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RESUMO 

O tema central de discussão deste trabalho são as perspectivas brasileiras no 

mercado de créditos de carbono e as tendências para o segundo período de compromisso 

do Protocolo de Quioto, que inicia em 2013. Para desenvolver essa reflexão foi 

apresentado o debate sobre mudanças climáticas globais, o histórico das principais 

Conferências sobre o tema; o funcionamento do Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo (MDL) do Protocolo de Quioto, que inclui a estruturação dos projetos MDL, sua 

analise e a obtenção das Reduções Certificadas de Emissões, denominadas creditos de 

carbono. Além disso são apresentadas as perspectivas deste mercado, o posicionamento 

dos seus principais atores e as tendências da participação brasileira. 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos as atividades do ser-humano passaram a exercer uma maior 

influência no planeta em que vivemos. Um fenômeno de impacto tão profundo como a 

Revolução Industrial, que promoveu o rápido avanço das indústrias, da urbanização e 

reestruturação da sociedade, com o consequente aumento da população e do consumo 

causaram grande impacto sobre o meio ambiente. Os resultados negativos deste longo 

processo estão evidentes nos dias de hoje, com destaque para o aumento da 

concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. 

Este trabalho busca contextualizar o aquecimento global e sua relevância para o 

meio ambiente, o histórico das principais Conferências realizadas sobre o tema na égide 

da Convenção Quadro das Nações Unidas Sobre Mudança do Clima, que viabilizaram a 

criação do Protocolo de Quioto e seus mecanismos de flexibilização. Será dado 

destaque para o funcionamento do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), que 

inclui sua análise, estruturação dos projetos e obtenção das Reduções Certificadas de 

Emissões (RCEs). Além disso, serão analisados os posicionamentos dos principais 

atores do cenário internacional no segundo período de negociação, para prospectar o 

futuro do mercado de créditos de carbono, e sua influência nas perspectivas brasileiras 

diante do tema. 

Para isso, no primeiro capítulo será feita uma contextualização sobre o 

aquecimento global, considerando suas principais causas e consequências. Atividades 

antrópicas, tais como a queima de combustíveis fósseis, desmatamento e queimada de 

florestas e atividades agropecuárias, contribuem para a emissão dos chamados Gases de 

Efeito Estufa (GEE), aumentando sua concentração na atmosfera terrestre. Estes gases 

são considerados os principais contribuintes para a ocorrência do fenômeno do 

aquecimento global.  

Em seguida será apresentado um histórico dos principais debates internacionais 

sobre mudança do clima e a consequente criação do Protocolo de Quioto e seus 

mecanismos. Percebendo que as mudanças climáticas são globais, e por isso de 

responsabilidade de todos, os países passaram a dar mais importância para a temática e 

iniciaram discussões internacionais para tratar do assunto, a fim de mitigar os efeitos no 

clima do planeta. No ano de 1997, em Quioto, Japão, foi criado o Protocolo de Quioto, 

considerado um instrumento juridicamente vinculante que definiu compromissos de 

redução de emissão aos países em desenvolvimento – que tiveram um processo de 



2 
 

industrialização anterior aos países em desenvolvimento – além de criar mecanismos de 

flexibilização para que estes países tenham alternativas para reduzir suas emissões ou 

parte delas. Neste contexto, foi elaborado o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL), considerado o único mecanismo que pode ser aplicado nos países em 

desenvolvimento. 

No segundo capítulo, o MDL será tratado com maior ênfase onde serão 

abordados os conceitos fundamentais deste mecanismo, sua estrutura institucional, 

caracterização do ciclo do projeto, e o processo de obtenção das RCEs. Para 

regulamentar o MDL, foi criada uma estrutura institucional, composta pela Conferência 

das Partes na qualidade de reunião das Partes do Protocolo de Quioto (COP/MOP); 

Conselho Executivo do MDL; Autoridade Nacional Designada (AND); e Entidade 

Operacional Desiganada (EOD). Dois conceitos fundamentais são descritos para 

entendimento do MDL: Linha de Base e Adicionalidade. Para que um projeto de MDL 

possa ser implementado, é necessário que  passe por etapas de um ciclo, chamado “ciclo 

do projeto”. O ciclo do projeto é composto pelas etapas de Elaboração do Documento 

de Concepção do Projeto (DCP), Validação/Aprovação, Registro, Monitoramento, 

Verificação/Certificação e Emissão das RCEs. Após a conclusão deste ciclo, o país 

anfitrião do projeto recebe o direito das RCEs e poderá comercializá-las com um país 

Anexo I, quando passa a ter o benefício da venda. 

 Ainda neste capítulo, será exposto o cenário das atividades de projeto realizadas 

no Brasil e no mundo, caracterizando os principais atores neste mercado. Além disso, 

para maior entendimento, serão destacados os setores de emissão de GEE no Brasil, e 

consequentemente serão identificados os principais setores para o desenvolvimento das 

atividades de projeto, ou seja, aqueles com maior potencial de redução de emissões.   

No terceiro capítulo, seta monografia abarcará o posicionamento dos principais 

atores nos debates internacionais do segundo período de compromisso do Protocolo de 

Quioto. Levando-se em consideração que o prazo do primeiro período de compromisso 

do Protocolo vai até o ano de 2012, existe uma preocupação por parte dos países com o 

que ocorrerá após o término deste prazo. Por isso, o tema central das últimas 

Conferências das Partes foi o estabelecimento do segundo período de compromisso.  

Pelo fato de o MDL ser um mecanismo previsto pelo Protocolo de Quioto, sua 

existência depende da continuidade do documento. Considerando-se este fato, tenta-se, 

neste trabalho, estabelecer um cenário para o futuro do mercado de créditos de carbono. 
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 Neste sentido, ao analisarmos o posicionamento brasileiro diante da temática, 

levando em consideração suas características geográficas, ambientais, econômicas e 

políticas, pretende-se demonstrar as perspectivas e oportunidades para o setor privado 

brasileiro diante deste contexto. 
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1.  O PROTOCOLO DE QUIOTO E OS MECANISMOS DE 

FLEXIBILIZAÇÃO 

 

O pensamento que se tinha no passado, de que a Terra é um planeta tão grande 

que as ações do homem não gerariam impacto negativo a ela, não é mais cabível. Com o 

grande aumento da população e o desenvolvimento das tecnologias, as atividades 

humanas acabaram por exercer influência no meio ambiente. Estudos demonstraram que 

as atividades humanas estão diretamente relacionadas aos impactos ambientais de 

mudanças climáticas sofridos pela Terra. Tendo isso em vista, os Estados tiveram que 

adotar medidas que minimizassem os danos causados ao meio ambiente. A intenção dos 

países ao estabelecerem regras internacionais é mitigar os efeitos das mudanças 

climáticas e possibilitar que as próximas gerações possam usufruir da mesma qualidade 

de vida que tivemos. 

 

1.1. Contextualização do Aquecimento Global 

 

A atmosfera é uma camada relativamente fina que envolve o planeta e, portanto, 

é vulnerável. Estudos compilados pelo Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas (IPCC) mostram que sua composição se altera com emissões geradas por 

fontes antrópicas. Em condições normais, a energia do Sol que entra na atmosfera é 

refletida para o espaço novamente, mas uma parte dessa radiação solar é retida pela 

atmosfera, mantendo uma temperatura média na superfície do planeta e tornando 

possível a existência de vida humana. Contudo, a atmosfera vem sofrendo alterações, 

devido às altas concentrações de Gases de Efeito Estufa (GEE) produzidos pelo homem, 

e por isso acaba retendo uma quantidade maior de raios solares (radiação 

infravermelha), impedindo sua reflexão. Com isto, a temperatura da atmosfera e dos 

oceanos se eleva significativamente, fazendo com que a Terra possa ser considerada 

uma espécie de estufa (GORE, 2006, p. 22-27). 

As mudanças climáticas globais se tornaram um dos grandes temas de discussão 

na agenda dos países, e é um enorme desafio a ser enfrentado. Nos últimos 100 anos, foi 

registrado um aumento de cerca de 0,7 graus centígrado na temperatura média da 
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superfície terrestre. Evidências apontam para um aumento da concentração de gases na 

atmosfera, estando presentes principalmente o dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) 

e o óxido nitroso (N2O), além do hexafluoreto de enxofre (SF6) e as famílias de gases 

hidrofluorcarbonos (HFCs) e perfluocarbonos (PFCs), que completam assim o grupo 

dos chamados Gases de Efeito Estufa (GEE) (FRONDIZI, 2009, p. 8 e 101). 

As principais consequências que os seres vivos sofrerão em resposta ao 

aquecimento global serão a alteração dos padrões pluviométricos, o derretimento das 

geleiras, o aumento da temperatura e do nível dos mares, a intensificação das 

tempestades tropicais e da ocorrência de furacões, a desertificação e o decréscimo da 

capacidade de produção (SABBAG, 2008, p. 16-17). 

Os GEE são lançados na atmosfera principalmente por meio de atividades 

humanas como a queima de combustíveis fósseis – carvão mineral, gás natural e 

derivados de petróleo; o desmatamento e queimada de florestas; atividades 

agropecuárias, como a criação de gado e plantação de arroz; a disposição de lixo e os 

processos industriais (FRONDIZI, 2009, p. 8). 

As tabelas abaixo ilustram a matriz energética mundial no ano de 2004 e as 

projeções de consumo de energia até o ano de 2030, mostrando o peso que o carvão, o 

petróleo e o gás natural representam nas emissões de GEE mundiais:  

 

Tabela 1 – Matriz Energética Mundial em 2004 

Fonte Consumo 

Global de 

Energia 

Consumo 

Global de 

Eletricidade 

Carvão 23,30% 38,40% 

Petróleo 35,70% 8,90% 

Gás Natural 20,30% 16,10% 

Nuclear 6,70% 17,10% 

Renováveis 11,20% 0,00% 

Hídricas 2,30% 17,90% 

Outras 0,40% 1,60% 

Total 100% 100% 

Fonte: Conejero (2007). 
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Figura 1 – Consumo Mundial de Energia por Fonte 

 

Fonte: CNI (2007, p. 19). 

