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Introdução: Após o surgimento do Protocolo de Kyoto, o mundo começou a se
preocupar com todos os fatores impactantes no meio ambiente, principalmente o
aquecimento global. Para atenuar as desigualdades poluentes entre os países
desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos, foi criado e são
comercializado Créditos de Carbono como forma de financiar atividades que reduzam
a emissão de gás carbônico na atmosfera. Assim, as Operações de Créditos de Carbono
requerem a participação de vários profissionais onde se consiga trabalhar desde o
projeto conceitual, até a obtenção do financiamento.   Objetivo: O objetivo geral é
evidenciar os aspectos contábeis de Operações com Créditos de Carbono por empresas
de Minas Gerais. Os objetivos específicos são: a) realizar estudo sobre Protocolo de
Kyoto, MDL e Créditos de Carbono; b) verificar as empresas que obtiveram Créditos
de Carbono; c) identificar o processo de contabilização. Metodologia: A pesquisa é
classificada como exploratória, com procedimentos bibliográficos e documentais com
informações retiradas de sites da internet, principalmente da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) e Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A amostra da
pesquisa foi intencional e significativa para obtenção de resultados confiáveis.
Resultados: O protocolo de Kyoto abriu as oportunidades para cruzar políticas
regionais com projetos que visam alcançar a estabilização das concentrações de gazes
de efeito estufa na atmosfera. Trata-se de um acordo firmado em 1977 que implantou
limites para emissão de gazes por países industrializados num nível que não interfira
na sustentabilidade do planeta. Apesar das operações com Créditos de Carbono serem
relativamente novas e as pesquisas ainda serem incipientes, as próprias operações em
bolsa de valores vem aumentando significativamente nos últimos cinco anos. As
operações de crédito de Carbono são uma transação holística porque não beneficiam
apenas a empresa tomadora de recursos, mas também a comunidade local, os
governos, os doadores de recursos e o meio ambiente por haver, necessariamente,
redução dos níveis de poluição. Foram obtidas inúmeras informações de caráter
contábil, financeiro, fiscal e operacional das operações de Crédito de Carbono
realizadas por empresas mineiras pela Bovespa. Mas, ainda assim, essas empresas
divulgam pouca informação sobre os processos das operações de financiamento de
Crédito de Carbono. Conclusão: Os levantamentos permitiram evidenciar os vários
aspectos contábeis que impactam as operações de Crédito de Carbono junto as
empresas do Estado de Minas Gerais. Estas tiveram seus pedidos de financiamentos de
Crédito de Carbono aprovados pela Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e
apresentam tendências de forte crescimento.
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