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WORKSHOP TÉCNICO 4: SISTEMA DE RELATO DE EMISSÕES
O CEBDS, após inúmeros eventos e consultas aos seus membros e em alinhamento com
as proposições do Projeto Partnership for Market Readiness (PMR) Brasil, entende que
um mercado de carbono para a indústria nacional é estratégico para a aceleração da
transição rumo a uma economia de baixo carbono e para a promoção da
competitividade no setor.
Para tal, o CEBDS vem organizando uma série de webinares destinados a
subsidiar o desenho do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE) para o setor
industrial brasileiro a partir do quais se desenvolvem esta e outras notas técnicas.
Eventos anteriores discutiram como o SBCE se articula com outros mecanismos
internacionais de mercado, os arranjos institucional e legal, a adoção de mecanismos de
proteção à competitividade e o uso de offsets. O último tratou do sistema nacional de
relato de emissões1.
O SBCE cobrirá as emissões industriais de combustão e processo – que
representam em torno de 10,5% das emissões do país. Porém a sua fase inicial, de três
a cinco, será restrita às emissões de combustão e, somente nas fases seguintes
entrariam as emissões de produção de combustíveis e de processo. Além disso, a
obrigatoriedade de participação dessas fontes industriais será para aquelas que emitem
acima de um limiar entre 25 a 50 MtCO2 ano, ainda a ser definido.
Sistemas para a mensuração, relato e verificação das emissões (MRV) já são
adotados em diversos ambientes de mercado, dos voluntários aos regulados, para
garantir a integridade das trocas de créditos ou direitos de emissões.
A eficiência do sistema de comércio de emissões, em que o objetivo é criar
incentivos para a minimização de custos, no intuito de atingir uma meta de redução de
emissões, para a capacidade de medir e definir o preço mais adequado das emissões. A
contabilização, quantificação e divulgação das informações dessas emissões de forma
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Ver Seroa da Motta (2020a, 2020b e 2021).
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acurada, padronizada e verificada são, dessa forma, cruciais para a custo-efetividade do
sistema.
O procedimento anual de MRV, juntamente com todos os processos associados,
é conhecido como ciclo de conformidade para conciliação das emissões.
Por isso, todos os sistemas de comércio de emissões implantam também um
sistema de relato de emissões2. Alguns adaptaram sistemas já existentes, enquanto
outros criaram tais sistemas conjuntamente com o sistema de comércio.

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL
A seguir, são resumidas as experiências do EU ETS, California Cap&Trade Program, Korea
ETS e Mexico ETS.
União Europeia3
As 11 mil instalações industriais e os operadores de aeronaves cobertos pelo EU ETS
devem ter um plano aprovado para monitorar e relatar as emissões anuais. Tal plano
também faz parte da licença de funcionamento necessária para instalações industriais.
Essa exigência não se aplica às instalações fora do ETS.
Todos os anos, as instalações reguladas devem apresentar um relatório de
emissões. Os dados de um determinado ano devem ser examinados por um verificador
credenciado até 31 de março do ano seguinte. Depois, os operadores devem devolver o
número equivalente de licenças até 30 de abril do mesmo ano.
As regras relacionadas ao ciclo de conformidade são estabelecidas em dois
regulamentos:


Regulamento de Monitoramento e Relatório (Monitoring and Reporting
Regulation - MRR);

2
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O mesmo se aplica aos sistemas de tributação de carbono.
Ver EC (2017).
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Regulamento de Acreditação e Verificação (Accreditation and Verification
Regulation - AVR).

Para promover a eficiência administrativa e uma abordagem harmonizada entre os
países, a Comissão Europeia fornece modelos como base para: (i) planos de
monitoramento, (ii) relatórios anuais de emissão (incluindo relatórios toneladaquilômetro por operador de aviação), (iii) relatórios de verificação e (iv) relatórios de
melhoria.
O EU ETS classifica as instalações em três categorias de monitoramento diferentes com
base em suas emissões anuais médias:


Categoria A iguais ou inferiores a 50.000 tCO2e;



Categoria B: iguais ou inferiores a 500.000 tCO2e;



Categoria C: superiores a 500.000 tCO2e.