 

No ano de 1958, foi realizado o primeiro estudo de medições de CO2 na Terra, 

feito pelo cientista Roger Revelle e seu colega Charles David Keeling (GORE, 2006, p. 

38-40). Entretanto, só a partir de 1970 os países reconheceram que os problemas 

ambientais são interdependentes, e o tema Meio Ambiente passou a integrar a agenda 

internacional como uma questão que deve ser abordada globalmente (VIOLA, 2002b, p. 

26). 

 

1.2. Histórico dos Principais Debates de Mudanças Climáticas 

 

Realizando um breve histórico acerca dos principais acordos e debates 

ambientais mundiais, referentes a questões climáticas, pode-se dizer que, em 1950, a 

Organização Internacional de Meteorologia (WMO) já era formada por 187 Estados-

membros (DAMASCENO, 2007, p. 39). Em 1971, a Academia de Ciências da Suécia 

organizou um Estudo do Impacto do Homem sobre o Clima (SMIC), a fim de 

influenciar a Conferência da ONU que aconteceria no ano seguinte. Então, no ano de 

1972 foi realizada a primeira conferência mundial de meio ambiente: a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Homem e o Meio Ambiente (CNUMH), também chamada de 

“Conferência de Estocolmo”, na Suécia. Como resultado, surgiu o Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), responsável, no âmbito da ONU, pelo 

tratamento das questões ambientais em nível internacional. O PNUMA exerceu 
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influência sobre os países para que fossem criados diversos organismos que se 

encarregassem de assuntos ambientais (FILHO; FRANGUETTO, 2008, p. 45). 

Em 1979 ocorreu a Primeira Conferência Mundial sobre o Clima, que 

caracterizou a questão climática como um assunto de emergência global 

(DAMASCENO, 2007, p. 39-40). Este encontro serviu de impulso para gerar o Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), em 1988, organizado pela 

WMO e pelo PNUMA. O IPCC ficou encarregado de avaliar os estudos sobre as 

mudanças climáticas (POPPE, 2008, p. 45). Este Painel é considerado a mais alta 

autoridade científica do mundo sobre aquecimento global e subsidiou a elaboração da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas Sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) (Idem, 

ibidem, p. 40).   

Em 1990, uma Resolução da Assembleia Geral da ONU a respeito da proteção 

do clima para futuras gerações deu origem ao mandato de negociação para a criação da 

Convenção sobre Mudança do Clima (FILHO; FRANGUETTO, 2008, p.45) que seria 

realizada em 1992, na cidade do Rio de Janeiro. Esta Convenção – a CNUMAD 

(Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento), também 

conhecida como ECO 92 ou RIO 92 (DAMASCENO, 2007, p.41), adotou a 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) (Idem, 

ibidem, p.45) e é considerada a maior conferência mundial sobre problemas ambientais.  

A Rio 92 permitiu que o tema do meio ambiente ganhasse mais relevância na agenda 

dos países, e deu impulso para que a UNFCCC fosse estabelecida e ratificada pela 

maioria deles. A Convenção foi assinada em junho de 1992, no Rio de Janeiro, por 

Chefes de Estado de 154 países, além da Comunidade Europeia, e entrou em vigor em 

março de 1994 (BRASIL, 2002a, p.1). Os governos reconheceram que esta Convenção 

poderia ser propulsora de atitudes mais ativas, a partir das mudanças ocorridas no 

conhecimento científico e na disposição política de vários países (BRASIL, 2002b, p. 

1).   

A primeira reunião para definir os compromissos dos países desenvolvidos foi 

realizada no ano de 1995, na Conferência das Partes (COP). A COP é considerada o 

corpo supremo da Convenção, devendo revisar regularmente sua implantação e os 

instrumentos legais adotados. Deve também tomar as decisões necessárias para garantir 

seu próprio funcionamento.  A primeira COP ocorreu em Berlim, Alemanha, após a 

ratificação da UNFCCC.  Na COP 1 começaram os debates para a definição de 
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obrigações estipuladas pela Convenção, e nesta COP foi adotado o Mandato de Berlim, 

responsável por elaborar um documento legal (protocolo) que estabeleceria mecanismos 

para a redução de emissões e a consequente estabilização dos GEEs (MOREIRA; 

GIOMETTI, 2008, p. 15).  

A COP 2 ocorreu em 1996, na cidade de Genebra, na Suíça, e foi de grande 

importância para o debate da definição legal de obrigações dos países perante as metas 

de redução de GEE, encaminhando para a COP 3, em Quioto, no Japão, a decisão - por 

consenso - da necessidade de se adotar um Protocolo que previa a redução das emissões 

dos países industrializados (DELPUPO, 2009b, p. 34). A COP 3 foi a Conferência que 

decidiu que “[...] os países industrializados reduziriam suas emissões combinadas de 

gases de efeito estufa em pelo menos 5% em relação aos níveis de 1990 até o período 

entre 2008 e 2012”, quando se cumpre a primeira fase do acordo, com base no texto da 

Convenção (BRASIL, 2002b, p. 1).  

Neste contexto, a UNFCCC mobilizou os Estados para lidar com os desafios 

gerados pelas mudanças climáticas, a partir do reconhecimento de que todos os países 

são interdependentes nesta questão. Deste modo, de acordo com a UNFCCC, os Estados 

devem:  

Obter e compartilhar informações acerca de emissões de GEE, políticas 

nacionais e melhores práticas; lançar estratégias nacionais para endereçar as 

emissões de GEE e ações de adaptação aos impactos esperados, incluindo 

provisão de suporte financeiro e tecnológico para os países em 

desenvolvimento; cooperar na preparação para se adaptar aos impactos da 

mudança do clima (DELPUPO, 2009b, p.31). 

 

1.3. Protocolo de Quioto 

 

O Protocolo de Quioto, proposto na COP 3, indicou medidas a serem tomadas a 

fim de evitar catástrofes climáticas que, já naquela época, estavam previstas para o 

futuro. 

Tido como uma medida jurídica para combater o aquecimento global, o 

Protocolo de Quioto foi adotado em 1997 e entrou em vigência internacional em 
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fevereiro de 2005. Foi um verdadeiro Tratado de Direito Internacional
1
 (SABBAG, 

2008, p.25-28).  

Contudo, nem todos os países que participaram da COP 3 ratificaram o 

Protocolo de Quioto. O maior exemplo foram os Estados Unidos da América. Apesar de 

seu então presidente Bill Clinton ter assinado o Protocolo, o documento não foi 

aprovado pelo Senado americano, como segue: 

[...] o Senado norte-americano, com maioria republicana, posicionou-se 

contrário à ratificação do protocolo, a menos que os países emergentes 

assumissem compromissos de diminuir sua taxa de crescimento futuro de 

emissões (AGRAWALA; STEINAR apud VIOLA, 2002b, p. 30). 

 

As metas previstas pelo Protocolo de Quioto se aplicam aos países 

desenvolvidos listados no Anexo I da Convenção2, e são conhecidas como 

“compromissos quantificados de limitação ou redução de emissões de gases de efeito 

estufa”. Deste modo, os países devem promover internamente as atividades industriais 

de acordo com estas metas, nos mais diversos setores de sua economia (SABBAG, 

2008, p. 26). Viola (2002b) expõe quem são os países do Anexo I e não-Anexo I, como 

segue abaixo: 

[...] O Protocolo de Kyoto dividiu os países em dois grupos: os pertencentes 

(membros da OECD, e países do ex-bloco comunista do Leste Europeu) e os 

não pertencentes ao Anexo Um. Os do primeiro grupo, ao contrário dos do 

segundo, têm compromissos obrigatórios de emissões máximas para o ano 

2010, ainda que os do segundo grupo possam tê-los em data posterior a esta 

(VIOLA, 2002b, p.26). 

 

1.4. Mecanismos de Flexibilização 

 

                                                             
1
 [...] “tratado” significa um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo Direito 

Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer 

que seja sua denominação específica (BRASIL, 2009a). 
2
 Foi realizada uma divisão em dois grupos, separando os países em participantes do Anexo I e não Anexo 

I, devido à classe de países desenvolvidos ou em desenvolvimento, respectivamente. “Os países listados 

no Anexo I do protocolo são os membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), além dos países do Leste Europeu e da Rússia. Para os países não incluídos no 

Anexo I, são mantidos os compromissos gerais constantes da Convenção, que incluem o desenvolvimento 

de programas nacionais de mitigação de emissões, mas sem metas específicas de redução de emissões no 

modelo Qelros. Essa divisão está baseada no conceito de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, 

conceito central no Protocolo de Quioto”. (DELPUPO, 2009. p. 28). 
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Existem mecanismos estabelecidos pelo Protocolo de Quioto para que os países 

consigam cumprir as metas de redução de emissões. São chamados de “Mecanismos de 

Flexibilização” e são três: Comércio de Emissões, Mecanismos de Desenvolvimento 

Limpo (MDL) e Implementação Conjunta (SABBAG, 2008, p. 27).  

           O Comércio de Emissões e a Implementação Conjunta se aplicam aos países do 

Anexo I (países que assumiram compromissos de redução de suas emissões perante o 

Protocolo de Quioto).  Os países do chamado Não-Anexo I , que não assumiram metas 

de redução, se restringem ao MDL. Entre eles, o Brasil. (Idem, ibidem, p. 27). 

