrial. Essa alternativa permite, por exemplo, identificar a razão entre a emissão de GEE e o 

valor econômico adicionado pelos bens produzidos, ou ainda em relação à receita obtida com o 

produto (CO2e/R$).  

 

Como já mencionado no presente relatório, indicadores de intensidade podem ser categorizados, 

em linhas gerais, em dois grupos: aqueles que possuem denominadores que representam 

métricas de dimensões físicas, e outros com denominadores que expressam métricas financeiras.  

 

Em estratégias de mitigação para o setor industrial buscam-se, acima de tudo, alterações em 

processos de produção e uso de energia que resultem em redução de emissões (seja esta 

                                                

64 Ver também a seção 1.5 sobre pegada de carbono.  
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absoluta ou relativa). Sendo assim, indicadores de intensidade físicos possuem aplicação mais 

apropriada, pois conseguem captar de forma mais efetiva a relação entre alterações em 

processos industriais e no consumo energético e o volume de emissões da fonte de emissão sob 

análise. 

     

Figura 10 - Indicadores de intensidade de emissões para produtos industriais 

 

 

 

Especialmente para o setor industrial, o uso de indicadores de intensidade em políticas públicas 

ocorre, sobretudo, para a definição de estratégias de mitigação, que representam não só ganhos 

em termos de redução de emissões, mas também evitam perdas de competitividade. Para 

economias emergentes, além de questões relacionadas à competitividade, indicadores de 

intensidade são importantes ferramentas para políticas climáticas que visam à compatibilização do 

desenvolvimento social e econômico com a proteção do sistema climático.  

 

No Brasil, o Plano Indústria65 é um bom exemplo de política setorial que usa indicadores de 

intensidade para nortear estratégias de mitigação. O Plano, formulado em consonância com a 

PNMC, estabelece um conjunto de medidas e instrumentos de incentivo à redução de emissões, 

visando “desenvolver políticas específicas para os setores responsáveis pelos maiores volumes 

                                                

65
 Plano Setorial de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima para a Consolidação de uma Economia de Baixa 

Emissão de Carbono na Indústria de Transformação (MDIC, 2013). 
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de emissões incluídos no Plano, que garantam sua competitividade internacional em termos de 

emissões de GEE por unidade de produto” (MDIC, 2013, p. 13).  

 

Apesar de possuir uma meta setorial absoluta66, O Plano Indústria busca alcançar a referida meta 

principalmente por meio de “um conjunto de ações (...) que (...) procurarão reduzir em termos 

relativos esse conjunto de emissões através do reforço de iniciativas em curso de racionalização 

do uso de energia e de matérias-primas, bem como da criação de novas políticas.” (MDIC, 2013, 

p. 17). Ou seja, busca-se alcançar a meta setorial absoluta por meio de ações que visam, 

sobretudo, aumentar a eficiência energética e produtiva.  

 

Além disso, indicadores de intensidade são peça fundamental das análises sobre níveis de 

emissão dos subsetores incluídos no Plano: Alumínio, Cal, Cimento, Siderurgia, Papel e Celulose, 

Química e Vidro. Tais análises apresentam comparações entre níveis de intensidades dos setores 

brasileiros supramencionados e médias internacionais e, em linhas gerais, observa-se um melhor 

desempenho da indústria brasileira.  

 

No mais, cabe notar que, das 24 ações transversais contidas na estratégia de implementação do 

Plano, sete contém ações voltadas para ganhos de eficiência de produção, eficiência energética 

e/ou intensidade de emissões.  

 

Em outros países, políticas públicas setoriais conferem importante papel aos indicadores de 

intensidade, principalmente em jurisdições que adotaram programas de relato contendo regras 

robustas de MRV e mecanismos de precificação de carbono, tais como União Europeia, Califórnia, 

Austrália67 e Nova Zelândia.  

 

No âmbito voluntário, diversas iniciativas empresariais fazem uso de indicadores de intensidade 

física (relacionas à produção industrial). Exemplo disso é o recém-lançado Padrão de 

Desempenho da Aluminium Stewardship Initiative (ASI), que estabelece princípios e critérios 

ambientais, sociais e de governança aplicáveis à cadeia de valor do alumínio. Em termos 

                                                

66 Redução de 5% do valor de emissões projetadas para 2020 (324,38 MtCO2e) num cenário business as usual, o que 

equivale a 308,16 MtCO2e (MDIC, 2013).  
67

 A partir de 1 de julho de 2014, o mecanismo de precificação de emissões australiano (Carbon Pricing Mechanism) foi 

abolido.  
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ambientais, o Padrão estipula níveis máximos de intensidade de emissões para produção de 

alumínio (ASI, 2014 ): 

 

 Plantas existentes devem demonstrar que seu sistema de gestão e de operação lhes 

permite, em 2030, limitar suas emissões diretas e indiretas de GEE (escopos 1 e 2) 

referentes à fundição em 8 tCO2e por tonelada de alumínio produzida. 

 Plantas construídas depois de 2020 deverão demonstrar que suas emissões diretas e 

indiretas de GEE (escopos 1 e 2) resultantes da fundição ficarão abaixo de 8 tCO2e por 

tonelada de alumínio produzida68. 

 

Com relação aos indicadores relevantes para a indústria de alumínio, é possível mencionar 

também os que utilizam a quantidade de alumina produzida no denominador, além dos 

indicadores de intensidade energética, com usam medidas como Joule, Megawatt-hora ou 

tonelada equivalente de petróleo (tep) no numerador. Esses indicadores são tão úteis quanto os 

de intensidade carbônica para indústrias energo-intensivas. 

 

Outro exemplo de aplicação setorial vem da indústria de cimento, a Cement Sustainability 

Initiative, que objetiva promover a compreensão, a gestão e minimização dos impactos do 

processo produtivo de cimento entre as empresas participantes. No que tange às mudanças 

climáticas, nota-se que a iniciativa acompanha o desempenho da intensidade de emissões, 

expressa em emissões de CO2 por tonelada de produto, tendo desenvolvido protocolo específico 

para contabilização das emissões69. Na indústria de cimento, mostram-se relevantes indicadores 

de intensidade cujo denominador é tanto a quantidade de cimento como a de clínquer, um produto 

intermediário.  

 

A indústria siderúrgica também desenvolveu padrões internacionais para contabilização de 

emissões de GEE relacionadas à produção de aço, seguindo uma abordagem por intensidade, 

isto é, focada no indicador expresso em tCO2e/tonelada de aço produzido. O programa voluntário 

                                                

68
 Observa-se que, de acordo com o Plano Indústria (MDIC, 2013), as emissões totais de GEE da cadeia de valor do 

alumínio, que inclui todas as etapas de produção, desde a mineração até a reciclagem, foram de 4,2 tCO2e por tonelada 
de alumínio. Já a média mundial, ainda de acordo como o Plano Indústria, foi de 9,6 tCO2e por tonelada de alumínio 
(ano não informado).  
69

 Detalhes sobre o protocolo estão disponíveis em: http://www.wbcsdcement.org/index.php/key-issues/climate-

protection/co2-accounting-and-reporting. 
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de relato de emissões da Word Steel Association (WSA) segue a norma ISO 14404: 2013 

(Calculation method of carbon dioxide emission intensity from iron and steel production). O 

principal objetivo da iniciativa é permitir que as empresas participantes sejam capazes de 

perceber em que nível de eficiência carbônica estão quando comparadas globalmente com outros 

produtores e identificar oportunidades de melhoria70. 

 

Por fim, cabe lembrar que em mecanismos de precificação indicadores de intensidade comumente 

utilizados na indústria são empregados para a diferenciação intra e intersetorial de participantes 

de sistemas de comércio de emissões (SCEs), no momento da alocação de permissões, conforme 

abordado no Capítulo 4.  

3.3 SETOR AGROPECUÁRIO 

Na agropecuária, como nos demais setores produtivos, a intensidade de emissões de GEE pode 

ser representada pelo nível de emissões por unidade de produto ou por meio de métricas 

financeiras. É possível ainda fazer uso de indicadores de produtividade, tais como índices de 

ocupação de pastagem, para mensurar avanços em termos de eficiência dos processos 

produtivos e correspondente redução de intensidade de emissões.  

 

Em especial para a pecuária de corte, medidas de eficiência na produção podem representar 

ganhos expressivos em termos de reduções absolutas de emissão, principalmente por meio de 

ações que focalizem a intensificação da pecuária, o tempo de abate e o manejo adequado de 

sistemas de pastagem. A intensificação da pecuária pode ser mensurada fazendo uso de 

indicadores de ocupação de pastagem, tais como UA71/hectare e e-carcaça72/hectare. Sobre 

sistemas de pastagem, a Tabela 3 traz, por meio do indicador GEE/GPV73, os níveis de 

intensidade de emissões para tipos pastagens encontrados no Brasil.  

 

                                                

70
 Detalhes sobre o programa estão disponíveis em: http://www.worldsteel.org/steel-by-topic/climate-change/data-

collection.html. 
71 Unidade Animal por hectare: Medida que padroniza peso dos animais de um rebanho corresponde a um animal de 

450 kg em 1 hectare.  
72

 Tonelada equivalente de carcaça. 
73 Ganho de peso vivo.  
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Tabela 3 – Sistemas de pastagem e respectivas intensidades de emissão de GEE (kgCO2eq/kg GVP) 

 

                      Fonte: EMBRAPA Agrobiologia (2013).  

 

É importante que discussões sobre intensidade de emissões na agropecuária brasileira avancem, 

considerando o duplo desafio colocado ao setor por meio do Plano ABC (Brasil, 2012), que visa 

estimular o crescimento do setor e, ao mesmo tempo, reduzir suas emissões. Nesse sentido, o 

incremento em termos de eficiência de processos produtivos se torna uma questão-chave, por ser 

o principal meio pelo qual este objetivo poderá ser alcançado.  

 

  

 

Sistema de Pastagem 
Emissão de CO2 eq /kg GPV 

Ganho de 
peso 

Emissão 
de CH4 

Emissão 
de N2O 

Emissão 
de CO2 

Emissão 
total GEE 

 (g/cab/dia) ...............................(g)........................... (kg) 

1 - Degradada – Brachiaria 
decumbens 

137 26.880 4.086 1.355 32,3 

  2 - Bom manejo sem N – B. 
decumbens 

191 13.714 2.675 847 17,2 

3 - Consórcio – B. decumbens e 
Stylosanthes guianensis 

364 7.226 1.921 684 9,8 

4 - Com 150kg N – Panicum 
maximum 

904 2.036 470 698 3,2 
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4. PAPEL DE INDICADORES DE INTENSIDADE EM INSTRUMENTOS 
ECONÔMICOS 

 

O conceito de intensidade pode ser empregado em diversas categorias de instrumentos, desde 

medidas de comando e controle até incentivos positivos. São comuns na regulação ambiental a 

adoção de padrões de intensidade que especificam a quantidade permitida de emissão de 

poluentes por unidade de produto e a concessão de incentivos tributários para produtos que 

apresentam maior eficiência energética.  

 

A combinação de indicadores de intensidade com instrumentos econômicos que flexibilizam o 

atendimento de metas por meio de trocas entre os participantes (comércio), no entanto, ainda são 

pouco frequentes na prática.  

 

O objetivo deste capítulo é explorar possibilidades de tratamento por intensidade no desenho de 

instrumentos que diretamente buscam precificar as emissões pelo viés do “pagador-poluidor”, 

sobretudo o comércio de emissões, e também outros que contribuem para objetivos de mitigação, 

embora não guardem correspondência direta com as emissões nem se baseiem no 

monitoramento específico destas. 

4.1 INDICADORES DE INTENSIDADE NO COMÉRCIO DE EMISSÕES 

Do ponto de vista da teoria econômica, os sistemas de comércio de emissões são considerados 

instrumentos baseados em quantidade, por definirem um limite máximo de emissões (cap) que 

podem ocorrer em um determinado conjunto de fontes, em contraposição à tributação das 

emissões, que corresponde a uma regulação baseada em preço, mas que não permite saber a 

priori a quantidade. Tradicionalmente, esses limites são definidos como valores fixos, porém as 

próximas seções buscam mostrar que a intensidade de emissões pode ser incorporada no 

desenho de SCEs tanto no estabelecimento do cap quanto na diferenciação de participantes 

durante a alocação das permissões, quando esta ocorre de forma gratuita. As duas possibilidades 

são discutidas a seguir. 
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É importante ressaltar que a presente seção não se dedica a analisar em profundidade todas as 

características de um SCE74, mas sim observar o papel desempenhado pelos indicadores de 

intensidade nesses sistemas.  

4.1.1 Definição do cap 

A incorporação de (indicadores de) intensidade na definição do limite de emissões significa que o 

cap em termos absolutos não é conhecido a priori. Ele é ajustado de acordo com uma regra 

previamente definida e, à medida que informações sobre a produção tornam-se disponíveis, é 

possível afirmar qual é o cap. A discussão sobre as vantagens e desvantagens associadas a 

limites fixos ou de intensidade é em grande medida muito similar àquela apresentada na seção 2.4 

para contextos nacionais. Alguns autores que se dedicaram à análise dos resultados atingidos por 

SCEs que adotam limites absolutos e limites de intensidade destacam como vantagens das metas 

de intensidade: 

 

 Redução da importância do desempenho econômico futuro e, com isso, redução da 

incerteza associada aos custos de cumprimento da meta; e 

 Redução da possibilidade do estabelecimento de metas que requerem pouco ou nenhum 

esforço de mitigação e geram um excesso de permissões no mercado (hot air) quando a 

produção é menor do que o esperado. 

 

A redução da incerteza associada aos custos de cumprimento da meta deve ser interpretada no 

contexto do debate sobre a escolha ótima de instrumentos para limitação das emissões, 

restringindo-se à tributação e ao comércio de emissões.  

 

Este debate teve início na década de 1970, sendo marcado pela publicação do artigo de 

Weitzman (1974), e se estende até os dias atuais. O resultado apresentado por Weitzman é 

bastante citado na literatura de regulação ambiental e sugere que, quando há incerteza em 

relação aos custos marginais de emissões, a regulação de quantidade (cap-and-trade) é preferível 

                                                

74 Para tanto, recomenda-se a leitura do Relatório “Elementos para a construção de um sistema de comércio de 

emissões” GVces (2013b). 
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à regulação de preço (imposto sobre emissões) se o dano marginal cresce a uma taxa superior à 

que crescem os benefícios marginais do abatimento.  

 

Entre alguns autores, parece não haver tanta incerteza com relação à inclinação relativa da curva 

de benefício marginal. Eles têm sugerido que esta é pouco inclinada, o que implica que a 

tributação de emissões gera menos ineficiência do que o comércio de emissões. Entretanto, na 

prática, e por motivações não necessariamente econômicas, têm surgido mais iniciativas de 

precificação por meio do comércio de permissões. Diante disso, o uso de intensidade no ajuste do 

cap emerge como uma possibilidade de redução de ineficiência do comércio de emissões. 

 

Por outro lado, também é possível listar algumas desvantagens das metas de intensidade. 

Primeiro, há um acréscimo de complexidade à implementação do instrumento, visto que a 

exigência de dados adicionais aos de emissões e a necessidade de ajustes constantes tornam a 

operação do comércio de emissões mais custosa.  