Simplificações adicionais no sistema MRV são aplicáveis a instalações com emissão
média anual inferior a 25.000 tCO2e para reduzir custos administrativos. Há, também,
diretrizes específicas para as atividades de aviação que estão dentro do escopo do EU
ETS.
Como princípio geral, os operadores de instalações B e C são obrigados a aplicar o
nível mais alto para cada parâmetro (dados de atividade, fator de cálculo etc.).
Emissões de CO2, por exemplo, de atividades de combustão são estimadas da
seguinte forma:
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2
= Quantidade de combustível ∗ Valor calorífico líquido
∗ Fator de emissão ∗ Fração de biomassa ∗ Fator de oxidação
O MRR usa diferentes níveis para definir os parâmetros em que instalações de
tamanhos diferentes precisam relatar suas emissões, ver a Tabela 1 abaixo.
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Tabela 1: Parâmetros para estimativa de emissões no EU ETS.

Nível

Nível 4
Nível 3

Dados de atividade
Incerteza
máxima em
Valor calorífico
quantidade de
líquido
combustível
+/- 1,5%
Fatores
determinados por
+/- 2,5%
análise

Nível 2

+/- 5%

Fatores
específicos de
país/valor de
faturas de
combustível

Nível 1

+/- 7,5%

Fatores padrão
do Anexo VI do
MRR

Fator de
emissão

Fração de
biomassa

Fatores
determinados
por análise
Fatores
específicos de
país/valores de
proxy a partir da
análise
Fatores padrão
do Anexo VI do
MRR

Fator de
oxidação
Fatores
determinados
por análise

Fatores
determinados
por análise

Fatores
padrão

Fatores
específicos de
país

1

Fonte: European Commission (2017)

Os níveis com incerteza geral são inferiores a 7,5% para instalações de categoria
A, menos de 5,0% para instalações de categoria B e menos de 2,5% para instalações de
categoria C.
O “credenciamento” significa atestado, emitido por um organismo nacional de
acreditação, de que um verificador cumpre os requisitos estabelecidos por normas
harmonizadas de acordo com o AVR. Os verificadores podem ser pessoas físicas ou
jurídicas independentes credenciadas, e podem ser credenciados para mais de um
escopo de atividade.

Califórnia4
O Regulamento para Relato Obrigatório de Emissões de Gases de Efeito Estufa
(Regulation for the Mandatory Reporting of Greenhouse Gas Emissions -MRR) foi

4Ver,

por exemplo, ICAP (2020) e https://ww2.arb.ca.gov/mrr-regulation.
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originalmente aprovado em 2007, durante a primeira fase do programa e, depois,
revisado em 2010, 2012, 2013 e 2014.
Em torno de 500 fontes, entre geradores de eletricidade, instalações industriais,
fornecedores de combustível e importadores de eletricidade, devem realizar relato de
acordo com o MRR. Um resumo dos dados de emissões de GEE relatados no MRR são
tornados públicos a cada ano, e os dados usados pelo Programa de Cap-and-Trade são
incluídos no Inventário de Gases de Efeito Estufa da Califórnia.
Todos os relatórios de dados de emissões de GEE devem estar em conformidade
com os requisitos regulatórios e ser enviados por meio do sistema eletrônico de
relatoria5. Documentos de orientação para relatórios e materiais de treinamento são
fornecidos para esclarecer a aplicabilidade das regras e auxiliar os relatores no
cumprimento do regulamento.
O California Air Resources Board (CARB) implanta e supervisiona um programa
de verificação de terceiros para dar suporte aos relatórios obrigatórios de GEE. Todos os
relatórios de GEE sujeitos ao Programa de Cap-and-Trade devem ser examinados de
forma independente por verificadores credenciados pelo CARB.

