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Quando acordado, o Artigo 6 do Acordo de Paris criará 
dois instrumentos de mercado para que os países 
cooperem para aumentar a ambição das suas NDCs, 
assim assegurando que possamos atingir o objetivo de 
chegar ao fim do século com um aumento de tempera-
tura que não exceda à faixa de 1,5 a2 graus Celsius. O 
instrumento do Artigo 6.2 permite a comercialização 
de resultados de mitigação internacionalmente trans-
feridos (ITMOs) contratada diretamente entre países. 
Já o Artigo 6.4 cria um mecanismo descentralizado 
para transações de créditos de carbono entre entidades 
públicas e privadas.

Um dos aspectos mais importantes deste futuro 
mercado internacional serão as regras que garantirão a 
integridade ambiental destes novos instrumentos. É 
absolutamente essencial que não haja dupla contagem 
de emissões mitigadas entre países hospedeiros (trans-
feridores) e receptores (compradores)dos volumes de 
resultados ou créditos das transações em ambos os 
instrumentos. Neste sentido, a aprovação da obrigação 
de realizar ajustes correspondentes aos montantes 
comercializados nos inventários de emissões e nas 
metas das NDCs dos países será um dos pontos mais 
importantes da negociação sobre o Artigo 6 na 
COP-26 em Glasgow.

A IETA estima que os negócios com os instrumentos do 
Artigo 6 poderiam alcançar US$ 58 bilhões a US$ 167 
bilhões no período até 2030. Sabemos que o Brasil 
poderia se tornar um dos principais vendedores de 
créditos de carbono. Entretanto, é muito preocupante 
que o Brasil e alguns poucos países tenham se oposto à 
regra de ajustes correspondentes nas transações do 
mecanismo do Artigo 6.4.

Além de afetar nossa reputação de integridade ambien-
tal, essa estratégia é mercadologicamente arriscada e 
curto-prazista. A não aplicação de ajustes correspon-
dentes pode fechar a oferta do Brasil nos principais 
mercados compradores que já aderiram aos “Princípios 
de San José para Alta Ambição e Integridade nos Mer-
cados Internacionais de Carbono (SJPs)”.

Apoiar os ajustes correspondentes na reunião de Glas-
gow é, portanto, fundamental para o Brasil. Em parale-
lo, contudo, o país também precisa começar a se plane-
jar para o “day after” da regulamentação do Artigo 6. 
Em parceria com o setor privado, academia e sociedade 
civil, precisamos iniciar o desenho de um conjunto de 
ações e atividades de redução e remoção de emissões 
para formarem um ITMO brasileiro ambicioso e/ou um 
conjunto de projetos candidatos ao mecanismo do 
Artigo 6.4. Essas ações acomodariam opções florestais 
em um sistema jurisdicional de REDD+ com opções de 
controle de emissões industriais, de eficiência energéti-
ca, de saneamento e resíduos sólidos.

O Artigo 6 pode oferecer uma oportunidade para que a 
vantagem comparativa do Brasil com atividades de 
baixo carbono se transforme em investimentos e desen-
volvimento tecnológico. A urgência desse debate é 
enorme. Com esse texto produzido por Ronaldo Seroa 
da Motta, professor de Economia na Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ), esperamos contribuir 
para criar as bases para que essas discussões avancem e 
sejam inclusivas e transparentes.

Ana Toni
Diretora Executiva
Instituto Clima e Sociedade (iCS)

Prefácio
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metas do comprador e do vendedor dos créditos de 
carbono. Há, também, uma discussão sobre a integrida-
de climática quanto a usar os créditos do MDL no 
mecanismo do Artigo 6.4.

A exigência de adicionalidade no Artigo 6.4 é a mesma do 
MDL e IC, com reduções ou remoções adicionais à 
trajetória esperada dada por uma linha de base. Assim, o 
incentivo das trocas é direcionado corretamente a ativida-
des que ainda não são comercialmente viáveis. Essa adicio-
nalidade não se refere a uma adicionalidade à NDC do país. 
Por exemplo, no IC, que permitia trocas entre dois países 
com metas no Protocolo de Quioto, havia o ajuste corres-
pondente das metas entre os países, além do teste de 
adicionalidade. No MDL, como o país  transferidor não 
tinha metas, somente havia a exigência de adicionalidade.

No ITMO, adicionalidade a uma linha de base não se aplica, 
porque as trocas são de resultados de mitigação, emissões 
reais, e não de créditos de projeto com emissões estimadas.

Por isso, no ITMO os custos de transação serão mais 
baixos. Isto ocorre porque a governança da concessão de 
ajustes correspondentes é centralizada e quem decide as 
regras de verificação e validação dos resultados de 
mitigação transferidos é o país hospedeiro. Já no meca-
nismo do 6.4 o processo de verificação e validação é 
normatizado e cada atividade requer autorização tanto 
do país hospedeiro como do órgão gestor do Acordo de 
Paris, antes de o crédito de carbono ser comercializado.

Seriam elegíveis assim para a venda as reduções de emis-
sões muito custosas para uso no cumprimento das metas 
da NDC do país hospedeiro, mas financeiramente 
atraentes aos países receptores. Essa elegibilidade pode-
ria, inclusive, considerar uma possível discriminação por 
atividades e quantidades à luz do desempenho da NDC.

Note que uma vez selecionada a atividade para trocas, 
tanto no ITMO como no mecanismo 6.4, aumentar a 
NDC do país vendedor com o ajuste correspondente da 
venda de créditos ou resultados de mitigação só traz 
vantagens dos pontos de vista financeiro e econômico. 
Isso porque esse esforço adicional de meta da NDC será 
financiado pelos recursos das transferências, sem custos 
para a sociedade e, ainda mais, trará investimentos e 
emprego ao país hospedeiro.

Por fim, como o escopo de muitas NDCs é restrito a 
setores econômicos e/ou tipo de gás de efeito estufa, há 
uma proposta na qual os ajustes correspondentes se 
aplicariam somente aos créditos das atividades que 
estão dentro da NDC do país hospedeiro, enquanto as 
demais não requereriam esses ajustes. Essa possibilidade 
poderia promover uma situação talvez mais impactante 
no longo prazo, ao desincentivar os países vendedores a 
aumentar a ambição de escopo das suas NDCs, na 
perspectiva de manter essa oportunidade mercadológi-
ca. De qualquer forma, como a NDC brasileira cobre 
toda a economia e todos os gases, essa possibilidade não 
eximiria o país de ajustes correspondentes.

Note que no ITMO os custos de transação serão mais 
baixos. Isto ocorre porque a governança da concessão de 
ajustes correspondentes é centralizada e quem decide as 
regras de verificação e validação dos resultados de 
mitigação transferidos é o país hospedeiro. Já no meca-
nismo do 6.4 o processo de verificação e validação é 
normatizado e cada atividade requer autorização tanto 
do país hospedeiro como do órgão gestor do Acordo de 
Paris, antes de o crédito de carbono ser comercializado.

COMO O BRASIL PARTICIPA DA REGULAMEN-
TAÇÃO DO ARTIGO 6?

Durante a COP25, em Madri, frente ao impasse da 
regulamentação do Artigo 6, um grupo de 32 países, 
composto por muitos países em desenvolvimento e a maio-
ria das nações da União Europeia, criou regras próprias de 
mercado, adotando os “Princípios de San José para Alta 
Ambição e Integridade nos Mercados Internacionais de 
Carbono (SJPs)”. Esses princípios procuram garantir a 
integridade ambiental do Acordo de Paris evitando a dupla 
contagem com ajustes correspondentes nas NDCs e 
proibindo o uso de créditos do Protocolo de Quioto.

O Brasil não aderiu ao SJPs. Na verdade, o Brasil e 
alguns poucos países não querem aceitar ajustes corres-
pondentes no mecanismo do Artigo 6.4 na primeira 
venda dos créditos de MDL. Essa estratégia é mercado-
logicamente arriscada. Embora a não aplicação de 
ajustes correspondentes facilite a oferta de créditos, por 
outro lado, fecha os principais mercados que já adotam 
os SJPs, acima mencionados, por conta da dupla conta-
gem das reduções de emissões transacionadas.

O Artigo 6 do Acordo de Paris adota instrumentos de 
mercado e abordagens não mercadológicas para “a 
cooperação voluntária na implementação de suas 
contribuições nacionalmente determinadas para permi-
tir uma maior ambição em suas ações de mitigação e 
adaptação e promover o desenvolvimento sustentável”.