 

Segundo, há um caráter pró-cíclico em relação aos custos de abatimento: os caps de intensidade, 

se indexados ao PIB, por exemplo, ajustam para baixo o limite de emissões quando o produto 

cresce menos do que o esperado ou se contrai. Assim, o cap torna-se mais restritivo quando a 

conjuntura econômica oferece condições menos favoráveis ao crescimento das empresas.  

 

O cap absoluto, em contraposição, ameniza o impacto de ciclos recessivos, já que o arrefecimento 

da economia geralmente leva a demanda por permissões a ser mais fraca. Como a oferta de 

permissões não se altera, o preço das permissões tende a cair, facilitando a recuperação 

econômica ao impor custos menores às empresas. Nos ciclos de expansão econômica, o cap 

absoluto torna-se mais restritivo do que um cap indexado. A maior demanda por permissões, com 

oferta fixa, leva a um aumento do preço das permissões e, consequentemente, dos custos de 

produção para as empresas.  

 

Portanto, com a adoção de um cap absoluto, o comportamento de preços do SCE contribui para 

restringir crescimento econômico caso não haja alteração tecnológica significativa da produção. 

Por esse motivo, alguns veem o comércio de emissões com cap absoluto não tanto como uma 
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restrição absoluta ao crescimento econômico, mas sim como um “estabilizador financeiro”75 (Jotzo 

& Pezzey, 2007).  

 

Nesse sentido, do ponto de vista macroeconômico, o caráter pró-cíclico do cap indexado seria 

indesejável, mas esse aspecto divide opiniões de especialistas. Newell e Pizer (2008) e Jotzo e 

Pezzey (2007) acreditam que esse efeito é minimizado diante dos benefícios que a indexação traz 

ao instrumento de comércio de emissões. Além disso, não se pode afirmar que a indexação 

necessariamente tenha caráter pró-cíclico e pouco se explora a possibilidade de a indexação do 

cap ao crescimento do produto impor restrições maiores que aquelas de um cap absoluto, 

tornando-o anticíclico76. 

 

Terceiro, existem potenciais incentivos indesejáveis, por exemplo a percepção por parte das 

empresas de que elas podem adquirir (gratuitamente) mais permissões, caso aumentem sua 

produção (Newell & Pizer, 2008). Com relação a esse ponto, pode-se contra-argumentar com o 

fato de que, em qualquer modelo, as permissões podem ser leiloadas. Desse modo, mesmo que o 

cap aumentasse, as empresas ainda teriam de pagar pelas permissões. Caso fossem distribuídas 

gratuitamente, seriam concedidas mais permissões, porém com base nos níveis de eficiência em 

termos de intensidade de emissões. 

 

Por fim, há o aumento da incerteza com relação à quantidade de emissões que será atingida. 

Contudo, é importante enfatizar que, embora as metas de intensidade aumentem a variabilidade 

das emissões totais, elas reduzem a variabilidade na quantidade de abatimento (Jotzo & Pezzey, 

2007).  

 

                                                

75
 É interessante notar que Jotzo & Loschel (2014) empregam o termo “estabilizador automático” para se referir ao cap 

de intensidade adotado no programa piloto de Shenzen (ver mais detalhes sobre o programa abaixo). Nesse caso, 
importa ressaltar que a variável à qual o “estabilizador” se refere é o preço do mercado, dado que um cap de 
intensidade reduz impactos sobre preços decorrentes de desvios da taxa de crescimento econômico em relação à taxa 
de referência adotada. Assim, é preciso atentar para o fato de que em alguns casos, a preocupação com estabilidade 

volta-se ao desempenho da economia como um todo (como no argumento de Jotzo & Pezzey (2007); em outros diz 
respeito ao preço das permissões (ou custo de cumprimento da meta). Essa discussão reflete em parte o dilema 
enfrentado pelo regulador na escolha entre determinar quantidade ou preço das emissões, o que levou muitos 
estudiosos a explorar o desenho de instrumentos híbridos de precificação de emissões. 
76

 Cabe lembrar que a indexação da meta de intensidade ao crescimento do produto pode ser feita de modo a 

assegurar o decoupling absoluto, impondo uma taxa de redução da intensidade superior à taxa de crescimento do 
produto. 
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Formatos de incorporação de intensidade no cap 

 

É importante destacar que há diferentes formas de se incorporar o conceito de intensidade no 

estabelecimento do cap em um programa de comércio de emissões:  

 

1) Meta de intensidade pós-fixada do SCE: definição de um cap indexado à taxa de 

crescimento dos setores cobertos pelo comércio de emissões; 

2) Meta de intensidade pré-fixada do SCE ou definição de um cap que pode ser 

ajustado futuramente, integral ou parcialmente, em função do desempenho 

macroeconômico ou da produção dos setores cobertos77.  

 

O primeiro formato não encontra aplicação prática em nenhuma iniciativa. Nesse caso, nem a 

meta de intensidade é conhecida a priori, já que depende totalmente da taxa de crescimento 

observada ex-post. Pode ser usada, por exemplo, para assegurar um cap muito ambicioso, que 

garanta a reversão da trajetória de emissões mesmo com expansão do produto, caso a redução 

da intensidade de emissões seja superior à taxa de crescimento verificada nos setores cobertos 

pelo SCE. 

 

O segundo formato abrange casos em que o cap é definido a partir de uma meta de redução da 

intensidade de GEE do produto dos setores cobertos ou prevê a possibilidade de ajuste de acordo 

com o desempenho econômico desses setores, ou seja, é um cap ajustável. O cap pode estar 

completamente indexado ao crescimento dos setores cobertos pelo cap ou ter apenas uma 

provisão para ajuste parcial. 

 

Neste caso, o cap é usado como referência para a alocação inicial de permissões, mas ele pode 

sofrer alterações. Caso haja alocação gratuita, cumpre notar que o ajuste para cima poderá 

concretizar-se por meio de alocações adicionais, mas o ajuste para baixo requererá o 

cancelamento alocações gratuitas planejadas, mas não executadas ou mesmo a recompra de 

títulos por parte do órgão regulador, caso eles já estejam em poder das empresas. 

 

                                                

77 Cabe ressaltar que o indicador de intensidade pode ter um denominador medido tanto em unidades monetárias como 

em unidades físicas. 
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Enquanto os dois formatos apresentados incorporam o conceito de intensidade de GEE na 

definição do cap, como uma restrição agregada (isto é, para o conjunto das fontes emissoras 

cobertas pelo SCE), existe também a possibilidade de trabalhar metas de intensidade em 

sistemas de comércio como restrições individuais.  

 

Aqui, não há um cap propriamente nem alocação de permissões. A meta de redução da 

intensidade de emissões para os participantes é utilizada como linha de base para geração ou 

necessidade de compra de créditos conforme o desempenho deles, com a comercialização dos 

créditos ocorrendo posteriormente à verificação de desempenho das empresas/instalações 

participantes, seja em base anual ou em outros intervalos de tempo. O programa de Alberta, no 

Canadá, adota esse formato (conforme discutido abaixo). Outros programas envolvendo metas de 

eficiência energética e de maior participação de fontes energéticas renováveis também fazem uso 

desta abordagem (vide seção 4.3). 

 

A fim de ilustrar diferenças entre essas aplicações, são apresentadas algumas experiências 

práticas a seguir. 

 

Definição do cap nos programas piloto da China 

 

A primeira vez que um documento oficial mencionou a utilização de um comércio de emissões 

como instrumento de precificação de emissões na China foi o 12º Plano Quinquenal, que também 

estabeleceu uma meta de redução da intensidade de emissões de 21% a ser atingida até 2015 

em relação aos níveis de 2005, que está alinhada à meta de redução entre 40% e 45% da 

intensidade de emissões até 2020, também em relação a 2005 (Zhou & Delbosc, 2013). Essa 

meta nacional desdobra-se em metas específicas para as províncias e cidades. Chongqing 

apresenta uma meta de redução de 17%, ao passo que a província de Guangdong prevê uma 

redução de 19,5% na intensidade de suas emissões.  

 

Entre 2011 e 2012, cinco províncias e duas cidades chinesas começaram a planejar o 

funcionamento de sistemas piloto de comércio de emissões. Os programas de Shenzhen, Xangai, 

Pequim, Guangdong e Tianjin iniciaram operações em 2013, ao passo que os de Chongqing e 

Hubei foram inaugurados em junho de 2014 (Banco Mundial, 2014a). Em dezembro de 2014, a 
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Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma78 (NDRC, na sigla em inglês) publicou os 

primeiros elementos que devem compor a base legal de um SCE nacional a ser implementado em 

2016. Foram definidas as primeiras regras básicas do sistema, como a inclusão de seis gases 

(CO2, CH4, HFCs, PFCs, SF6 e NFC), a definição do cap nacional e a forma como será 

distribuído entre as 33 províncias, além dos princípios que devem nortear o programa de relato 

mandatório de emissões (CDC Climat, 2014).  

 

Entretanto, segue sendo necessária legislação nacional que autorize a utilização de penalidades 

em instrumentos de mercado que limitem as emissões de GEE, o que exigirá expansão da lista de 

poluentes sujeitos a penalidades severas (Zhang et al., 2014).  

 

A implementação dos sistemas piloto de comércio de emissões parece ser fruto do que Schreurs 

(2011) chama de “autoritarismo ambiental”, um modelo de autoritarismo que vem aceitando cada 

vez mais a necessidade de solucionar problemas ambientais, tais como a poluição local e 

mudanças climáticas, desde que isso não interfira nos objetivos de crescimento econômico. 

 

Além disso, a utilização de projetos piloto em algumas localidades antes de se instituir uma 

legislação nacional é prática relativamente consolidada no processo de formulação de políticas 

públicas na China, vista como importante oportunidade de experimentação e aprendizado, 

considerando-se a diversidade das circunstâncias regionais na China (Zhang et al., 2014). Apesar 

de alguns especialistas apontarem a falta de transparência nas regras adotadas para a definição 

dos limites máximos de emissões e alocação inicial das permissões (por exemplo, CDC Climat, 

2014), é interessante analisar de que forma os governos chineses estão lidando com a previsão 

de crescimento de suas economias.  

 

O cap do programa piloto de Guangdong foi estabelecido em 388 MtCO2e para o ano de 2013, e 

em 408 MtCO2e para 2014. Destes, 350 MtCO2e serão distribuídos às empresas participantes, e 

os demais 38 MtCO2e constituirão uma reserva. De forma similar, o piloto de Hubei estabeleceu 

um cap equivalente a 324 MtCO2e, que foi dividido em três categorias: a primeira destinada à 

                                                

78
 Subordinada ao Conselho de Estado, a NDRC estuda e formula políticas para o desenvolvimento econômico e social, 

muitas vezes com força de lei, porém é válido mencionar que leis gerais que afetam todo o país devem passar por 
diversas etapas de avaliação, inclusive apreciação do Congresso Nacional (Moretz-Sohn Fernandes, 2014). O 
departamento de mudanças climáticas da NDRC é apontado como a autoridade nacional competente para regulação do 
programa de relato de emissões que deverá apoiar o funcionamento de um SCE nacional (Banco Mundial, 2014b). 



 

 
 

80 

alocação inicial, a segunda corresponde a uma reserva para novos participantes e a terceira, uma 

“reserva governamental” (Banco Mundial, 2014b). 

 

Na prática, o papel das reservas de permissões que não são alocadas aos participantes 

inicialmente é constituir um componente variável do cap. Revisitando a abordagem de cap 

apresentada por Ellerman e Wing (2003) (seção 2.4), a reserva poderia ser acionada para ajustar 

o cap de acordo com a taxa de crescimento da produção dos setores cobertos ou desvios em 

relação a uma expectativa de crescimento que não se concretizou.  

 

Embora seja comum pensar na utilização da reserva para aumentar a oferta de permissões no 

mercado (elevar o cap), é possível que o órgão regulador adquira permissões em situações em 

que se verifique um excesso de oferta (assim, reduzindo o cap). Isso equivale a dizer que o SCE 

possui um cap híbrido, com uma parcela fixa predefinida, e outra possivelmente baseada em 

intensidade, dado que indexada ao crescimento econômico. 

 

Em contraste com as iniciativas europeia e californiana, o cap de um programa nacional de 

comércio de emissões na China, caso venha a se concretizar, possivelmente aumentará pelo 

menos ao longo dos primeiros anos de funcionamento a fim de acomodar necessidades de 

desenvolvimento. Nesse caso, o limite máximo estipulado para o SCE aumenta menos do que 

aumentaria em um cenário tendencial (Han et al., 2012). Nesse sentido, merece atenção o fato de 

que as iniciativas chinesas apresentam caps absolutos geralmente definidos para o ano de 

operação.  

 

O programa de Guangdong, por exemplo, estipulou uma quantidade maior para o cap de 2014 em 

relação a 2013, levando em consideração as metas de redução de emissões e políticas industriais 

da província, bem como o nível de “desenvolvimento econômico” (Banco Mundial, 2014b). 

 

Portanto, apesar de não estar claro que essas reservas previstas nos programas chineses 

servirão para ajustes futuros do cap em função dos níveis de produção, é razoável que os 

formuladores dos programas tenham pensado em utilizá-las caso o crescimento das economias 

supere as expectativas.  

 



 

 
 

81 

Metas de intensidade no Programa de Mudanças Climáticas do Reino Unido 

 

A seguir são apresentadas características marcantes e descrições do funcionamento de 

instrumentos que empregaram metas de intensidade no Reino Unido. 

 

Combinação de instrumentos 

No Reino Unido, algo muito mais complexo do que qualquer artigo acadêmico poderia ter sugerido 

foi posto em prática por meio da implementação de um conjunto de instrumentos, 

compreendendo: i) a introdução de um novo imposto, o Climate Change Levy (CCL); ii) acordos 

voluntários com setores industriais, os chamados Climate Change Agreements (CCA), 

estabelecendo metas de redução de intensidade de emissões ou de eficiência energética; e iii) 

comércio de emissões com uma meta absoluta de emissões, o UK Emissions Trading Scheme 

(UK ETS). 

 

O UK ETS foi desenhado para funcionar como um SCE convencional, ainda que voluntário, com 

um cap absoluto. Participantes diretos eram empresas que receberam um subsídio governamental 

assumindo compromissos de redução de emissões como contrapartida. Essas empresas 

participaram de leilões em que ofertavam a quantidade de abatimento para um dado volume 

financeiro.  

 

A adesão aos CCA era igualmente voluntária e dava acesso a um desconto de 80% na CCL. Além 

disso, tais empresas podiam acessar o UK ETS para atender às metas definidas no CCA, atuando 

como participantes indiretos do comércio de emissões, tanto para vender créditos (gerados por 

desempenho superior ao estipulado pela meta do CCA) como para adquirir permissões (caso não 

fossem capazes de atingir a meta setorial ou individual79).  