Coreia do Sul6
Antes da criação do Korean ETS, já existia um Sistema de Gestão de Metas de Energia e
Gases de Efeito Estufa obrigatório (Target Management System - TMS), lançado em
2012, após uma fase piloto de dois anos iniciada em 2010. O objeto desse sistema era
designar as empresas que gerenciam (e definem) as metas de emissão nacional de GEE,
economizando energia e melhorando a eficiência energética a fim de atingir as metas
de médio prazo.

5
6

Denominado Cal e-GGRT.
Ver, por exemplo, Niederhafner (2014), PMR (2019) e ADB (2018).
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O TMS possibilitou a coleta de dados de emissões verificadas e o treinamento no
processo de monitoramento, reporte e verificação. O reporte era obrigatório para
empresas com emissão anual corporativa acima de 50000 tCO2 e uso de energia acima
de 200 TJ e/ou para instalações com emissão anual acima de 15000 CO2 ou consumo de
energia acima de 80 TJ.
O TMS permitiu, assim, a coleta e verificação dos dados de GEE no país para
ajudar a desenvolver um sistema de relato e verificação para a etapa preparatória à
introdução do ETS. O Korean ETS atualmente cobre em torno de 600 instalações, e o
sistema de relato do TMS tem sido aprimorado por meio de atualizações regulares até
a adoção dos padrões internacionais.
Todos os verificadores precisam ser credenciados, atendendo à lista de
qualificações designada pelo regulador do ETS, e apresentar padrões internacionais,
como ISO 14.065: 20134 ou IAF MD 6: 2014.5. Verificadores credenciados incluem
agências governamentais, associações industriais, institutos de pesquisa e auditores.
Muitos deles também já eram credenciados para o CDM.

México7
Como derivado da Lei Geral sobre Mudança do Clima, o Registro Nacional de Emissões
(Registro Nacional de Emisiones - RENE) permite a compilação da informação necessária
sobre os GEE dos diferentes setores produtivos do México.
Existe uma forte relação entre a RENE e o ETS. Todos os participantes do ETS, em
torno de 300 instalações, devem estimar, verificar e reportar suas emissões anuais junto
ao RENE.
O RENE também está sendo expandido para registrar resultados de mitigação de
mecanismos voluntários no México. Este sistema centralizado, administrado pelo órgão
federal regulador SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales),
7

Ver, por exemplo, ICAP (2020) e https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/registro-nacional-de-emisiones-rene.
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permitirá registrar e acompanhar, com transparência, as transações nacionais e
internacionais com outros mecanismos, como os potenciais relacionados ao Artigo 6º
do Acordo de Paris.
Os setores devem, obrigatoriamente, reportar suas emissões diretas e indiretas
de gases de efeito estufa ou compostos de todas as suas instalações quando excederem
25.000 tCOe. Os setores são: energia, indústria, transporte, agrícola, resíduos sólidos,
comércio e serviços.
Os GEE ou compostos a serem relatados são: dióxido de carbono, metano, óxido
nitroso, carbono negro ou fuligem, gases fluorados, hexafluoreto de enxofre, trifluoreto
de nitrogênio, éteres halogenados, halocarbonos, além da mistura desses gases e outros
gases identificados pelo Painel Intergovernamental para a Mudança do Clima (IPCC, da
sigla em inglês).
Em suma, internacionalmente, as experiências exigem reporte anual com
verificação por auditoria externa. Verificadores são credenciados pelos reguladores do
sistema de comércio. O relato de emissões é obrigatório para todas as instalações que
participam do mercado, ou seja, que emitem acima de certo limiar. Esse relato também
é obrigatório para instalações que emitem numa faixa abaixo desse limiar para
acompanhamento e possível obrigação de participação. Para tal, há um sistema nacional
de relato de emissões ajustado às características do mercado de carbono.

