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Resumo 
 
A implementação de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL’s) tem possibilitado 
incrementar melhorias socioambientais e econômicas nas empresas, pois o comércio de 
carbono crescente no mercado financeiro tem revertido recursos para modificar as estruturas 
patrimoniais com realização de investimentos em prol ao desenvolvimento sustentável. 
Sistemas de Gestão Ambiental (SGA’s) implementados em empresas do setor sucroalcooleiro 
têm possibilitado comercializar créditos de carbono a partir da data de suas implementações, 
mesmo tendo obtido certificações de emissões em períodos posteriores. Neste contexto, esta 
pesquisa teve como objetivo analisar o fluxo econômico financeiro envolvido nos eventos e 
transações pertinentes à elaboração e venda dos créditos de carbono, por meio de um estudo 
de caso de uma empresa brasileira localizada no estado de Mato Grosso. Identificaram-se 
benefícios socioambientais gerados pelos projetos MDL, contudo, sem os correspondentes 
controles dos gastos envolvidos, sugerindo-se, portanto, a ausência de dados sobre os custos 
benefícios. Na sua essência o MDL traz embutido o conceito básico da sustentabilidade, ou 
seja, da consideração dos aspectos econômico, social e ambiental, os quais são 
interdependentes e, portanto, devem ser monitorados conjuntamente. Assim foram discutidas 
as formas de reconhecimento desses valores, em atendimento às emanações contábeis. 
 
Palavras-chave: MDL. SGA. Fluxo econômico financeiro com créditos de carbono.  
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1. Introdução 

 

Discussões em torno da sustentabilidade têm sido foco de atenção em todo o planeta. 

E, em termos empresariais, a aplicabilidade de tais conceitos passou a ser fator decisivo para 

sua continuidade. 

As diretrizes do Protocolo de Quioto, assinado em conferência ocorrida em 1997 em 

Quioto no Japão, permitiram que as estruturas patrimoniais empresariais dos países em 

desenvolvimento recebessem investimentos provenientes de países desenvolvidos, com o 

objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE’s) na atmosfera a partir da 

implementação de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL’s). 

Neste sentido, estudos desenvolvidos por Tonett, Souza e Ribeiro (2010) confirmaram 

a existência de diversos benefícios que poderão ser obtidos a partir da implementação de 

MDL’s pelas empresas localizadas no Brasil. 

Entretanto, para empresas que já haviam implementado sistemas de gestão ambiental 

(SGA’s) em seus processos produtivos, o Protocolo de Quioto requer melhorias no processo 

operacional que proporcione aumento das reduções de GEEs, as quais podem lhes gerar 

incrementos de receitas com a comercialização de créditos de carbono, além de melhor 

aproveitamento dos recursos. Nesses casos, os produtos das melhorias operacionais devem ser 

mensurados, requerendo monitoramento, auditoria e comprovação junto às autoridades 

competentes e, estes processos implicam em gastos para os empreendedores. 

Neste contexto, os valores consumidos com a implementação de MDL e sua 

oficialização devem ser reconhecidos pela contabilidade, o que nos conduz à indagação: quais 

são os efeitos econômicos financeiros que podem envolver a produção e venda de créditos de 

carbono?  

O objetivo deste trabalho é identificar os tipos de gastos e as receitas que podem 

compor o fluxo econômico financeiro da produção e venda dos créditos de carbono, por meio 

de um estudo de caso de uma empresa brasileira localizada no estado de Mato Grosso. 

 

2. Procedimentos Metodológicos 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza exploratória descritiva, na qual se 

utilizará de revisão bibliográfica e análise documental, adotando-se como base uma 

empresa do setor sucroalcooleiro localizada no estado de Mato Grosso. (COLLIS & 
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HUSSEY, 2005). 

 Para a realização do estudo de caso, pautou-se na análise documental de materiais 

pertencentes à empresa brasileira, pertinentes aos documentos de implementação do MDL e 

planilhas dos gastos com validação do projeto e valores sobre negociação realizada entre a 

empresa brasileira e uma japonesa. Entrevistas com os gestores responsáveis pela empresa 

hospedeira do projeto MDL, também fizeram parte da pesquisa, visando a complementação 

das informações.  

 

2. Referencial Teórico 

2.1. Protocolo de Quioto 

 

Em 1997, na cidade de Quioto no Japão, fora realizada a 3ª Conferência das Partes, 

conhecida como COP 3, que contou com a presença de 166 representantes de diversos países, 

com o objetivo de cumprir o Mandato de Berlim, adotado em 1995 e que foi conseqüência da 

‘agenda 21’ definida no Rio de Janeiro em 1992, na ECO92, ou seja, a redução de gases 

nocivos à saúde humana. (LIMIRO, 2008). Foi, então, nessa ocasião em que se aprovou o 

Protocolo de Quioto. 

Ribeiro (2005, p. 17), explica que “o Protocolo de Quioto firmou as diretrizes básicas 

para a implementação de medidas que pudessem não somente conter o processo de destruição 

das condições de vida do planeta, mas também para tratar de áreas danificadas”. 

Na essência, o Protololo de Quioto apresenta as seguintes metas: 

• Os mecanismos para remoção ou redução dos GEEs; 

• Estabelecimento de limites de emissões de GEEs para cada parte envolvida; 

• Determinação de quotas de redução de GEEs para os países signatários, do Anexo 

I, tendo como base os volumes de emissões no ano de 1990; 

• Conciliação entre interesses e necessidades dos países mais ricos e aqueles 

desprovidos de recursos para reduzir as emissões de GEEs, bem como para 

removê-los. 