 

Embora as metas tenham sido firmadas entre o governo e associações setoriais, os CCA previam 

a utilização de dados no nível das empresas (target units) caso a meta agregada do setor não 

fosse atingida, para que pudessem ser identificadas e responsabilizadas as empresas que 

contribuíram para o não atendimento da meta. Empresas cujo desempenho fosse superior ao 

requerido pela meta poderiam optar por utilizar o excedente para compensar o desempenho 

                                                

79
 Ver adiante os dois modelos de participação de empresas do CCA no comércio de emissões. 
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inferior de outras empresas (a fim de cumprir meta setorial) ou transformá-lo em permissões para 

serem comercializados no UK ETS80.  

 

Os CCA facultavam aos setores decidirem o formato da meta, que poderia ser expressa em 

termos absolutos ou relativos81; referir-se a emissões (tCO2e) ou uso de energia. A elegibilidade 

para participar dos CCA inicialmente baseava-se na inclusão de processos cobertos por uma 

regulação de poluentes da União Europeia (EU Integrated Pollution, Prevention and Control – 

IPPC), mas expandiu-se para incluir critérios de intensidade energética, sendo importante 

destacar que esse conceito se aplicava a processos e não a instalações ou organizações (UK 

NAO, 2004). 

 

As metas estabelecidas sob os CCA podiam ser flexibilizadas, mesmo que definidas em termos 

relativos, como: i) regras associadas a mudanças na composição da produção, caso aumentasse 

a participação de produtos mais intensivos em energia ou houvesse condições desfavoráveis de 

demanda que afetassem o produto final; ii) bandas de tolerância – mediante a submissão de 

planos de ação para gestão de energia; iii) previsão de ajuste devido à existência de restrições 

relevantes, por exemplo impostas por outras regulações que afetem o consumo energético. 

 

A operação conjunta desses três instrumentos – CCA, CCL e UK ETS – envolveu mecanismos de 

controle bastante complexos, sobretudo entre empresas que aderiram ao CCA e podiam participar 

do comércio de emissões No que diz respeito à intensidade, é possível destacar alguns pontos 

que são apresentados a seguir. 

 

Interação entre o CCA e o UK ETS 

Mesmo com todas as possibilidades de flexibilização de metas, as empresas participantes dos 

acordos poderiam cumprir as metas adquirindo permissões negociadas no UK ETS. Por outro 

lado, as empresas do CCA também poderiam participar do UK ETS vendendo créditos caso 

tivessem um desempenho superior ao estabelecido no acordo.  

 

                                                

80
 O órgão regulador preocupava-se em assegurar que excedentes utilizados na compensação intrassetorial (sector 

balancing) não fossem convertidos em permissões, o que configuraria dupla contagem (DECC, 2008). 
81 Como esperado, apenas quatro setores escolheram metas absolutas (aço, aeroviário, revestimentos de parede e 

supermercados) (UK NAO, 2004). 
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Para os participantes indiretos (empresas que aderiram ao CCA) havia dois modelos distintos de 

participação no UK ETS: um por meio da associação setorial, em que os desempenhos das 

unidades poderiam ser compensados entre si; e outro baseado na participação individual das 

empresas, em que elas ficavam responsáveis por adquirir permissões, caso tivessem um 

desempenho insuficiente para atingir a meta, e podiam vendê-las caso o desempenho fosse mais 

do que suficiente (DECC, 2008).  

 

Para lidar com a possibilidade de empresas do CCA proverem créditos que poderiam aumentar o 

cap do UK ETS, foi estabelecida uma porta de acesso (gateway) entre os dois grupos de 

participantes – os participantes diretos sujeitos a um cap absoluto e os participantes que aderiram 

ao CCA e estavam sujeitos a uma meta de intensidade (na maior parte dos casos).  

 

Essa porta de acesso buscava assegurar que não haveria entrada líquida de créditos das 

empresas do CCA no UK ETS. A porta seria fechada caso o fluxo de créditos entrando no UK ETS 

fosse superior ao de saída de permissões. Na prática, essa porta nunca foi fechada porque os 

participantes diretos do UK ETS não tiveram grandes dificuldades para atingir as metas 

assumidas (Smith & Swierzbinski, 2007). 

 

Figura 11 – Interação entre UK ETS e CCA 
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Diferentes modelos de participação no comércio de emissões 

As empresas do CCA e respectivas associações setoriais ficavam responsáveis por escolher o 

modo de participação no comércio de emissões. O primeiro modelo de participação correspondia 

a participações independentes por cada unidade (target holder). Nesse caso, cada empresa 

participava do acordo setorial buscando atingir a meta individualmente assumida, sem confiar no 

desempenho das demais empresas do setor.  

 

As associações setoriais ficavam responsáveis por coletar informações no nível das unidades 

organizacionais para demonstrar que cada uma delas cumpriu a meta, considerando 

transferências do comércio de emissões. Os excedentes de desempenho só eram convertidos em 

permissões em nível individual, ou seja, não havia excedente em nível setorial. Mesmo nesse 

modelo, o desempenho individual só era verificado caso a meta setorial não fosse atingida. 

 

Já o segundo modelo previa que os excedentes individuais eram automaticamente destinados a 

compensar desempenhos abaixo do esperado para que o setor conjuntamente atingisse a meta.  

A vantagem deste modelo consistia no fato de serem necessárias poucas transações para que a 

meta do acordo fosse cumprida. Nele, as associações setoriais assumiam papel de maior 

relevância, uma vez que elas tinham responsabilidades além da consolidação de dados para 

demonstração de cumprimento da meta setorial, incluindo, por exemplo, a execução de 

transações financeiras e negociação sobre a distribuição dos custos entre as empresas caso 

fosse necessário adquirir permissões.  

 

É interessante notar que nem todas as empresas do setor precisavam concordar em adotar o 

segundo modelo de participação no comércio de emissões. Neste caso, a meta era desagregada 

de forma compatível com a proporção de empresas que aderiram ao modelo (DECC, 2008). 
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Figura 12 – Modelos de participação de empresas do CCA no UK ETS 

 

 

O fato de os CCA estabelecerem metas em dois níveis – setorial e unidades organizacionais – e 

permitirem que empresas que não cumpriram a meta se beneficiassem da redução no CCL chama 

atenção para potenciais problemas com abordagens setoriais. Nesse caso, verificou-se a 

possibilidade de direcionamento de incentivos a instalações pouco eficientes, já que, quando a 

meta setorial era atingida, mesmo empresas que não haviam cumprido (individualmente) a meta 

podiam fazer jus ao desconto no CCL.  

 

Essa prática penalizaria as empresas que empenharam mais esforços para se tornar eficientes 

por não se fazer diferenciação das instalações dentro de um mesmo setor e foi identificado como 

um risco também por Sawa (2008), ao avaliar possíveis mecanismos de mercado setoriais para o 

contexto internacional pós-Quioto. De todo modo, cabia às empresas definir a forma como 

participariam do acordo, definindo meios para evitar o problema do “carona”. Com isso, é preciso 

atentar para os incentivos que são oferecidos por meio do desenho do instrumento. 

 

Metas de intensidade na província de Alberta 

 

Para ilustrar a distinção que pode haver entre metas de intensidade, pode-se tomar como outro 

exemplo a iniciativa da província de Alberta, no Canadá. A estrutura de comércio de emissões de 

Alberta não prevê o estabelecimento de um cap, mas sim de uma meta de redução de intensidade 

para cada participante individualmente. Essa meta de redução se aplica a uma linha de base que 

varia de acordo com o tempo de existência de cada instalação e não inclui emissões de processos 

industriais.  
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Para instalações que já existiam em 2000, o objetivo era de reduzir em 12% a intensidade de 

emissões até 31 de Dezembro de 2007, em relação à intensidade média verificada entre 2003 e 

2005, e assim permanecer para o restante da operação da instalação. Posto de outra forma, as 

instalações já existentes devem manter suas intensidades de emissões abaixo de 88% da 

intensidade de emissões verificada entre 2003 e 2005 (Província de Alberta, 2007).  

 

A linha de base para novas instalações é estabelecida após três anos de operação e a meta de 

redução começa em 2% e aumenta progressivamente até atingir 12%. Novamente, a meta de 

12% é fixa, isto é, uma vez atingida, a instalação deve manter sua intensidade de emissões em 

até 88% da linha de base para todos os anos de operação, aspecto que tem suscitado críticas ao 

programa.  

 

Além de reduzir as emissões internamente, as instalações também podem cumprir com a meta de 

três diferentes maneiras: 

 

i) Pagando uma taxa a um valor fixo de CAD 1582 por tonelada de CO2e excedente destinada a 

um fundo para financiamento tecnológico na Província de Alberta (o Climate Change and 

Emissions Management Fund - CCEMC); 

ii) Adquirindo créditos de compensação (offset) de instalações da Província de Alberta que não 

estejam cobertas pelo programa, sendo que não há limites para o uso de tais créditos; e 

iii) Adquirindo créditos de instalações cobertas pelo programa que tenham atingido e alcançado 

reduções em suas metas de intensidade para além do necessário e desejam vender tais 

reduções extras (Província de Alberta, 2007). 

 

Assim, a iniciativa não envolve distribuição gratuita nem leilão de permissões. Instalações que 

atingem um desempenho acima do requerido pela regulação podem vender créditos de 

desempenho a instalações que não conseguiram cumprir a meta. Essa transferência de créditos 

ocorre ao final do ciclo e pode ser usada também para atender a meta da instalação que os gerou 

em anos subsequentes (banking). 

 

                                                

82
 Dólares canadenses (1 CAD = 2,28738 BRL). Cotação obtida em http://www.xe.com/ em 23 de Fevereiro de 2015. 
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Entre os anos de 2007 e 2011 o programa de Alberta havia promovido reduções de emissões de 

32,3 milhões de tCO2e e arrecadado aproximadamente CAD 312 milhões para o CCEMC. Em 

2010, por exemplo, as metas foram alcançadas em 42% via pagamentos ao CCEMC, 14% via 

ganhos de eficiência nas próprias instalações, 16% via compra de créditos de instalações 

cobertas pelo programa e 28% via offsets (EDF/IETA, 2013). 

 

Considerações sobre cap de intensidade 

 

Na prática, até o momento, nenhuma iniciativa chegou a empregar oficialmente um indicador de 

intensidade na definição do cap. No caso dos CCA, a avaliação do United Kingdom National Audit 

Office (UK NAO, 2004) indica que, mais do que assegurar um limite máximo de emissões, os CCA 

tinham como objetivo promover a eficiência energética das empresas participantes.  

 

Uma análise preliminar poderia concluir, então, que as metas de intensidade podem ser bastante 

úteis no desenho de políticas de incentivo à eficiência energética e/ou de emissões, mas não para 

garantir que as emissões não ultrapassem determinado limite. Entretanto, essa constatação vai de 

encontro às abordagens e conceitos apresentados no capítulo 2, que mostra que as metas de 

intensidade podem ser desenhadas de modo a assegurar uma trajetória de reversão (isto é, 

redução absoluta) de emissões. 

 

Em adição, tem sido cada vez mais discutida a possibilidade de ajustes no cap, como previsto em 

alguns programas piloto chineses e em debate para reforma do EU ETS. A crise econômica, 

possivelmente combinada a outras políticas públicas de eficiência energética e estímulo às fontes 

renováveis de energia, impactou severamente os preços das permissões no programa europeu.  

 

Ainda que seja controversa a questão sobre a necessidade de adequação do cap às 

circunstâncias econômicas, já que mudanças de regras durante o funcionamento do SCE podem 

prejudicar a confiabilidade do instrumento, a drástica queda nos preços das permissões do 

programa europeu levou diversos especialistas e formuladores de políticas a refletir sobre a 

necessidade de provisões para ajustes para assegurar que os objetivos iniciais sejam atendidos.  

 

Nesse contexto, é importante distinguir ajustes pontuais de ajustes constantes no cap. Diekmann 

(2013) lembra que ajustes ex-ante podem ocorrer durante planejamento do SCE em função do 
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orçamento de carbono alocado entre diferentes instrumentos e setores. O autor estende a 

possibilidade de ajustes ex-post a outros motivos além de desempenho macroeconômico, por 

exemplo um aumento de ambição na política de mitigação ou impactos não previstos de outras 

políticas públicas. Entre as regras para utilização de contas-reserva de permissões poderiam ser 

usados “gatilhos” associados a desvios do produto esperado. De qualquer forma, é fundamental 

que estas regras sejam definidas e comunicadas o quanto antes para tornar o regulamento do 

instrumento o mais transparente possível perante os participantes e investidores. 

4.1.2 Alocação de permissões  

Em linhas gerais, há dois principais métodos de alocação de permissões: por meio de leilões ou 

de forma gratuita. A alocação gratuita, também conhecida como grandfathering83, pode ser feita 

com base em diferentes critérios. 

 

A alocação gratuita baseada no nível histórico de produção e de emissões é relativamente mais 

simples de ser aplicada, uma vez que o principal requerimento é a existência de uma base de 

dados históricos desagregados por empresa ou instalação. Nesse caso, a quantidade de 

permissões concedidas é proporcional ao nível de produção ou de emissões. Entretanto, essa 

abordagem não faz distinção entre instalações eficientes e ineficientes, em termos de emissões 

de GEE (carbono-eficiência). Como o custo de abatimento geralmente aumenta conforme as 

empresas tornam-se mais eficientes, essa abordagem favorece empresas menos eficientes. 

 

A alocação de permissões por benchmarking leva em consideração os níveis de eficiência de 

emissões das unidades produtivas, em contraposição ao método que se baseia em emissões 

históricas, e é geralmente tratada como um recurso para que sejam reconhecidas ações de 

mitigação que foram realizadas antecipadamente, além de lidar com a entrada de novos 

produtores para os quais dados históricos não existem.  Esse método pondera a quantidade 

distribuída gratuitamente às entidades participantes do SCE não só pelo nível de produção física, 

                                                

83 Em um sentido estrito, o termo grandfathering não está relacionado ao recebimento de permissões sem custo, mas 

sim a um direito histórico de realizar determinada atividade, que pode ser transmitido a descendentes ou retido por uma 
entidade legal durante a sua existência (CE, 2000). No caso de SCEs, tal direito refere-se à possibilidade de emitir GEE 
sem ter de pagar por isso Entretanto, a literatura sobre instrumentos econômicos na regulação de emissões emprega o 
referido termo para designar a prática de alocação gratuita, seja baseada em emissões históricas, seja em benchmarks. 
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mas também por níveis de eficiência tomados como referência para o país ou região, expressos 

em tCO2e por unidade de produto.  

 

É importante ressaltar que o benchmark no contexto da alocação de permissões não significa um 

limite de emissão ou meta de redução de intensidade, mas sim um mero valor de referência para 

que a quantidade de permissões concedida leve em consideração o nível de eficiência produtiva 

das instalações. O comércio de emissões californiano e o European Union Emissions Trading 

System, em sua terceira fase de operação, recorreram ao método de benchmarking e constituem 

importantes iniciativas para o estudo de desafios práticos relacionados à definição de valores de 

referência (benchmarks) para a eficiência de emissões. 

 

Califórnia 

 

O sistema de comércio de emissões da Califórnia (California Greenhouse Gas Cap-and-Trade 

Program) é um elemento-chave na política de clima deste estado norte americano, o qual busca 

reduzir suas emissões de GEE aos níveis observados em 1990 até o ano de 2020 (Schatzki & 

Stavins, 2012). 