Os instrumentos de mercado permitem que essa 
cooperação ocorra por meio do comércio de resultados 
ou créditos associados às atividades de redução, remo-
ção ou sequestro de emissões de gases de efeito estufa 
(GEE). Esta cooperação, contudo, precisa respeitar a 
integridade ambiental do Acordo, como também ser 
custo-efetiva para incentivar as trocas.

Por falta de consenso em diversas questões, o artigo 
ainda não foi regulamentado pela Conferência das 
Partes. Além da complexidade técnica do desenho de 
um instrumento que garanta integridade ambiental em 
âmbito global dentro do arcabouço do Acordo de Paris, 
há também interpretações distintas do próprio texto do 
artigo que afetam os custos de transação.

ESSE COMÉRCIO SERIA BOM PARA O BRASIL?

Estudos estimam que tais instrumentos poderiam 
aumentar em até 50% a ambição das metas atuais do 
Acordo de Paris com regras que assegurassem a 
integridade climática e de mercado das transações 
comerciais. Nesse caso, haveria um forte comércio 
incentivando vultosos investimentos em atividades de 
baixo carbono.

O Artigo 6 pode ser então uma oportunidade para a 
valorização da vantagem competitiva do Brasil com 
atividades de baixo carbono na conservação de flores-
tas, na agropecuária, na geração de energia solar, eólica 
e de biogás e nas ações de eficiência energética.

Esse comércio geraria um total aproximado de US$ 58 
bilhões a US$167 bilhões no período até 2030, no qual 
o Brasil seria um dos principais vendedores. Estimativas 
indicam que o país poderia gerar receitas líquidas nesse 
período entre US$ 19 bilhões e 27 bilhões1.

QUAIS AS DIFERENÇAS COM OS INSTRUMEN-
TOS DO PROTOCOLO DE QUIOTO?

No Protocolo de Quioto, havia países com metas e sem 
metas. Já no Acordo de Paris, todos os países possuem 
metas voluntárias de redução das suas emissões, incluídas 
nas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs).

Portanto, os instrumentos de mercado também terão 
de ser diferentes no Acordo de Paris. Os instrumentos 
de mercado do Protocolo de Quioto eram o Mecanis-
mo de Desenvolvimento Limpo (MDL ou CDM, Clean 
Development Mechanism), para trocas entre países 
com metas e sem metas, e o de Implementação Con-
junta (IC ou JI, Joint Implementation), para transações 
entre países com metas.

 O Artigo 6 do Acordo de Paris cria dois instrumentos 
de mercado, cuja operacionalização deverá considerar 
as metas das NDCs. O Artigos 6.2 e 6.3 estabelecem 
um instrumento para comercializar resultados de 
mitigação internacionalmente transferidos (ITMO), 
que seriam transações centralizadas e diretas de redu-
ção de emissões entre as Partes (países).

Já os Artigos 6.4 a 6.6 estabelecem um mecanismo 
descentralizado para transações entre entidades públi-
cas e privadas de créditos de carbono gerados por 
projetos ou programas de mitigação de GEE. Os crédi-
tos são mensurados pelas reduções adicionais a uma 
linha de base de trajetória de emissões que ocorreriam 
sem a execução dos projetos.

É um sistema similar ao do MDL e do IC. A principal 
diferença é que no Acordo de Paris todos os países têm 
metas descritas nas suas NDCs. Por isso, as Partes 
hospedeiras (transferidoras) e receptoras (comprado-
ras) devem evitar dupla contagem de emissões ou 
créditos transacionados nos dois instrumentos do 
Artigo 6, realizando ajustes correspondentes aos mon-
tantes comercializados nas suas NDCs. Ou seja, quem 
vende aumenta sua NDC pela quantidade comerciali-
zada para que quem compra possa deduzi-la de sua 
meta. Dessa forma, o mecanismo do Artigo 6.4 guarda 
maior similaridade com o IC, que exigia ajustes de 

Sumário Executivo

1 Ver, respectivamente, IETA (2019) e Piris-Cabezas (2016).
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ajustes correspondentes é centralizada e quem decide as 
regras de verificação e validação dos resultados de 
mitigação transferidos é o país hospedeiro. Já no meca-
nismo do 6.4 o processo de verificação e validação é 
normatizado e cada atividade requer autorização tanto 
do país hospedeiro como do órgão gestor do Acordo de 
Paris, antes de o crédito de carbono ser comercializado.

Seriam elegíveis assim para a venda as reduções de emis-
sões muito custosas para uso no cumprimento das metas 
da NDC do país hospedeiro, mas financeiramente 
atraentes aos países receptores. Essa elegibilidade pode-
ria, inclusive, considerar uma possível discriminação por 
atividades e quantidades à luz do desempenho da NDC.

Note que uma vez selecionada a atividade para trocas, 
tanto no ITMO como no mecanismo 6.4, aumentar a 
NDC do país vendedor com o ajuste correspondente da 
venda de créditos ou resultados de mitigação só traz 
vantagens dos pontos de vista financeiro e econômico. 
Isso porque esse esforço adicional de meta da NDC será 
financiado pelos recursos das transferências, sem custos 
para a sociedade e, ainda mais, trará investimentos e 
emprego ao país hospedeiro.

Por fim, como o escopo de muitas NDCs é restrito a 
setores econômicos e/ou tipo de gás de efeito estufa, há 
uma proposta na qual os ajustes correspondentes se 
aplicariam somente aos créditos das atividades que 
estão dentro da NDC do país hospedeiro, enquanto as 
demais não requereriam esses ajustes. Essa possibilidade 
poderia promover uma situação talvez mais impactante 
no longo prazo, ao desincentivar os países vendedores a 
aumentar a ambição de escopo das suas NDCs, na 
perspectiva de manter essa oportunidade mercadológi-
ca. De qualquer forma, como a NDC brasileira cobre 
toda a economia e todos os gases, essa possibilidade não 
eximiria o país de ajustes correspondentes.

Note que no ITMO os custos de transação serão mais 
baixos. Isto ocorre porque a governança da concessão de 
ajustes correspondentes é centralizada e quem decide as 
regras de verificação e validação dos resultados de 
mitigação transferidos é o país hospedeiro. Já no meca-
nismo do 6.4 o processo de verificação e validação é 
normatizado e cada atividade requer autorização tanto 
do país hospedeiro como do órgão gestor do Acordo de 
Paris, antes de o crédito de carbono ser comercializado.

COMO O BRASIL PARTICIPA DA REGULAMEN-
TAÇÃO DO ARTIGO 6?

Durante a COP25, em Madri, frente ao impasse da 
regulamentação do Artigo 6, um grupo de 32 países, 
composto por muitos países em desenvolvimento e a maio-
ria das nações da União Europeia, criou regras próprias de 
mercado, adotando os “Princípios de San José para Alta 
Ambição e Integridade nos Mercados Internacionais de 
Carbono (SJPs)”. Esses princípios procuram garantir a 
integridade ambiental do Acordo de Paris evitando a dupla 
contagem com ajustes correspondentes nas NDCs e 
proibindo o uso de créditos do Protocolo de Quioto.

O Brasil não aderiu ao SJPs. Na verdade, o Brasil e 
alguns poucos países não querem aceitar ajustes corres-
pondentes no mecanismo do Artigo 6.4 na primeira 
venda dos créditos de MDL. Essa estratégia é mercado-
logicamente arriscada. Embora a não aplicação de 
ajustes correspondentes facilite a oferta de créditos, por 
outro lado, fecha os principais mercados que já adotam 
os SJPs, acima mencionados, por conta da dupla conta-
gem das reduções de emissões transacionadas.

O Artigo 6 do Acordo de Paris adota instrumentos de 
mercado e abordagens não mercadológicas para “a 
cooperação voluntária na implementação de suas 
contribuições nacionalmente determinadas para permi-
tir uma maior ambição em suas ações de mitigação e 
adaptação e promover o desenvolvimento sustentável”.

Os instrumentos de mercado permitem que essa 
cooperação ocorra por meio do comércio de resultados 
ou créditos associados às atividades de redução, remo-
ção ou sequestro de emissões de gases de efeito estufa 
(GEE). Esta cooperação, contudo, precisa respeitar a 
integridade ambiental do Acordo, como também ser 
custo-efetiva para incentivar as trocas.

Por falta de consenso em diversas questões, o artigo 
ainda não foi regulamentado pela Conferência das 
Partes. Além da complexidade técnica do desenho de 
um instrumento que garanta integridade ambiental em 
âmbito global dentro do arcabouço do Acordo de Paris, 
há também interpretações distintas do próprio texto do 
artigo que afetam os custos de transação.