 

1.4.1. Implementação Conjunta 

 

O conceito do mecanismo de Implementação Conjunta foi introduzido pela 

Noruega em 1991, autorizando as Partes do Anexo I a programarem projetos em 

parceria com outros países do mesmo grupo (GAZONI, 2007, p. 59). O objetivo das 

parcerias seria reduzir as emissões de GEE, a fim de que os países cumpram suas metas 

(SABBAG, 2008, p. 27). Deste modo, as Partes do Anexo I podem transferir ou adquirir 

unidades de Redução Certificadas de Emissões (RCE) de outras partes do Anexo I, 

resultantes desses projetos. (GAZONI, 2007, p. 59). 

O artigo 6 do Protocolo de Quioto define o mecanismo de Implementação 

Conjunta como a possibilidade de um país ajudar outro do Anexo I a desenvolver 

projetos de redução de emissão, em troca do benefício das RCEs , para compensar as 

ações que deveriam ser tomadas internamente (Idem, ibidem, p. 59).  

Por se tratar de uma atividade de projeto entre países do Anexo I, os países em 

desenvolvimento não podem participar (SABBAG, 2008, p. 27). Segue abaixo um 

trecho extraído do artigo 6 do Protocolo de Quioto: 

A fim de cumprir os compromissos assumidos sob o Artigo 3, qualquer Parte 

incluída no Anexo I pode transferir para ou adquirir de qualquer outra dessas 

Partes unidades de redução de emissões resultantes de projetos visando à 

redução das emissões antrópicas por fontes ou o aumento das remoções 

antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa em qualquer setor da 

economia, desde que: (a) O projeto tenha a aprovação das Partes envolvidas; 

(b) O projeto promova uma redução das emissões por fontes ou um aumento 

das remoções por sumidouros que sejam adicionais aos que ocorreriam na 

sua ausência; (c) A Parte não adquira nenhuma unidade de redução de 

emissões se não estiver em conformidade com suas obrigações assumidas sob 

os Artigos 5 e 7; e (d) A aquisição de unidades de redução de emissões seja 
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suplementar as ações domésticas realizadas com o fim de cumprir os 

compromissos previstos no Artigo 3 (BRASIL, 2002b, p. 10). 

 

1.4.2. Comércio de Emissões 

O mecanismo de Comércio de Emissões é apresentado no artigo 17 do Protocolo 

de Quioto e deve seguir princípios, regras e diretrizes definidas pelas COPs. (GAZONI, 

2007, p. 59). O Comércio de Emissões determina que as Partes do Anexo I podem 

negociar entre si, comprando ou vendendo parcelas de suas metas, para reforçar seus 

esforços domésticos de redução de GEE. Sendo assim, este mecanismo não diz respeito 

a atividades de projeto, ao contrário do Mecanismo de Implementação Conjunta, mas 

sim a uma negociação de cotas excedentes com países que ainda não atingiram suas 

metas (SABBAG, 2008, p. 27), como se verifica no artigo 17 do Protocolo de Quioto: 

A Conferência das Partes deve definir os princípios, as modalidades, regras e 

diretrizes apropriadas, em particular para verificação, elaboração de relatórios 

e prestação de contas do comércio de emissões. As Partes incluídas no Anexo 

B podem participar do comércio de emissões com o objetivo de cumprir os 

compromissos assumidos sob o Artigo 3. Tal comércio deve suplementar as 

ações domésticas com vistas a atender os compromissos quantificados de 

limitação e redução de emissões, assumidos sob esse Artigo (BRASIL, 

2002b, p. 21). 

 

1.4.3. Mecanismo de Desenvolvimento Limpo  

 

Os países em desenvolvimento, apesar de não terem assumido compromissos de 

redução de emissão de GEE, estão incluídos no princípio de responsabilidade comum 

porém diferenciada do Protocolo de Quioto.  Eles podem reduzir suas emissões, 

contando com a ajuda de uma inovadora proposta (SABBAG, 2008, p. 27). O MDL é o 

mecanismo de flexibilização proposto pelo Protocolo em que os esforços feitos pelos 

países em desenvolvimento contribuem para que os países do Anexo I atinjam suas 

metas de redução. É o único dos três mecanismos aplicável aos países dos dois grupos.  

A idéia que sustenta o MDL é a de que reduções de emissões de GEE são de caráter 

voluntário para os países em desenvolvimento. Ao mesmo tempo em que o MDL 

desenvolve sustentabilidade nestes países, possibilita que os desenvolvidos atinjam suas 

metas – ou parte delas – embora continuem emitindo. (DELPUPO, 2009, p. 28-29). 

Neste sentido, os países em desenvolvimento são encorajados a participar deste tipo de 

mecanismo, também de maneira voluntária (SABBAG, 2008, p. 27). 
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As atividades de projeto do MDL geram as Reduções Certificadas de Emissões 

(RCE), ou como são chamados popularmente: créditos de carbono (Idem, ibidem, p. 

28). Um crédito de carbono equivale a uma tonelada métrica de dióxido de carbono que 

deixou de ser emitida para a atmosfera - gás esse que representa os demais GEE, em sua 

unidade de conversão, como segue abaixo: 

O CO2e é a unidade de conversão dos seis gases do efeito estufa atualmente 

regulados pelo Protocolo de Quioto, tendo como fator de conversão o 

potencial de aquecimento global de cada gás. Dessa forma, enquanto a 

redução de emissão de uma tonelada métrica de CO2 gera um crédito de 

carbono (1 CO2 e), tem-se que a redução de uma tonelada métrica de emissão 

de CH4 gera 21 créditos de carbono (21 CO2e), pois o gás metano contribui 

21 vezes mais ao aquecimento global do que o gás carbônico (SABBAG, 

2008, p.28). 

 

Estes créditos de carbono podem ser negociados com países desenvolvidos que 

constam no Anexo I da Convenção e que precisam atingir suas metas, definidas pelo 

Anexo B e pelo terceiro artigo do Protocolo de Quioto.  São créditos, portanto, com 

valor de mercado (Idem, ibidem, p. 28).  

 

1.5. As Conferências das Partes 

 

A COP 1, ocorrida em Berlim, na Alemanha, estabeleceu o Mandato de Berlim, 

que concentrou os esforços dos países na adoção de ações mais enérgicas para mitigar o 

efeito estufa (CETESB, 2012a). A COP 2, ocorrida em Genebra, na Suíça, contou com a 

divulgação do Segundo Relatório do IPCC como instrumento para as negociações, e 

decidiu que os países em desenvolvimento poderiam enviar para a Convenção uma 

comunicação preliminar solicitando ajuda financeira e tecnológica do Fundo Global 

para o Meio Ambiente (CETESB, 2012b). Após a COP 3, em que o Protocolo de Quioto 

foi adotado, a COP 4, realizada na cidade argentina de Buenos Aires, teve como foco 

incentivar os países a ratificar e colocar em vigor o Protocolo de Quioto.  Esta ação teve 

continuidade na COP 5, em Bonn, na Alemanha. Na COP 6, em Haia, Países Baixos, as 

negociações foram suspensas pela discórdia entre os Estados Unidos e União Europeia 

no que diz respeito às atividades vinculadas com o uso da terra (DELPUPO, 2009, 

p.34). Devido a este fato, em julho de 2001 a COP foi reconvocada, na cidade de Bonn, 

na Alemanha, e a nova conferência recebeu o nome de COP 6,5. O futuro do Protocolo 

de Quioto era incerto. Mas, superando as expectativas, a COP 6,5 ganhou o mérito de 



13 
 

ter “salvo” o Protocolo, principalmente pela assinatura de um acordo que admitia 

concessões para os países em conflito (CETESB, 2012c). Durante este período foi 

criado no Brasil o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, por meio de um decreto 

da Presidência da República. 

Ainda no ano de 2001 foi realizada em Marrakesh, no Marrocos, a COP 7, em 

que houve uma retomada das discussões, mas sem a participação dos Estados Unidos. O 

governo americano declarou que seria muito caro reduzir as emissões como propunha o 

Protocolo de Quioto e que isso traria prejuízo para a economia do país. Também 

protestou porque países em desenvolvimento como o Brasil, a China e a Índia não 

estavam incluídos nas metas de redução.  Ainda neste encontro, foram desenhadas as 

bases para o MDL, que contou com a liderança brasileira na proposta de que fosse o 

primeiro dos três mecanismos a ser implementado (VIOLA, 2002a). Na COP 8, ocorrida 

em Nova Delhi, Índia, não foi obtido um grande avanço, mas teve início a discussão a 

respeito do uso de fontes energéticas renováveis. Na COP 9, no ano de 2003, em Milão, 

Itália, a questão da regulamentação de sumidouros de carbono no MDL teve destaque. 

Ainda no mesmo ano, em Moscou, foi realizada a Conferência Mundial sobre 

Mudanças Climáticas, que pretendia conseguir a ratificação do Protocolo de Quioto pela 

Rússia.  A décima edição da Conferência das Partes ocorreu mais uma vez em Buenos 

Aires, na Argentina, em que regras foram aprovadas para que o Protocolo de Quioto 

pudesse entrar em vigor logo após a sua ratificação (DELPUPO, 2009, p. 34-35).  

No ano de 2005, após finalmente a Rússia aderir ao Protocolo, ocorreu a 

Conferência das Partes 11, em Montreal, no Canadá, ao mesmo tempo em que se dava a 

Primeira Reunião das Partes do Protocolo de Quioto (MOP-1)3, que teve como objetivos 

principais a aprovação das regras de funcionamento do Protocolo e as discussões a 

respeito do que acontecerá a partir de 2012, quando o primeiro período de negociação 

termina e se inicia o segundo. Em 2006, em Nairobi, no Quênia, houve a COP 12 e a 

MOP 2, em que os países debateram a necessidade de efetuar uma revisão do Protocolo. 