Neste sentido, ficaram estabelecidos três tipos de mecanismos com o objetivo de 

reduzir a emissão dos gases de efeito estufa na atmosfera: a ‘implementação conjunta’ que 

permite a parceria entre países desenvolvidos em empreendimentos que visem atingir a 

redução de emissões concomitante dos envolvidos; ‘direito de comercialização’ (trading 

emissions) que representa o direito de comercializar os créditos provenientes de emissões 
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excedentes às metas estabelecidas; e por fim, o mecanismo de desenvolvimento limpo que 

permite transações entre países desenvolvidos e em desenvolvimento para que estes últimos 

implantem procedimentos operacionais sustentáveis e repassem aos primeiros o direito aos 

créditos, mediante compensação financeira. 

Assim, o Brasil, que ratificou o Protocolo de Quioto, tem recebido investimentos em 

projetos de MDL de países desenvolvidos no sentido de minimizar os impactos causados ao 

meio ambiente. Dessa forma, o interesse econômico dos países desenvolvidos e as 

necessidades dos países em desenvolvimento têm sido conciliados. 

 

2.2. Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL) 

 

Segundo o artigo 12 do Protocolo de Quioto, o MDL: 

 

2. (...) deve ser assistir às Partes não incluídas no Anexo I para que atinjam o 
desenvolvimento sustentável e contribuam para o objetivo final da Convenção, e 
assistir às Partes incluídas no Anexo I para que cumpram seus compromissos 
quantificados de limitação e redução de emissões, (...). 

 

Ressalta-se, ainda, no inciso 3 do referido parágrafo que: 

 
(a) As Partes não incluídas no Anexo I beneficiar-se-ão de atividades de projetos 
que resultem em reduções certificadas de emissões; e 
(b) As Partes incluídas no Anexo I podem utilizar as reduções certificadas de 
emissões, resultantes de tais atividades de projetos, para contribuir com o 
cumprimento de parte de seus compromissos quantificados de limitação e redução 
de emissões, assumidos no Artigo 3, como determinado pela Conferência das Partes 
na qualidade de reunião das Partes neste Protocolo.  (MCT, 1997). 

 

Ressaltando-se que ‘as partes não incluídas no Anexo I’ são os países em 

desenvolvimento, enquanto que ‘as partes incluídas no Anexo I’ são os países desenvolvidos 

que assinaram o referido Protocolo.  

Observa-se que com este mecanismo, é possível a adesão dos países não incluídos no 

Anexo I a contribuírem com o desenvolvimento sustentável das nações, de forma a reduzir os 

impactos ambientais causados pelo desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo em que 

são beneficiados econômica e socialmente. 

Rocha (2003, p. 9) resume a proposta do MDL da seguinte forma: 

 

A proposta do MDL consiste em que cada tonelada de CO2 deixada de ser emitida 
ou retirada da atmosfera por um país em desenvolvimento poderá ser negociada no 
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mercado mundial, criando um novo atrativo para a redução das emissões globais. Os 
países do ANEXO I estabelecerão em seus territórios metas de redução de emissão 
de CO2 junto aos principais emissores. As empresas que não conseguirem (ou não 
desejarem) reduzir suas emissões poderão comprar Certificados de Emissões 
Reduzidas (CER) em países em desenvolvimento e usá-los para cumprir suas 
obrigações. Os países em desenvolvimento, por sua vez, deverão utilizar o MDL 
para promover seu desenvolvimento sustentável. 

 

Tendo em vista tais especificidades da proposta do MDL, Ribeiro (2005, p. 70) 

ressalta a importância e utilidade das etapas de monitoramento e auditoria dos projetos para a 

redução dos efeitos de assimetria de informações: 

 

As regras para execução dos projetos MDL determinam que o planejamento dos 
empreendimentos seja feito de forma bastante detalhada, monitorado e auditado por 
empresa especializada, permitindo aos usuários das informações sobre o projeto a 
segurança de que as informações e os recursos estão sendo alocados de forma 
confiável e adequada para a otimização dos resultados. Dessa forma, percebe-se que 
os mentores das regras do MDL tinham preocupação com a gestão das informações 
e os interesses das várias partes que poderiam se envolver em torno de interesses 
comuns. 

 

Neste mesmo sentido, Limiro (2008, p. 71) descreve o fluxo que devem ser 

perseguidos para a obtenção de aprovação de um empreendimento: 

 

As atividades de projetos de MDL estão sujeitas à autoridade e orientação da 
Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes do Protocolo e à 
supervisão de um conselho executivo de mecanismo de desenvolvimento limpo. As 
reduções de emissões resultantes de cada atividade de projeto devem ser certificadas 
por entidades operacionais a serem designadas pela Conferência das Partes. 
Destarte, para serem certificadas, as atividades de projetos de MDL devem ser 
submetidas a uma estrutura institucional. 

 

Cada país fica responsável pela aprovação dos projetos de MDL instalados em seu 

território. No Brasil, a autoridade nacional designada é a Comissão Interministerial de 

Mudança Global do Clima (CIMGC) e, tem entre suas finalidades emitir declaração sobre a 

voluntariedade da participação do país anfitrião e seu potencial de contribuição para o 

desenvolvimento sustentável (LIMIRO, 2008, p. 106). 

 

Neste sentido, Rocha (2003, p. 124) explica que: 

 

Devemos lembrar que os projetos de MDL têm objetivo duplo: redução das 
emissões de GEE e/ou seqüestro de carbono e promover o desenvolvimento 
sustentável dos países hospedeiros do projeto. Ao analisar o primeiro objetivo, o 
investidor/comprador olha apenas a adicionalidade das atividades do projeto 
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(quantidade de CER gerada – análise quantitativa); porém, ao analisar o segundo 
objetivo, o investidor/comprador observa como a geração dos CER foi alcançada e 
quais os impactos socioambientais do projeto (análise qualitativa). 