ESSE COMÉRCIO SERIA BOM PARA O BRASIL?

Estudos estimam que tais instrumentos poderiam 
aumentar em até 50% a ambição das metas atuais do 
Acordo de Paris com regras que assegurassem a 
integridade climática e de mercado das transações 
comerciais. Nesse caso, haveria um forte comércio 
incentivando vultosos investimentos em atividades de 
baixo carbono.

O Artigo 6 pode ser então uma oportunidade para a 
valorização da vantagem competitiva do Brasil com 
atividades de baixo carbono na conservação de flores-
tas, na agropecuária, na geração de energia solar, eólica 
e de biogás e nas ações de eficiência energética.

Esse comércio geraria um total aproximado de US$ 58 
bilhões a US$167 bilhões no período até 2030, no qual 
o Brasil seria um dos principais vendedores. Estimativas 
indicam que o país poderia gerar receitas líquidas nesse 
período entre US$ 19 bilhões e 27 bilhões1.

QUAIS AS DIFERENÇAS COM OS INSTRUMEN-
TOS DO PROTOCOLO DE QUIOTO?

No Protocolo de Quioto, havia países com metas e sem 
metas. Já no Acordo de Paris, todos os países possuem 
metas voluntárias de redução das suas emissões, incluídas 
nas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs).

Portanto, os instrumentos de mercado também terão 
de ser diferentes no Acordo de Paris. Os instrumentos 
de mercado do Protocolo de Quioto eram o Mecanis-
mo de Desenvolvimento Limpo (MDL ou CDM, Clean 
Development Mechanism), para trocas entre países 
com metas e sem metas, e o de Implementação Con-
junta (IC ou JI, Joint Implementation), para transações 
entre países com metas.

 O Artigo 6 do Acordo de Paris cria dois instrumentos 
de mercado, cuja operacionalização deverá considerar 
as metas das NDCs. O Artigos 6.2 e 6.3 estabelecem 
um instrumento para comercializar resultados de 
mitigação internacionalmente transferidos (ITMO), 
que seriam transações centralizadas e diretas de redu-
ção de emissões entre as Partes (países).

Já os Artigos 6.4 a 6.6 estabelecem um mecanismo 
descentralizado para transações entre entidades públi-
cas e privadas de créditos de carbono gerados por 
projetos ou programas de mitigação de GEE. Os crédi-
tos são mensurados pelas reduções adicionais a uma 
linha de base de trajetória de emissões que ocorreriam 
sem a execução dos projetos.

É um sistema similar ao do MDL e do IC. A principal 
diferença é que no Acordo de Paris todos os países têm 
metas descritas nas suas NDCs. Por isso, as Partes 
hospedeiras (transferidoras) e receptoras (comprado-
ras) devem evitar dupla contagem de emissões ou 
créditos transacionados nos dois instrumentos do 
Artigo 6, realizando ajustes correspondentes aos mon-
tantes comercializados nas suas NDCs. Ou seja, quem 
vende aumenta sua NDC pela quantidade comerciali-
zada para que quem compra possa deduzi-la de sua 
meta. Dessa forma, o mecanismo do Artigo 6.4 guarda 
maior similaridade com o IC, que exigia ajustes de 

A posição do Brasil é também de que se permita uma 
transição desses créditos para o regime do Acordo de 
Paris com o intuito de proporcionar segurança aos inves-
timentos realizados no âmbito do Protocolo de Quioto. 
Essa transição terá que ser ajustada e minimizada para 
não se tornar outro risco comercial e reputacional, uma 
vez que os principais compradores, alinhados aos Princí-
pios de San José, não aceitam a inclusão de créditos do 
regime de Quioto. Entendem que só assim conseguirão 
preservar a integridade climática do Acordo de Paris.

Mas o Brasil também tem defendido questões que 
respeitam a integridade climática dos instrumentos de 
mercado. No Artigo 6.4, há o princípio da mitigação 
geral das emissões globais (OMGE) para aumentar a 
ambição do Acordo. O objetivo é obrigar que uma 
parte do aumento de NDC do ajuste correspondente 
da NDC do país vendedor não possa ser usada pelo país 
comprador para cumprimento da sua NDC.

Outro princípio, descrito no Artigo 6.6, estabelece que 
uma parte das receitas nas transações do mecanismo 
do Artigo 6.4 seja utilizada para financiamento de 
outras atividades de gestão do Artigo 6 e adaptação de 
países vulneráveis.

Embora esses princípios só estejam explícitos somente 
para o mecanismo do Artigo 6.4, o Brasil tem se manifes-
tado a favor de incluí-los também no ITMO, de forma a 
garantir os mesmos objetivos de ambição e financiamen-
to para ambos os instrumentos. O aumento de preço 
resultante da adoção desses princípios nas transações nos 
dois instrumentos seria vantajoso para os países onde a 
obtenção de reduções excedentes à meta da NDC custa-
ria mais que em países com NDCs menos ambiciosas.

RECOMENDAÇÕES

O Artigo 6 oferece uma oportunidade para que a vantagem 
competitiva do Brasil com atividades de baixo carbono se 
traduza em investimentos e desenvolvimento tecnológico.

Nesta perspectiva, apontamos as seguintes recomen-
dações para serem discutidas com a academia, a socie-
dade civil e o setor produtivo nacional, visando delinear 
uma posição brasileira na fase de regulamentação, cuja 
negociação prosseguirá na próxima Conferência das 

Partes (COP26), prevista para ocorrer em novembro 
de 2021, em Glasgow, na Escócia:

• Abandonar a posição contrária aos ajustes correspon-
dentes de NDC no mecanismo do Artigo 6.4, que 
ameaça a integridade ambiental do Acordo de Paris, 
prejudicando a reputação do país, além de criar barrei-
ras complexas de adicionalidade;

• Manter a posição para isonomia de OMGE e SOP 
nos instrumentos dos artigos 6.2 e 6.4;

• Promover uma transição do MDL, minimizando os 
impactos na integridade climática do Acordo de Paris;

• Aderir aos Princípios de San José, que podem inclusi-
ve orientar e viabilizar a inclusão das soluções climáticas 
com base na natureza na regulamentação do Artigo 6 
do Acordo de Paris.

E, por fim, que o país comece a se planejar para sua para 
participação no Artigo 6 com atividades que indepen-
dem da regulamentação, tais como:

• Fortalecer a governança climática e ambiental, inclusive 
da Autoridade Nacional Designada (AND), para opera-
cionalizar os ajustes correspondentes dos instrumentos 
de mercado do Artigo 6, com canais de participação da 
academia, do setor produtivo e da sociedade  civil;

• Introduzir um sistema nacional de relato de emissões 
de fontes fixas e difusas, incluindo os sistemas de  con-
trole de desmatamento e das informações de REDD+;

• Organizar, em parceria com o setor privado, um 
conjunto de ações e atividades de redução e remoção 
de emissões para formarem um ITMO brasileiro e/ou 
um conjunto de projetos candidatos ao mecanismo do 
Artigo 6.4, acomodando opções florestais em um siste-
ma jurisdicional de REDD+ em conjunto com opções 
de controle de emissões industriais, de eficiência ener-
gética, de saneamento e resíduos sólidos;

• Criar um mercado doméstico de carbono que serviria 
de referência de preços e opções de mitigação para 
orientar a participação do país nos instrumentos de 
mercado internacionais.
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O Artigo 6 do Acordo de Paris adota instrumentos de 
mercado e abordagens não mercadológicas para “a 
cooperação voluntária na implementação de suas 
contribuições nacionalmente determinadas para permi-
tir uma maior ambição em suas ações de mitigação e 
adaptação e promover o desenvolvimento sustentável”.

Esta publicação analisa os instrumentos de mercado do 
Artigo 6 que permitirão uma cooperação entre os 
países signatários do Acordo de Paris por meio do 
comércio de resultados ou créditos de mitigação, 
associados às atividades de redução, remoção ou 
sequestro de emissões de gases de efeito estufa (GEE). 
Contudo, esta cooperação precisa respeitar a integri-
dade ambiental do Acordo, como também ser comer-
cialmente custo-efetiva para incentivar essas trocas.

Por falta de consenso em diversas questões, o Artigo 6 
ainda não foi regulamentado pela Conferência das 
Partes (COP) da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC). Além 
da complexidade técnica do desenho de um instrumen-
to que garanta integridade ambiental em âmbito global 
dentro do arcabouço do Acordo de Paris, há também 
interpretações distintas do próprio texto do artigo.