No encontro também foram estipuladas as regras do Fundo de Adaptação, que serve 

para financiar os projetos de países mais pobres para que se adaptem às mudanças do 

clima (DELPUPO, 2009, p. 35), entre outros temas. A Conferência seguinte ocorreu em 

                                                             
3
       Segundo relato de membro da delegação brasileira, MOP foi a sigla utilizada, logo após a ratificação 

do Protocolo de Quioto, para designar o termo Reunião das Partes do Protocolo de Quioto. Mas próximo 

à COP 15, as reuniões do Protocolo de Quioto passaram a ser designadas pela sigla CMP, como 

Conferência da Reunião das Partes.  
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Bali, na Indonésia, e teve como ponto fundamental de discussão um possível acordo 

para o segundo período de compromisso. A COP 13 criou um Plano de Ação4 que 

reconheceu a necessidade de se fazer cortes nas emissões de GEE a fim de se atingir os 

objetivos estipulados pela Convenção, e decidiu iniciar um processo que permitisse 

medidas de cooperação de longo prazo, como mostra o Plano de Ação de Bali: 

Decide lançar um processo abrangente que permita a implementação plena, 

efetiva e sustentada da Convenção, por meio de medidas de cooperação de 

longo prazo, com início imediato, até 2012 e posteriormente, visando 

alcançar um resultado por consenso e adotar uma decisão em sua 15a sessão, 

que aborde, entre outros: (a) Um ponto de vista comum sobre as medidas de 

cooperação de longo prazo, inclusive uma meta global de longo prazo para a 

redução de emissões, a fim de alcançar o objetivo final da Convenção, em 

conformidade com as suas disposições e princípios, em especial o princípio 

das responsabilidades comuns mas diferenciadas e respectivas capacidades, 

levando-se em conta as condições sociais e econômicas e outros fatores 

pertinentes (PLANO DE AÇÃO DE BALI, 2007, p.1). 

 

 

 A COP 14, juntamente com a MOP 4, realizada na Polônia, na cidade de Poznan, 

deu continuidade às discussões de um  acordo que seria levado para a COP seguinte 

(DELPUPO, 2009, p.36).  

A COP 15, ocorrida em Copenhague, na Dinamarca, em dezembro de 2009, 

contou com um público recorde. Apostava-se que o encontro COP 15/CMP55 

estabeleceria as metas de redução de GEE para o segundo período de negociação. 

Contudo, o que ocorreu foi uma série de discussões entre países,  culminando no 

Acordo de Copenhague, formulado pelo Brasil, Índia, China, África do Sul e EUA. 

Entretanto, alegando que o Acordo não era transparente nem democrático, diversos 

países não o aceitaram. E afinal a COP apenas manteve o texto como um adendo, sem 

caráter decisório ou juridicamente vinculante.  Apesar de as negociações a respeito de 

um novo acordo global não terem tido relevância, a COP 15 contou com pontos 

positivos, tais como: o reposicionamento da política norte-americana e a participação de 

grandes países como Brasil, Índia, China e, África do Sul, que assumiram importantes 

                                                             
4
 Plano de Ação de Bali: Decisão 1/CP 13. (2007). Disponível em: 

<http://www.mct.gov.br/upd_blob/0208/208978.pdf>. Acessado em: 11/12/11. 

 

5
 CMP: Conferência da Reunião das Partes ou em inglês Conference of the Parties serving as the meeting 

of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP). Disponível em: 

<http://unfccc.int/kyoto_protocol/kyoto_protocol_bodies/items/2772.php>. Acesso em: 25/05/2012. 

 

http://www.mct.gov.br/upd_blob/0208/208978.pdf
http://unfccc.int/kyoto_protocol/kyoto_protocol_bodies/items/2772.php
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metas públicas de redução de emissão de CO2, além da participação de governos, 

empresas e organizações da sociedade civil (CETESB, 2012d). 

A COP 16 foi realizada na cidade de Cancún, México, no ano de 2010, quando 

não eram esperados grandes resultados, devido ao esfriamento das negociações que 

vinha desde a COP 15. O que se esperava era apenas um pacote de decisões que fosse 

amplo e equilibrado para servir de orientação para a COP 17. Nesta COP as discussões a 

respeito do segundo período de compromisso do Protocolo de Quioto tiveram 

continuidade. Apesar de as propostas pensadas na COP 16 não representarem metas 

concretas, elas serviram de base para novas medidas e avanços nos embates 

diplomáticos. A COP 16 criou o Fundo Verde no âmbito da Convenção, para promover  

as iniciativas climáticas e a transferência de tecnologia para  países em 

desenvolvimento. Um Comitê Executivo de Tecnologia estabeleceu que US$ 100 

bilhões por ano seriam aplicados pelos países desenvolvidos até 2020, para financiar 

estas iniciativas.  Desta forma, esta COP incorporou as preocupações dos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, tendo, portanto o apoio da maioria dos países à 

adoção dos textos; e um pacote de decisões pôde ser obtido (CETESB, 2012e). 

A última Conferência a ser analisada no presente estudo será a COP 17, que se 

deu em 2011, na cidade de Durban, na África do Sul. Nesta COP, a maior conquista 

foi decidir que existiria uma segunda fase para o exercício do Protocolo de 

Quioto, que terá o fim de sua primeira fase em dezembro de 2012. A cúpula 

realizada em Durban reafirmou para 2013 o início do chamado segundo 

período de compromissos do Protocolo de Quioto. Entretanto países como 

Canadá, Japão e Rússia se negaram a apresentar metas de redução para o 

segundo período e, portanto, não assumiram nenhum compromisso (CETESB, 

2012f).  
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2. O MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO LIMPO E O BRASIL 

 

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) fundamentou-se na proposta 

de criação de um Fundo de Desenvolvimento Sustentável, feita pelo Brasil, que 

propunha que recursos financeiros vindos de países desenvolvidos que não 

conseguissem cumprir suas metas de redução de GEE alimentassem um fundo para 

desenvolver projetos em países em desenvolvimento. Esta proposta não foi aceita por 

alguns países desenvolvidos, mas serviu de esboço para a criação do MDL. 

(FRONDIZI, 2009, p. 23). 

O MDL foi criado pelo artigo 12 do Protocolo de Quioto, e declara que seu 

principal objetivo é:  

[...] 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, assumidos 

no Artigo 3 (BRASIL, 2002, p. 16).  

 

Deste modo, a ideia central do MDL é que países do Anexo I possam adquirir, de 

países não – Anexo I, as chamadas Reduções Certificadas de Emissões (RCEs)
6
 que 

tenham sido geradas por projetos MDL. Esses projetos são considerados uma alternativa 

para o cumprimento das metas quantificadas dos países desenvolvidos, além de 

contribuir para o desenvolvimento sustentável dos países não - Anexo I. (FRONDIZI, 

2009, p.23). 

A intenção de mostrar que estas atividades reduzem as emissões de modo 

adicional ao que se teria sem sua existência incorpora o conceito de adicionalidade, 

além de concordar com o desenvolvimento sustentável do país a que se refere o projeto, 

(DELPUPO, 2009b, p.29). 

Esperava-se que os projetos fossem desenvolvidos por um país Anexo I e um 

não - Anexo I, em conjunto, desde o início do ciclo. Contudo, isso não ocorre 

necessariamente, sendo chamados de “projetos unilaterais”, como é o caso da maior 

parte das atividades de projeto brasileiras. Uma atividade de projeto de MDL tem como 

                                                             
6
 Uma unidade de RCE compreende a uma tonelada de dióxido de carbono equivalente. 
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objetivo final gerar um “crédito de carbono” (assim popularmente chamada as RCEs) 

que será comprado pelo país do Anexo I para cumprir parte de suas metas de redução. 

Realizada a transação, o país não – Anexo I recebe o beneficio da venda das RCEs, 

determinado pelo preço de mercado por negociações privadas ou no âmbito da BM&F 

Bovespa S.A. (FRONDIZI, 2009, p. 27). 

O cumprimento das metas estabelecidas aos países do Anexo I será verificado 

após o término do primeiro período de compromisso, e estes países terão que mostrar 

que suas reduções atingiram, entre o período de 2008 e 2012, um patamar igual ou 

menor do que um limite calculado. Este limite é calculado da seguinte forma: 

[...] a partir das emissões do país no ano de 1990, multiplicando por 5 e 

aplicando o fator estabelecido no Anexo B do Protocolo. Um país que 

emitisse, em 1990, em um exemplo hipotético, 100Gt CO2e e no Anexo B 

tivesse o limite em 92%, teria um limite de (100 x 5 x 0,92) 460 Gt CO2e. Se 

o país emitir mais do que esse limite no período de 2008 a 2012, ele precisara 

compensar a diferença com os créditos de carbono que poderão ser gerados 

pelos três mecanismos especificados no Protocolo de Quioto, dentre os quais 

o MDL (FRONDIZI, 2009, p.27). 

 

Existe uma estrutura da ONU que trata das mudanças climáticas, composta por: 

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), 

Conferência das Partes (COP), Conselho Executivo do MDL, Entidade Operacional 

Designada (EOD) e Autoridade Nacional Designada (AND) (DELPUPO, 2009b, p.30 a 

33). 

 

2.1. Estrutura Institucional 

 

2.1.1. COP/MOP 

 

A COP é considerada o corpo supremo da Convenção, e tem como principal 

objetivo regulamentar e fiscalizar a implementação do Protocolo de Quioto, e para isso 

deve: revisar os relatórios anuais emitidos pelo Conselho Executivo, a distribuição 

regional e sub-regional das EODs e das atividades de projeto; auxiliar na obtenção de 

fundos para estas atividades de projeto de MDL; decidir sobre as recomendações feitas 

às regras do MDL por parte do Conselho Executivo; decidir sobre a designação das 



18 
 

EODs credenciadas pelo Conselho Executivo e ainda, tem a autoridade sobre o MDL e 

suas diretrizes (FRONDIZI, 2009, p. 28). 