 

Observando-se que os créditos de carbono têm sido denominados, também, como 

certificados de emissões reduzidas (CER) e redução certificada de emissões (RCE), variando 

entre os diversos autores. 

Quanto às modalidades de projetos capazes de reduzir a emissão de GEEs definidos 

pelo Protocolo, as principais são: fontes renováveis de energia, eficiência e conservação de 

energia, reflorestamento e estabelecimento de novas florestas, projetos de aterros sanitários e 

projetos agropecuários. No que tange a distribuição das atividades de projeto no Brasil por 

escopo setorial, segundo o MCT (2010, p. 8), do total de 457 projetos registrados, os mais 

representativos em termos quantitativos são energia renovável 50,3%, suinocultura 16,6%, 

troca de combustível fóssil 9,8%, aterro sanitário 7,9%, e eficiência energética 6,1%. 

Tais informações demonstram que o escopo referente à energia renovável apresenta 

grande destaque no país, e pode ser produzida por vários segmentos da economia como é o 

caso da queima do bagaço da cana de açúcar em processos produtivos de álcool e açúcar, que 

ocorre na empresa em estudo. 

 

2.3. Implementação do MDL 

 

A implementação de um projeto de MDL deve seguir algumas etapas para que seja 

possível a emissão de RCE’s, conforme visualização a seguir apresentada:  
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Figura 1: Ciclo de um projeto MDL. 
Fonte: Sister (2008, p. 18). 

 

 

A ‘elaboração do documento de concepção do projeto’ (DCP) inclui a descrição e os 

participantes da atividade de projeto, a metodologia da linha de base e o cálculo da redução de 

emissões de gases de efeito estufa, além do estabelecimento dos limites da atividade do 

projeto, bem como as fugas e o plano de monitoramento. Também deve conter informações 

como: a definição do período de obtenção de créditos, demonstrar a adicionalidade propiciada 

pela atividade de projeto, os impactos ambientais, os comentários dos atores e informações 

quanto à utilização de fontes adicionais de financiamento. (MCT, 2010).  

A ‘validação’ corresponde ao processo de avaliação independente de uma atividade de 

projeto, com base no DCP elaborado. (LIMIRO, 2008).  

A ‘aprovação’, por sua vez, é o processo pelo qual a AND das partes envolvidas 

confirma a participação voluntária e a AND do país onde são implementadas as atividades de 

projeto do MDL atesta que a atividade contribui para o desenvolvimento sustentável do país. 

(MCT, 2010).  
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O ‘registro’ é o requisito que antecede o monitoramento, a verificação/certificação e a 

emissão das RCEs relativas à atividade de projeto no âmbito do MDL. (MCT, 2010).  

Já o ‘monitoramento’ da atividade de projeto inclui o recolhimento e armazenamento 

de todos os dados necessários para calcular a redução das emissões de gases de efeito estufa, 

de acordo com a metodologia de linha de base estabelecida no DCP, que tenham ocorrido 

dentro dos limites da atividade de projeto e dentro do período de obtenção de créditos. (MCT, 

2010).  

A ‘verificação/certificação’ consiste no processo de auditoria periódico e independente 

que revisa os cálculos acerca da redução de emissões de gases de efeito estufa resultantes de 

uma atividade de projeto de MDL. (LIMIRO, 2008).  

Já a ‘emissão’ e ‘aprovação’ das RCEs é a etapa onde as mesmas são emitidas pelo 

Conselho Executivo e creditadas aos participantes de uma atividade de projeto (MCT, 2010).  

 

2.4. SGA de empresas sucroalcooleiras  

 

Tinoco e Kraemer (2008, p. 114) nos ensinam que: 

 

Gestão ambiental é o sistema que inclui a estrutura organizacional, atividades de 
planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para 
desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a política 
ambiental. É o que a empresa faz para minimizar ou eliminar os efeitos negativos 
provocados no ambiente por suas atividades. 

 

Assim, para que as empresas consigam se adequar às exigências de caráter sócio 

econômico ambientais que se apresentam, devem adotar sistemas de gestão ambiental para 

auxiliar na identificação e controle dos impactos causados ao meio ambiente, quando do 

desenvolvimento de suas atividades, objetivando a sustentabilidade. 

No que tange às empresas do setor sucroalcooleiro, a implementação de sistemas de 

gestão ambiental tem se apresentado cada vez mais necessária, tendo em vista, 

principalmente, as pressões no sentido de reduzir impactos causados ao meio ambiente no 

desenvolvimento de suas atividades.  

Nesta linha de raciocínio, Silva e Ferreira (2009, p. 5) ao desenvolverem estudo para 

identificar os impactos ambientais do setor em referência afirmaram que “o setor 

sucroalcooleiro como uma grande força econômica do Brasil deve desenvolver e aplicar 

medidas que visem minimizar os impactos ambientais de sua produção”. E, uma alternativa 
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que tem se apresentado ao setor é a cogeração de energia a partir da queima do bagaço da 

cana de açúcar em processos produtivos.  

Neves e Conejero (2010, p. 193), ao realizarem projeção acerca do potencial da 

bioeletricidade de cana para os próximos anos explicam que: 

 

Se forem analisados os últimos movimentos do setor sucroenergético, a quantidade 
de bioeletricidade gerada nas usinas deve aumentar. A cogeração a partir do bagaço 
e da palha da cana deve deixar de ser realmente uma terceira fonte de negócios. [...] 
com o amadurecimento do mercado em conjunção com outras pressões ambientais, 
pode-se esperar a bioeletricidade respondendo por 16% das receitas.  

 

No que tange ao setor de energia elétrica, diversas pesquisas têm sido desenvolvidas 

no sentido de externar seu aprimoramento socioambiental, tendo em vista, principalmente, as 

fortes pressões governamentais existentes sobre ele. 