Destacaremos algumas das principais questões discuti-
das nas negociações sobre o Artigo 6 na Conferência 
das Partes, sobretudo aquelas que acreditamos ter 
maior importância climática e comercial para o Brasil. 
Nesta perspectiva, apontamos recomendações para 
serem discutidas com a academia, a sociedade civil e o 
setor produtivo nacional, visando delinear uma posição 
brasileira na fase de regulamentação, cuja negociação 
prosseguirá na próxima Conferência das Partes 
(COP26), prevista para ocorrer em novembro de 
2021, em Glasgow, na Escócia.

1. Introdução
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2. Instrumentos e oportunidades de mercado do 
Artigo 6 do Acordo de Paris
No Protocolo de Quioto, havia um grupo de países com 
metas compulsórias de corte nas emissões de GEE e 
outro de países sem metas. No Acordo de Paris, todos 
os países têm metas voluntárias associadas à sua Con-
tribuição Nacionalmente Determinada (NDC).

Por consequência, os instrumentos de mercado 
também terão de ser distintos. No Protocolo de 
Quioto, os instrumentos de mercado eram o Mecanis-
mo de Desenvolvimento Limpo (MDL ou CDM, sigla 
em inglês para Clean Development Mechanism), para 
trocas entre países com metas e sem metas, e o de 
Implementação Conjunta (IC ou JI, sigla em inglês para 
Joint Implementation), voltado a países com metas.

No Acordo de Paris, o Artigo 6 cria: (i) um instrumento 
no âmbito dos Artigos 6.2 e 6.3, que comercializa 
resultados de mitigação internacionalmente transferi-
dos (ITMO) para transações diretas de emissões reais 
entre as Partes (países); e (ii) um mecanismo no âmbito 
dos Artigos 6.4 a 6.6 para transações entre entidades 
públicas e privadas em projetos ou programas de redu-
ção das emissões de GEE, baseados em sistema de 
geração de créditos acima de uma linha de base que 
indica como as emissões evoluiriam sem o incentivo do 
instrumento de mercado.

A principal diferença desses instrumentos com os do 
Protocolo de Quioto é que no Acordo de Paris todos os 
países têm metas descritas nas suas NDCs. Por isso, 
nos dois instrumentos do Artigo 6, as partes hospedei-
ras (transferidoras) e receptoras (compradoras) devem 
evitar dupla contagem de emissões ou créditos transa-
cionados, realizando ajustes correspondentes dos mon-
tantes transacionados nas suas NDCs. Ou seja, quem 
vende aumenta sua NDC pelo montante comercializa-
do para que quem compra possa deduzi-lo de sua meta. 

No MDL, um dos objetivos era ajudar países com metas 
a cumprir seus compromissos deduzindo da sua meta os 

créditos comprados. Já no IC, que possibilitava a 
comercialização de créditos entre países com metas, 
havia necessidade de ajustes de metas tanto da parte 
vendedora como da compradora. A regulamentação do 
Artigo 6, assim, será muito mais semelhante à do IC do 
que à do MDL.

Por conta de inúmeras questões técnicas ainda não 
decididas na regulamentação do Artigo 6, a estimativa 
do seu potencial de comércio e redução de emissões é 
apenas exploratória. Estudos com diversos cenários de 
regulamentação estimam que tais instrumentos pode-
riam ter um impacto significativo na ambição do Acordo 
de Paris aumentar em até 50% a meta atual proposta 
nas NDCs, desde que as regras assegurem a integridade 
climática e de mercado das transações comerciais.

O volume de comércio seria igualmente expressivo, 
podendo gerar um total aproximado de US$ 58 bilhões 
a US$167 bilhões no período até 2030, o que tornaria 
o Brasil um dos principais vendedores no mundo de 
créditos de carbono e reduções de emissões. Projeções 
indicam que o país poderia obter receitas líquida nesse 
período entre US$ 19 bilhões e 27 bilhões no comércio 
de créditos e reduções de emissões.2

O Artigo 6 pode, então, tornar-se uma oportunidade 
comercial para o Brasil, que tem vantagem competitiva 
em atividades de baixo carbono, como na conservação de 
florestas, na agropecuária, na geração de energia solar, 
eólica e de biogás e nas ações de eficiência energética.

Dessa forma, além das preocupações com a integridade 
ambiental, há que analisar, também, como o financia-
mento da economia de baixo carbono no Brasil poderia 
se beneficiar das transações comerciais e receitas 
derivadas do uso desses instrumentos.3

2 Ver, respectivamente, IETA (2019) e Piris-Cabezas (2016).
3 O comércio com os instrumentos de mercado do Artigo 6 coexistirá com o mercado voluntário de carbono que oferece 
créditos de carbono para cumprimento de metas de redução de emissões corporativas ou de indivíduos e os mercados regula-
dos que adotam metas próprias para suas jurisdições, não necessariamente subordinadas aos acordos internacionais. Entretan-
to, como aconteceu com os instrumentos do Protocolo de Quioto, é possível que os créditos de carbono do Artigo 6.4 possam 
ser aceitos nos mercados voluntário e regulados e que a regulamentação do Artigo 6 venha a influenciar as regras de ambos.
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RESULTADOS DE MITIGAÇÃO INTERNACIO-
NALMENTE TRANSFERIDOS DO ARTIGO 6.2 

Os Artigos 6.2 e 6.3 propõem os resultados de mitiga-
ção internacionalmente transferidos (ITMOs, sigla em 
inglês para “internationally transferred mitigation 
outcomes”) para transações diretas de reduções de 
emissões reais entre as Partes (países). Tais transações 
serão contratadas entre as Partes, contabilizadas e 
comunicadas ao órgão gestor do Acordo de Paris. 
Entretanto, como mencionado acima, o Artigo 6.2 
requer integridade ambiental, transparência e acompa-
nhamento robusto. As regras que nortearão a interpre-
tação dessas exigências ainda se encontram em discus-
são. Sua normatização demanda um balanço entre as 
garantias de integridade climática e os custos de 
transação na aplicação desses instrumentos.

Há propostas minimalistas que se limitam à publiciza-
ção do contrato entre as partes, explicitando os crité-
rios e procedimentos de integridade e seu acompanha-
mento, até outras proposições com regras mais deta-
lhadas para influenciar o escopo dos contratos. Em que 
pese essa indefinição, as principais características do 
mecanismo dos Artigos 6.2 e 6.3 são as seguintes: 

• A compra e a venda de resultados de mitigação 
(ITMOs) serão contratadas entre governos; 

• A regulamentação do artigo definirá as atividades de 
mitigação elegíveis, os procedimentos de acompanha-
mento e o registro das transações junto ao órgão gestor 
do Acordo de Paris, mas não tratará da metodologia 
utilizada para diminuir as emissões de GEE no país 
transferidor dos ITMOs; 

• A negociação comercial dos ITMOs ocorre exclusiva-
mente entre as Partes, sem necessidade de autorização 
do órgão gestor do Acordo;

• As trocas são por emissões reais, isto é, não são medi-
das por créditos baseados em projeto;

• Os resultados de mitigação são planejados e executa-
dos com autonomia pela parte transferidora com base 
nas condições contratuais;

• Concluída a operação de venda dos ITMOs, as partes 
registram as trocas e os ajustes correspondentes das 
suas NDCs.

Note que um ITMO é comercializado de forma 
centralizada, com transferências de volume de emis-
sões entre as partes, obedecendo ao cronograma 
estabelecido contratualmente.

A estratégia comercial de um país hospedeiro de ITMOs 
seria a negociação de reduções de emissões excedentes 
à meta de sua NDC que só seriam viáveis financeira-
mente se compradas por países com elevado custo 
marginal de abatimento de GEE4 e/ou que desejam 
perseguir uma NDC mais ambiciosa. Os ITMOs no país 
hospedeiro resultariam de cortes nas emissões deriva-
dos ou não de políticas ativas ou obrigações legais.

Caberia aos países hospedeiro e comprador dos ITMOs 
analisarem a viabilidade dessa transação. O país trans-
feridor precisará avaliar ações de políticas, programas e 
projetos, inclusive aquelas que integram projetos do 
setor público e privado a serem financiados com os 
recursos gerados no comércio dos ITMOs. Provavel-
mente, o comprador terá interesse em analisar essas 
opções antes de fechar um contrato, por conta da 
integridade climática da transação. Na página 10, o 
Fluxograma 1 apresenta um possível esquema do ciclo 
das trocas no mecanismo do ITMO.