 

2.1.2. Conselho Executivo do MDL 

 

O Conselho Executivo atua sob a autoridade e orientação da COP/MOP e deve 

supervisionar o funcionamento do MDL. Realiza sua gestão por meio de ações como o 

credenciamento das EODs; validação do registro das atividades de projeto do MDL; 

emissão das RCEs; operação e desenvolvimento do Registro do MDL e estabelecimento 

e melhora de metodologias para monitoramento, fugas e linha de base (DELPUPO, 

2009b, p. 32). Detalhadamente suas atribuições são: 

Fazer recomendações para a COP/MOP sobre as modalidades e 

procedimentos para o MDL e/ou qualquer correção ou adição às regras de 

procedimento do Conselho Executivo; aprovar novas metodologias 

relacionadas à linha de base, plano de monitoramento e limites do projeto; 

revisar as disposições sobre as modalidades simplificadas, aos procedimentos 

e às definições de atividades de projeto de pequena escala (CDM – SSC) e, se 

necessário, fazer recomendações apropriadas à COP/MOP; ser responsável 

pelo credenciamento de entidades operacionais (EODs) e recomendar à 

COP/MOP a designação dessas entidades; disponibilizar ao público relatórios 

técnicos e oferecer um período de no mínimo oito semanas para que se 

apresentem comentários sobre as metodologias e as diretrizes; desenvolver e 

manter o Registro do MDL; aceitar formalmente um projeto validado como 

uma atividade de projeto do MDL (registro); e instruir o administrador do 

registro do MDL e emitir RCEs para uma atividade projeto. (FRONDIZI, 

2009, p. 28-29). 

 

2.1.3. Autoridade Nacional Designada 

 

Os países que se envolvem em uma atividade de projeto de MDL devem 

designar à UNFCCC uma Autoridade Nacional Designada (AND), que atestará que o 

envolvimento destes participantes na atividade de projeto de MDL é de caráter 

voluntário. Para o país anfitrião, esta atividade de projeto deverá contribuir para o seu 

desenvolvimento sustentável. Cabe às ANDs dos respectivos países envolvidos na 

elaboração de projetos MDL emitirem uma Carta de Aprovação para as atividades de 

projeto de MDL (FRONDIZI, 2009, p. 30). 

No Brasil, as funções de AND são exercidas pela Comissão Interministerial de 

Mudança Global do Clima (CIMGC), criada em 1999 anos antes da ratificação do 
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Protocolo (MOZZER et al., 2008, p.67). As competências cabíveis à CIMGC vão além 

das relativas ao MDL, sendo elas: 

Emitir parecer, sempre que demandado, sobre propostas de políticas setoriais, 

instrumentos legais e normas que contenham componente relevante para a 

mitigação da mudança global do clima e para a adaptação do país aos seus 

impactos; fornecer subsídios às posições do Governo nas negociações sob a 

égide da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e 

instrumentos subsidiários de que o Brasil seja Parte; definir critérios de 

elegibilidade adicionais aos considerados pelos organismos da Convenção, 

encarregados do MDL, previsto no Artigo 12 do Protocolo de Quioto da 

CQNUMC, conforme estratégias nacionais de desenvolvimento sustentável; 

apreciar pareceres sobre projetos que resultem em reduções de emissões e 

que sejam considerados elegíveis para o MDL, e aprová-los, se for o caso; 

realizar articulação com entidades representativas da sociedade civil, no 

sentido de promover as ações dos órgãos governamentais e privados, em 

cumprimento aos compromissos assumidos pelo Brasil perante a Convenção-

Quadro e instrumentos subsidiários de que o Brasil seja parte (MOZZER et 

al., 2008, p. 68). 

 

A CIMGC publica no Diário Oficial da União os critérios e procedimentos 

estabelecidos ao MDL. Em sua primeira Resolução, o órgão definiu cinco critérios 

necessários para classificar uma atividade de projeto como contribuinte ou não ao 

desenvolvimento sustentável no Brasil (MOZZER, 2008, p.68-69). Os critérios 

estabelecidos foram:  

[...] contribuição para a sustentabilidade ambiental local; contribuição para o 

desenvolvimento das condições de trabalho e a geração liquida de empregos; 

contribuição para a distribuição de renda; contribuição para a capacitação e 

desenvolvimento tecnológico; contribuição para a integração regional e a 

articulação com os outros setores (MOZER et al., 2008, p.69). 

 

Entretanto, as partes que propõem o projeto não precisam cumprir de forma 

exaustiva todos os critérios estabelecidos para o desenvolvimento sustentável. Já é 

considerado suficiente o projeto apresentar contribuição para o desenvolvimento 

sustentável e estar adequado à legislação do Brasil (Idem, ibidem, p.69).  

A segunda Resolução, aprovada em 2005, teve como foco o tema dos requisitos 

exigidos para o desenvolvimento de atividades de projeto de florestamento e 

reflorestamento no âmbito do MDL no Brasil. Ficou estabelecido o critério de que, para 

um projeto de florestamento e reflorestamento ser desenvolvido, ele deveria envolver 

uma vegetação com cobertura de área foliar das copas superior a 30%, além de ter uma 

área mínima plantada de um (1) hectare e ter a altura das árvores superior a cinco (5) 

metros (Idem, ibidem, p.70). 
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A terceira Resolução, de 2006, expôs os procedimentos adotados pela CIMGC 

durante as análises de projetos MDL. Estabeleceu que os projetos MDL florestal de 

pequeno porte deveriam ser desenvolvidos apenas por comunidades de baixa renda, ou 

seja, aquelas em que a renda mensal familiar per capita é de no máximo meio salário 

mínimo. A quarta Resolução, também ocorrida em 2006, abordou quais os 

procedimentos devem ser adotados em caso de ilegalidade em fatos novos que venham 

a surgir ou que sejam contrários aos interesses públicos (Idem, ibidem, p.70-71). 

A quinta Resolução, de 2007, revisou as definições das atividades de projeto de 

pequena escala no âmbito do MDL, seguindo a alteração feita pelo Conselho Executivo. 

A sexta Resolução, também feita em 2007, atualizou o modelo de concepção de projeto 

realizada pelo conselho Executivo (Idem, ibidem, p.71). 

A sétima Resolução alterou a primeira e a quarta; definiu os novos parâmetros 

para os projetos de florestamento e reflorestamento (MCT, 2008); referiu-se às consultas 

realizadas aos atores regionais, e diferenciou os projetos de âmbito nacional e regional, 

esclarecendo quais atores deveriam ser abordados em cada tipo de projeto. Entende-se 

por projetos de MDL de âmbito regional aqueles que estão contidos em um ou mais 

municípios dentro de um Estado ou Distrito Federal. Já os projetos de âmbito nacional 

são aqueles que avançam nos limites geográficos de mais de um Estado do país ou do 

Distrito Federal, que não seja por meio de agrupamento (MOZZER et al., 2008, p. 72). 

Além dessas definições, a sétima Resolução estipulou que a versão em português dos 

DCPs deveria ser publicada em uma página da internet previamente informada aos 

atores regionais (Idem, ibidem, p. 71-72).  

A oitava Resolução, de 2008, definiu a adoção de um único sistema, formado 

pela união dos sub-mercados do Sistema Interligado Nacional (SIN) para qualquer 

atividade de MDL, como definição de sistema elétrico no “Sistema Elétrico do Projeto”. 

Também estipulou a publicação regular dos fatores de emissão na página virtual da 

Comissão Interministerial de Mudança do Clima (MCT, 2008b).  

Por fim, a nona Resolução, de 2009, decidiu que as atividades de projeto 

referentes a uma política local/regional/nacional poderiam ser registradas como uma 

única atividade de projeto de MDL, mas para isso deveriam adotar os conceitos de linha 

de base e de monitoramento. Determinou que os proponentes do projeto devessem 

enviar, em via eletrônica e impressa, os documentos pertinentes à atividade de projeto 
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para a Secretaria Executiva da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima 

(CIMGC) (MCT, 2009). 

Segue abaixo um quadro esquemático com as Resoluções da CIMGC: 

 

Quadro 1 – Resoluções da AND 

Número Data Resolução da AND 

1 11 de setembro de 

2003 

Estabelece os procedimentos para aprovação 

das atividades de projeto no âmbito do MDL 

2 10 de agosto de 2005 Altera a Resolução nº 1, aprova os 

procedimentos para as atividades de projetos de 

florestamento e reflorestamento no âmbito do MDL 

do Protocolo de Quioto e dá outras providências. 

3 24 de março de 2006 Estabelece os procedimentos para aprovação 

das atividades de projeto de pequena escala no 

âmbito do MDL do Protocolo de Quioto e dá outras 

providências. 

4 6 de dezembro de 

2006 

Altera as resoluções nº 1 e nº 3, e dá outras 

providências. 

5 11 de abril de 2007 Revisa as definições das atividades de 

projetos de pequena escala no âmbito do MDL e dá 

outras providências. 

6 6 de junho de 2007 Altera a Resolução nº 2, em relação à versão 

do documento de concepção de projeto do Conselho 

Executivo do MDL 

7 5 de março de 2008 Altera as resoluções nº 1, nº 2, nº 3 e nº 4 em 

relação aos convites de comentários enviados pelos 

proponentes do projeto aos agentes envolvidos, 

interessados e/ou afetados pelas atividades de 

projeto no âmbito do MDL e dá outras providências. 

8 26 de maio de 2008 Adota, para fins de atividade de projeto de 

MDL, um único sistema como definição de sistema 

elétrico do projeto no Sistema Interligado Nacional. 