Cardoso e Lemme (2010, p. 12) ao realizarem exame da justificativa empresarial para 

as ações ambientais das empresas líderes na publicação de relatórios de sustentabilidade no 

Brasil, com objetivo de identificar o grau de associação entre as ações ambientais e o 

desempenho financeiro nas informações públicas dessas companhias, inferiram, dentre outras 

observações que “parece clara, também, a maior proximidade das empresas de energia elétrica 

com a definição de uma justificativa de negócios para as iniciativas ambientais”. 

Na sequência, Cardoso e Lemme (2010, p. 13) concluíram em seus estudos que: 

 

Dentre as empresas estudadas, cabe ressaltar a liderança das que compõem o 
subsetor de energia elétrica que ocupam as primeiras classificações nos rankings de 
associação entre desempenho ambiental e financeiro. Além disso, este subsetor se 
apresentou como o de maior incidência de informações de caráter monetário 
referentes aos benefícios provenientes de ações ambientais [...]. 

 

Neste mesmo sentido, Borges et al. (2010, p. 15-6) elaboraram estudo acerca da 

avaliação da responsabilidade socioambiental do setor de energia elétrica pela aplicação dos 

Indicadores Ethos Abradee, com 20 empresas que aplicaram tais indicadores de forma regular 

e sistemática no período de 2005 a 2009. Após diversas análises, inferiram que: 

 

Os resultados apurados demonstram evolução expressiva das empresas do setor no 
sentido de se mostrarem mais responsáveis socioambientalmente. As empresas 
apresentaram deficiências em elementos básicos (público interno e meio ambiente), 
que são bastante regulamentados, embora tenham demonstrado elevado nível de 
evolução em saúde e segurança e manejo de resíduos, que também são, fortemente, 
regulamentados. Mas, apesar dessas variações, [...] pode-se afirma que de forma 
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geral, observa-se que a tríade da sustentabilidade (econômica, social e ambiental) 
esteve presente, também, no setor de energia elétrica. 

 

Estes fatores são relevantes para enfatizar a importância de serem desenvolvidos 

sistemas de gestão ambiental (SGA) pelo setor sucroalcooleiro em todo o processo produtivo 

das empresas que nele atuam. E, observações empíricas têm comprovado que as companhias 

estão optando por conciliar suas necessidades operacionais com o tratamento de resíduos 

diante das possibilidades econômicas que se apresentam neste sentido em nível mundial, com 

obtenção de recursos de investidores internacionais e no mercado de capitais. 

 

2.5. Receitas com comercialização de créditos de carbono 

 

Para Iudícibus (2000, p. 155) receita pode ser definida como: 

 

A expressão monetária, validada pelo mercado, do agregado de bens e serviços da 
entidade, em sentido amplo (em determinado período de tempo), e que provoca um 
acréscimo concomitante no ativo e no patrimônio líquido, considerado 
separadamente da diminuição do ativo (ou do acréscimo do passivo) e do patrimônio 
líquido provocados pelo esforço em produzir tal receita. 

 

O mesmo autor complementa tal definição especificando que nela estão caracterizadas 

todas as dimensões básicas da receita, quais sejam: 1) ligação com a produção de bens e 

serviços; 2) validação do seu valor final pelo mercado; 3) ligação a certo período de tempo; 4) 

não subordinação do reconhecimento da receita ao lançamento da despesa. 

No que tange à mensuração da receita, Hendriksen e Van Breda (1999, p. 226) 

especificam que: 

 

(...) independentemente de como seja definida, deve ser medida, em termos ideais, 
pelo valor de troca do produto ou serviço da empresa. Esse valor de troca representa 
o equivalente a caixa, ou o valor presente de direitos monetários a serem recebidos 
eventualmente, em conseqüência da transação que gera a receita. 

 

Neste mesmo sentido, Iudícibus (2000, p. 154) explica que “uma boa mensuração da 

receita exige que se determine o valor de troca do produto ou serviço prestado pela empresa”. 

E aprimora suas explicações para afirmar que “este valor de troca nada mais é do que o valor 

atual dos fluxos de dinheiro que serão recebidos, derivantes de uma transação que produza 

receita”. 
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Segundo, Ferreira et al. (2007, p. 10) “o problema do reconhecimento da receita 

associada aos créditos de carbono não reside no valor, mas quando deve ser reconhecida a 

receita: (1) no ponto de emissão do certificado, ou (2) no ponto de venda dos RCE’s”. 

Os dois momentos apontados por Ferreira et al., envolvem níveis de incerteza bastante 

diferenciados, principalmente, no que concerne à ‘validação do seu valor final pelo mercado e 

ligação a certo período de tempo’, como retro mencionado na referência à Iudícibus. Isso 

porque se trata de um ‘produto’ relativamente novo e, cujo tempo no mercado ainda não foi 

suficiente para evidenciar tendências comportamentais, podendo gerar, portanto, certa 

insegurança no que refere ao reconhecimento da receita antes da transferência efetiva e 

incondicional da propriedade ou controle dos ativos.  

Pereira e Nossa (2005, p.13), entretanto, entendem que o esforço de venda já pode 

caracterizar a realização da receita, dispensando, portanto, o período de espera até a efetiva 

negociação do ativo em questão. Nesse sentido, afirmam que com a emissão da certificação: 

 

É possível o reconhecimento da receita oriunda da venda de créditos de carbono, 
uma vez que as condições necessárias para esse fim são atendidas, quais sejam: a 
realização de todo ou quase todo o esforço seja feita para gerar a receita; os custos e 
as despesas ou as deduções da receita em que se incorre para obtenção do CER 
sejam conhecidos; e seja possível a validação econômica pelo mercado, dada a 
redução das incertezas quanto à obtenção do CER. 