 

O teto de emissões do programa de cap-and-trade é fixo para cada ano (vide Tabela 4)84, contudo 

indicadores de intensidade possuem papel extremamente relevante no que diz respeito à 

alocação de permissões entre os participantes do programa85. 

 

 

 

 

                                                

84
 O total de permissões aumenta consideravelmente para o segundo período de cumprimento em razão da inclusão de 

novos setores (tais como fornecedores de gás natural, óleo combustível destilado e GLP) a partir deste período. 
85

 Dado o escopo do presente documento, a atual seção focará exclusivamente no papel desempenhado pelos 

indicadores de intensidade no que diz respeito à alocação de permissões aos entes regulados. Para melhor 
compreensão das políticas de clima do Estado da Califórnia e de seu programa de cap-and-trade, recomenda-se a 
leitura de IETA (2012) ou ainda uma visita ao site da California Air Resources Board 
(http://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/capandtrade.htm). 
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Tabela 4 – Orçamento total de permissões (teto) por ano de cumprimento no SCE californiano 

Período de 
cumprimento 

Ano Permissões        
(MtCO2e) 

Variação anual 

Primeiro 

2013 162,8 n.a. 

2014 159,7 -1,9% 

Segundo 

2015 394,5 n.a. 

2016 382,4 -3,1% 

2017 370,4 -3,1% 

Terceiro 

2018 358,3 -3,3% 

2019 346,3 -3,3% 

2020 334,2 -3,5% 

Obs.: n.a. = Não aplicável. 

Fonte: CARB (2011a). 

 

De forma simplificada, as permissões no SCE californiano são distribuídas entre a Conta de 

Reserva de permissões (para contenção de preços)86, os Leilões (contendo 10% das permissões 

para cada um dos anos de 2015 a 2020) e a Alocação Direta para as entidades cobertas87. Neste 

último método de alocação são empregados os indicadores de intensidade. 

 

A Alocação Direta para os participantes do programa é feita de acordo com a Equação 3, 

configurando uma metodologia de cálculo para alocação baseada em produto (output-based 

allocation). 

 

Equação 3 – Metodologia de cálculo para alocação baseada em produto para instalações industriais 

no SCE californiano 

𝐴𝑡 =  𝑂𝑎,𝑡−2 × 𝐵𝑎 × 𝐴𝐹𝑎,𝑡 × 𝑐𝑎,𝑡 + 𝑇𝑟𝑢𝑒𝑈𝑝𝑡 

                                                

86
 A “Allowance Price Containment Reserve” recebe 1% das permissões para anos 2013-2014; 4% das permissões para 

anos 2015-2017; e 7% das permissões para anos 2018-2020 (CARB, 2011a). 
87

 Adicionalmente, o SCE californiano prevê a alocação direta de permissões para distribuidores de eletricidade de 

acordo com um orçamento fixo para o setor, contudo, de forma a simplificar as discussões na presente seção, tal forma 
de distribuição não será abordada, mas sem prejuízos para as discussões aqui apresentadas. 
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Em que: 

 𝐴𝑡 é a quantidade de permissões alocada diretamente ao operador de uma instalação para 

o ano t; 

 𝑡 − 2 é o ano dois anos antes do ano t; 

 𝑎 é uma atividade coberta pela regulação (p.ex.: produção de cimento); 

 𝑂𝑎,𝑡−2 é a produção total (produto) referente à atividade a no ano t-2; 

 𝑩𝒂 é o benchmark por unidade de produto para a atividade a; 

 𝑨𝑭𝒂,𝒕 é o fator de assistência para a atividade a no ano t, termo utilizado para 

classificar setores de acordo com seu risco de fuga de carbono (carbon leakage); 

 𝑐𝑎,𝑡 é o fator de ajuste do orçamento de permissões, conforme a Tabela 5; 

 𝑻𝒓𝒖𝒆𝑼𝒑𝒕 é a quantidade de permissões (chamadas true-up) alocadas para levar em conta 

variações na produção (ou na alocação) não consideradas apropriadamente em alocações 

anteriores. 

Tabela 5 – Fatores de ajuste do orçamento de permissões na Califórnia (ca,t) 

Ano Fator de ajuste do cap 
(geral) 

Fator de ajuste do cap para setores 
com emissões de processos superiores 

a 50% 

2013 0,981 0,991 

2014 0,963 0,981 

2015 0,944 0,972 

2016 0,925 0,963 

2017 0,907 0,953 

2018 0,888 0,944 

2019 0,869 0,935 

2020 0,851 0,925 

Fonte: CARB (2011a). 

 

Indicadores de intensidade são encontrados tanto no benchmark quanto no fator de assistência. 

Adicionalmente as permissões true-up também têm papel relevante, ao corrigir as alocações de 

acordo com a variação da produção e merecem atenção. Esses três termos da equação serão 

tratados a seguir. 

 

Benchmarks 

 

No âmbito do SCE californiano, benchmarks de eficiência de emissões de GEE são “padrões de 

desempenho usados para avaliar a eficiência de emissões de GEE entre instalações similares ou 
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de operações dentro de um mesmo setor industrial, sendo fundamentais no cálculo das 

permissões alocadas direta e gratuitamente para cada instalação” (CARB, 2014). 

 

Para a construção de tais benchmarks, a California Air Resources Board (CARB) seguiu o 

princípio de “um produto, um benchmark”, evitando a diferenciação dos benchmarks por 

tecnologia, tipos de combustíveis ou matérias-primas utilizadas, tamanho e idade da instalação, 

ou ainda, circunstâncias climáticas. Adicionalmente, buscou-se utilizar informações de anos tidos 

como anos normais de operação (CARB, 2014). 

 

Essa abordagem se baseou no argumento de que todas as opções de abatimento de emissões 

(inclusive mudança de combustíveis, tecnologias, matérias-primas etc.) são “viáveis”. Todavia, 

implica maior dificuldade para aplicação de benchmarks na alocação de permissões a setores cuja 

produção é muito diversificada, tal como a indústria química. 

 

De forma geral, existem dois métodos para construção de benchmarks: (1) benchmarking com 

base em produção; e (2) benchmarking com base em energia, quando esta é um importante 

insumo para a atividade. O primeiro é uma função da quantidade de GEE emitida por unidade de 

produto (Equação 4), enquanto o segundo é função da quantidade de GEE emitida para produzir a 

energia utilizada em uma instalação (Equação 5). 

 

Equação 4 – Exemplo de fórmula para benchmark baseado em produção (CARB, 2014) 

𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 𝑑𝑒 𝐺𝐸𝐸 =  
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠 (𝑡𝐶𝑂2𝑒)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 (𝑡)
. 

Equação 5 – Exemplo de fórmula para benchmark baseado em energia (CARB, 2014) 

𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 𝑑𝑒 𝐺𝐸𝐸 =  
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠 (𝑡𝐶𝑂2𝑒)

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎 (𝑚𝑖𝑙ℎõ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐵𝑇𝑈)
. 

 

A principal diferença entre os dois métodos reside no fato de que benchmarks baseados em 

produção podem ser atualizados periodicamente de acordo com os níveis mais recentes de 

produção, enquanto benchmarks baseados em energia são fixos, constantes em uma linha de 

base histórica. Por esse motivo o uso de benchmarks baseados em produção é preferido no SCE 

californiano, sempre que possível (CARB, 2014). 
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Fator de assistência 

 

O segundo uso de indicadores de intensidade no SCE californiano ocorre para classificar os 

setores de acordo com seu risco de “fuga de carbono” (carbon leakage). Empresas de setores 

com alto grau de risco de fuga88 recebem uma maior proporção de suas permissões por meio de 

alocação direta gratuita. Isto é, possuem um Fator de Assistência (AFa,t) maior (CARB, 2013a). 

 

Para cada setor coberto pelo SCE, duas métricas são utilizadas para determinar o risco de fuga 

de carbono: Intensidade de Emissões (EI, na sigla em inglês) e Exposição Comercial (TE, na sigla 

em inglês) (CARB, 2013a).  

 

A Intensidade de Emissões é calculada para cada setor como tCO2e/US$ milhões de valor 

adicionado e categorizada em quatro níveis: 

 

 Alto: acima de 5.000 tCO2e/US$ milhões de valor adicionado; 

 Médio: de 1.000 a 4.999 tCO2e/US$ milhões de valor adicionado; 

 Baixo: de 100 a 999 tCO2e/US$ milhões de valor adicionado; e 

 Muito Baixo: abaixo de 100 tCO2e/US$ milhões de valor adicionado (CARB, 2013a). 

A Exposição Comercial é calculada como (importações + exportações)/(shipments89 + 

importações) e dividida em três categorias: 

 

 Alto: acima de (>) 19%; 

 Médio: de 10 a 19%; 

 Baixo: abaixo de (<) 10% (CARB, 2013a). 

Assim, a classificação do grau de risco (de fuga de carbono) dos setores cobertos pelo SCE 

californiano é determinada pela combinação dessas duas métricas, conforme disposto na Tabela 

6. 

 

                                                

88
 As chamadas indústrias EITE (Emission-Intensive Trade-Exposed) (Schatzki & Stavins, 2012). 

89
 Shipments (ou Total Value of Shipments) é o valor líquido recebido (ou a receber) de todos os produtos 

vendidos/carregamentos, tanto primários quanto secundários, bem como receitas diversas (tais como vendas de entulho 
ou de produtos comprados e revendidos sem nenhum processamento adicional) (United States Census Bureau, 2007). 
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Tabela 6 – Categorização do risco de fuga de carbono 

Risco de fuga de 
carbono 

Intensidade de emissões 
(EI) 

Exposição Comercial (TE) 

Alto 
Alto 

Alto 

Médio 

Baixo 

Médio Alto 

Médio 

Médio 
Médio 

Baixo 

Baixo 
Alto 

Médio 

Baixo 

Baixo Baixo 

Muito Baixo 

Alto 

Médio 

Baixo 
Fonte: CARB (2013a). 

 

Instalações dos setores com alta intensidade de emissões, por exemplo, são sempre 

consideradas como tendo alto risco de fuga de carbono e, portanto, possuindo fatores de 

assistência mais altos, conforme observado na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Fator de assistência (à indústria) no SCE californiano por ano 

Risco de fuga de 
carbono 

2013-2014 2015-2017 2018-2020 

Alto 100% 100% 100% 

Médio 100% 100% 75% 

Baixo 100% 100% 50% 

Fonte: CARB (2011a). 

 

Permissões true-up 

 

As permissões true-up90, conforme mencionado anteriormente, são alocadas para corrigir 

variações na produção ou na alocação de permissões em períodos anteriores, as quais não 

tenham sido propriamente levadas em consideração. Matematicamente, tais permissões são 

calculadas de acordo com a Equação 6 (CARB, 2011a). 

                                                

90
 Permissões true-up só é o termo utilizado para realização do cálculo de permissões a serem alocadas diretamente 

para entes regulados. Para fins do SCE californiano todas as permissões são igualmente equivalentes a 1 tCO2e. 
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Equação 6 – Cálculo de permissões true-up 

𝑇𝑟𝑢𝑒𝑈𝑝𝑡 =  𝑂𝑎,𝑡−2 × 𝐵𝑎 × 𝐴𝐹𝑎,𝑡−2 × 𝑐𝑎,𝑡−2 − 𝐴𝑡−2,𝑛𝑜 𝑡𝑟𝑢𝑒𝑢𝑝. 

 

O intuito dessas permissões é o de “ajustar o saldo” de permissões para o nível de atividade 

realmente verificado em t-2, dado que sua alocação foi baseada na produção verificada em t-4. 

Dessa forma, caso a produção aumente (diminua) entre t-4 e t-2, sua alocação em t será corrigida 

para cima (baixo).  

 

Tal característica minimiza os riscos de “hot air”, por exemplo, ao reduzir a alocação de uma 

instalação no ano t graças à queda de produção observada entre t-4 e t-2, algo especialmente 

importante em razão da existência de banking91 entre os períodos de cumprimento no SCE 

californiano. A Tabela 8 abaixo apresenta simulação para uma instalação fictícia de cimento de 

forma a clarificar o papel das permissões true-up. 

 

Tabela 8 – Simulação de cálculo de alocação de permissões com true-up 

  
Exemplo A: Crescimento da produção 

  
O B AF c At-no TU At-tu 

2017 t 120 0,742 1 0,953 70,7126 14,42448 85,13708 

2015 t-2 100 0,742 1 0,972 57,69792 0 57,69792 

2013 t-4 80 0,742 1 0,991 58,82576 0 58,82576 

2011 t-6 80 0,742 1 1 n.a. n.a. n.a. 

  
Exemplo B: Queda na produção 

  
O B AF c At-no TU At-tu 

2017 t 60 0,742 1 0,953 49.49882 -7,21224 42,28658 

2015 t-2 70 0,742 1 0,972 57.69792 0 57,69792 

2013 t-4 80 0,742 1 0,991 58.82576 0 58,82576 

2011 t-6 80 0,742 1 1 n.a. n.a. n.a. 
Obs.: Elaboração própria com base nos valores de B (Benchmark), AF (Fator de assistência) e c 

(fator de ajuste do cap) para o setor de cimento, conforme disposto em CARB (2011a), At-no 

(Alocação no ano t sem true-up) e At-tu (Alocação no ano t com true-up). 

 

                                                

91
 Banking é a retenção de permissões de um período de cumprimento para uso ou venda em futuro período de 

cumprimento (CARB, 2011a). 
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Relação entre alocações baseadas em produto e orçamento de permissões do SCE californiano 

 

Conforme disposto anteriormente, o programa de cap-and-trade da Califórnia possui um 

orçamento global de permissões fixo para cada ano; contudo a alocação de permissões de forma 

direta às instalações utiliza indicadores de intensidade e indexa o número de permissões 

disponíveis para uma instalação à sua produção. 

 

Assim, é importante observar como essas duas características do programa se relacionam. 

Novamente, o orçamento de permissões é dividido, basicamente, em Conta de Reserva, Leilões e 

Alocação Direta aos participantes. A Equação 7 exemplifica como tal cálculo ocorreria para o ano 

de 2017. 

 

Equação 7 – Exemplo da distribuição de permissões para o SCE californiano em 2017 (MtCO2e)  

𝑂𝑟ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡 = 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡 + 𝐿𝑒𝑖𝑙õ𝑒𝑠𝑡 + 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎çã𝑜 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎𝑡 

(Para 2017)  370,4 = 0,04 × 370,4 + 0,1 × 370,4 + ∑ 𝐴2017 

Ou ainda, ∑ 𝐴2017 = 370,4 − 51,856 = 318,544 

 

Os percentuais dedicados à Reserva e aos Leilões não são alterados, independentemente de 

quaisquer flutuações econômicas, entrada ou saída de participantes (em 2017, respectivamente, 

4% e 10%) (CARB, 2011a).  