9 20 de março de 2009 Dispõe sobre o Programa de Atividades no 

âmbito do MDL. 
Fonte: MCTI (2012b) 
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2.1.4. Entidade Operacional Designada 

 

A Entidade Operacional Designada (EOD) é uma certificadora, credenciada pelo 

Conselho Executivo e designada pela COP/MOP. Ela garante que as atividades de 

projeto atuem corretamente em relação às normas e procedimentos do Protocolo de 

Quioto e do Conselho Executivo (FRONDIZI, 2009, p. 30-31).  

As duas principais funções da EOD são as de validação e 

verificação/certificação das atividades de projeto de MDL. A função de validação 

corresponde à análise feita pela EOD do Documento de Concepção do Projeto (DCP), 

às visitas ao empreendimento e à checagem da documentação. Após, solicita as 

alterações necessárias e complementações, para que a atividade cumpra a 

regulamentação do MDL. Esta etapa deve ser realizada antes que seja solicitado o 

registro junto ao Conselho Executivo. A verificação/certificação diz respeito à 

confirmação dada pela EOD de que o plano de monitoramento foi adequadamente 

aplicado e que o projeto irá resultar em reduções ou remoções de CO2. Só assim os 

Relatórios de Certificação podem ser enviados ao Conselho Executivo para a emissão 

das RCEs (FRONDIZI, 2009, p. 31). 

Além destas obrigações, a EOD deve: 

Manter uma lista publica de atividades de projetos do MDL; enviar um 

relatório anual ao Conselho Executivo; e manter disponíveis para o publico 

as informações sobre as atividades de projeto do MDL que não sejam 

consideradas confidenciais pelos participantes do projeto (FRONDIZI, 2009, 

p. 31). 

 

2.2. Conceitos Fundamentais 

 

Estão presentes no Protocolo de Quioto dois conceitos fundamentais que 

embasam o MDL: a adicionalidade e a linha de base (MOZZER et al., 2008, p. 60). 

 

2.2.1. Adicionalidade 

 

O conceito de adicionalidade é expresso no artigo 12, parágrafo 5, do Protocolo 

de Quioto.“[...] Benefícios reais, mensuráveis e de longo prazo, relacionados com a 



23 
 

mitigação da mudança do clima, e reduções de emissões que sejam adicionais às que 

ocorreriam na ausência da atividade certificada de projeto” 
7
 embasam as certificações 

das atividades de projetos para redução de emissões de GEE. Também está presente no 

documento da Decisão 3/CMP.1, parágrafo 43, que considera: “[...] uma atividade de 

projeto de MDL é adicional se reduzir emissões antrópicas de gases de efeito estufa por 

fontes para níveis inferiores aos que teriam ocorrido na ausência da atividade de projeto 

de MDL registrada.” 
8
 Em outras palavras, o MDL consiste na ideia de que um projeto 

deve garantir, quando implementado, um benefício ambiental, sendo este a redução de 

emissões de GEE ou sequestro de CO2.  

Para que um projeto seja capaz de se converter em RCEs, ele deve reduzir as 

emissões e garantir um beneficio real, de longo prazo, para diminuir o impacto 

ambiental do clima, de acordo com o que foi acordado e exposto pelo Artigo 12, 

parágrafo 2 do Protocolo de Quioto (FRONDIZI, 2009, p. 23). 

O objetivo do mecanismo de desenvolvimento limpo 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, assumidos no Artigo 3 

(BRASIL, 2002b, p.16). 

 

Devido ao fato de que provar a adicionalidade de um projeto não é uma questão 

simples de ser resolvida, por envolver subjetividades, foram criadas duas ferramentas 

para auxiliar nesta tarefa: “Ferramenta para demonstrar e avaliar a adicionalidade” e 

“Ferramenta combinada para identificar o cenário da linha de base e demonstrar a 

adicionalidade” (FRONDIZI, 2009, p. 34). Esta preocupação sobre a veracidade da 

adicionalidade de uma atividade de projeto resulta da seguinte discussão: 

[...] caso a atividade de projeto de MDL fosse feita de qualquer maneira, ou 

seja, sem adicionalidade, a permissão para que o país no Anexo I emitisse 

gases de efeito estufa, contida em eventuais “créditos de carbono” indevidos, 

seria simplesmente prejudicial ao clima e contrariaria o próprio objetivo da 

Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 

(FRONDIZI, 2009, p. 35). 

                                                             
7
 BRASIL, 2002, p. 16 

8
 Tradução feita (Mozzer et al., 2008, p.61), do documento original da Conferência das Partes/CMP 1: “A 

CDM project activity is additional if anthropogenic emissions of greenhouse gases by sources are reduced 

below those that would have occurred in the absence of the registered CDM project activity.” Disponível 

em: <http://cdm.unfccc.int/Reference/COPMOP/08a01.pdf>. Acesso em: 03/04/2012.   

 

http://cdm.unfccc.int/Reference/COPMOP/08a01.pdf


24 
 

Desta forma, percebe-se quão importante é a garantia de que uma atividade de 

projeto seja considerada adicional, pois, sem esta confirmação, as RCEs emitidas 

contrariariam os princípios da UNFCCC, além de gerar uma atitude prejudicial ao 

meio ambiente. 

 

2.2.2. Linha de Base 

 

O conceito da linha de base, também é definido pela Decisão 3/CMP.1, no 

Parágrafo 44 do anexo: 

A linha de base de uma atividade de projeto de MDL é o cenário que 

representa, de forma razoável, as emissões antrópicas de gases de efeito 

estufa por fontes que ocorreriam na ausência da atividade de projeto 

proposta. A linha de base deve cobrir as emissões de todos os gases, setores e 

categorias de fontes listadas no Anexo I que ocorram dentro do limite do 

projeto. Deve considerar-se que a linha de base representa, de forma 

razoável, as emissões antrópicas por fontes que ocorreriam na ausência da 

atividade de projeto proposta (MOZZER et al., 2008, p.61). 

 

Sendo assim, entende-se como linha de base o nível de emissões de GEE que 

seriam emitidos para a atmosfera por uma empresa, caso não houvesse a implementação 

do projeto de MDL, que, por sua vez, reduz essas emissões.  

A linha de base deve ser estabelecida: 

 Pelos participantes do projeto de acordo com os procedimentos para uso de 

metodologia aprovada ou nova metodologia [...]; de forma transparente e 

conservadora no que diz respeito às escolhas de abordagem, hipóteses, 

metodologias, parâmetros, fontes de dados, fatores essenciais e 

adicionalidade, sempre levando em consideração a incerteza; considerando as 

especificidades do projeto em questão; e levando em consideração as 

circunstâncias nacionais, as políticas e as características especificas do local e 

do setor onde a atividade está sendo proposta (FRONDIZI, 2009, p.33). 

 

Por este motivo, é considerada uma importante fase para o desenvolvimento de 

um projeto, já que por meio dela é que serão calculadas as reduções ou remoções de 

emissões de GEE (FRONDIZI, 2009, p. 33). 
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2.3. Ciclo do Projeto 

 

O ciclo do projeto de MDL trata das questões técnicas dos critérios de 

elegibilidade e sustentabilidade necessários para aprovar a geração de créditos de 

carbono (SABBAG, 2008, p. 47). 

Antes de dar início ao ciclo do projeto de MDL, as partes podem optar por 

elaborar um Project Idea Note (PIN), com o intuito de atrair investidores e parceiros 

interessados no projeto em questão (Idem, ibidem, p. 47). 

As atividades se dividem em duas principais categorias, sendo as de redução de 

emissão de GEE e, as de remoção de CO2 (FRONDIZI, 2009, p. 36). 

Este item abordará as atividades de projeto de MDL de modo geral, sem 

aprofundar nas especificidades dos projetos florestais e de pequena escala, que devem 

ser considerados de maneira distinta. Desta forma, as atividades de projeto devem 

cumprir os seguintes critérios: 

Reduzir as emissões de GEE, ou promover a remoção de CO2, de forma 

adicional ao que ocorreria na ausência da atividade de projeto registrada 

como MDL; contribuir para os objetivos de desenvolvimento sustentável 

definidos pelo país anfitrião; participar voluntariamente do MDL; descontar o 

aumento de emissões de GEE que ocorrem fora dos limites das atividades de 

projeto e que sejam mensuráveis e atribuíveis a essas atividades – fuga (...); 

levar em consideração a opinião de todos os atores (stakeholders) que têm 

interesse nas atividades de projeto e que deverão ser consultados a esse 

respeito; documentar a análise dos impactos ambientais e, caso existam, fazer 

estudo de impacto ambiental de acordo com os procedimentos da Parte 

anfitriã; proporcionar benefícios mensuráveis, reais e de longo prazo 

relacionados com a mitigação dos efeitos negativos da mudança global do 

clima; estar relacionada aos gases e setores definidos no Anexo a do 

Protocolo de Quioto ou se referir às atividades de projetos de reflorestamento 

e florestamento; e obter as Cartas de Aprovação (LoA) do(s) país(es) 

referente(s) a cada participante da atividade de projeto (FRONDIZI, 2009, p. 

37). 

 

O ciclo de projeto de MDL se divide em seis etapas, sendo elas:  

a) Elaboração do Documento de Concepção de Projeto; 

b) Validação e aprovação pela AND; 

c) Submissão ao Conselho Executivo para registro; 

d) Monitoramento; 

e) Verificação e Certificação; 
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f) Emissão e distribuição das RCE entre as partes do projeto (FRONDIZI, 

2009, p.37). 

 

2.3.1. Elaboração do Documento de Concepção do Projeto (DCP) 

 

A elaboração do DCP é o primeiro passo do ciclo e deve ser feita pelas próprias 

partes, que podem optar por contratar uma empresa para elaborar o documento, a fim de 

evitar erros técnicos que inviabilizem sua conclusão. O DCP tem sua forma padronizada 

por regras internacionais e possui instruções específicas
9
. É considerado como o 

documento que reúne as informações gerais da atividade de projeto de MDL. Ele deve 

conter os aspectos técnicos e organizacionais, a justificativa da escolha da metodologia 

da linha de base e de monitoramento, e deve demonstrar sua adicionalidade (Idem, 

ibidem, p.38). 