 

Na proposta apresentada pelos autores é fundamental a ‘validação econômica pelo 

mercado’, caso contrário o reconhecimento antecipado da receita poderá infringir o princípio 

da prudência. Deve-se ressaltar que neste tempo que antecede ao final do período de redução 

previsto no Protocolo de Quioto (2008-2012), ainda não há perspectivas para as futuras 

negociações e, assim o nível de incerteza para o reconhecimento de tais receitas, neste 

momento, é bastante elevado. 

Ressalte-se que a opinião dos autores retromencionados é aderente às diretrizes para 

tratamento de instrumentos financeiros, as quais preveem o reconhecimento de alguns títulos 

disponíveis para negociação pelo valor justo, o qual é obtido em mercado ativo, em que haja 

partes interessadas e conhecedoras do negócio. Entretanto, deve-se salientar que transações 

realizadas por meio de contratos bilaterais particulares têm originado o tratamento como 

venda de serviços ou, mais genericamente, como receitas eventuais e, sem destaque nas 

demonstrações de resultados. 
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A falta de freqüência e regularização das transações de créditos de carbono ainda não 

permitiu definir a caracterização do tipo de receita: fruto do processo operacional (principal 

ou secundário) ou financeira por estar associada ao comércio de títulos. E, por essa razão, o 

tratamento diversificado que ainda se encontra ou se discute.  

 

2.6. Despesas com implementação de MDL  

 

De acordo com Hendriksen e Van Breda (1999, p. 223) despesas são os gastos 

necessários para a geração de receitas e podem ser relacionados direta ou indiretamente à 

produção e venda do produto da empresa. Os referidos autores explicam que as despesas que 

não estão diretamente relacionadas com a atividade operacional da empresa, também devem 

ser consideradas como sendo parte de suas operações, tendo em vista sua contribuição para a 

geração de receitas à entidade. 

Neste sentido, Martins (2003, p. 25) conceitua despesa como um “bem ou serviço 

consumido diretamente para a obtenção de receitas”. As despesas incorridas para o registro e 

aprovação de projetos MDL junto aos órgãos responsáveis pela sua regulamentação, 

idealmente, deveriam segregadas visando a avaliação do resultado promovido pela 

implementação dos projetos MDL, mesmo considerando-se que, em muitas situações 

ocorrerão em períodos distintos aos das receitas para as quais contribuem diretamente. 

Em conformidade com o CPC 00 (2011, p. 25-6): 

 

As despesas são reconhecidas na demonstração do resultado quando surge um 
decréscimo, que possa ser determinado em bases confiáveis, nos futuros benefícios 
econômicos provenientes da diminuição de um ativo ou do aumento de um passivo. 
Isso significa, de fato, que o reconhecimento de despesa ocorre simultaneamente 
com o reconhecimento do aumento do passivo ou da diminuição do ativo. 

 

Iudícibus (2000, p. 155) entende que despesa “representa a utilização ou o consumo de 

bens e serviços no processo de produzir receitas (...) podendo “referir-se a gastos efetuados no 

passado, no presente ou que serão realizados no futuro”. No caso dos créditos de carbono, 

segundo Bito (2006, p. 6) são todos os gastos com a implantação do projeto até a sua fase 

final, tais como: custos com empresa de consultoria, com a elaboração do DCP, gastos com 

validação e registro, custos de equipamentos de monitoramento, entre outros. 
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3. Estudo de Caso 

3.1. Caracterização da empresa objeto do estudo 

 

A usina do setor sucroalcooleiro, cuja identidade real será preservada, iniciou o 

desenvolvimento de suas atividades de produção de álcool, açúcar e energia elétrica no ano de 

1980, no médio norte do estado de Mato Grosso, estando entre as cinco maiores unidades do 

setor sucroalcooleiro em nível nacional, constituída, juridicamente, sob a forma de Sociedade 

Anônima de capital fechado. Quando da realização da pesquisa, em 2009, a empresa mantinha 

em seu quadro funcional 2.500 funcionários. 

A entidade possui implementado um sistema de gestão ambiental (SGA), o que 

possibilitou a obtenção da certificação ISO 9000/versão 2000, em 2001. Em 2002, a área de 

energia do grupo também recebeu a certificação ISO. No início de 2007 a unidade de 

empacotamento da empresa obteve a certificação da ISO 14.001. Em 2008, foram também 

certificadas as áreas: agrícola e de corte, carregamento e transporte de cana de açúcar (CCT). 

Na sequência, a empresa trabalhará no sentido de implantar a ISO 14.001 na área industrial. 

Com a implantação do SGA possibilitou-se a detecção dos impactos ambientais 

decorrentes do processo produtivo agrícola e industrial, desenvolvendo ações no sentido de 

diminuí-los. A empresa conta com áreas que chegam a 30.000ha de plantio fertirrigado 

(adubação feita com a vinhaça), sendo que, com a sua utilização, é possível minimizar a 

utilização de adubos químicos, além de aumentar o ciclo da cana por um ano a mais que o 

convencional e reduzindo a colheita manual, pois conta com 96% da sua colheita mecanizada. 

Além da redução do impacto ambiental, esses números trazem vantagens como o maior 

rendimento operacional e qualidade da matéria prima.  

A usina tem trabalhado com base em cultivo de cerca de 70 mil hectares de terra; ela 

possui 104.028ha de terras próprias, sendo 39.000ha utilizados para plantio, complementados 

pelo arrendamento de 28.375ha. A área cultivada inclui 540 km de estradas, das quais 380 km 

de vias internas próprias.  