 

Dessa maneira, caso a soma das alocações diretas aos participantes (de acordo com a Equação 

3) fosse superior ao total disponível após Conta de Reserva e Leilões (em 2017, 318,544 

MtCO2e), a alocação direta é realizada de forma proporcional para todas as instalações. A 

Tabela 9 simula esse cálculo para duas instalações. 
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Tabela 9 – Exemplo de distribuição de alocação direta realizada de forma proporcional (MtCO2e) 

  
Instalação A Instalação B 

 

Total MtCO2e 
Participação 

relativa 
MtCO2e 

Participação 
relativa 

∑ 𝐴2017 350,000 17,50 5% 10,50 3% 

Máximo disponível 318,544 15,93 5% 9,56 3% 

Permissões alocadas 
diretamente 

15,93  9,56 
 

 

Logo, o sistema de comércio de emissões da Califórnia apresenta certo grau de indexação dos 

esforços de abatimento de emissões ao crescimento econômico, ao mesmo tempo que mantém 

um orçamento fixo para o programa como um todo, garantindo a integridade ambiental do 

programa. 

 

European Union Emissions Trading System 

 

O maior sistema de comércio de emissões em vigor no mundo, o European Union Emissions 

Trading System (EU ETS), encontra-se em sua terceira fase de operação92, a qual se estende de 

2013 a 2020, cobrindo mais de 11 mil instalações nos setores energético e industrial em 28 

países, abarcando 45% das emissões de GEE da União Europeia (CE, 2014).  

 

O EU ETS assume que os leilões de permissões devem ser o método básico de alocação e, para 

tanto, prevê uma participação decrescente para a alocação gratuita, conforme verificado na 

Tabela 10, chegando a somente 30% das permissões destinadas ao setor industrial em 2020. Já 

para o setor energético todas as permissões devem ser adquiridas nos leilões. Em uma quarta 

fase, o programa prevê a extinção da alocação gratuita até 2027 para todos os participantes (CE, 

2014). 

 

Tabela 10 – Fator de alocação gratuita no EU ETS 

Ano  Fator de Alocação Gratuita 
para a Indústria 

2013  0,8000 

2014  0,7286 

                                                

92
 Para informações acerca das primeira e segunda fases do EU ETS, recomenda-se a leitura do Relatório “Elementos 

para a construção de um sistema de comércio de emissões” GVces (2013b). 



 

 
 

98 

Ano  Fator de Alocação Gratuita 
para a Indústria 

2015 0,6571 

2016  0,5857 

2017  0,5143 

2018  0,4429 

2019  0,3714 

2020  0,3000 

    Fonte: CE (2011). 

 

Assim, o programa ainda contará com uma parcela de permissões sendo distribuídas 

gratuitamente a instalações industriais na fase atual. Tal alocação gratuita é baseada em 

benchmarks que buscam reconhecer as melhores práticas associadas com a produção menos 

intensas em emissões. Adicionalmente, aqueles setores que apresentam um maior risco de fuga 

de carbono recebem uma maior parcela de permissões gratuitamente em comparação a setores 

menos expostos a tal risco (CE, 2014). 

 

Os benchmarks no sistema europeu são desenvolvidos também com base no princípio de “um 

produto, um benchmark”, e assim não diferenciando entre tecnologias ou combustíveis usados, 

tamanho e localização geográfica das instalações. Basicamente, o benchmark de um produto é 

calculado como a média da intensidade de emissões de GEE por unidade de produto das 

instalações entre as 10% mais eficientes na UE (CE, 2014). 

 

Uma vez calculado o benchmark de um produto, a alocação de permissões gratuitas para uma 

instalação que o produz é dada pela Equação 8. 

 

Equação 8 – Alocação gratuita de permissões na terceira fase do EU ETS 

𝐴 = 𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 × 𝑁𝐴𝐻 × 𝑓𝑐 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 × 𝑓𝑐 (
𝑞

𝑁𝐴𝐻
) 

 

Em que: 

 A = Quantidade de permissões alocada de forma gratuita; 
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 NAH = Nível de atividade histórico93; 

 fc intersetorial é o fator de correção que permite assegurar que o cap não será ultrapassado (Tabela 

11); 

 q = Quantidade de produto observada; 

 fc (q/NAH) = Este termo corrige alocação em períodos de produção abaixo do esperado, de forma a 

evitar sobrealocação de permissões. 

o 1 se q ≥ 0,5 NAH;  

o 0,5 se 0,25 NAH ≤ q < 0,5 NAH;  

o 0,25 se 0,1 NAH ≤ q < 0,25NAH; ou  

o 0 se q < 0,1 NAH. 

 

Tabela 11 – Fator de correção intersetorial na terceira fase do EU ETS 

Ano  CSCF  

2013  94,2721%  

2014  92,6347%  

2015 90,9781%  

2016  89,3041%  

2017  87,6121%  

2018  85,9037%  

2019  84,1740%  

2020  82,4382%  

     Fonte: CE (2013). 

 

Desta maneira, para a parcela das permissões que são alocadas de forma gratuita às instalações 

industriais, a intensidade de emissões é contemplada no cômputo dos benchmarks e, dessa 

forma, aquelas instalações que estão mais próximas do benchmark recebem, proporcionalmente, 

mais permissões gratuitas, sendo reconhecidas por sua melhor eficiência carbônica na produção. 

 

Programas piloto chineses 

 

No que diz respeito a programas de comércio de emissões em países em desenvolvimento, é 

interessante olhar para os sete programas piloto sendo conduzidos na China. Os programas estão 

                                                

93
 Definido como a mediana da produção histórica anual da instalação (ou sub-instalação) durante o período 2005-2008 

ou 2009-2010, sendo adotado o maior valor destes (CE, 2011). 
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sendo conduzidos com o objetivo de, eventualmente, subsidiar a construção de um possível SCE 

nacional na China e ocorrem nas seguintes províncias e cidades (IETA/EDF, 2014): 

 

 Cidades: Pequim, Xangai, Shenzhen, Tianjin, Chongqing; 

 Províncias: Hubei, Guangdong. 

 

De forma geral, a maioria desses programas apresenta limites (globais) absolutos de emissões, 

porém crescentes ao longo do tempo. Uma exceção é o programa de Pequim, que requer 

reduções anuais absolutas para as instalações reguladas, as quais receberão menos permissões 

a cada ano, começando em 2013 com 98% da média de emissões anuais no período 2009-2012 e 

caindo para 94% em 2015 (Banco Mundial, 2014a). 

 

A outra exceção digna de nota, em especial para o presente relatório, é o programa de Shenzhen, 

que possui uma meta baseada em intensidade de emissões e cuja alocação de permissões ocorre 

totalmente por meio de benchmark, em oposição aos demais sistemas piloto que optaram pela 

alocação de permissões baseada em emissões históricas (Zhong, 2014). 

 

A definição do cap no SCE piloto da cidade de Shenzhen atribui maior relevância para a relação 

entre as emissões de GEE, o crescimento econômico e a transição estrutural da economia da 

cidade, assim, adotando um maior peso para a incerteza associada ao nível do produto.  

 

De forma simplificada, o cap do programa é definido de acordo com os benchmarks setoriais94 e a 

expectativa de produto, com o objetivo final de reduzir a intensidade de emissões na cidade em 

32% até 2017, com relação a 2010, e limitando o crescimento das emissões absolutas a no 

máximo 10% com relação aos níveis observados em 2013 (Jiang, Ye, & Ma, 2014). 

 

No que diz respeito à alocação das permissões, tal programa apresenta uma característica 

inovadora, qual seja, um método baseado em teoria dos jogos, conforme explicitado na Figura 13. 

 

                                                

94
 Os setores inclusos no SCE de Shenzhen são: eletricidade, petróleo e gás, alimentos e bebidas, produtos eletrônicos, 

plásticos e borracha, e minerais não-metálicos (Jiang, Ye, & Ma, 2014). 
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Figura 13 – Método de alocação de permissões no programa piloto de Shenzhen 

 

Fonte: Baseado em Jiang et al. (2014). 

 

A ideia por trás da adoção deste método está na mudança do cenário comumente encontrado de 

“disputa” entre órgão regulador e empresas para o estabelecimento das alocações individuais 

para um “jogo” entre as empresas reguladas, que “competem” pelo cap (orçamento de 

permissões) do setor.  

 

Tal mudança de cenário ocorre uma vez que, caso uma empresa se dê por satisfeita com a 

primeira alocação proposta pelo regulador, ela aceita tal alocação; caso contrário, ela espera uma 

nova proposta na rodada subsequente. Quando uma empresa aceita a alocação, suas permissões 

são retiradas do cap do setor e as empresas restantes passam a “competir” pelas permissões 

ainda disponíveis para aquele setor. Desse modo, exige-se das empresas que ajam de forma 

estratégica, pois podem ficar com menos permissões do que as alocadas inicialmente caso 

aguardem muitas rodadas para aceitar uma proposta de alocação. 

 

Embora não seja explicitado por Jiang et al. (2014), a ideia de trazer elementos da teoria dos 

jogos possivelmente se apoia no que se convencionou chamar de “dilema do prisioneiro”, segundo 

o qual os participantes individualmente teriam incentivos a fazer ofertas de alocação que as 

levariam a um resultado subótimo, isto é, que não é eficiente do ponto de vista do setor como um 

todo, quando comparado à possibilidade de agir de forma cooperativa. O fato de haver repetidas 

rodadas poderia influenciar o comportamento das empresas, no sentido de incentivar cada 

empresa a revelar sua verdadeira necessidade de permissões, o que consistiria uma possível 

solução para o problema de informação assimétrica entre empresas e regulador. 

 

Regulador 
determina um 
cap para cada 

setor

Histórico de 
intensidade e 

benchmarks são 
informados às 

empresas

Empresas 
submetem 

expectativa de 
produção e 

demanda por 
permissões

Empresas 
competem por 

permissões 
gratuitas com 
empresas do 
mesmo setor

Se satisfeita, 
empresa sai do 

jogo –
quantidade é 

deduzida do cap
do setor

Exige-se maior esforço 
de empresas com maior 

intensidade de 
emissões

Se não satisfeita, 
empresa 

participa de uma 
nova rodada
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Este método, ainda que possa aumentar a complexidade do processo de alocação de permissões, 

reduz os problemas associados à assimetria de informações entre regulador e regulados, por 

exemplo porque as empresas possuem melhores informações acerca de expectativas de 

produção e de custos de redução de emissões do que o órgão regulador, sabendo com maior 

precisão, portanto, a quantidade de esforço que consegue realizar para reduzir sua intensidade de 

emissões. 

4.2 IMPOSTO SOBRE EMISSÕES DE GEE BASEADO EM INDICADORES DE INTENSIDADE  

A utilização de indicadores de intensidade em tributos sobre emissões possui menor relevância, e, 

ainda que algumas possibilidades sejam abordadas na literatura, poucos são os exemplos de 

esquemas de tributação em que os indicadores de intensidade de emissões são utilizados como 

um dos critérios para definição das alíquotas a serem pagas por diferentes agentes. 

 

Uma primeira possibilidade que emerge na literatura acadêmica, porém ainda sem aplicações 

práticas, é a tributação das emissões que ultrapassem um benchmark setorial. Tal vertente, 

proposta por autores como Almutairi & Elhedhli (2014), possui como vantagem a estabilidade de 

preços para as emissões em excesso, protegendo as empresas de oscilações inesperadas de 

preços que podem ocorrer em um SCE e, assim, diminuindo as incertezas com relação aos custos 

de redução de emissões. 

 

A tributação de emissões acima de um benchmark tem o claro objetivo de incentivar grandes 

emissores de GEE a reduzir sua intensidade carbônica, contudo sem impor restrições e, 

consequentemente, custos àqueles agentes que já possuem altos níveis de eficiência (em termos 

relativos) (Almutairi & Elhedhli, 2014). Um exemplo de como tal esquema funcionaria é 

apresentado na Figura 14. 
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Figura 14 – Exemplo de tributação de emissões acima de benchmark 

 

Obs.: IIC = indicador de intensidade carbônica. 

 

Conforme explicitado no exemplo acima, para cada empresa são calculadas as emissões que esta 

teria caso produzisse no benchmark de seu setor ou atividade e comparadas com as emissões 

efetivamente observadas. Aquelas emissões em excesso, seriam tributadas. 

 

Uma dificuldade associada ao desenho de tal esquema reside em como agrupar as instalações 

em setores, subsetores ou atividades, de forma a comparar somente atores com 

práticas/tecnologias similares e ao mesmo tempo reconhecer os esforços daqueles mais 

eficientes; todavia, cabe ressaltar que tal dilema também existe para os SCE em que a alocação 

de permissões é feita de acordo, entre outros fatores, com um benchmark. 

 

Uma segunda possibilidade de incorporação de indicadores de intensidade em um esquema de 

tributação é a concessão de incentivos atrelados a ganhos de eficiência carbônica, conforme 

disposto pelo Projeto de Lei nº 4.611/2012, o qual propõe “a redução de IPI para produtos 

adequados à economia verde de baixo carbono”. 

  

Dentre os critérios sugeridos para tal redução de IPI estão: 

 

I. Redução da intensidade de carbono e de emissões de Gases de Efeito Estufa por unidade do 

produto, verificada tanto no processo produtivo como na utilização do produto, quando pronto para o 

consumo; 

II. (...) 

Exemplo: 
Benchmark – 0,4 
tCO2e/tonelada 

de produto 

Empresa Alfa produz 
10.000 toneladas e 
emite 5.000 tCO2e 

(IIC=0,5) 

Quantidade de emissões 
tributadas = 1000 tCO2e  

Empresa Beta produz 
8.000 toneladas e 
emite 3.000 tCO2e 

(IIC=0,375) 

Empresa não tem volume 
de emissões sujeito à 
tributação 
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III. (...) 

IV. (...) 

V. (...) 

VI. (...) 

VII. Redução da intensidade de energia por unidade do produto, com maximização do uso de energias 

renováveis e de rede inteligente de energia que tenha interligado eficientemente diferentes formas 

de energia; 

VIII. Redução da intensidade do uso de transporte rodoviário por unidade do produto (Câmara dos 

Deputados, 2014). 

 

Tal PL, uma vez revisto na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 

observou a alteração do tributo para a concessão dos incentivos com reduções de alíquotas 

passando a ser propostas no PIS/Pasep e na Cofins, em vez de no IPI, uma vez que muitos 

produtos já são isentos deste último tributo.  

 

O indicador de intensidade carbônica a ser utilizado seria quilo de CO2e emitido por quilo de 

produto faturado, com as emissões de GEE sendo aferidas conforme as especificações do 

Programa Brasileiro GHG Protocol, levando em consideração as emissões de Escopo 1.  

 

Assim, uma vez comprovada e verificada a redução da intensidade carbônica, as empresas 

observariam as seguintes reduções de alíquotas de PIS/Pasep e Cofins, conforme disposto na 

Tabela 12, somente para “a unidade de negócio inventariada por meio do Programa Brasileiro 

GHG Protocol” (Câmara dos Deputados, 2014). 
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Tabela 12 – Redução das alíquotas de PIS/Pasep e Cofins conforme PL nº 4611/201295 

Redução da alíquota de 
PIS/Pasep e Cofins 

Duração do incentivo (anos 
consecutivos) 

Redução da intensidade de 
carbono dos produtos – a 

partir do ano-base 

20% 2 10% 

40% 4 20% 

60% 6 30% 

80% 8 40% 

100% 10 50% 

Fonte: Câmara dos Deputados (2014). 