EXPERIÊNCIAS BRASILEIRAS COM RELATO DE EMISSÕES
Como já discutido em nota técnica anterior8, a participação no sistema de comércio é
por instalação (fonte de emissão), e não por empresa/organização.
Parte significativa das grandes empresas brasileiras já possuem inventários
organizacionais em que voluntariamente monitoram, relatam e verificam as emissões

8

Ver Seroa da Motta (2020b).
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de GEE da empresa como um todo. Esses inventários são, para as plataformas, como o
Programa Brasileiro GHG Protocol, e/ou para os sistemas estaduais de relato.
Essas inciativas têm protocolos flexíveis e visam a incentivar inventários
organizacionais no intuito de mapear o perfil das emissões e identificar as
oportunidades de melhoria com estratégias, planos e metas para redução e gestão das
emissões. Logo, os objetivos e procedimentos de relatos voluntários são distintos dos
relatos mandatórios para fins de precificação de carbono (ver Quadro 1).
Quadro 1: Experiência de Inventários Organizacionais no Brasil
O Programa Brasileiro GHG Protocol (PBGHG) foi criado em 2008 e é responsável pela adaptação do
método GHG Protocol ao contexto brasileiro e pelo desenvolvimento de especificações, diretrizes, notas
técnicas e ferramentas de cálculo para estimativas de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) por
organizações brasileiras.
Atualmente, o PBGHG é um dos principais canais para organizações brasileiras demonstrarem, de forma
voluntária, transparência e responsabilidade ambiental perante a sociedade no que diz respeito ao
enfrentamento da mudança do clima.
O PBGHG é coordenado pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da EAESP FGV e tem como objetivos:
(1) estimular a cultura corporativa de inventário de emissões de GEE no Brasil para uma agenda de
enfrentamento às mudanças climáticas nas organizações e (2) proporcionar instrumentos e padrões de
qualidade internacional para contabilização das emissões e publicação dos inventários. Organizações
podem aderir ao PBGHG e se tornar membro da iniciativa para receber insumos técnicos e participar de
atividades (treinamentos e outros) para auxiliar no Monitoramento, Relato e Verificação (MRV) de suas
emissões de GEE de forma voluntária.
Por meio do Registro Público de Emissões (RPE), o PBGHG divulga informações sobre emissões de GEE de
centenas de organizações brasileiras. Importa observar que em seus inventários de emissões, as
organizações-membro do Programa (156 membros em 2020) relatam não só suas emissões anuais, mas
também as ações que desenvolvem por meio de suas estratégias de mitigação de emissões. Em uma
pesquisa realizada em 2020, 49% dos membros que responderam um questionário possuem metas de
redução e ou compensação de emissões.
Como mencionado anteriormente, o PBGHG pode ser categorizado como uma iniciativa de MRV
voluntário, já que proporciona insumos técnico e outros aportes para auxiliar a elaboração, certificação
(por terceira parte independente) e publicação de inventários de suas organizações-membro. Por se tratar
de um MRV voluntário, organizações possuem certa flexibilidade no que diz respeito à forma como
elaboram seus inventários para o PBGHG. Até certo ponto, isto pode dificultar a comparabilidade entre
organizações no que diz respeito aos seus níveis de emissões e resultados de mitigação. O Programa, por
exemplo, estipula somente regras mais rígidas sobre contabilização (quais fontes de emissão devem ser
incluídas no inventário e como estas devem ser categorizadas) e torna flexível como organizações irão
quantificar estas emissões (como fazer o cálculo e quais fatores de emissão usar). Isto não é um problema,
já que o PBGHG não possui a comparabilidade entre organizações como objetivo primordial. Para o
PBGHG, o processo pode ser considerado mais relevante do que o resultado final. Em outras palavras, o
Programa busca incentivar que organizações consigam incorporar em suas atividades a cultura
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coorporativa de inventariar e gerir suas emissões, sem focar demasiadamente nas padronizações e rigidez
das regras de MRV.
A uniformização de regras de MRV se torna mais essencial quando olhamos para um MRV mandatório,
que decorre de regulação. Nele, o Poder Público impõe a obrigatoriedade aos entes regulados de elaborar
seus inventários e submeter tais informações ao órgão competente. Em tais situações a comparabilidade
é importante, para que o relato possa, por exemplo, impor restrições às maiores emissões, ou conceder
benefícios para benchmarks.
A precificação de carbono (por meio do tributo ou mercado de venda de permissões) é um exemplo de
política pública que demanda um MRV mandatório rígido, já que envolve conceder um valor monetário
às emissões ou reduções de GEE aos atores cobertos pelo mecanismo.
A tabela abaixo lista algumas das principais diferenças entre um MRV voluntário (usando o PBGHG como
exemplo) e MRV mandatório.