O DCP possui a obrigação de indicar quem serão as entidades, públicas ou 

privadas, que serão caracterizadas como os agentes que têm direito às RCEs no fim do 

projeto. Estes participantes deverão incluir na DCP a duração da atividade, conhecida 

como período de obtenção de créditos. Este período é composto pela data de início e 

término do projeto.  Devem incluir também a duração do período de obtenção de 

créditos, que será de no máximo sete anos, podendo ser renovado por duas vezes de 

mesmo prazo, ou poderá ser um período de dez anos, sem possibilidade de renovação 

(SABBAG, 2008, p. 48). 

Este DCP deverá conter um Plano de Monitoramento das reduções de emissões 

de GEE, ou então de absorção de CO2,  derivadas da atividade de projeto. O documento 

em questão contém um cálculo estimativo da quantidade/volume de GEE que são 

emitidos sem a colaboração do projeto. Também é feito um cálculo das futuras 

emissões, para que seja demonstrada a adicionalidade do projeto, sendo possível estimar 

a quantidade de RCEs a serem geradas por ele (Idem, ibidem, p.48). 

Uma análise de impactos ambientais do projeto deverá estar presente no corpo 

do DCP. Deverá especificar o fornecimento dos documentos referentes e uma análise 

                                                             
9
 As instruções podem ser econtradas no site. Disponível em: 

<http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/pdd/PDD_guid04_v06_2.pdf>.Acesso em: 12 mai 2012. 

http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/pdd/PDD_guid04_v06_2.pdf
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dos impactos significativos, considerados pelos participantes. Deste modo, todas as 

informações e estudos ambientais deverão constar no DCP (Idem, ibidem, p. 49). 

O DCP também deve conter informações sobre os comentários dos steakholders 

sobre o projeto. São os steakholders mais importantes: a Prefeitura Municipal e Câmara 

dos Vereadores, Órgãos Ambientais Estaduais e Municipais, Fórum Brasileiro de ONGs 

e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, associações 

Comunitárias e Ministério Público. Estes atores realizam um resumo de seus 

comentários e sua contribuição na elaboração e descrevem o convite feito a eles para 

participar do projeto (Idem, ibidem, p. 50). 

 

2.3.2. Validação e Aprovação 

 

A validação é uma etapa do ciclo do projeto que deve ser executada por uma 

EOD credenciada junto ao Conselho Executivo, para que certifique os projetos. A 

validação pode ser entendida como o processo de avaliação independente de uma 

atividade de projeto, que garante que os seguintes itens foram abordados de maneira 

correta (FRONDIZI, 2009, p. 56): 

Atendimento aos critérios de elegibilidade vinculados ao inicio da atividade 

de projeto; atendimento aos critérios de elegibilidade; caráter voluntário da 

atividade de projeto do MDL; indicação das respectivas Autoridades 

Nacionais Designadas (AND) pelas Partes participantes; adicionalidade – 

uma redução adicional nas emissões de GEE que não ocorreria na ausência 

da atividade de projeto registrada; comentários dos atores envolvidos 

considerados de forma adequada; documentação referente à análise dos 

impactos ambientais associados à atividade de projeto devidamente 

submetida pelos participantes do projeto à EOD; existência de fugas – 

emissões de GEE fora dos limites da atividade de projeto, porém atribuíveis a 

ela; metodologia de linha de base e de monitoramento escolhida dentre as 

metodologias previamente aprovadas pelo Conselho Executivo, ou de acordo 

com as modalidades e procedimentos para desvio e elaboração de uma nova 

metodologia; e período de obtenção de créditos (FRONDIZI, 2009, p.57). 

 

A aprovação é fundamental para que o projeto possa seguir para a etapa de 

registro. A Carta de Aprovação (LoA) é concedida pela AND do país anfitrião caso seja 

um projeto unilateral, e pelas Partes dos participantes caso não seja unilateral. Deve 

conter: “confirmação de que a Parte representada ratificou o Protocolo de Quioto; 

confirmação de que a Parte representada participa voluntariamente do MDL; e 

confirmação da Parte anfitriã de que a atividade de projeto contribui para o 

desenvolvimento sustentável do país.” (Idem, ibidem, p. 57). 
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2.3.3. Registro 

 

A EOD é responsável por encaminhar para o Conselho Executivo um formulário 

preenchido, que contém a solicitação de registro do projeto, e deve enviar em anexo: o 

Documento de Concepção do Projeto (DCP); Carta de Aprovação das ANDs das Partes 

envolvidas (LoA); Relatório de Validação; informação de como e quando o Relatório de 

Validação foi tornado público; explicação de como foram levados em conta os 

comentário sobre a atividade de projeto; informação bancária sobre o pagamento da taxa 

de registro; e declaração assinada pelos participantes, definindo como se dará a 

comunicação com o Conselho Executivo (Idem, ibidem, p. 58-59).  

O Conselho Executivo tem o apoio técnico do Registrations and Issuance Team 

(RIT). Trata-se de um grupo de especialistas que o auxiliam realizando considerações 

sobre o registro de projetos e pedidos de emissão das RCEs solicitadas. Este grupo 

envia uma análise do projeto ao Secretariado, que por sua vez deve emitir uma nota 

resumida para o Conselho Executivo. Tendo a aprovação, o Secretariado considera 

concluída a etapa de registro, e passa a ter um projeto registrado e público. Caso uma 

das Partes ou três membros do Conselho reprovem o registro do projeto, pode ser 

solicitada sua revisão (Idem, ibidem, p. 59).  

 

2.3.4. Monitoramento 

 

O monitoramento é compreendido pelo processo de coleta e armazenagem de 

informações necessárias para que seja feito o cálculo da redução de emissões de GEE ou 

de remoção de CO2. O monitoramento deve ser conferido pela EOD na fase de 

verificação. Caso seja necessária uma revisão, deverá ser justificada e submetida à EOD 

novamente. A revisão é solicitada quando:  

[...] o plano de monitoramento registrado não for considerado consistente 

com a metodologia de monitoramento aprovada aplicável à atividade de 

projeto; ou uma nova modalidade de monitoramento é adotada (FRONDIZI, 

2009, p. 60). 
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2.3.5. Verificação e Certificação 

 

O momento em que será feita a verificação/certificação cabe aos participantes do 

projeto decidir, pois existe um custo neste processo (FRONDIZI, 2009, p. 60).  

Os Relatórios de Monitoramento devem ser submetidos à EOD para que seja 

feita a verificação e certificação, mas deve-se considerar o fato de que a EOD que 

realizou a validação não possa verificar e certificar o mesmo projeto (SABBAG, 2008, 

p. 56). A EOD verificará se as reduções de emissões de GEE ocorreram, de fato, como 

resultado da atividade de projeto, e para isso ela deverá: 

Informar se a documentação do projeto fornecida atende adequadamente aos 

requisitos do DCP registrado e demais disposições pertinentes; conduzir 

inspeções no local, se for o caso (...); usar dados adicionais obtidos em outras 

fontes, se for o caso; revisar os resultados do monitoramento e verificar se as 

metodologias de monitoramento para estimar a redução de emissões de GEE 

ou remoções de CO2 foram aplicadas corretamente e se a sua documentação 

está completa e clara; recomendar aos participantes do projeto as mudanças 

necessárias na metodologia de monitoramento para qualquer período futuro 

de obtenção de créditos, se necessário; determinar a redução de emissões de 

GEE ou remoções de CO2, que não teriam ocorrido na ausência da atividade 

de projeto registrada, de acordo com o plano de monitoramento constante do 

DCP; identificar e informar aos participantes do projeto qualquer suspeita 

com relação às conformidades da atividade de projeto (...); e fornecer um 

Relatório de Verificação (...) aos participantes do projeto, às Partes 

envolvidas e ao Conselho Executivo (FRONDIZI, 2009, p.61-62). 

 

Pelo fato de a verificação ser fundamental para atestar que a atividade de projeto 

é adicional, cabe à EOD conduzir as inspeções que julgar necessárias, realizar análises, 

entrevistas e testes a respeito do funcionamento dos equipamentos de monitoramento, 

entre outras medidas. Este processo é realizado para garantir que o Plano de 

Monitoramento seja implementado corretamente (SABBAG, 2008, p. 57). 

 

2.3.6. Emissão das Reduções Certificadas de Emissão  

 

O Relatório de Certificação contem uma solicitação feita pela EOD para que o 

Conselho Executivo emita as RCEs relativas às reduções de emissões ou remoções. 

Essas solicitações são feitas no caso dos projetos de florestamento e reflorestamento, 

que foram certificadas na etapa anterior do ciclo. A emissão das RCEs ocorre após 15 

dias do recebimento da solicitação de emissão, a não ser que uma das Partes envolvidas 
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ou pelo menos três dos membros do Conselho Executivo, desejem uma revisão da 

emissão das RCEs. Em seguida, são enviadas para a conta pendente do Conselho 

Executivo no Registro do MDL, e após o requerimento do ponto focal
10

 da atividade, 

são transferidas para uma Conta no Registro do MDL ou para alguma no Registro 

Nacional. (FRONDIZI, 2009, p.62-63). 

A fim de garantir a transparência e credibilidade nas transações das RCEs, foi 

criado um sistema de registros, formado por três sub-sistemas, sendo eles: o Registro do 

MDL, os Registros Nacionais e o International Transaction Log (ITL). O Registro do 

MDL foi criado pelo Conselho Executivo e é destinado às emissões, posses e 

transferências de RCEs feitas pelas Partes não-Anexo I e pelos participantes de projeto 

autorizados por essas Partes. O sistema do Registro do MDL se assemelha a um sistema 

bancário, em que as RCEs são emitidas e transferidas para as respectivas contas dos 

participantes de projeto dos países não-Anexo I, no Registro do MDL, ou para os 

participantes de projeto dos países Anexo I, em seus Registros Nacionais. Além disso, o 

Registro do MDL deve divulgar na internet as informações julgadas não confidenciais 

sobre as contas, as atividades de projeto, transações entre outras (Idem, ibidem, p.64). 