4 Custo de reduzir ou remover uma unidade adicional de emissão de CO2e.
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Fluxograma 1: Possível ciclo de implementação 
do ITMO do Artigo 6

OPERAÇÃO DO ITMO

Países transferidor e comprador dos ITMOs (resultados
de redução de emissões de carbono) assinam um
Acordo de Implantação de ITMO

Contrato define:
•entidades transferidoras e compradoras
•quantidade inicial a ser transacionada
•tipos de atividades de mitigação
•cobertura temporal dos resultados transferidos
•protocolos de integridade ambiental, transparência e 
monitoramento

CONTRATO DO ITMO

Registro das transações de acordo com as regras
de integridade ambiental, transparência e
acompanhamento do Artigo 6.2

Países transferidor e comprador realizam os ajustes 
correspondentes das suas NDCs junto ao órgão
regulador do Acordo de Paris

COMERCIALIZAÇÃO E 
AJUSTES CORRESPONDENTES

Governo do país transferidor de forma independente 
desenha as políticas públicas e os incentivos para projetos 
públicos e privados que geram as reduções de emissões e os 
critérios de repartição dos benefícios gerados no ITMO

Países transferidor e comprador monitoram, reportam e 
verificam emissões transacionadas de acordo com
cláusulas do contrato
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Como veremos a seguir, os custos de transação do 
ITMO seriam inferiores aos dos créditos do mecanismo 
do Artigo 6.4, além de produzir maior percepção da 
integridade climática.

MECANISMO DE CRÉDITOS DE REDUÇÃO DE 
EMISSÕES DO ARTIGO 6.4

Os Artigos 6.4, 6.5 e 6.6 estabelecem um mecanismo 
baseado em projetos de mitigação das emissões de 
GEE para transações entre entidades públicas e priva-
das. Neste mecanismo, os projetos deverão ser valida-
dos pela Autoridade Nacional Designada (AND) e pelo 
órgão gestor do Acordo de Paris, que também efetua-
rão a verificação dos créditos de carbono gerados, antes 
de serem vendidos.

Regras, modalidades e procedimentos para a imple-
mentação do mecanismo de mercado do Artigo 6.4 
deverão ser aprovados pela Conferência das Partes, que 
também criará o órgão gestor mencionado para super-
visionar a aplicação dessas provisões.

Já o Artigo 6.5 diz que as reduções de emissões resul-
tantes do mecanismo não poderão ser utilizadas para 
demonstrar o cumprimento da NDC da Parte anfitriã, 
caso sejam utilizadas pela Parte compradora para cum-
prir suas metas. O objetivo do veto é proteger a integri-
dade ambiental do Acordo de Paris, evitando a dupla 
contagem dos créditos de carbono pelos países hospe-
deiro e receptor.

Finalmente, o Artigo 6.6 especifica que parte dos 
recursos gerados com o mecanismo deve ser usada para 
cobrir as despesas administrativas das transações, bem 
como para ajudar na adaptação dos países em desenvol-
vimento mais vulneráveis aos efeitos adversos da 
mudança climática.

Observem que os créditos de carbono neste mecanis-
mo seriam gerados por projetos com redução de emis-
sões acima de uma linha de base. Ou seja, seriam redu-
ções adicionais às que aconteceriam de qualquer 
maneira sem os incentivos criados pelo mercado de 
créditos de carbono regulado pelo Artigo 6.4, tal como 
se exigia no Protocolo de Quioto para o MDL e o IC.

A medição de adicionalidade foi sempre fonte de ques-
tionamentos e controvérsias, uma vez que há diferentes 
conceitos de adicionalidade e métricas de linha de base5.

As regras, modalidades e procedimentos para o mecanis-
mo 6.4 estão sendo discutidos para consideração e apro-
vação pela Conferência das Partes6. Nesse caso, a regu-
lamentação é mais polêmica porque, a partir dela, um 
crédito pode ou não ser aprovado. Para garantir adicio-
nalidade, essas regras podem ser bastante detalhadas, tal 
como aconteceu com o MDL.

Note que a exigência de adicionalidade no Artigo 6.4 é a 
mesma do MDL e IC, instrumentos do Protocolo de 
Quioto, com reduções ou remoções adicionais à trajetória 
esperada dada por uma linha de base. Assim, o incentivo 
das trocas é direcionado corretamente a atividades que 
ainda não são comercialmente viáveis. Portanto, os recur-
sos das transferências de créditos de carbono as viabilizam. 
Essa adicionalidade não se refere a uma adicionalidade a 
NDC do país. Por exemplo, no IC, que permitia trocas 
entre dois países com metas no Protocolo de Quioto, 
além do teste de adicionalidade, havia o ajuste correspon-
dente das metas entre os países. No MDL, como já 
descrito, como o país transferidor não tinha metas, 
somente havia somente a exigência de adicionalidade.

No ITMO, essa preocupação com adicionalidade a uma 
linha de base não se aplica, porque as trocas são de resulta-
dos de mitigação, emissões reais, e não de créditos de 
projeto com emissões estimadas.

5 Reduções ou remoções são adicionais quando se demonstra que elas acontecem por causa do incentivo do instrumento de 
mercado. Daí a necessidade de definir inicialmente uma linha de base, que indica como as emissões estão evoluindo no cenário 
atual (“bussines-as-usual”) e como o projeto reduziria as emissões em relação a essa trajetória. Como pode ser visto, a mensu-
ração da adicionalidade requer muita informação e modelagem, consequentemente, gerando muita controvérsia técnica. Ver, 
por exemplo, Gillenwater (2012) e Schneider (2011).
6 Ver, por exemplo, SBSTA 51 - Matters relating to Article 6 of the Paris Agreement: Rules, modalities and procedures for 
the mechanism established by Article 6, paragraph 4, of the Paris Agreement.
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Notem que no mecanismo 6.4, tal como ocorreu no 
MDL, o projeto precisa ser aprovado pela AND e verifica-
do em seguida pelo órgão gestor do Acordo de Paris. Esse 
organismo internacional supervisionará todo o processo, 
inclusive autorizando a emissão do certificado de créditos 
para comercialização. Sejam quais forem essas regras, já 
são conhecidas as principais características do mecanismo:

• As trocas serão patrocinadas por entidades públicas 
ou privadas;

• Os projetos deverão obedecer às regras que definem as 
atividades de mitigação elegíveis, os procedimentos de 
contabilidade e relato das reduções, a validação dos créditos, 
os procedimentos de monitoramento e o acompanhamento;

• A mensuração dos créditos terá que ser validada por 
auditor independente credenciado;

• A AND aprova, autoriza e envia o projeto para o órgão 
gestor do Acordo de Paris;
• O órgão gestor do Acordo de Paris valida e aprova o 
Projeto e gera os certificados de créditos;
• É somente a partir da emissão dos certificados que as 
transações dos créditos de carbono podem ser registra-
das no Acordo de Paris;

• Para a comercialização dos créditos, os países hospe-
deiros dos projetos e receptores dos créditos de carbo-
no gerados realizarão os ajustes correspondentes às 
respectivas NDCs junto ao órgão gestor do Acordo. 

O Fluxograma 2 apresenta na página 12 um possível 
esquema do ciclo das transações com créditos de 
carbono, segundo o previsto no artigo 6.4. 
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Fluxograma 2: Possível ciclo de implementação 
do mecanismo 6.4

DESENVOLVIMENTO
DO PROJETO

Entidade pública ou privada patrocinadora do projeto o 
desenvolve com regras, modalidades e procedimentos 

estabelecidos pelo órgão gestor do Acordo de Paris

Auditor independente credenciado valida o projeto

APROVAÇÃO E REGISTRO
DO PROJETO

Autoridade Nacional Designada (AND) do país 
hospedeiro do projeto o aprova o envia para registro

no órgão gestor do Acordo de Paris

Organismo designado pelo órgão gestor do Acordo
de Paris registra e verifica o projeto e emite

certificados de créditos de carbono do projeto

COMERCIALIZAÇÃO E AJUSTES
CORRESPONDENTES

Entidade patrocinadora vende créditos do projeto

AND do país hospedeiro do projeto registra
venda junto ao órgão gestor do Acordo de Paris

Órgão gestor do Acordo de Paris realiza
os ajustes correspondentes nas NDCs
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Como pode ser visto no Fluxograma 2, o mecanismo do 
6.4 será mais regrado do que o do ITMO. Sendo um 
sistema descentralizado, o volume e a temporalidade 
das iniciativas demandarão maior esforço de governan-
ça por parte das ANDs nos países hospedeiros e do 
órgão gestor do Acordo de Paris.