A indústria tem capacidade diária de moagem de 30 mil toneladas de cana, 1.500m3 de 

álcool e 40.000 sacos de 50kg de açúcar. Com autossuficiência energética, a usina tem 

capacidade para produzir 36 MW (megawatts) de energia elétrica a partir do bagaço da cana, 

considerada fonte limpa e renovável. A unidade de empacotamento e armazenamento de 

açúcar é capaz de embalar 40t/h, expedir até 2.000t/dia e estocar cerca de 112.000t. Com 

capacidade de escoamento de até 2 (dois) milhões de litros de álcool/dia, e de armazenar 165 
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milhões de litros, possibilitando o fornecimento constante dos produtos, inclusive na 

entressafra.  

Com base na figura 02, a seguir, pode-se observar que o processo produtivo da usina 

caracteriza-se como um ciclo produtivo fechado, iniciando com a entrada da matéria prima 

em suas delimitações, até a extração dos principais produtos da indústria: açúcar, álcool e 

energia. Segundo informações obtidas junto aos gestores não há perdas ou descartes de 

resíduos, todos os coprodutos são reutilizados para geração de um novo produto como 

compostagem e a fertirrigação, além da energia gerada com queima da biomassa.  

Figura 2: Ciclo do processo produtivo da usina 
Fonte: Elaborada pelos autores com base em informações disponibilizadas pela empresa em estudo. 

 

A usina que, desde sua implantação contava apenas com a produção de álcool e 

açúcar, iniciou, a partir de 2001, a geração de energia elétrica, tornando suas instalações 

autossuficientes, gerando uma economia de custos com aquisição de energia de 

aproximadamente R$ 700.000,00 mensais e, também, comercializando o excedente de sua 

produção energética com a concessionária responsável pelo abastecimento no estado de Mato 

Grosso. Em 2005 com a implementação do MDL a empresa incrementou suas receitas com a 

comercialização de créditos de carbono. Seu faturamento anualmente gira em torno de 500 

milhões de reais com as comercializações de seus produtos principais açúcar, álcool e energia.  

Somente com comercialização das RCE’s a empresa já obteve mais de 1 milhão de 

reais, que representa 0,22% da receita total anual da usina. Essa comercialização é viável 
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tendo em vista que a empresa não realizou desembolsos para investimentos em seu processo 

produtivo, somente gastos com legalização do projeto junto aos órgãos responsáveis, 

necessários à emissão das RCE’s. 

Não houve investimento em imobilizados para implementação do projeto de MDL, 

assim os desembolsos ocorridos foram somente com elaboração do projeto, realizado pela 

própria empresa dispensando financiamentos de países do anexo I, ficando livre para a 

comercialização com a empresa que pagar o melhor preço. Como não há contrato firmado de 

fornecimento de RCE’s a empresa deixa de ter uma obrigação para com terceiros. 

 

3.2. Implementação do projeto de MDL 

 

A empresa possui capacidade para gerar até 36 megawatts/hora de energia elétrica, 

cogerada a partir da biomassa da cana de açúcar. Desse total, 20 MW são utilizados para 

consumo interno e o excedente é comercializado para a Rede CEMAT (concessionária de 

energia elétrica do estado do Mato Grosso) e para o mercado livre. 

A comercialização segue os padrões da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL) / Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Tais fatores 

possibilitaram seu ingresso no mercado de carbono, com a implementação de projeto de 

MDL, a partir do qual firmou contratos para a venda de créditos de carbono, almejando 

ampliar sua participação nesse mercado. Trata-se de uma planta de geração de energia livre de 

gases de efeito estufa (GEE’s). A atividade de projeto reduz as emissões de GEE’s evitando a 

geração de eletricidade via fontes de combustíveis fósseis (e emissões de CO2), que estariam 

sendo geradas (e emitidas) diante da sua inexistência. 

O processo refere-se à implantação paralela à atividade da empresa, no sentido de 

reutilizar os resíduos que sobram da produção principal, contribuindo com a redução de 

custos e ganhos de recursos com a venda do crédito de carbono e comercialização da energia 

excedente com empresas concessionárias responsáveis pelo abastecimento energético 

nacional. 

Em maio de 2000 fora desenvolvida análise de sua central termelétrica, ocasião em 

que foram vislumbradas as possibilidades de geração de créditos de carbono após a ratificação 

do Protocolo de Quioto. 

Em agosto de 2001, o projeto de MDL comercializou seu primeiro MWh à 

concessionária de energia elétrica local. Há um CCVE (Contrato de Compra e Venda de 
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Energia Elétrica) assinado com a concessionária para o período de 07/2001 a 07/2011, que 

visa à comercialização de 31.800 MW na estação da safra (março a dezembro).  

Neste mesmo ano a usina modernizou seus equipamentos com o objetivo de utilizar 

bagaço de forma mais eficiente na cogeração de eletricidade, sendo que as atividades do 

projeto MDL possuem um período de vida operacional esperado para 25 (vinte e cinco) anos. 

O projeto MDL opera com uma configuração que utiliza uma caldeira de alta pressão e 

uma turbina de contrapressão de múltiplos estágios acoplada a um novo gerador. Há um 

excedente de energia de 31.800 MW, quando da operação à plena capacidade da estação 

(março a dezembro), e a planta vem exportando entre 14.800 MWh e 31.800 MWh todos os 

anos desde 2001, assumindo 60% do fator de capacidade na estação da safra.  

A estimativa de redução nas emissões do projeto MDL considera as diminuições de 

GEE’s derivadas da eletricidade renovável vendida à concessionária, que de outro modo seria 

gerada pela operação de centrais a ela conectadas, representadas na tabela 01, a seguir. 