MRV Voluntário
(Exemplo: PBGHG)
Objetivos

-

Monitoramento

-

MRV Mandatório*

Ferramenta de gestão (foco
amplo e organizacional)
Demonstrar
responsabilidade
Demonstrar transparência
Ser líder no seu setor
Ganhar competitividade

-

Regras de contabilização
rígidas
Regras de quantificação
flexíveis
Todas as fontes de emissão
e GEEs

-

-

-

Ferramenta de gestão
(foco: fontes reguladas)
Cumprir com regulação
Prover insumos para
políticas públicas

Padronização entre organizações
Somente fontes reguladas
Regras rígidas de contabilização e
quantificação
Somente GEE regulados

Relato

-

Publicidade ampla
Informações qualitativas

-

Demonstrar cumprir com regulação
Publicidade restrita
Dados de atividades (exemplo: produção e
consumo) podem ter que ser relatados

Verificação

-

Opcional

-

Muitas vezes obrigatória

* A depender da regulação podem ocorrer variações. Assim, a tabela apresenta somente uma visão geral de possíveis
arranjos regulatórios.

Por Guilherme Borba Lefèvre, FGVces
Centro de Estudos em Sustentabilidade/FGV EAESP

Como mostra o Quadro 1, a rigidez de protocolos para gestão organizacional é menos
importante porque o objetivo é o de acompanhar, avaliar e melhorar a evolução do
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perfil de emissões. Para um sistema de comércio de emissões, a uniformidade de
protocolos é, ao contrário, essencial para a viabilização da equivalência de reduções que
sejam fungíveis nas trocas e permitam avaliar a consecução de metas. Entretanto, a
capacidade técnica e gerencial já desenvolvida para protocolos existentes poderá ser
facilmente direcionada a um protocolo padrão.
No Estado do Rio de Janeiro, a obrigação de relato de emissões faz parte do
processo de licenciamento ambiental restrito aos aterros sanitários, estações de
tratamento de esgoto, indústria (petroquímica, petróleo, química, produção de
alumínio, cerâmica, cimento, vidro e siderurgia), termelétricas a combustíveis fósseis e
unidades de processamento de gás natural.
No Estado de São Paulo, o inventário organizacional anual é obrigatório para
setores industriais mais intensivos em carbono, e outras instalações com consumo de
combustível fóssil que emitam quantidade superior a 20.000 tCO2e/ano.
Nas experiências estaduais, os protocolos são também flexíveis e podem
transitar a ABNT NBR ISO 14.064-1 – Gases de Efeito Estufa – e o GHG Protocol, e não
exigem verificação de terceira parte.
Há também a experiência do Sistema de Registro Nacional de Emissões (SIRENE)
para acessibilidade aos resultados do Inventário Nacional de Emissões, desenvolvido
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). O inventário nacional não
discrimina organizações e é estimado com base em dados agregados setoriais, e serve
de base para as comunicações oficiais do país para a Convenção do Clima e a do
Protocolo de Montreal.
Entretanto, o SIRENE está desenvolvendo um programa voluntário de inventário
organizacional com base nas experiências do GHG Protocol e dos relatos estaduais.
Como detalhadamente descrito em seu Anexo, além de voluntário, esse programa, à
semelhança das experiências estaduais, adotará protocolos já existentes, inclusive
formas eletrônicas de reporte. Embora planeje um relato por instalação, sua fase inicial
será de emissões da empresa como um todo (ver Quadro 2).
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Quadro 2: Sistema de Registro Nacional de Emissões (SIRENE)
Como signatário da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (United Nations
Framework Convention on Climate Change – UNFCCC), o Brasil tem o compromisso de relatar seus
inventários nacionais de emissões e remoções de gases de efeito estufa (GEE), como parte de suas
Comunicações Nacionais e Relatórios de Atualizações Bienais (BUR). O Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovações (MCTI), por meio da Coordenação-Geral de Ciência do Clima e Sustentabilidade (CGCL), é o
órgão responsável por coordenar essas atividades em âmbito federal.
Diversas instituições públicas e privadas participam do processo de elaboração dos Inventários Nacionais,
contribuindo com a disponibilização de dados de atividades, ou com o desenvolvimento de parâmetros e
fatores de emissão nacionais, pertinentes ao exercício da metodologia a ser aplicada na elaboração dessas
estimativas para o país. Para conferir perenidade, acessibilidade, segurança e transparência aos
Inventários Nacionais, o Decreto nº. 9.172, de 17 de outubro de 2017, oficializou a atribuição, em âmbito
