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Por que MyCarbon?

Parte da solução é um mercado de carbono 
voluntário transparente, verificável e robusto.

O Hemisfério Sul é a região com maior potencial 
para a geração de créditos de carbono por meio 
de soluções baseadas na natureza.

O setor privado têm se comprometido com a
meta net zero, de acordo com o limite de
aquecimento global de 1,5°C estabelecido no
Acordo de Paris.



Mensagens inicias

O mercado está rodando, clientes querem saber mais e mais e precisamos nos conectar

➢ Mercado Regulado = U$ 260 bi em 2020 indo para U$ 1 tri em 2030 (+ 190 países) 

➢ Mercado Voluntário = De 473 mi em 2020 para U$ 2 bi em 2021 para mais de U$ 100 bi em 2030

➢ LATAM tem de 25% deste potencial (A maior região em NBS) ➔ Não tem mercado global robusto sem a região!

➢ Oportunidade única de agregar valor = Produto (Premium Price), Carbono (Mais U$ por t ou kg) e Marca

➢ Oportunidades em várias outras frentes, como finanças verdes



A MyCarbon atuará em três frentes de negócio:

Aquisição de projetos 
certificados por terceiros

Aquisição de 
Crédito

Venda spot, em exchange, 
agregado aos produtos e 
tokenizado

VendasDesenvolvimento de 
Crédito

Desenvolvimento de projetos  
Ex: Programa Renove

Modelo de Negócio



Crédito de carbono é um conceito, surgido a partir do Protocolo de Kyoto em 1997, 
que visa à diminuição dos gases de efeito estufa. 

A cada uma tonelada não emitida, gera-se um crédito de carbono.

Crédito de Carbono

Sendo assim, uma das principais ferramentas para frear o aquecimento global 
em até 1,5°C, meta estipulada no Acordo de Paris em 2016.



Entendendo o Carbono (CO2 eq)

CO2 eq = 6 tipos de GEE´s

3 mais importantes ➔ Gás Carbônico, Metano, Óxido 
Nitroso

O CO2 eq é proveniente da emissão desses 4 principais 
fontes:

• Energia;
• Agricultura Floresta e Uso da Terra;
• Indústria;
• Desperdício (tratamento de água/esgoto e 

aterro).



Mercado de Carbono no Brasil

• 73% emissões AFOLU
• 46% Uso da terra
• 27% Agropecuária



As emissões de uma empresa/organização são divididas em 3 escopos:

Escopo 1: emissões liberadas para a atmosfera como resultado direto das operações da 
própria empresa.

Escopo 2: provenientes da energia elétrica adquirida para uso da própria companhia.

Escopo 3: todas as emissões indiretas não incluídas no escopo 2 que ocorrem na cadeia de 
valor da empresa (fornecedores).



Net Zero

Escopos 1, 2 e 3 
neutralizados.

Carbono Negativo

Remove más do 
que emite. 

Entendendo o Carbono

Carbono Neutro

Escopo 1 e 2 
neutralizados.



Mercado de Carbono no Brasil

• O Brasil é uma potência agroambiental: temos potencial para ser o maior gerador 
de créditos de carbono do mundo. 

• Só no mercado voluntário, podemos suprir até 37,5% da demanda mundial até 
2030, gerando US$ 100 Bilhões em créditos (ICC, 2021).

• Cerca de 75% da oferta virá de NBS: agricultura, pecuária, florestas.

• A NDC brasileira (Contribuição Nacionalmente Determinada) traz o desafio 
de recuperarmos 30M ha de pastagens degradadas, e implementarmos 
sistemas ILPF em 10M ha até 2030 – práticas que representam 98% do 
potencial de mitigação no setor (ICC, 2021).

• Práticas de pecuária sustentável e agricultura regenerativa trazem 
inúmeros benefícios socioeconômicos: geração de empregos; 
aumento da produtividade; maior segurança alimentar; e 
preservação da biodiversidade.