 

Tabela 1: Redução estimada nas emissões do projeto MDL 

Anos Estimativa anual de emissões 
reduções de toneladas de CO2e 

2001 4,136 
2002 8,799 
2003 9,872 
2004 8,790 
2005 8,850 
2006 8,850 
2007 8,850 

Total de reduções estimadas (toneladas de CO2e) 58,147 
Número total de anos de crédito 7 

Média anual durante o período de créditos de reduções 
estimadas (toneladas de CO2e) 

8,307 

Fonte: Elaborada pelos autores com base em informações disponibilizadas pela empresa em estudo. 

 

 

Com uma linha de base de 278 kgCO2/MWh, a implementação do projeto de MDL 

interligado à rede elétrica brasileira irá gerar uma redução anual estimada de 8.307 tCO2 

durante todo o período e uma redução total de 58.147 tCO2 durante o primeiro período de 

crédito. 

A metodologia de linha de base aprovada e aplicada à atividade do projeto é a 

AM0015 – ‘Cogeração com base em bagaço interligada a uma rede elétrica’. O bagaço a ser 

usado como matéria prima para a cogeração será fornecido pela mesma instalação em que o 

projeto é implementado e que se encontra instalado nas delimitações da usina.  
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A usina produz a mesma quantidade de cana de açúcar e bagaço anteriores à 

implementação da atividade do projeto MDL. A flutuação na quantidade produzida de cana de 

açúcar e, consequentemente, do bagaço se deve às condições do clima, da safra e do mercado 

que variam de um ano para outro. Além disso, a porcentagem de fibra presente na cana de 

açúcar poderia influenciar a quantidade de bagaço. 

Tendo em vista que o projeto não está associado a efeitos de fuga nem a novas 

emissões de poluentes e, como todos os outros dados pertinentes serão necessários para 

análise e apresentação somente na fase de validação do projeto, o único dado de saída que 

precisa ser monitorado durante a vigência do contrato é a eletricidade alimentada na rede pelo 

projeto. Os dados são monitorados por meio de uma planilha que realiza a coleta por metros 

instalados na saída da usina e na entrada das linhas de transmissão. Também são emitidos 

recibos de vendas pela companhia de serviços públicos de energia elétrica para a usina. 

 

3.3. Gastos com implementação do MDL 

 

O projeto de MDL da empresa passou por vários ciclos até sua aprovação, 

primeiramente fora validado e certificado por uma empresa credenciada para este fim, e que, 

também, faz o relatório de monitoramento. Em seguida o relatório fora aprovado pelo 

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), que é a AND do Brasil. Após esta tramitação, 

fora realizado o registro do projeto na ONU. A auditoria de validação e a certificação, 

necessárias para a emissão de RCE’s também fora realizado por empresa credenciada. 

Os gastos pertinentes ao desenvolvimento do projeto para garantir a implementação do 

MDL, consiste nos desembolsos ocorridos com a elaboração do projeto, validação, 

verificação e taxa de sucesso (corretora).  

Na tabela 02 a seguir, identifica-se os valores desembolsados com a implementação do 

projeto MDL pela empresa. 
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Tabela 2: Gastos incorridos com projeto MDL 

GASTOS PERÍODO 
2005 2006 2007 2008 

Validação US$ 15.000,000    
Registro US$ 5.000,000    
Verificação US$ 3.400,000 3.400,000 3.400,000 3.400,000 
Taxa Sucesso 15% US$ 91.006,447 9.292,437 9.292,437 9.292,437 
TOTAL US$ 114.406,447 12.692,437 12.692,437 12.692,437 

Fonte: Elaborada pelos autores com base em informações disponibilizadas pela empresa em estudo. 

 

 

Em 2005 foi o período em que ocorreram os maiores gastos, por ter sido o momento 

em que a usina elaborou e registrou o projeto para comercialização do crédito de carbono. 

Ressalta-se que a empresa conseguiu comercializar o crédito acumulado desde 2001. Os 

gastos com validação e registro são fixos e ocorrem somente no momento do registro, os 

gastos de verificação também são fixos, tendo em vista que a empresa desembolsa anualmente 

o valor devido às auditorias que ocorrem para verificação do processo. 

Já os gastos com taxa de sucesso são variáveis, pois dependem da quantidade 

comercializada. No caso em estudo, a empresa responsável pela intermediação da negociação 

cobrou uma taxa de 15% (quinze por cento) sobre os valores comercializados, acrescidos de 

2% (dois por cento) do total das vendas que são destinadas a ONU, pelo registro e 

reconhecimento das reduções geradas, totalizando 17% (dezessete por cento) com gastos 

ocorridos no processo de comercialização dos créditos de carbono (RCE’s). 
 

3.4. Receitas com comercialização de Créditos de Carbono 

 

No caso em questão, a empresa reconhece as receitas da comercialização das RCE’s 

no momento da negociação dos créditos com empresas localizadas nos países do Anexo I. Os 

RCEs são obtidos em decorrência da redução de emissão de GEEs. O valor total das RCEs 

corresponde à quantidade de toneladas de CO2 que a companhia deixou de emitir com a 

substituição do combustível fóssil pelo de biomassa produzido pelo bagaço da cana. A 

quantidade energia assim gerada e excedente à necessidade da companhia foi comercializada 

com a distribuidora de energia local, proporcionando, também, receita proveniente da venda 

de energia. 
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Tabela 3: Faturamento com comercialização de créditos de carbono 
Descrição (US$) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Energia Faturada (MW) 14,861.771 31,615.956 35,473.745 31.585.620 31,800.000 31,800.000 31,800.000 31,800.000

RCE 4,136.031 8,798.718 9,872.343 8,790.278 8,849.940 8,849.940 8,849.940 8,849.940

US$/ton CO2 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Receita 62,040.463 131,980.767 148,085.149 131,854.171 132,749.100 132.749.100 132.749.100 132.749.100

Fluxo Financeiro Bruto     606,709.649 61,949.580 61,949.580 61,949.580

Custo da Validação     15,000.000

Custo do Registro     5,000.000

Custo da Verificação     3,400.000 3,400.000 3,400.000 3,400.000

Taxa de Sucesso (15%)     91,006.447 9,292.437 9,292.437 9,292.437

Fluxo Financeiro Líquido (US$) 541,560.344 49,257.143 49,257.143

Fonte: Elaborada pelos autores com base em informações disponibilizadas pela empresa em estudo. 