federal, para a disponibilização de resultados de inventários de GEE, por meio do SIRENE, sendo conferida
ao MCTI a responsabilidade pela implantação e manutenção do sistema.
Além de tratar dos Inventários Nacionais, esse Decreto também dispôs sobre a inserção voluntária de
inventários organizacionais no sistema. Com base nesse arcabouço, fez-se necessário o aprofundamento
das discussões por parte do governo federal e de instituições relacionadas, de modo a garantir a
padronização e qualidade dos dados referentes ao relato voluntário. Como forma de articular essa
discussão, o MCTI, em colaboração com o atual Ministério da Economia (ME), criou, em janeiro de 2018,
o Grupo de Trabalho (GT) sobre Inventários Organizacionais, no âmbito do Comitê Técnico da Indústria
de Baixo Carbono (CTIBC).
O escopo do GT foi dividido em quatro ciclos: CICLO I – Introdutório: para levantamento de iniciativas
existentes e identificação de objetivos gerais para a plataforma de relato; CICLO II – Metodológico: para
definição de diretrizes de relato e verificação; CICLO III – Adesão, verificação e submissão: para definição
dos procedimentos de relato, estratégias de divulgação e alinhamento final para construção da
plataforma; CICLO IV – Plataforma de reporte: para apresentação dos recursos e funcionalidades da
plataforma.
O componente exclusivamente dedicado a receber inventários organizacionais de emissões de GEE tem
como objetivos principais o aumento da transparência, consistência e qualidade geral dos dados de
emissões e remoções relatados voluntariamente por organizações, além da melhoria e/ou validação das
informações utilizadas na elaboração do Inventário Nacional.
Uma vez que, no Brasil, ainda não há procedimentos padronizados em uma instituição pública federal
para o recebimento de inventários organizacionais, espera-se que essa iniciativa possa auxiliar
organizações que queiram dar visibilidade às suas ações de gestão e relato de emissões e remoções,
principalmente para aquelas com alto potencial de emissão, tendo como base uma diretriz comum de
contabilização. A partir de uma base unificada e transparente, formuladores de políticas e outras partes
interessadas poderão utilizar o sistema para desenvolvimento de suas atividades, tais como decisões de
investimento, escolhas de mercado, análise de políticas de apoio, marketing, pesquisas e interesses do
público em geral.
O GT conta com mais de 50 participantes de 32 instituições pertencentes às iniciativas pública e privada.
Até o momento, foram realizadas quatro reuniões oficiais para discussão e aprofundamento técnico, com
consolidação já realizada de todas as etapas até o Ciclo III. Foram também realizadas reuniões bilaterais
com os entes subnacionais que já possuem sistema de relato (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e
Paraná). Como desdobramento, também foi firmado um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o
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Carbon Disclosure Project (CDP), com vistas ao compartilhamento da base de dados, uma vez que essa
iniciativa já conta com o relato de emissões de diversas organizações.
Os elementos de desenho da plataforma foram estabelecidos, ao final do Ciclo III, para as organizações
que desejam inserir suas informações no SIRENE e se referem à orientação para contabilização das
emissões e remoções a partir das especificações do Programa Brasileiro GHG Protocol ou da ABNT NBR
ISO 14064-1, ampla cobertura, não havendo limiares definidos para o relato, tornando a plataforma
acessível a todos aqueles que queiram incluir suas informações, imprescindibilidade de relato das
emissões e remoções de Escopos 1 e 2, relato referente às instalações físicas, necessidade de verificação
por terceira parte por organismos de verificação acreditados pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro); dentre outros.
Atualmente, o Ciclo IV do GT está em andamento para a estruturação das funcionalidades do sistema para
recebimento dos relatos, com apoio da equipe de tecnologia da informação. Espera-se que, quando
implantada, tal iniciativa possa garantir uma plataforma robusta e confiável, ainda que em caráter
voluntário, mas tendo em vista futuros desdobramentos de eventuais sistemas mandatórios a serem
instituídos no país.
Por Márcio Rojas da Cruz, Renata P. Soares Grisoli e Giovanna Lunkmoss
Coordenação-Geral de Ciência do Clima e Sustentabilidade/Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações.