Mercado de carbono no Brasil

✓ 1 bilhão toneladas

✓ Mais de U$ 100 bilhões

✓ 75% disso são NBS = ABC+ 

(PD, ILPF, SAF´s, Restauro, 

REDD+,...)



Mercado de Carbono no Agronegócio

• Até ¼ das emissões mundiais, segundo a FAO, podem ser sequestradas através 
de boas práticas agropecuárias. 

• Em 2021 105 países assinaram um acordo de redução em 30% nas emissões 
de Metano (1/4 são da pecuária)

• Precisamos desenvolver MRV: metodologias tropicalizadas; e 
mecanismos de financiamento.

• 20% das emissões globais (AFOLU)



Mercado de Carbono
O mercado de carbono pode ser dividido em dois:

1. Regulado: está vinculado a uma obrigação regulatória, definida por um governo. Podem ser regulados através de uma taxação ao 

carbono ou de um sistema “cap-and-trade” em que é possível comercializar as permissões excedentes.

2. Voluntário: nesse mercado a motivação por trás dos compromissos climáticos é a sinalização dos clientes, consumidores e 

investidores. Assim, empresas, instituições ou pessoas físicas, buscam reduzir suas emissões ou abatê-las, a fim de atingirem metas 

voluntárias de neutralidade ou de responsabilidade corporativa (ESG). Mercado este que a MyCarbon atua (hoje).



Crédito de Carbono no Mercado Regulado



Crédito de Carbono no Mercado Regulado



Crédito de Carbono no Mercado Regulado

Fonte: 2022 VCM Forescast and Retirement Analysis



Crédito de Carbono no Mercado Voluntário

Os créditos podem ser de diferentes tipos, como por exemplo:

Hidro Solar Wind Biomass

ENERGIA RENOVÀVEL

SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA (NBS) 

ALM - Agricultural Land 
Management

Pasto Degradado Reflorestamento

ARR - Afforestation, Reforestation 
and Revegetation

Conservação Florestal

REDD+ - Reducing Emissions from 
Deforestation and Forest Degradation



Principais Standards

1º PASSO: ESCOLHER UMA
METODOLOGIA:
Escolher uma metodologia
pré-aprovada que se
aplique a seus projetos ou
criar uma nova metodologia
com o uso do processo de
aprovação de metodologia.

2º PASSO: DESCREVER E
LISTAR O PROJETO:
Abrir uma conta em um
standard e apresentar um
documento descritivo dos
projetos para listar no
banco de Projetos.

3º PASSO: VALIDAR O
DOCUMENTO DESCRITIVO
DO PROJETO:
Contratar um órgão de
validação/verificação (VVB)
para validar o documento
descritivo de seus projetos.

4º PASSO: VERIFICAR AS
REDUÇÕES DE EMISSÃO
(MRV):
Monitorar e registrar os
dados de reduções de
emissões em um relatório
de monitoramento e
contratar um VVB para
verificar essas reduções de
emissão.

5º PASSO: EMITIR VCUS
UNIDADES DE CARBONO
VERIFICADAS:
Solicitar a emissão dos
Créditos. Os créditos
depositados em suas contas
podem ser mantidos,
vendidos ou aposentados.



Para o nosso bate papo

✓ Mercado de Carbono

✓ Regulação Climática

✓ Caso real ➔ Exportação “carne carbono zero”

Obs: 3 slides cedidos pela Dra Natalia Renteria Diretora Jurídica da Mombak



Evolução da regulamentação climática no Brasil
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Mercados de Carbono: PL nº 2.148/2015 – (PL 528) 

MOMBAK 23

Mecanismo de Integração de 

RVE em Per-GEE:

RVEs aceitas como 

Per-GEE

Autoridade Competente designada pelo Comitê 

Interministerial sobre a Mudança do Clima - CIMC

Mercado Voluntário

Inventários Nacionais

Contabilizar transações 

de RVE nacionais e 

internacionais

Registro Nacional Integrado 

de Compensações de 

Emissões de Gases de Efeito 

Estufa: RNC-GEE

RVE

Projetos de Carbono

Órgão Público

Mercado Regulado

Órgão Colegiado

Registro de Relato 

Operacional de Emissões 

de GEE: RRO-GEE

Plano 

Nacional de 

Alocação

Per-GEE

Órgão de Emissão 

e Controle de

Per-GEE

Ferramenta de Controle 

para Contabilidade das 

transações nacionais e 

internacionais de RVE e 

Per-GEE

SBCE

Sistema Brasileiro de Comércio 

de Emissões - SBCE

Registro de 

Iniciativas 

Estaduais

RVE

Per-GEE



MOMBAK 24

Decreto n. 11.075 de 19 de maio de 2022

Lei 12.187/2009 Artigo 11, para. único 

PLANOS SETORIAIS
Setores listados no artigo 11, para. único, lei 12.187/09 

SINARE
Central Única de Registro – Plataforma Digital

Proposição: MMA* + ME** 

Objeto: Metas Gradativas de redução e remoção

Aprovação: Comitê Interministerial 

Monitoramento: Inventário

Operacionalização: MBRE 
Mercado Brasileiro de Redução de Emissões

Utilização dos CCRE*** Transação dos CCRE***

Regulamentação

Instrumentos: Registro + Integração + Inventário

Registro 
Integrado

Emissões, Remoções e 
Compensações de GEE das 

operações dos setores e 
ativos ambientais; 

+ 
Comércio e aposentadoria 

dos CCRE.

Mecanismos de 
Integração

Normas que farão 
a ponte entre o 

Sinare e o mercado 
regulado 

internacional

Registro de 
Inventário

O inventário das 
atividades 

produtivas dos 
agentes setoriais 
serão objeto de 

registro no Sinare
para monitoramento

* MMA: Ministério do Meio Ambiente
** ME: Ministério da Economia

*** CCRE: Créditos Certificados de Redução de Emissões
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✓ Caso real ➔ Exportação “carne carbono zero”



Finanças Verdes

Parcerias Técnicas e 
Institucionais

Capacitação

• Acesso a pagamentos 
por serviços ambientais 
e mercado de carbono

• Acesso a créditos 
verdes

• Acesso a novas 
demandas de mercados

• Apoio na implantação de 
tecnologias de baixa emissão de 
carbono aliando rentabilidade e 
sustentabilidade.

• Metodologias 
conhecidas e de 
credibilidade 
internacional

• Respaldo científico 
• Pesquisa, 

Desenvolvimento e 
Inovação

Componentes do 
Programa



Projeto MRV Agro
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Balanço de Carbono negativo

Emissões da Pecuária por mil cabeças de gado

Fonte: MCTI - Quarto inventário nacional de emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa, 2020. 
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Projeto Certificação LATAM

Fazendas analisadas nos países de operação 
da Minerva Foods na América do Sul

Resultados:

4 4 %



Projeto Certificação LATAM

As fazendas participantes no Uruguai foram auditadas e verificadas, e 
sua pegada de carbono foi certificada por uma organização 
independente sem fins lucrativos que tem sistemas de certificação em 
mais de 100 países.

Oferecemos para o mercado um produto certificado carbono neutro da 
fazenda até destino.

Todos os produtos da fazenda são certificados.



Projeto Certificação LATAM

Metodologia e processo de certificação 

2 3

+

Balanço de 
Carbono das 

Fazendas

Inventário de 
Emissões da 

Indústria

Logística -
Mercado 

Consumidor

Etapa 1
Cálculo das 

emissões por 
quilo de carne 

produzida

Etapa 2

Plano de 
Redução das 

Emissões

Compra de 
Créditos de 
Carbono -

Compensação



Projeto Certificação LATAM

Certificado de pegada de carbono para fazendas e 

unidades industriais

Certificado de aposentadoria de crédito de 

carbono para compensar emissões residuais



MUITO OBRIGADO!