 

A empresa comercializou, em 2005, o acumulado desde 2001, fato este que ocasionou 

maior concentração receita neste ano. A segunda fase de comercialização dos créditos ocorreu 

com a venda do acumulado até 2008. No período que compreende de 2001 a 2008 a empresa 

já faturou com as vendas um total líquido de R$ 1.094.527,62 (valor equivalente a 

US$640,074.63 considerando a cotação de R$1,71 em 23/10/2009). 

O projeto já se encontra na segunda fase de comercialização por meio de livre 

negociação com uma empresa japonesa. Isso ocorre pelo fato de a companhia ter 

implementado seu projeto de MDL isenta de parcerias com entidades de países desenvolvidos, 

o que lhe garante o direito de realizar negociações diretamente com compradores interessados. 

 

3.5. Formas de contabilização dos valores com implementação do MDL pela empresa 

 

As receitas advindas da comercialização das RCE’s são contabilizadas pela empresa 

em ‘outras receitas’ em contrapartida a uma conta representativa de disponibilidades (caixa), 

assim como faz com o resultado da energia vendida à concessionária, porque diferem da 

receita principal da usina que é obtida com a comercialização de açúcar e álcool. 

A empresa possui vários centros de custos, dentre os quais o de produção da cogeração 

de energia, onde são registrados os custos com processo produtivo de energia e também são 

lançados os gastos incorridos com a implementação do projeto MDL, porém, sem segregação 

em contas específicas que identifiquem tal atividade. 
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Não há outros fatos a serem registrados com o desenvolvimento do projeto pela 

empresa, pois não foram realizados investimentos para a implementação do projeto, tendo em 

vista que a estrutura operacional já contemplava a implantação de sistema de gestão ambiental 

para cogeração de energia.  

Sintetizando, observa-se que a implementação do projeto MDL deu origem à 

eliminação dos gastos com energia elétrica adquirida de terceiros; dos impactos ambientais 

provocados pelos resíduos do processo produtivo, que antes não eram tratados, evitando, 

assim, passivos ambientais e desvalorização da imagem da empresa; produz dois tipos 

distintos de receitas: a primeira decorrente da venda do excedente de energia, que além do 

benefício financeiro para a empresa, traz, também, benefício para a compradora que poderá 

reduzir seus esforços na produção de energia nova; a segunda receita decorre da venda dos 

créditos de carbono obtidos junto à ONU pela comprovação dos gases de efeito estufa, 

efetivamente, evitados. 

Sobre o momento do reconhecimento da receita, embora, ainda não haja consenso 

sobre o melhor momento para fazê-lo, há de se considerar a questão da segurança da 

informação e, a partir daí, o momento em que todos os fatores estão claros e seguramente 

estabelecidos e, assim, sendo, provavelmente, o momento em que há a troca de propriedade 

do crédito gerado é o melhor para o reconhecimento da receita de venda do crédito de 

carbono, assim como, no caso de venda do excedente da energia, reconhece-se, a partir do 

momento em que a propriedade dessa deixa de ser da usina para ser da concessionária. 

Como os projetos envolvem longos períodos de tempo, não há sentido em ativar 

despesas para posterior confrontação com as receitas, sob o ponto de vista contábil, contudo, 

seria de grande valia para a empresa ter todos os dados pertinentes ao projeto segregados 

visando ter um controle sobre o efetivo ganho ou perda gerados pela sua operacionalização. 

 

4. Considerações Finais 

  

Observa-se que as negociações com créditos de carbono provêm de um acordo que 

visou conciliar os interesses econômicos com os socioambientais. Independentemente de 

regulamentação, o mercado tem apresentado expressivos crescimentos. 

 No âmbito do controle dos resultados por empreendimentos MDL, ainda não são 

adequados, pelo menos, no que tange à evidenciação dos efeitos econômicos e financeiros. 

Tal evidenciação teria o poder de desencadear um efeito em cadeia produtiva e concorrencial, 
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trazendo grandes benefícios ao meio ambiente e à sustentabilidade dos negócios. Entretanto, 

seja porque é longo o ciclo operacional de produção e venda dos créditos de carbono, seja 

porque seu desenvolvimento se dá de forma paralela ao processo operacional, seja por falta de 

conscientização, ainda não se pode encontrar nos relatórios contábeis e de sustentabilidade 

informações acerca do fluxo econômico financeiro dos eventos e transações que envolvem a 

produção e venda dos créditos de carbono. Apesar disso, o estudo de caso demonstrou que a 

elaboração de tal fluxo não envolve complexidade. Discussões têm sido realizadas no sentido 

de definir qual o melhor momento para o reconhecimento da receita, sendo que uma das 

versões apresentadas sugere o reconhecimento somente quando da negociação efetiva do 

título e em que sua propriedade se transfere. Os gastos, independentemente da relevância 

deveriam ser segregados visando à identificação do projeto como um todo e ao longo de 

diversos períodos. 

 Observa-se que o projeto em questão realiza os objetivos previstos no MDL e, assim 

sendo, deveria ser objeto de amplo debate e divulgação para o estímulo de novas atividades. 
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