RECOMENDAÇÕES
A participação no sistema de comércio é por instalação (fonte de emissão,) e não por
empresa/organização, como já discutido em nota técnica anterior9.
As experiências de inventário organizacional reportam emissões da empresa
como um todo, mas a estimativa desse agregado precisa de monitoramento e, portanto,
embora não seja publicizada, a informação desagregada existe.
A rigidez de protocolos para gestão organizacional é menos importante porque
o objetivo é o de acompanhar, avaliar e melhorar a evolução do perfil de emissões. Para
um sistema de comércio de emissões, a uniformidade de protocolos é, ao contrário,
essencial para a viabilização e equivalência de reduções que sejam fungíveis nas trocas
e permitam avaliar a consecução de metas. Entretanto, a capacidade técnica e gerencial
já desenvolvida para protocolos existentes poderá ser facilmente direcionada a um
protocolo padrão de um sistema nacional de relato.

9

Ver Seroa da Motta (2020b).
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Como a participação obrigatória no SBCE será restrita às fontes que emitam
acima de um limiar, a maioria das fontes reguladas será de grandes empresas. Como
visto na apresentação da experiência internacional, esses sistemas cobrem, em média,
de 300 a 600 instalações que representam de 150 a 300 empresas, dependendo fase da
implantação. Esse intervalo já abrangeria uma parte do quantitativo das 160 empresas
que já, voluntariamente, realizam inventários organizacionais no país (ver Quadro 1).
Há também, no Brasil, uma larga e exitosa experiência com entidades
verificadoras com os projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) do
Protocolo de Quioto.
Dessa forma, as informações e capacidade técnica e gerencial das
experiências de relatos voluntários e estaduais, acima descritos, poderão ser de
grande valia para a implantação de um sistema de relato dedicado ao Sistema
Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE).
Sendo assim, recomenda-se:
 A criação de um Sistema de Relato Obrigatório de Emissões de Gases de Efeito
Estufa no âmbito do marco regulatório do SBCE aproveitando o esforço e o
avanço técnico do programa de inventário organizacional do SIRENE
especificamente para as fontes que participam desse sistema de comércio;
 A definição de limiares de emissão menores do que aqueles de participação no
SBCE para que outras fontes que ainda não participam dele possam estar se
preparando para fases futuras do SBCE1;
 Protocolos específicos com parâmetros e procedimentos padronizados
aproveitando o aprendizado das experiências dos protocolos voluntários e do
MDL; e
 A inclusão da exigência de verificação por entidade externa e os critérios para
elegibilidade e credenciamento desses verificadores.
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