 

Por fim, outra possibilidade de tributação baseada em indicadores de intensidade de emissões de 

GEE é aquela sobre combustíveis levando em consideração não somente as emissões diretas 

associadas a seus processos, mas também aquelas decorrentes do uso (queima) destes 

combustíveis. 

 

O objetivo desse esquema de tributação é o de estimular a produção e consumo de combustíveis 

com baixa intensidade de emissões de GEE ao internalizar os impactos climáticos associados à 

própria queima e, assim, incentivar consumidores a reduzir seu consumo ou optar por fontes 

energéticas menos intensas em emissões. 

 

Um exemplo de jurisdição a adotar um imposto de carbono sobre combustíveis fósseis como parte 

de uma política de clima é a província de Colúmbia Britânica, no Canadá, a qual possui como 

meta reduzir suas emissões de GEE em 33% abaixo dos níveis observados em 2007 até 2020 

(David Suzuki Foundation, 2008). 

 

O imposto sobre o carbono está em vigor naquela província desde julho de 2008, com as 

alíquotas aumentando anualmente até o patamar máximo estabelecido em julho de 2012. O 

esquema de tributação começou com alíquotas consideradas baixas de forma a permitir a 

adaptação das pessoas e dos negócios (British Columbia Ministry of Finance, 2014). 

 

                                                

95 O projeto de lei foi arquivado em 31/01/2015, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados. 
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As alíquotas desde 1º de julho de 2012 têm por referência um valor de 30 CAD96 por tCO2e, 

traduzidas em alíquotas específicas para cada tipo de combustível com base em seus conteúdos 

de carbono. Assim, combustíveis com menor conteúdo de carbono possuem alíquotas inferiores, 

conforme mostrado na Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Alíquotas do imposto sobre carbono de Colúmbia Britânica desde 1º de Julho de 2012 

 Unidade para tributação Alíquota (CAD) 

Gasolina Centavos/litro 6,67 

Diesel Centavos/litro 7,67 

Combustível de Jato/Aviação Centavos/litro 7,83 

Gás natural Centavos/metro cúbico 5,70 

Propano Centavos/litro 4,62 

Carvão – alto poder calorífico Centavos/tonelada 62,31 

Carvão – baixo poder calorífico Centavos/tonelada 53,31 

Fonte: British Columbia Ministry of Finance (2014). 

 

É fundamental notar que o imposto sobre carbono de Colúmbia Britânica é, por desenho, “revenue 

neutral”, isto é, cada dólar canadense gerado pelo imposto é retornado à população local por meio 

da redução de outras taxas. Assim, o Ministério das Finanças local é obrigado a anualmente 

preparar um plano para “reciclagem” das receitas advindas do imposto sobre carbono ao longo 

dos três anos subsequentes (British Columbia Ministry of Finance, 2014). 

 

Para o ano fiscal 2013/14, na realidade as reduções de outros impostos excederam em CAD 20 

milhões as receitas de aproximadamente CAD 1,2 bilhão provenientes do imposto sobre carbono 

(British Columbia Ministry of Finance, 2014). Logo, o principal objetivo da política é o de corrigir os 

preços de combustíveis com base em sua contribuição às mudanças do clima e não o de 

aumentar a arrecadação de impostos na província. 

 

Estimativas preliminares dão conta de que, na ausência de todas as outras estratégias de 

reduções de emissões na província, o imposto sobre carbono levaria à redução de 3 milhões de 

tCO2e anualmente até 2020, o que corresponde a cerca de 8% de todo o esforço necessário para 

alcançar a meta global da Colúmbia Britânica (David Suzuki Foundation, 2008). 

 

                                                

96
 Dólares canadenses (1 CAD = 2,28738 BRL). Cotação obtida em http://www.xe.com/ em 23 de Fevereiro de 2015. 
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Ainda assim, e conforme mencionado no início deste tópico, esquemas de tributação de emissões 

têm tido rara ocorrência internacionalmente, com programas de comercialização de permissões a 

emitir recebendo, por ora, maior atenção nas jurisdições que buscam precificar, de alguma forma, 

as emissões de GEE. 

 

Há, contudo, que se destacar o papel desempenhado também por outros instrumentos 

econômicos em políticas de mitigação de emissões e sua relação com indicadores de intensidade, 

o que será feito no tópico a seguir. 

4.3 INDICADORES DE INTENSIDADE EM OUTROS INSTRUMENTOS ECONÔMICOS 

A presente seção apresenta brevemente alguns outros programas já em vigor e que oferecem de 

alguma maneira incentivos para a redução de emissões de GEE, ainda que de forma implícita ou 

como cobenefício de se alcançarem os objetivos destes programas. Os exemplos cobrem os 

programas de comercialização de certificados de intensidade carbônica para combustíveis na 

Califórnia e de eficiência energética na Índia. 

 

Em ambos os casos indicadores de intensidade de emissões podem ser (e são) utilizados em 

alguma etapa do programa, em especial como forma de comparar e ranquear produtos e 

empresas similares. 

 

Programa Low Carbon Fuel Standard 

 

Um exemplo de uso de indicadores de intensidade em outros instrumentos econômicos é 

encontrado no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, no programa Low Carbon Fuel Standard 

(LCFS), o qual estipula como meta a redução da intensidade carbônica (em tCO2e/MJ) do total de 

combustíveis comercializados por fornecedores (produtores ou importadores) de combustíveis 

atuantes no estado em 10% até 2020 (CARB, 2011c). 

 

Para tanto, o programa considera as emissões ao longo de todo o ciclo de vida dos combustíveis, 

isto é, emissões de GEE associadas com o processo de extração ou cultivo, produção, 

distribuição e consumo (queima) do combustível, o que para o caso dos biocombustíveis implica a 

contabilização das emissões associadas a mudanças de uso do solo. 



 

 
 

108 

 

De forma geral, em um ano cada fornecedor de combustível deve garantir que a intensidade 

carbônica (CI, na sigla em inglês) de sua cesta de combustíveis atende à meta de intensidade 

carbônica para aquele ano específico e, assim, reduções na intensidade carbônica de um tipo de 

combustível (por exemplo, diesel) podem ser usadas para compensar reduções insuficientes na CI 

de outro combustível (por exemplo, Gasolina) (CARB, 2011c).  

 

Ou seja, um combustível com CI abaixo da meta estipulada para determinado ano gera créditos 

que podem ser usados pelo próprio fornecedor para compensar eventuais combustíveis em sua 

cesta que apresentem CI acima da meta ou vendidos para outros fornecedores que não 

conseguiram atingir as reduções de intensidade por conta própria (CARB, 2011c). 

 

As metas de intensidade carbônica para diferentes tipos de combustíveis são apresentadas na 

Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Metas de intensidade carbônica (CI) em tCO2e/MJ por tipo e combustível e ano no 

programa LCFS 

Ano CI média Gasolina e substitutos CI média Diesel e substitutos97 

2010 Apenas relato Apenas relato 

2011 95,61 94,47 

2012 95,37 94,24 

2013 97,96 97,05 

2014 97,47 96,56 

2015 96,48 95,58 

2016 95,49 94,60 

2017 94,00 93,13 

2018 92,52 91,66 

2019 91,03 90,19 

2020 e depois 89,06 88,23 

Fonte: CARB (2012). 

 

É interessante destacar que tal regulação se aplica não somente a produtores de combustível 

situados na Califórnia, mas também aos distribuidores de combustíveis importados de outros 

estados americanos ou de outros países. Logo, um produtor brasileiro que esteja interessado em 

                                                

97
 Um combustível substituto que é utilizado no lugar do combustível convencional para determinado tipo de aplicação. 

Por exemplo, se diesel é comumente usado em veículos pesados de carga, um combustível substituto para este diesel 
pode ser gás natural comprimido ou gás natural liquefeito (CARB, 2012). 
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comercializar seu combustível na Califórnia necessita realizar uma análise de ciclo de vida do 

mesmo e, assim, identificar a intensidade carbônica deste combustível. 

 

Por fim, cabe notar que os mercados de carbono (créditos/permissões) do LCFS e do Sistema de 

Comércio de Emissões Californiano não estão ligados, isto é, créditos obtidos em um programa 

não podem ser comercializados ou utilizados para atingimento de metas no outro. Isto posto, 

existem três possíveis áreas de sobreposição entre tais programas, quais sejam: 

 

i) As emissões de refinarias (de combustíveis) estão contempladas tanto no SCE quanto no 

LCFS, neste último para o cálculo das emissões ao longo do ciclo de vida do combustível. 

Contudo, melhorias na eficiência dos processos em refinarias podem ser contabilizadas 

somente no âmbito do SCE, logo, não gerando créditos para o LCFS; 

ii) Distribuidores de combustíveis para transporte (inclusive gasolina, diesel e gás natural) estão 

cobertos em ambas as regulações, devendo cumprir suas obrigações em ambas, por meio dos 

mecanismos propostos em cada uma; 

iii) Os setores florestal e agropecuário podem gerar créditos de offset no âmbito do SCE através de 

atividades que podem também impactar as emissões de ciclo de vida de biocombustíveis (Yeh, 

Witcover, & Kessler, 2013). 

 

Contudo, não existe até o momento qualquer análise quantitativa examinando a interação destes 

programas (Yeh, Witcover, & Kessler, 2013). 

 

Índia: Programa Perform, Achieve and Trade (PAT) 

 

O programa Perform, Achieve and Trade, ou PAT (em tradução livre: Desempenhe, Alcance [a 

meta] e Troque), entrou em operação em 2012, com o intuito de reduzir a intensidade energética 

dos oito setores mais energo-intensivos na Índia98.  

 

O PAT configura-se como um mecanismo de mercado ao permitir que entes regulados possam 

transacionar certificados de economia de energia, os chamados ESCerts99. Tais certificados são 

                                                

98
 Chamados Designated Consumers ou DCs. 

99 Energy Saving Certificates. 
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emitidos pelo órgão gestor do programa (o Bureau of Energy Efficiency, BEE) ou empresa de 

auditoria por ele acreditada e equivalem a 1 MTOE (Bhattacharya & Kapoor, 2012).  

 

Uma característica interessante do programa é o fato de que os ESCerts só são concedidos após 

a comprovação de que houve efetivamente economia de energia por parte do participante em 

questão (Bhattacharya & Kapoor, 2012)100. Os setores inclusos, por ora, no programa e os limites 

mínimos de consumo energético para que uma instalação seja regulada pelo PAT são 

apresentados na Tabela 15, abaixo. 

 

Tabela 15 – Setores contemplados e limites mínimos de consumo energético por instalação e por 

setor para inclusão no PAT 

Setor 
Limites mínimos (MTOE por 

ano) 

Cimento 30.000 
Fertilizantes 30.000 
Ferro e Aço 30.000 
Papel e Celulose 30.000 
Usinas Termelétricas 30.000 
Química (Processo Cloro-
Álcali) 

12.000 

Alumínio 7.500 
Têxtil 3.000 

Fonte: Bhattacharya & Kapoor (2012). 

 

Tais setores respondem por cerca de 45% do consumo de energia na Índia. Os limites mínimos 

estabelecidos fizeram com que 477 instalações estejam cobertas pelo programa (Shukla, 2013). 

 

Espera-se que o programa leve a uma economia de 6,6 milhões de MTOE em seu primeiro ciclo 

(2012-2015) e, consequentemente, reduza as emissões de GEE em 26 milhões de tCO2e nesse 

período. As metas de redução, definidas por instalação, são de em média 4,0% durante este ciclo 

(com relação aos anos base de 2009-2010) e devem resultar em gastos de aproximadamente 

US$ 5,4 bilhões para as empresas reguladas (CDKN, 2013). 

 

                                                

100
 Assim, banking de certificados não é somente permitido, mas visto como fundamental para o bom funcionamento do 

programa (Bhattacharya & Kapoor, 2012). 
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A divisão das metas por setor foi feita partindo-se do objetivo de redução de consumo de energia 

total do programa e distribuindo o esforço proporcionalmente entre os setores inclusos, conforme 

explicitado na Tabela 16. A exceção é o setor de usinas termelétricas, para o qual a meta foi 

estimada conforme o potencial de economia de energia do setor. 

 

Tabela 16 – Distribuição de metas por setor no programa PAT (2012-2015) 

Setor 
Número de 
Instalações 

Consumo de 
Energia 

Reportado 

Participação 
no consumo 

Redução 
Proporcional 
de Energia 

Meta 
por 

setor 

  MTOE % MTOE % 

Ferro e Aço  76 28,00 46,66 1,647 5,88 

Cimento  82 11,87 19,78 0,698 5,88 

Fertilizantes  29 7,86 13,10 0,462 5,88 

Alumínio  10 7,73 12,88 0,455 5,88 

Papel e Celulose  31 2,09 3,48 0,123 5,88 

Têxtil  85 1,62 2,70 0,095 5,88 

Química (Processo 
Cloro-Álcali)  

22 0,84 1,40 0,049 5,88 

Subtotal  335 60,01 100,00 3,53 5,88 

Usinas 
Termelétricas  

142 104,56 100,00 3,10 3,00 

Total  477 164,57 
 

6,63 4,00 

Fonte: Shukla (2013). 

 

Já as metas de redução por instalação foram estipuladas através da comparação do consumo 

específico de energia de determinada instalação diante da melhor instalação da mesma 

indústria/setor (em termos de consumo energético por unidade de produto). Para que tais metas 

fossem concebidas, o PAT contou com uma fase de coleta de dados de produção e consumo 

energético (elétrica e térmica) por planta referentes ao período de 2005 a 2010. Tal processo 

também foi conduzido pelo BEE e por empresas de auditoria devidamente acreditas pelo Bureau 

(Bhattacharya & Kapoor, 2012; CDKN, 2013). 

 

Uma vez que o primeiro ciclo do programa ainda não se encerrou, resultados sobre redução de 

consumo energética e transações ainda não estão disponíveis, contudo há a expectativa de que o 

programa, caso bem-sucedido, seja expandido para inclusão de novos setores/instalações. De 

forma geral, o Perform, Achieve and Trade é resumido abaixo: 
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 Tempo gasto desde o desenho do programa, coleta e análise de dados e consultas 

com stakeholders: 4 anos; 

 Entrada em vigor: 30 de março de 2012; 

 Primeiro ciclo: 2012-2015; 

 Entidades cobertas: 477 instalações em 8 setores; 

 Metas definidas por instalação; 

 Redução média: 4,0% ao longo do primeiro ciclo; 

 Economia de energia prevista: 6,6 milhões de MTOE no primeiro ciclo (CDKN, 

2013; Shukla, 2013). 
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5. INTERFACE COM PROGRAMAS DE RELATO DE EMISSÕES 
 

Confiabilidade e homogeneidade dos dados são usualmente vistas como fatores críticos na 

utilização de indicadores de intensidade para comparação de economias/organizações/sistemas 

(Grand, 2013). Uma possível abordagem de contabilização de emissões de GEE seria abranger 

apenas emissões de CO2, CH4 e N2O decorrentes da queima de combustíveis fósseis e processos 

industriais, o que dificultaria a comparação de indicadores baseados nesta abordagem com outros 

que levassem em consideração todos os GEE, inclusive aqueles associados a emissões fugitivas 

e tratamento de resíduos, por exemplo.  