Por isso, a normatização precisará oferecer segurança 
regulatória para o desenvolvimento do projeto, com 
salvaguardas para a integridade ambiental do Acordo de 
Paris. Entretanto, a necessidade de proteger a integri-
dade do Acordo não poderá implicar aumento excessi-
vo nos custos de transação. É esse ponto de equilíbrio 
que definirá a escala e a atratividade dos projetos.

Os custos de transação, entretanto, serão mais altos 
para o mecanismo do Artigo 6.4 devido às exigências 
de normatização para garantir a adicionalidade dos 
créditos gerados. Uma descrição mais detalhada das 
diferenças de comércio por ITMO e pelo mecanismo 
do Artigo 6.4 é apresentada no Anexo.
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Nas discussões de regulamentação até agora realizadas, 
as oportunidades de atividades de reduções, remoção ou 
sequestro de emissões, incluindo a redução de emissões 
por desmatamento e degradação florestal (REDD+)7, 
não foram diferenciadas entre os dois instrumentos, 
ITMO e mecanismo do 6.4.

Entretanto, há muitos pontos de controvérsia, e as 
principais questões na regulamentação do Artigo 6 
relacionam-se com os ajustes correspondentes de NDC, 
o carregamento dos créditos de MDL e IC para o 
Acordo de Paris e os princípios da mitigação geral das 
emissões globais e da repartição de fundos, tal como 
analisado a seguir8.

AJUSTES CORRESPONDENTES DA NDC

A principal diferença entre o Protocolo de Quioto e o 
Acordo de Paris é o escopo de países com metas de corte 
em suas emissões. No primeiro, havia metas somente 
para os países desenvolvidos. No segundo, porém, todos 
os países signatários possuem metas nas suas NDCs.

Um dos objetivos do MDL era ajudar países com metas 
em Quioto a cumprir seus compromissos. Dessa manei-
ra, quem vendia não tinha metas, logo não fazia ajustes. 
Os ajustes das metas ocorriam somente para baixo, no 
lado do comprador. Já no IC, que comercializava créditos 
de países com metas, o ajuste era exigido nas metas do 
vendedor (para cima) e do comprador (para baixo).

Esse contexto muda nos dois instrumentos de mercado 
do Artigo 6 do Acordo de Paris. Na página 15, o Fluxo-
grama 3 mostra como as partes hospedeiras (transferi-
doras) e receptoras (compradoras) devem evitar dupla 
contagem de reduções de emissões ou créditos transa-
cionados, realizando ajustes correspondentes das quanti-
dades comercializadas nas suas NDCs. Ou seja, quem 
vende aumenta sua NDC pelo montante transacionado 
para que o comprador dos créditos de carbono possa 
deduzi-los de sua meta.

3. Principais questões para a implementação dos 
intrumentos do Artigo 6

7 REDD+ é um incentivo para recompensar financeiramente países em desenvolvimento por seus resultados de redução de 
emissões de gases de efeito estufa provenientes do Desmatamento e da Degradação florestal, considerando o papel da 
conservação de estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal e 
é objeto do Artigo 5 do Acordo de Paris.
8 Há outras questões que ainda carecem de consenso, tais como regras de transparência, temporalidade das trocas e paridade 
das métricas de metas de NDC. Ver, por exemplo, ADB (2018) e IETA (2019).
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PARTE A
Vendedora de
créditos de carbono
e reduções de
CO2e

NDCB 2030 NDCB 2030
AJUSTADA

PARTE B
Compradora de
créditos de carbono
e reduções de
CO2e

NDCA 2030 NDCA 2030
AJUSTADA

PARTE A VENDE CRÉDITOS/REDUÇÕES
              DE EMISSÕES DE CO2e DA PARTE B

         PARTE B COMPRA CRÉDITOS/REDUÇÕES
                 DE EMISSÕES DE CO2e PARA A PARTE A

Fluxograma 3: Ajustes Correspondentes de NDCs

AMt: NDC da Parte A, antes do ajuste
BMt: NDC da Parte B antes do ajuste
XMt: créditos de carbono e reduções de

emissões comercializados entre as Partes A e B
AMt+XMt: NDC da Parte A após ajuste
BMt-XMt: NDC da Parte B após ajuste

LEGENDA
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Note no Fluxograma 3 que a transferência de X Mt 
CO2e do país A para o país B resultou num ajuste 
equivalente desse volume nas NDCs de ambos. À 
medida que se assegurassem esses ajustes nas transfe-
rências de reduções de emissões por meio dos ITMOs 
do Artigo 6.2 ou de créditos de carbono no mecanismo 
do Artigo 6.4, as linhas de base das transações de crédi-
tos poderiam derivar das próprias metas da NDC9.

Sem esse ajuste correspondente, a NDC do país comprador 
é ajustada para baixo e a do país vendedor não se altera, por 
conseguinte diminuindo a meta global do Acordo de Paris.

Como o escopo de muitas NDCs é restrito a setores econô-
micos e/ou tipo de gás de efeito estufa, há uma  proposta na 
qual os ajustes correspondentes se aplicariam somente nos 
créditos das atividades que estão dentro da NDC. Dessa 
forma, atividades realizadas nos setores e/ou que emitam 
gases que estão fora da NDC não requereriam os ajustes. 
Essa possibilidade tem sido objeto de controvérsia nas 
últimas negociações porque poderia promover uma situação 
talvez mais impactante no longo prazo, ao desincentivar os 
países vendedores a aumentar a ambição de escopo das suas 
NDCs, na perspectiva de manter essa oportunidade merca-
dológica. De qualquer forma, como a NDC brasileira cobre 
toda a economia e todos os gases, essa possibilidade não 
eximiria o país de ajustes correspondentes.

No entanto, a obrigação de ajustes correspondentes no 
mecanismo do 6.4 demandará maior governança por 
parte do governo do país hospedeiro, cuja AND deverá 
adotar critérios de elegibilidade para selecionar projetos 
que gerem créditos de carbono para comercialização.

Para o cumprimento das metas da NDC, certamente 
seriam utilizados créditos com custo marginal abaixo de 
certo custo que fosse julgado aderente financeira e 
temporalmente à trajetória de baixo carbono da econo-
mia nacional. Seriam elegíveis assim para a venda as redu-
ções de emissões muito custosas para uso no cumpri-
mento das metas da NDC do país hospedeiro, mas finan-
ceiramente atraentes aos países receptores. Essa elegibi-

lidade poderia, inclusive, considerar uma possível discri-
minação por atividades e com limites quantitativos revisa-
dos à luz do desempenho do cumprimento da NDC.

Essa governança pode parecer complexa, mas não seria 
inédita, uma vez que os países que comercializavam 
créditos do IC no Protocolo de Quioto já adotaram 
procedimentos similares com sucesso.

Uma vez selecionada a atividade para trocas, tanto no 
ITMO como no mecanismo 6.4, aumentar a NDC do 
país vendedor com o ajuste correspondente da venda 
de créditos ou resultados de mitigação só traz vanta-
gens sob os pontos de vista financeiro e econômico. 
Isso porque esse esforço adicional de meta da NDC 
será financiado pelos recursos das transferências, sem 
custos para a sociedade e, ainda mais, trará investimen-
tos e emprego ao país hospedeiro.

Se o país hospedeiro dos projetos permitir a venda de 
créditos sem ajustes correspondentes, eles poderão 
sofrer alto deságio por não atender à demanda dos 
principais compradores por integridade ambiental. Além 
do mais, o país transferidor dos créditos estaria sujeito à 
concorrência de vários países que aceitam o procedi-
mento10. Dessa maneira, a flexibilidade de geração de 
créditos assegurada pelo Artigo 6.4 não se traduziria em 
vantagem competitiva para o país hospedeiro.
 
Além de criar barreiras complexas de adicionalidade e 
integridade climática, a não realização de ajustes 
correspondentes por parte do Brasil prejudicaria a 
reputação do país na Convenção do Clima e no merca-
do internacional. Consequentemente, agravaria ainda 
mais a deterioração da imagem das políticas ambientais 
e florestais brasileiras, afetando a competitividade das 
exportações, a atração de capitais externos e suas 
aspirações em acordos e organismos multilaterais.

Ademais, a posição de não promover ajustes corresponden-
tes na NDC está cada vez mais isolada. Durante a COP25, 
realizada em Madri, em dezembro de 2019, diante do impas-

9 Linhas de base das NDCs desenvolvidas com a garantia de que seriam cumpridas sem aumento de ambição podem, contudo, 
comprometer essa adicionalidade, situação similar que foi identificada na experiência do mecanismo de Implementação 
Conjunta. Ver, por exemplo, Michaleowa et al. (2019).
1 0 Preocupação já externada por uma parcela do empresariado nacional. Ver CEBDS (2018).
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se na regulamentação do Artigo 6, um grupo de 32 países 
criou regras próprias de mercado, independentemente do 
que as Partes estavam negociando na cúpula climática. 
Composto por muitos emergentes e a maioria dos países da 
União Europeia, o grupo adotou os “Princípios de San José 
para Alta Ambição e Integridade nos Mercados Internacio-
nais de Carbono (SJPs)”, que procuram assegurar a integri-
dade ambiental do Acordo de Paris. Considerando o conjun-
to de países que já os adotam, os SJPs deverão influenciar as 
discussões sobre a regulamentação do Artigo 6, proporcio-
nando, inclusive, condições para a adoção de projetos pilotos 
de ITMO, como já ocorreu entre Peru e Suíça9.

Os ajustes correspondentes na NDC garantiriam uma 
forte indicação de adicionalidade das reduções de 
emissões e créditos que o país gerasse no Artigo 6, 
tendo em vista o nível elevado de ambição das metas
brasileiras no Acordo de Paris. Tal ambição se traduz 
em objetivos de redução das emissões que incidem 
sobre o conjunto da economia (economy-wide), 
contemplam os seis principais GEE e encontram-se 
desmembrados em metas setoriais. Assim, os ajustes 
correspondentes na NDC propiciariam vantagem 
competitiva adicional para o Brasil.

CARREGAMENTO DO MDL

Outra questão associada aos ajustes correspondentes 
refere-se ao carregamento dos créditos gerados nos 
mecanismos de mercado do Protocolo de Quioto para 
o Acordo de Paris. São créditos que encalharam por 
falta de comprador para as Reduções Certificadas de 
Emissões do MDL (RCEs ou CERs, na sigla em inglês) 
e as Unidades de Redução de Emissões do mecanismo 
de IC (UREs ou ERUs, na sigla em inglês). 

A comercialização no Artigo 6.4 de créditos RCEs e 
UREs resultaria em dupla contagem, visto que essas 
reduções de emissões já foram contabilizadas no inven-
tário de emissões dos países, encontrando-se, portanto, 
contempladas nas metas da NDC de quem vende, 
mesmo no caso do IC, que se limitava aos ajustes de 

metas do Protocolo de Quioto. É por isso que muitas 
Partes veem que o eventual uso desses créditos no 
cumprimento das metas do Acordo de Paris reduziria a 
ambição e a integridade ambiental do tratado.

Outras Partes, como o Brasil, contudo, requerem uma 
transição para os créditos emitidos sob os mecanismos 
de Quioto antes de 2020. Alegam que foram gerados 
para um protocolo adotado na Convenção do Clima, 
devendo, assim, transitar para o Acordo de Paris, de 
maneira a proporcionar segurança aos investimentos 
realizados no regime anterior.

Entre os defensores da transição, há os que sugerem 
que ela seja temporária, estendendo-se até 2025, por 
exemplo, quando as NDCs serão revistas. Argumen-
tam que seria um período necessário para organizar a 
governança para ajustes correspondentes nos países 
hospedeiros. Outras Partes sugerem que os RCEs e 
UREss sejam revistos à luz das regras a serem determi-
nadas para o Artigo 6.4, seja qual for a periodicidade.

Tal como já refletido nos Princípios de San José, acima 
mencionados, os principais compradores de reduções 
de emissões dos instrumentos de mercado do Artigo 6 
(ITMO e créditos de projetos) não aceitam transição 
alguma para os créditos gerados nos mecanismos de 
Quioto. Para eles, essa transição comprometeria a 
integridade climática do Acordo de Paris.

Também deveria ser considerado o efeito comercial do 
carregamento dos créditos do MDL para o Acordo de 
Paris, visto que haveria uma oferta muito elevada de crédi-
tos e demanda restrita por parte dos principais comprado-
res. Estima-se que a oferta de créditos do MDL, incluindo 
os inativos, poderia ser de até 4,7 bilhões de RCEs, 
equivalente à redução de 4,7 giga toneladas (Gt) em 
emissões de CO2 equivalente (CO2e), levando certamen-
te a preços muitos baixos para os créditos do mecanismo 
do Artigo 6.4. Ou seja, o carregamento de créditos de ML 
e IC no Acordo de Paris pode também acabar carecendo 
de integridade econômica e comercial10.

9 Sobre o acordo entre Peru e Suíça, acesse neste link notícia publicada em 21/10/2020, às 17:30:
https://www.climatechangenews.com/2020/10/21/peru-switzerland-sign-world-first-carbon-o�set-deal-paris-agreement/.
10 Para uma análise mais detalhada de outras questões técnicas a respeito do carregamento dos créditos do MDL e do IC para 
o Acordo de Paris, ver Re e Vaidyula (2019). 
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Uma solução financeira para os RCEs e UREs gerados, 
mas não vendidos, poderia ser a criação de um fundo 
internacional para comprá-los. Dessa maneira, as 
Partes observariam a integridade ambiental do Acordo 
de Paris, ao mesmo tempo assegurando uma remune-
ração justa para os investimentos realizados.

PRINCÍPIO DA MITIGAÇÃO GERAL DAS EMIS-
SÕES GLOBAIS (OMGE) 

No texto do Artigo 6.4, há outro condicionante de 
integridade ambiental associado ao risco de os créditos 
não serem adicionais no mecanismo de comercialização 
de créditos de carbono gerados por projetos – o princí-
pio da mitigação geral das emissões globais (OMGE). 
Uma possibilidade de operacionalização desse princípio 
seria, por exemplo, impor um desconto percentual na 
quantidade total de créditos transacionados. O país 
vendedor ajusta para cima sua NDC com o total transa-
cionado, mas os países compradores desses créditos não 
poderiam deduzir esse percentual de suas metas. 

Ao reduzir o volume de ajuste do país comprador, a 
implementação do OMGE provocaria um aumento no 
preço dos créditos comercializados. A magnitude da
elevação nos preços e da diminuição no volume de 
créditos dependeria do tamanho do desconto e da 
relação entre as elasticidades de oferta e demanda dos 
créditos. O valor total das transações poderia crescer 
em benefício dos países hospedeiros, mas o efeito 
preço incentivaria mais mitigação doméstica nos países 
compradores que poderiam diminuir a demanda por 
créditos. Para o Brasil, onde reduções de emissões 
excedentes às metas de sua NDC implicariam custos 
superiores aos de países com NDCs menos ambiciosas, 
um aumento de preço poderia constituir uma vantagem 
competitiva adicional11.

Embora o texto do Artigo 6.2 não mencione o OMGE, 
discute-se também sua aplicação no ITMO, embora o 
risco de perda de adicionalidade seja menor do que no 
mecanismo do 6.4, uma vez que no ITMO as trocas não 
se realizam com créditos de projetos.

REPARTIÇÃO DE FUNDOS (SOP)

O Artigo 6.6 estabelece que uma parte das receitas 
das transações do mecanismo do Artigo 6.4 seja 
utilizada para financiar outras atividades de gestão 
do Artigo 6 e ações de adaptação climática nos 
países vulneráveis. É o chamado princípio da reparti-
ção de fundos (SOP, sigla em ingês para “share of 
proceedings”). Seu impacto nos preços é similar ao 
descrito para o OMGE.

Já adotado no MDL, o procedimento também foi 
incluído no mecanismo do Artigo 6.4. Todavia, ele 
não é explicitado no Artigo 6.2. Por razões de isono-
mia de tratamento e potencial de financiamento, 
muitas Partes, como o Brasil, estão sugerindo que o 
SOP seja igualmente adotado nas transações com 
ITMO, tal como no OGME.

11 Discute-se, também, excluir reduções fora de uma trajetória de emissões nacionais compatíveis com meta de emissões 
líquidas zero de determinado país cujo aparente excesso à meta da NDC não possa ser caracterizada como aumento de ambi-
ção. Ver, por exemplo, Michaleowa et al. (2019) e Schneider (2018). 
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O Artigo 6 oferece uma oportunidade para que a 
vantagem competitiva do Brasil com atividades de 
baixo carbono se traduzam em investimentos e desen-
volvimento tecnológico.