 

Portanto, a clara delimitação das fontes de emissão101, assim como os gases contemplados, é tão 

fundamental quanto o estabelecimento das regras de quantificação para assegurar que os 

agentes (ou sistemas, de forma mais ampla) estão sendo comparados em uma base de regras 

homogêneas. 

 

Considerando que um determinado aspecto ambiental, como é o caso das emissões de GEE, 

pode ser medido de diferentes formas102 e que a coleta de dados é uma etapa crucial para a 

qualidade das análises feitas a partir dos indicadores, torna-se essencial discutir qual é a 

relevância de introduzir requerimentos mais específicos nos métodos de quantificação de 

emissões e prestação de informação de dados de atividade em programas de relato de emissões 

por organizações. 

 

Conforme exposto anteriormente, os indicadores são definidos de acordo com os objetivos que se 

pretende atingir e as condições do sistema observado. Para aplicações em nível macro, isto é, 

economias de países e jurisdições, os dados de emissões fornecidos por inventários nacionais ou 

estaduais são suficientes para o acompanhamento dos indicadores e análises comparativas. Na 

maior parte dos casos, as estimativas das emissões baseiam-se em dados agregados de 

atividade (produção de bens e consumo de combustíveis e matérias-primas), portanto a 

disponibilidade de dados não é obstáculo, mas o mesmo não é possível afirmar para indicadores 

de produtos e processos específicos. 

                                                

101 As fontes de emissão correspondem às atividades ou processos contemplados na contabilização das 
emissões. Para uma exposição detalhada do assunto, ver GVces (2013a). 
102 A respeito dos métodos de quantificação de emissões de GEE, ver Anexo I. 
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Conforme é reduzido o nível organizacional da coleta de dados sobre emissões, maior é a 

quantidade de dados solicitados, abrangendo não somente níveis de emissão, mas também 

dados de atividades industriais: produção de bens e serviços; consumo energético; uso de 

insumos em geral. Programas de relato de emissões da Califórnia, União Europeia, Austrália e 

Nova Zelândia, por exemplo, requerem de organizações reguladas não só relatórios anuais de 

emissão, mas também informações sobre suas atividades, que variam de acordo com as 

especificidades de cada setor industrial (GVCES, 2013a).  

 

Por meio de regras robustas de MRV, o conjunto de dados relatados (dados de emissão e de 

atividades) oferece ao regulador a informação necessária para identificar níveis de intensidade de 

emissões de fontes inventariadas. Caso julgue oportuno, o regulador pode fazer uso desta 

informação para embasar políticas de mitigação.  

 

O programa de relato do Estado de Minas Gerais, apesar de ser uma iniciativa voluntária e não 

diretamente focada somente no setor industrial, é exemplo disso. Com base nos dados 

declarados, são gerados indicadores de intensidade energética e de emissão de GEE, que 

“fornecem informações necessárias para a definição e gestão de estratégias de redução, tanto do 

empreendimento, como em abordagens setoriais e regionais” (FEAM, 2015).  

 

Além disso, participantes da iniciativa mineira que, com base em dados relatados de forma 

voluntária, conseguirem evidenciar a redução da intensidade de suas emissões, poderão obter 

benefícios, tais como descontos sobre valores a serem pagos durante o processo de renovação 

de licenças ambientais e incremento no prazo de validade de suas licenças ambientais (GVCES, 

2013b). No exemplo mineiro, a intensidade de emissões é o critério para definição daqueles que 

serão beneficiados por apresentarem um desempenho positivo.  

 

Além de obrigações que derivam de programas de relato de emissões, fontes emissoras podem 

ser reguladas em termos de níveis máximos de intensidade de emissões por meio de legislação 

ambiental. Para cumprir com tais normas restritivas, entes regulados precisam demonstrar ao 

órgão competente que os bens de consumo por eles oferecidos ao mercado são produzidos 

respeitando níveis de intensidade estipulados. Os padrões de desempenho tecnológico impostos 
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à indústria automobilística na Europa e Califórnia, conforme já descritos na seção 3.1, são 

exemplos de legislações que atuam dessa forma. 

 

É nesse contexto que os benchmarks apresentam extrema relevância, em especial para a 

aplicação em instrumentos econômicos, em que a construção de indicadores de intensidade com 

dados que não reflitam a realidade das instalações e processos produtivos de um setor (ou 

produto) pode distorcer e comprometer os objetivos do regulador, quais sejam, promover 

reduções de emissões (ou da intensidade de) ao menor custo possível. 

 

Segundo relatado na seção anterior, benchmarks têm sido usados em diversos programas de 

comércio de emissões (ou de certificados de energia renovável, eficiência energética, conteúdo de 

carbono) e podem ser igualmente adotados em um esquema de tributação, de forma a reconhecer 

aquelas instalações/empresas que empregam tecnologias e apresentam um processo produtivo 

menos intenso em emissões de GEE e, dessa forma, exigir menos esforço destas e, 

consequentemente, maior esforço daquelas menos eficientes. 

 

O caráter comparativo de um benchmark faz com que a definição dos processos atribuíveis à 

fabricação de um produto deva observar se esse processo de fabricação envolve mais de uma 

instalação ou se um mesmo processo industrial pode gerar mais de um produto. Por exemplo, as 

emissões decorrentes de um processo que gere dois produtos distintos podem ser divididas de 

forma proporcional à massa de cada um destes produtos (p. ex.: Kg de produto final), sendo 

fundamental que a mesma regra seja adotada em todas as instalações que executem o mesmo 

processo. 

 

Por esse motivo, é de fundamental importância que o cálculo dos benchmarks seja feito da 

maneira mais informada possível para o bom funcionamento de um SCE em que permissões 

sejam, de alguma forma, alocadas gratuitamente aos participantes ou em um esquema de 

tributação em que emissões além do benchmark sejam tributadas. 

 

Similarmente, é preciso assegurar que a determinação das diretrizes para cálculo de um 

benchmark ofereça incentivos para a adoção de práticas mais eficientes e que reduzam a 

intensidade/quantidade de emissões de GEE e não para a terceirização de etapas ou processos 

mais intensos em emissões para regiões não cobertas por regulação climática similar. 
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Por exemplo, um benchmark para o cimento, caso não fosse bem definido, poderia incentivar a 

terceirização da produção de clínquer103 em vez da adoção de práticas mais eficientes, como o 

aumento da participação de aditivos minerais no cimento. No SCE californiano, tal problema foi 

resolvido com a adoção de um benchmark que considera ambos os fatores, simplificado na 

Equação 9. 

 

Equação 9 – Benchmark para cimento no SCE californiano (“adjusted clinker and mineral additives 

produced”) (CARB, 2011b) 

𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 = 𝑄𝑘  ×  (1 +  
𝑟

𝑅
) 

Em que: 

 Qk é a quantidade de clínquer produzida; 

 r é a parcela de aditivos minerais (calcário e gesso consumido dividido por cimento produzido); e 

 R é parcela de clínquer (clínquer dividido por cimento produzido). 

 

O uso desse benchmark permite e reconhece a maior utilização de aditivos minerais na produção 

de cimento, considerada uma alternativa viável para que as instalações de cimento do estado da 

Califórnia consigam chegar a seu produto final (cimento) com menos emissões de GEE (CARB, 

2011b). 

 

Tal raciocínio, idealmente, deve ser adotado para todos os produtos/processos produtivos 

cobertos pelo SCE que sejam elegíveis ao recebimento de permissões gratuitas, sendo importante 

observar, além dos limites organizacionais apropriados, a relevância da inclusão de emissões 

indiretas (por exemplo, associadas ao consumo de energia) e a presença de economias de 

escala, dentre outros fatores. Igualmente, é importante coletar informações por período de tempo 

longo o suficiente para que o benchmark reflita a realidade das instalações e não alguma 

oscilação de curto prazo. 

 

                                                

103
 Componente básico, em conjunto com aditivos minerais, para a produção de cimento Portland e responsável por 

parcela relevante das emissões de GEE no processo produtivo deste tipo de cimento, por ser obtido a partir da 
descarbonatação de carbonatos, em especial o de cálcio, em processo que resulta em cal virgem e na liberação de 
CO2. Para informações detalhadas sobre as emissões de GEE na produção de cimento recomenda-se a leitura de ABDI 
(2012). 
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Contudo, o regulador também deve levar em consideração os custos associados à obtenção de 

dados que permitam a construção de benchmarks por produtos intermediários e/ou específicos e 

os benefícios advindos da utilização de informações mais detalhadas. Isto é, caso os ganhos 

sejam apenas marginais, mas os custos sejam excessivos e o poder de comparação do 

benchmark permanece válido, talvez não seja necessária uma desagregação maior dos dados. 

 

Em todo caso, a construção de benchmarks depende de dados de produção e de atividade e, por 

vezes, dados de insumos e/ou produtos intermediários, os quais podem e são coletados em um 

programa de relato de emissões, seja ele regulado ou voluntário, de forma a garantir a qualidade 

dos dados. 

 

A obtenção dessas informações em momento anterior à operação de um SCE ou de tributação é 

fundamental para que o instrumento econômico seja bem desenhado e quaisquer distorções ou 

desvios sejam evitados, especialmente no que diz respeito à alocação de permissões. 

 

Exemplo da importância da coleta de dados para construção de benchmarks é observado nos 

problemas enfrentados pelo EU ETS em suas primeiras fases, em que a ausência de informações 

detalhadas contribuiu para uma sobrealocação de permissões, reduzindo o valor dessas no 

mercado e, consequentemente, limitando os incentivos à inovação tecnológica e à adoção de 

práticas mais eficientes (Ellerman & Joskow, 2008). 

 

Já o SCE californiano, concebido após o europeu, evitou esses problemas, com o 

estabelecimento de um programa de relato (Mandatory Greenhouse Gas Emissions Reporting) 

tendo sido aprovado em 2007 (CARB, 2015). Similarmente, os Estados Unidos como um todo já 

possuem programa de relato em vigor (Greenhouse Gas Reporting Program), com o objetivo de 

coletar informações para auxiliar no futuro desenho de programas/instrumentos destinados a 

reduzir as emissões de GEE naquele país, conforme explicitado pela própria agência de proteção 

ambiental norte-americana, a EPA (2015): 

 

“O propósito desta regulação [a Mandatory Reporting of Greenhouse Gases Rule] é coletar dados 

sobre emissões de GEE acuradas e oportunas para informar futuras decisões de política pública”; 

tradução nossa. 
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Portanto, a construção de benchmarks de forma precisa e em tempo hábil para aplicação em um 

instrumento econômico destinado a promover reduções de emissões (ou da intensidade) é 

extremamente facilitada pela existência prévia de um programa de relato de emissões contendo 

regras robustas de MRV no país ou jurisdição e pode ser de grande importância para garantir o 

bom funcionamento de um mercado de emissões. 
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6. DISCUSSÃO FINAL 
 

Ao longo do documento foram apresentadas diversas circunstâncias em que indicadores de 

intensidade de emissões podem ser e já são utilizados, partindo de discussões por ora em um 

nível mais teórico e alinhado posteriormente a abordagens internacionais ou em níveis nacionais, 

passando por exemplos em dois setores relevantes para emissões de GEE no Brasil e, 

finalmente, encerrando com casos de aplicação em instrumentos econômicos e sua relação com 

programas de relato de emissões. 

 

A partir deste caminho percorrido é possível tirar algumas conclusões gerais, mas pertinentes, 

para embasar discussões acerca dos passos que podem ser dados e de políticas adotadas, de 

forma a reduzir (ou limitar) as emissões de GEE no Brasil. 

 

Em primeiro lugar, fica claro que um entendimento pleno dos determinantes históricos de 

emissões e das forças econômicas neles embutidas é fundamental para a avaliação de ações 

passadas, para a projeção de trajetórias futuras e, assim, para a identificação das possíveis áreas 

de atuação e dos instrumentos mais adequados. 

 

Em um contexto nacional, o objetivo final ideal de uma política de clima deve ser o decoupling 

absoluto entre as emissões de GEE e o crescimento econômico, cabendo, dessa forma, definir as 

metas que se deseja atingir, a velocidade com que se deseja atingi-las e os instrumentos que 

serão adotados para tanto. Indicadores de intensidade podem ser usados em todos esses 

momentos de definição, conforme resumido na Tabela 17. 

 

Tabela 17 – Papel dos indicadores de intensidade em uma política de clima 

Questão a ser definida Papel dos indicadores de intensidade 

Metas Relevantes tanto como metas relativas quanto para ajustar metas 
absolutas (indexar ao crescimento) 

Velocidade (para atingimento da 
meta) 

Relevantes para monitoramento e acompanhamento de metas; 
estabelecimento de metas intermediárias; e revisão de benchmarks. 
Importantes para avaliar trajetória de decoupling (se relativo ou 
absoluto) 

Instrumentos adotados A depender do objetivo, podem ser aplicados para a construção e 
atualização de padrões mínimos obrigatórios; alocação de 
permissões em SCE; impostos sobre emissões acima de 
benchmark; e concessão de incentivos positivos. 
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Em particular no que diz respeito ao formato de metas de redução de emissões de GEE, isto é, 

metas absolutas ou relativas (de intensidade), cabe lembrar que, embora a decisão por uma ou 

outra tenha implicações acerca das incertezas e esforços de abatimento conforme as oscilações 

de produção/PIB, a ambição do formulador de política pública (e da sociedade) no cerne da meta 

é mais importante do que o formato para o alcance de objetivos expressivos. 

 

Todavia, aqueles setores/atividades cujas emissões de GEE possuem maior correlação com o 

crescimento econômico, tais como geração de energia elétrica, surgem como melhores 

candidatos para metas de intensidade, ao passo que para setores/atividades cujas emissões 

possuem menor correlação com crescimento (ou deseja-se diminuir tal correlação) metas 

absolutas mostram-se mais adequadas (por exemplo, desmatamento). 

 

Similarmente, há um rol de instrumentos para os quais indicadores de intensidade podem ser 

utilizados, tanto para promover a redução de emissões do lado da oferta quanto da demanda, de 

forma a oferecer incentivos adequados para que consumidores/investidores optem por aqueles 

produtos e práticas menos intensivas em emissões de GEE. Tal rol de instrumentos é 

apresentado na Figura 15. 

 

Figura 15 – Rol de instrumentos de uma política de clima 
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Ainda que não tenham sido objeto de análise neste relatório, é oportuno lembrar que diversas 

organizações têm elaborado propostas de instrumentos econômicos que estão sendo avaliadas 

para o estabelecimento de Novo(s) Mecanismo(s) de Mercado, no âmbito da Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.  

 

O fato de que a natureza do mecanismo pode pautar-se tanto pela geração de créditos (crediting 

mechanism) quanto pela comercialização de unidades representativas de emissões entre os 

participantes (trading mechanism), por exemplo, demonstra o grau de indefinição das questões 

relacionadas ao tema. Nesse contexto, os indicadores de intensidade podem ser utilizados como 

referência tanto na definição de metas de emissões para o comércio como para as linhas de base 

em relação às quais poderiam ser gerados créditos. 