Nesta perspectiva, apontamos as seguintes recomen-
dações para serem discutidas com a academia, a socie-
dade civil e o setor produtivo nacional, visando delinear 
uma posição brasileira na fase de regulamentação, cuja 
negociação prosseguirá na próxima Conferência das 
Partes (COP26), prevista para ocorrer em novembro 
de 2021, em Glasgow, na Escócia:

• Abandonar a posição contrária aos ajustes correspon-
dentes de NDC no mecanismo do Artigo 6.4, que 
ameaça a integridade ambiental do Acordo de Paris, 
prejudicando a reputação do país, além de criar barrei-
ras complexas de adicionalidade;

• Manter a posição para isonomia de OMGE e SOP 
nos instrumentos dos artigos 6.2 e 6.4;

• Promover uma transição do MDL, minimizando os 
impactos na integridade climática do Acordo de Paris;

• Aderir aos Princípios de San José, que podem inclusi-
ve orientar e viabilizar a inclusão das soluções climáticas 
com base na natureza na regulamentação do Artigo 6 
do Acordo de Paris.

E, por fim, que o país comece a se planejar para sua para 
participação no Artigo 6 com atividades que indepen-
dem da regulamentação, tais como:

• Fortalecer a governança climática e ambiental, 
inclusive da Autoridade Nacional Designada (AND), 
para operacionalizar os ajustes correspondentes dos 
instrumentos de mercado do Artigo 6, com canais de 
participação da academia, do setor produtivo e da 
sociedade civil;

• Introduzir um sistema nacional de relato de emissões 
de fontes fixas e difusas, incluindo os sistemas de contro-
le de desmatamento e das informações de REDD+;

• Organizar, em parceria com o setor privado, um 
conjunto de ações e atividades de redução e remoção 
de emissões para formarem um ITMO brasileiro e/ou 
um conjunto de projetos candidatos ao mecanismo do 
Artigo 6.4, acomodando opções florestais em um siste-
ma jurisdicional de REDD+ em conjunto com opções 
de controle de emissões industriais, de eficiência ener-
gética, de saneamento e resíduos sólidos;

• Criar um mercado doméstico de carbono que serviria 
de referência de preços e opções de mitigação para 
orientar a participação do país nos instrumentos de 
mercado internacionais.

4. Recomendações
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No ambiente regulatório do ITMO, o país transferidor 
seria o responsável por validar de forma independente 
as contribuições e a remuneração desses projetos, de 
acordo com parâmetros próprios mais adequados à 
estrutura econômica e à trajetória de redução de 
emissões do país.

Para países com experiência de governança climática e 
um setor privado desenvolvido, a opção dos ITMOs 
ofereceria um conjunto de projetos com menor custo 
de transação e maior garantia de adicionalidade, sendo, 
consequentemente, comercialmente mais atraentes 
para seus potenciais compradores. No caso do meca-
nismo do Artigo 6.4, ao contrário, haverá uma regula-
mentação que estabelecerá regras, supervisionadas 
pela AND e pelo órgão gestor do Acordo de Paris.

Uma empresa do Brasil desenvolve, por exemplo, um 
projeto para reduzir emissões fugitivas na recarga de 
gases de refrigeração. A adicionalidade, a permanência 
e o monitoramento desse projeto são verificados e 
validados por uma certificadora credenciada, seguindo 
o protocolo estabelecido pelo órgão internacional 
gestor do mecanismo do Artigo 6.4. Se o projeto for 
aprovado pelo governo brasileiro, ele segue a esse órgão 
internacional para emissão do certificado de redução de 
emissões. Nos dois instrumentos de mercado, os dos 
Artigos 6.2 e 6.4, a exigência de ajustes corresponden-
tes de NDC é crucial para atestar a integridade climáti-
ca das transações entre os países e a viabilidade comer-
cial das transferências de créditos de carbono.

A empresa brasileira poderá, então, vender esse certifi-
cado a uma companhia de outro país. Se a empresa 
estrangeira compradora registrar esses créditos na 
NDC de seu país, a NDC brasileira deveria realizar o 
ajuste correspondente, isto é, aumentar sua NDC 
consoante o montante dos créditos transferidos. Se 
não houver esse ajuste correspondente na NDC brasi-
leira, haveria dupla contagem. Isto é, as reduções 
seriam contabilizadas no cumprimento da meta tanto 
do país hospedeiro do projeto como do país comprador, 
comprometendo a meta global do Acordo de Paris de 
evitar a elevação de 1,5 a 2 graus Celsius na temperatu-
ra média da Terra até o final deste século.

Observe que a empresa brasileira poderá sempre certifi-
car esse projeto fora das regras do Acordo de Paris e 
vender seus créditos no mercado voluntário. Sem ajustes 
correspondentes, entretanto, tanto o país vendedor 
como a empresa compradora reivindicarão a mesma 
redução. Portanto, a neutralização das emissões corpo-
rativas não é garantida com essa dupla reivindicação.

Essa possibilidade de dupla contagem tem sido atual-
mente fonte de controvérsia no mercado voluntário de 
carbono. Espera-se que créditos com ajustes corres-
pondentes de NDC sejam comercializados com preços 
mais elevados do que aqueles sem ajustes e, mesmo 
assim, sejam mais preferidos por muitas empresas com 
metas de neutralização baseadas na ciência.

A certificação com regras do Acordo de Paris no Artigo 
6.4 poderá ser mais custosa e burocrática, e a empresa 
terá de avaliar se o diferencial de preços compensará o 
investimento e o tempo dispendido no desenvolvimento 
e validação do projeto pela AND e pelo órgão gestor do 
Acordo de Paris. Para cada projeto, o governo brasileiro 
precisará decidir se aquela redução ou remoção seria 
necessária ou não para o cumprimento da NDC, 
definindo se a atividade do projeto seria objeto de ajuste 
correspondente à NDC já compromissada pelo país.

O Brasil poderá utilizar essa mesma seleção de ativida-
des elegíveis a ajustes correspondentes para desenvol-
ver um ITMO Brasil.

Em parceria com entidades privadas e públicas, o país 
poderia organizar um pacote de projetos com atividades 
de redução, remoção ou sequestro de emissões que não 
seriam financeiramente viáveis para o desenvolvedor do 
projeto, mas que teriam apelo financeiro para alguns 
países no cumprimento das suas NDCs.

Para ofertar o ITMO Brasil, seriam estimados o mon-
tante de emissões de GEE a serem diminuídas e um 
preço médio para cada unidade de redução que viabili-
zaria os projetos participantes desse pacote. Efetuadas 
essas projeções, o Brasil poderia ofertar seu próprio 
ITMO, oferecendo uma quantidade de redução precifi-
cada em tonelada de CO2 equivalente.

Anexo: Entenda melhor as diferenças de comércio 
por ITMO e pelo mecanismo do Artigo 6.4
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No ITMO, a transação será de quantidades e preços, 
sem especificação de projetos. Embora as exigências de 
transparência nos contratos de ITMO ainda não 
tenham sido regulamentadas, já se sabe que não inclui-
rão dispositivos relativos à análise de projetos, como no 
Artigo 6.4. A preparação do ITMO da forma acima 
exemplificada é uma tarefa interna do país hospedeiro 
para dar segurança ao ajuste correspondente da NDC, 
implicando maior valor de mercado para a sua oferta. 
Uma vez fechado um contrato de ITMO com um país 
comprador, como no Artigo 6.4, a quantidade transa-
cionada é registrada no Acordo de Paris com os devidos 
ajustes correspondentes na NDC dos países que 
realizaram o comércio.

Note-se que as oportunidades de atividades de redu-
ções, remoção ou sequestro de emissões nos dois 
casos, ITMO e mecanismo do 6.4 podem ser as 
mesmas. O valor de mercado para cada unidade de 
redução vai depender da qualidade do projeto ou da 
consistência do ITMO ofertado. Em países como o 
Brasil, cuja NDC é ambiciosa e economy-wide (vale 
para o conjunto da economia), um ITMO indicará 
resultados de mitigação adicionais e com integridade 
climática, além de custos de governança muito inferio-
res aos dos projetos do 6.4. E isso será certamente uma 
vantagem comercial do Brasil sobre países com NDC 
pouco ambiciosas que podem estar gerando resultados 
que seriam realizados sem o ITMO.

Já a experiência de sucesso do país no desenvolvimen-
to de projetos de MDL valoriza a oferta de créditos via 
mecanismo do Artigo 6.4, mas há que se arcar com os 
custos de todo o processo de validação e verificação 
dos créditos.
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