 

Evidencia-se aqui a necessidade da coleta de dados de forma contínua e consistente, de modo a 

fundamentar as decisões apresentadas acima e, posteriormente, ao longo da utilização de tais 

possíveis metas e instrumentos. 

 

Os exemplos apresentados no relatório destacam os benefícios associados à realização da coleta 

de informações de forma prévia, em especial para uso em instrumentos econômicos, de modo que 

a maioria dos programas discutidos teve uma fase inicial destinada à construção de linhas de 

base, benchmarks e outros indicadores de intensidade para tratar os agentes econômicos da 

maneira mais justa possível e garantir que as reduções de emissões ocorram e de forma custo-

efetiva.  

 

Quando tal etapa apresentou limitações, caso do primeiro período do sistema de comércio de 

emissões europeu, o instrumento econômico teve sua eficácia comprometida e surgiram 

distorções (sobrealocação de permissões) que eliminaram os incentivos para a redução de 

emissões de GEE.  

 

Atualmente, a comunidade europeia discute diferentes meios de “reformar” o EU ETS, 

considerando o desequilíbrio existente entre oferta e demanda de permissões, que falha em 

fornecer um sinal de preços para que agentes econômicos o incorporem em decisões de 

investimento, produção e consumo. Nesse contexto, cabe destacar que a incorporação do 

conceito de intensidade na constituição de regras que definem o cap de um mercado pode ser 
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uma forma efetiva de evitar que sejam necessários ajustes não previstos no início da operação do 

programa.  

 

Assim, caso o Brasil opte por adotar metas nacionais, setoriais e instrumentos econômicos para 

reduzir (ou limitar) emissões de GEE, um primeiro passo importante é a coleta de dados, não 

somente de emissões, mas também de atividade e, se possível, ao menor nível de coleta 

(instalação), permitindo a construção de indicadores de intensidade por meio da criação de um 

programa de relato contendo regras de Monitoramento, Relato e Verificação (MRV) sólidas o 

suficiente para embasar a constituição/atualização de tais metas e instrumentos. 

 

A coleta de dados e a construção de indicadores de intensidade que sejam relevantes para a 

compreensão da contribuição de cada setor/atividade para as mudanças climáticas são 

importantes processos para o envolvimento das partes relevantes na definição de uma estratégia 

de mitigação que mostre verdadeira ambição e seja, ao mesmo tempo, viável do ponto de vista 

técnico e econômico.  
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8. ANEXOS 

Anexo 1 – Métodos de Quantificação das Emissões104 

A implementação de um Programa de Relato de Emissões de GEE regulado exige a definição de 

métodos específicos de contabilização e quantificação das emissões que permitam assegurar a 

comparabilidade das informações relatadas por todas as entidades cobertas pelo Programa. Os 

métodos de contabilização definem quais fontes de emissão e quais atividades devem ser 

monitoradas, ao passo que os métodos de quantificação referem-se à mensuração e/ou cálculo 

das emissões decorrentes das fontes e atividades emissoras previamente definidas pelos limites 

de contabilização. Os métodos de quantificação podem seguir abordagens baseadas em cálculos, 

seguindo métodos-padrão ou por balanço de massas e, de outro, as abordagens baseadas em 

medição direta.  

 

O nível de qualidade dos dados e a precisão dos métodos de quantificação são geralmente 

classificados em tiers. O IPCC, por exemplo, indica métodos para estimativa de emissões em três 

níveis de detalhe para inventários nacionais, sendo o tier 1 o método default do IPCC e o tier 3 o 

método mais detalhado, o que contribui para maior acurácia dos cálculos. Quanto maior o tier, 

menor é a incerteza associada às estimativas. O sistema europeu de comércio de emissões aplica 

a mesma lógica para o relato de emissões por instalação105. A existência de diferentes níveis de 

detalhamento permite a utilização de métodos consistentes com os recursos e dados disponíveis 

e o direcionamento de esforços a categorias de emissões mais significativas. 

 

Abordagens baseadas em cálculos 

A simplicidade do método-padrão favorece sua aplicação aos casos em que um combustível ou 

material está diretamente relacionado com as emissões. Ela depende de dados de atividade 

(quantidade de combustível, de insumos utilizados na instalação/processo ou quantidade 

produzida de determinado material) e parâmetros como fatores de emissão, e fatores de oxidação 

ou conversão (para reações químicas incompletas106).  

                                                

104 Esse anexo baseia-se em GVCES (2013a) e Comissão Europeia (2012). 
105 Ver detalhes nos Anexos II e III do Regulamento nº 601/2012 da Comissão Europeia (CE, 2012). 
106 No caso de reações químicas incompletas, o fator de oxidação é utilizado para corrigir cálculos de emissões de 

combustão e o fator de conversão corrige os números de emissões de processos. 
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Figura 16 – Abordagens baseadas em cálculos 

Fonte: CE (2012) 

 

Neste caso, devem ser considerados separadamente os percentuais de biocombustíveis 

utilizados. Os fatores de emissão são definidos por meio de regulamentação das obrigações de 

relato. Na Europa, por exemplo, o fator de emissão de CO2 aplicado à combustão de biomassa é 

zero. Já na Califórnia, cálculos e métodos específicos são definidos para biomassa e para 

combustíveis que têm biomassa. 

 

O fator de emissão expressa uma relação fixa entre dados de atividade e emissões absolutas de 

GEE, com base em valores médios. Igualmente, os fatores de oxidação dependem da eficiência 

de conversão dos equipamentos/motores em que são queimados os combustíveis. Portanto, tais 

parâmetros podem ser bastante genéricos (a exemplo de um fator de emissão internacional) ou 

refletir características específicas da planta ou agente emissor, a depender das premissas e dos 

dados/amostras que embasaram seu cálculo.  

 

Alternativamente, pode ser empregada a abordagem de balanço de massa, apropriada para 

processos mais específicos, como os processos integrados da siderurgia e da indústria química. 

Nestes casos, é difícil relacionar as emissões diretamente a materiais de entrada únicos, pois os 

produtos (e resíduos) contêm uma quantidade significativa de carbono (por exemplo, produtos 

químicos orgânicos, negro de fumo). Tal como o método-padrão, essa abordagem também se 

Emissões = 
= insumos x fator de emissão

Combustíveis

Insumos de 
processo

Produtos e resíduos 
contabilizados por fatores 

adicionais



 

 
 

137 

baseia em cálculos, fazendo, na maioria dos casos, um balanço completo de carbono que entra e 

sai da instalação ou de uma parte definida da mesma, conforme ilustra a Figura 17.  

 

 

Figura 17 – Princípio da abordagem de balanço de massa 

Fonte: CE (2012). 

 

Abordagens baseadas em medição direta 

Por outro lado, há abordagens baseadas em medição direta, segundo a qual as entidades devem 

monitorar suas emissões por meio de equipamentos / sistemas de medição contínua e a 

contabilização depende essencialmente da medição da concentração de GEE e do volume de 

gases onde a medição é feita.  

 

O emprego dessa abordagem pode ser particularmente difícil para instalações com muitos pontos 

de emissão, ou mesmo impossível no caso de emissões fugitivas. Entretanto, sua principal 

vantagem reside no fato de que ela independe dos tipos de combustíveis ou insumos utilizados, 

ou das relações estequiométricas.  

 

A mensuração direta das emissões de GEE por meio do monitoramento da concentração e da 

taxa de fluxo não é comum. Mais frequentemente, as emissões são calculadas com base em um 

balanço de massa ou em uma base estequiométrica específica a uma unidade ou a um processo 

(GVCES; WRI, 2011). 
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Importa ressaltar que as abordagens baseadas em cálculo também exigem mensuração. Nestes 

casos, no entanto, a medição é geralmente aplicada a dados de atividade, ou seja, indicadores 

relacionados às emissões, tais como o consumo de combustível, enquanto as abordagens 

baseadas em medição envolvem a medição direta da própria emissão do GEE. 

 

Nota-se, portanto, que as regras de contabilização e mensuração de emissões escolhidas devem 

lidar com o dilema entre especificidade e custo de monitoramento, uma vez que, quanto mais 

detalhado for, maior será a necessidade de obter dados específicos e empregar equipamentos de 

monitoramento, sensores, análises laboratoriais, entre outros, implicando custos mais elevados. 
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Anexo 2 – Evoluções propostas para identidades IPAT e de Kaya 

Ainda que as identidades IPAT e de Kaya tenham contribuído para um melhor entendimento 

acerca dos fatores que induzem/ocasionam impactos ambientais, como as emissões de CO2, elas 

possuem limitações. Por exemplo, originalmente tais identidades assumem elasticidades unitárias 

para todas as variáveis do lado direito das equações, não permitindo estudar as contribuições 

relativas (as elasticidades) de cada fator (Rosa & Dietz, 2012). 

 

Assim, as identidades IPAT e de Kaya podem ser vistas como pontos de partida muito úteis, mas 

uma compreensão maior acerca dos determinantes das emissões de CO2 requer modelos que 

estimem, ao invés de assumir, os efeitos de cada fator, líquidos dos demais (Rosa & Dietz, 2012). 

 

O presente anexo apresenta duas das evoluções propostas a essas identidades que emergiram 

nos últimos anos: o Modelo ImPACT e a identidade de Kaya estendida. 

 

ImPACT (Waggoner & Ausubel, 2002) 

 

A renda disponível, o comportamento dos consumidores e a eficiência dos produtores 

conjuntamente causam um impacto. Os autores propõem uma renovação da identidade IPAT de 

forma a identificar os atores com as forças para causar tal impacto. 

 

Assim, os determinantes do impacto (I), são a população (P), a renda medida como PIB per capita 

(A), a intensidade de uso de um bem em proporção do PIB (C), e a razão de eficiência como 

impacto por bem produzido (T). Na identidade ImPACT, progenitores modificam P, trabalhadores 

modificam A, consumidores modificam C e produtores modificam T. 

 

Ao identificar a mudança necessária nos determinantes para causar um impacto projetado, o 

modelo ImPACT pode avaliar a probabilidade e factibilidade de metas ambientais e seus 

cronogramas. 

 

Os símbolos, os atores e as dimensões do modelo ImPACT são apresentados na Tabela 18. 

Desmaterialização (ou poupança de recursos) é definida por uma queda em C, ao passo que 

eficiência é definida como uma queda em T. 
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Tabela 18 – Resumo do modelo ImPACT para emissões provenientes de atividades energéticas 

Categoria Símbolo Atores Dimensão 

Impacto I Todos Emissões 

População P Progenitores Capita 

Afluência A Trabalhadores PIB/capita 

Intensidade de uso C Consumidores Energia/PIB 

Eficiência T Produtores Emissões/energia 

Consumo/capita A x C  Energia/capita 

“Alavancas” para sustentabilidade C x T  Emissões/PIB 

 

O objetivo do modelo é identificar qual ator possui o poder de diminuir o impacto ambiental. A 

identidade ImPACT mostra de forma simplificada que alterar o nível de impacto ambiental significa 

alterar quatro forças que se multiplicam: o número de pessoas, o poder econômico de cada 

pessoa, a proporção da atividade econômica dedicada a um bem (energia, por exemplo) e o 

impacto de produzir esse bem. 

 

A redução combinada de C e T pode então ser chamada de descarbonização, o principal meio de 

atingir as metas de políticas de clima, ainda que crescentes P X A possam contrabalancear tal 

efeito.  

 

Por exemplo, alcançar as metas de Quioto requer mudanças comportamentais que são facilmente 

evidenciadas pelo modelo ImPACT, conforme exemplo para Estados Unidos e França 

apresentado na Tabela 19 (símbolos em minúsculas representam taxa de crescimento). 

 

Tabela 19 – Mudanças nos determinantes de emissões em dois países (Estados Unidos e França) 

Nação i p a c t 

Estados Unidos      

Década de 1980 
(verificado) 

0,5 0,9 2,2 -2,4 -0,2 

Quioto (necessário 
1997-2010) 

-1,4 0,8 1,7 -1,2 -2,7 

Década de 1990 
(verificado) 

1,3 1,0 2,1 -1,5 -0,3 

Quioto (necessário 
2001-2010) 

-1,8 0,8 1,7 -1,2 -3,1 
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Nação i p a c t 

França      

Década de 1980 
(verificado) 

-2,8 0,5 1,8 -1,9 -3,2 

Quioto (necessário 
1997-2010) 

-0,8 0,4 1,7 -1,2 -1,7 

Década de 1990 
(verificado) 

0,7 0,4 1,2 0,0 -0,9 

Quioto (necessário 
2001-2010) 

-1,1 0,4 1,7 -1,2 -2,0 

 

Nota-se que, por exemplo, para que os Estados Unidos atingissem sua meta de Kyoto, teria sido 

necessária uma descarbonização de 3,9% a.a no período 1997-2010 para contrabalancear os 

efeitos de uma população crescente e mais afluente. 

 

Identidade de Kaya estendida (Henriques & Borowiecki, 2014) 

 

Com o intuito de compreender como o mix energético influencia as emissões de CO2, alguns 

autores passaram a trabalhar com uma identidade de Kaya estendida, separando a troca de 

combustíveis em três efeitos distintos: i) o efeito das mudanças da intensidade carbônica da 

porção fóssil da matriz energética; ii) o efeito da transição de biomassa para combustíveis fósseis 

como determinante de mudanças em emissões de CO2
107; e iii) o efeito da penetração de energias 

renováveis (ou carbono neutras) na matriz energética. 

 

Assim, a identidade de Kaya estendida é retratada na Equação 10. 

 

Equação 10 – Identidade de Kaya estendida 

 

Em que: 

 CO2 = Emissões de carbon a partir da combustão de combustíveis fósseis; 

 FF = Consumo de combustíveis fósseis (carvão + petróleo + gás natural); 

 CF = Consumo de combustíveis carbônicos (combustíveis fósseis + biomassa); 

 E = Consumo energético total; 

                                                

107 Como o horizonte temporal analisado começa em 1800, a transição de economias rurais (em estágios iniciais de 

desenvolvimento) para economias industriais implica na troca de biomassa por combustíveis fósseis (CF). 
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 Y = Produto Interno Bruto; 

 P = População. 

 

Através da utilização da identidade de Kaya estendida é possível estimar que de 1800 a 2011, as 

mudanças cumulativas em emissões totalizaram 9,3 Gt. A renda possui o efeito de longo prazo 

mais importante (13,8 Gt), seguida pela população (5,4 Gt) e pela troca de biomassa por 

combustíveis fósseis (1,2 Gt)108. As forças cumulativas contrabalançando o aumento de emissões 

são as mudanças tecnológicas/intensidade energética (-9,1 Gt); a troca de combustíveis fósseis   

(-1,3 Gt) e a penetração de fontes energéticas alternativas (-0,6 Gt). 

 

Logo, é possível observar que desde 1800 os efeitos de escala (população e renda) superaram os 

ganhos de eficiência. Tais efeitos de escala tendem a continuar a impulsionar as emissões de CO2 

com o crescimento populacional e econômico esperado nas próximas décadas, sendo ainda 

incerto se as mudanças em termos de eficiência ou composição do consumo vão ser suficientes 

para conter ou reverter os efeitos de escala (Rosa & Dietz, 2012). 

 

                                                

108
 Idem acima. 