São consideradas contas do Registro de MDL: 

a) Conta Pendente do Conselho Executivo, local para onde são enviadas as 

RCEs antes de serem transferidas para outras contas;  

b) Conta de uma Parte não-Anexo I, que seja o país anfitrião da atividade de 

projeto do MDL ou solicite uma conta;  

c) Contas de cancelamento para RCEs emitidas em excesso, que serve para 

cancelar unidades do Protocolo de Quioto iguais aos excessos de RCEs emitidos;  

d) Conta de cancelamento para Reduções Certificadas de Emissões 

temporárias (RCEts) e Reduções Certificadas de Emissões de longo prazo (RCEls), que 

se dirige para as que tenha expirado em alguma conta no Registro de MDL e para as 

RCE/s ilegíveis e;  

e) Conta para a parcela das receitas, que foi criada com o intuito de manter 

e transferir RCEs correspondentes ao SOP-Adaptation
11

 (Idem, ibidem, p.64-65). 

                                                             
10

 Em inglês: focal point. 

11
 Do inglês: share of proceeds 
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Os registros nacionais devem ser estabelecidos e mantidos por cada uma das 

Partes no Anexo I para proporcionar a contagem exata da emissão, posse, transferência 

e aquisição das unidades previstas pelo Protocolo de Quioto. É permitido o comércio 

das RCEs entre contas no Registro Nacional. Cada Parte deve indicar uma organização 

para ser administradora de registro para manter o seu Registro Nacional. É permitido 

que estes registros tenham regras nacionais próprias, mas com a condição de respeitar as 

regras internacionais que se aplicam às transações de RCEs. Devem ter a configuração 

de uma base de dados eletrônica e padronizada. Também é permitida a criação de 

Registros Regionais, como no caso da Comunidade Europeia (FRONDIZI, 2009, p. 65). 

Um Registro Nacional deve publicar na internet as informações que não sejam 

consideradas confidenciais referentes às contas, quantidade de unidades, atividades de 

projeto, entidades autorizadas pelos países a fazer parte dos mecanismos do Protocolo 

de Quioto, entre outras atribuições (Idem, ibidem, p. 65). 

Segue abaixo um quadro ilustrativo dos tipos existentes de unidades: 

 

Quadro 2 - Unidades 

Sigla da Unidade 

em inglês 

Sigla da Unidade 

em português 

Significado 

 

AAU 

 

UQA 

Unidade de Quantidade Atribuída: 

Unidades alocadas baseadas nos níveis de 

emissão a serem atingidos. 

 

RMU 

 

URM 

Unidade de Remoção: Unidades adicionais 

criadas pelas Partes no anexo I para 

remover CO2. 

 

ERU 

 

URE 

Unidade de Reduções de Emissões: 

unidades convertidas sob o JI. 

 

CER 

 

RCE 

Reduções Certificadas de Emissões: 

Unidades adicionais do MDL. 

 

tCER 

 

RCEt 

Reduções Certificadas de Emissões 

temporárias: unidades adicionais do MDL 

para florestamento e reflorestamento. 

 

/CER 

 

RCEl 

Reduções Certificadas de Emissões de 

longo prazo: Unidades adicionais do MDL 

para florestamento e reflorestamento. 

Fonte: FRONDIZI (2009, p. 65-66). 
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Dentro dos Registros Nacionais existem os tipos de contas, além dos tipos de 

Unidades, sendo elas: 

a) Conta da Parte no Anexo I; 

b) Conta das entidades autorizadas previamente pelas Partes a terem 

unidades do Protocolo de Quioto; 

c) Conta de Cancelamento para as atividades de uso da terra, mudança no 

uso da terra e florestas, a fim de cancelar as unidades do Protocolo de Quioto caso 

venham a resultar em fontes de emissão de GEE; 

d) Conta de Cancelamento pelo não-cumprimento, caso a Parte não esteja 

de acordo no primeiro período de compromisso; 

e) Conta de Cancelamento para outros cancelamentos feitos pela Parte, feita 

para cancelar as Unidades por motivos diferentes dos acima; 

f) Conta de Substituição de RCEts, para cancelamento das UQAs, RCEs, 

UREs, URMs e/ou RCEts para recolocação das últimas antes que expirem; 

g) Conta de Substituição de RCEIs, criada para cancelar as UQAs, RCEs, 

UREs, URMs e/ou RCE/s para substituir as RCEIs e; 

h) Conta de Resgate, que utilizada com o fim de retirar unidades do 

Protocolo de Quito que são válidas para o período de compromisso, tem o objetivo de 

cumprir os compromissos quantificados da Parte (FRONDIZI, 2009, p.67-68). 

O International Transaction Log (ITL) controla, por meio de uma base 

eletrônica de dados, a comunicação feita e a transferência e aquisição das Unidades 

entre todos os registros. O ITL é mantido pelo Secretariado, que exerce a função de 

verificar e validar as transações destas Unidades estabelecidas no Protocolo de Quioto. 

O ITL tem o direito de interromper as negociações que violem as regras do Protocolo de 

Quioto. As Partes descritas no Anexo I do Protocolo podem transacionar entre si as 

Unidades, por meio do ITL. Contudo, países não-Anexo I não possuem registro 

nacional, e por isso não podem realizar estas transações (Idem, ibidem, p.68). 
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2.4. O Mercado de Créditos de Carbono e as Formas de Comercialização 

das Reduções Certificadas de Emissões (RCE) 

 

Certificados que autorizam o “direito de poluir” são chamados popularmente de 

“créditos de carbono”. Estes créditos são emitidos pelas agências reguladoras. As 

indústrias que são consideradas como as maiores poluidoras recebem metas para a 

redução de suas emissões de GEE. Caso não seja possível cumprir estas metas, essas 

empresas devem comprar as RCE emitidas por empresas mais bem sucedidas em suas 

reduções. Estes certificados, por sua vez, podem ser comercializados de diversas 

formas, até mesmo nas Bolsas de Valores e de Mercadorias (VIDIGAL, 2007, p. 241). 

Mercado de Créditos de Carbono é considerado um termo popular, utilizado para 

designar os sistemas de negociação de unidades de redução de emissões de GEE. A 

troca de créditos feita entre países Anexo I pode ser transformada em títulos 

comercializáveis em mercados de balcão, como os contratos de gaveta, ou em mercados 

organizados, como Bolsas, Interbancário, Intergovernamental, entre outros. Contudo, 

este tipo de troca não se refere aos projetos de MDL e, portanto, ela não será 

aprofundada neste estudo (Idem, ibidem, p. 242). 

O mercado de MDL funciona através da comercialização de emissões de GEE 

em Bolsas de Valores, em que países Anexo I compram os créditos dos países não 

Anexo I. Neste mercado são comercializadas as RCEs geradas por uma atividade de 

projeto de MDL, e sua compra e venda movimenta o mercado. Sendo assim, as 

empresas poluidoras compram nas Bolsas de Valores, ou então diretamente das 

empresas que realizaram a redução, o “direito de poluir” (Idem, ibidem, p.242).  

A compra e venda dos Créditos de Carbono é concretizada por um Contrato 

Internacional de Compra e Venda de Crédito (ERPA). Por ser um contrato, direitos e 

deveres são estabelecidos como em qualquer negócio jurídico internacional, e ele deve 

seguir as regras estipuladas pelo Protocolo de Quioto e pela teoria dos contratos 

internacionais no geral (Idem, ibidem, p. 245). 

No Brasil, foi proposto o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE). 

Trata-se do conjunto de instituições, regras, sistema de registro de projetos e centro de 

negociação em processo de implementação no país. É formado pela Instituição 

BM&FBovespa
12

 em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

                                                             
12

 A BM&FBOVESPA é uma companhia de capital brasileiro formada, em 2008, a partir da integração 

das operações da Bolsa de Valores de São Paulo e da Bolsa de Mercadorias & Futuros. Disponível em: 
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Comércio Exterior (MDIC). Tem o objetivo de estimular o desenvolvimento de novos 

projetos de MDL e valorizar a existência de negócios no mercado ambiental de maneira 

transparente e organizada (VIDIGAL, 2007, p. 248-249). 

Sendo assim, a BM&FBovespa pode ser entendida como uma espécie de 

plataforma de negociação das RCEs. O MBRE tem o objetivo de profissionalizar a 

negociação destes papéis obtidos através dos projetos de MDL, no mercado de capitais 

(Idem, ibidem, 2007, p. 249), que resumidamente: 

 

[...] é mais um mercado de títulos operado na bolsa, no qual as empresas 

investidoras podem divulgar no Banco de Projetos  suas intenções de compra 

de CER nos mercados a termo e de opções, mediante cadastramento e 

registro eletrônico de contratos de compra e venda de redução de emissões, 

oferecido no site da BM&F/BVRJ para essa finalidade, sendo certo que as 

negociações devem sempre atender aos princípios de transparência e práticas 

equitativas de mercado (VIDIGAL, 2007, p. 249). 

 

 

Um investidor que esteja interessado em comprar créditos de carbono, ou 

participar do financiamento de algum projeto, poderá registrar esta intenção de compra 

junto ao Banco de Projetos-BM&F, hoje denominado BM&FBovespa. Vale lembrar 

que este registro de intenção de compra, de projeto ou de projeto não validado, não 

representa real oferta, mas apenas uma intenção que poderá vir a se tornar negócio 

futuro (Idem, ibidem, 2007, p. 249). 

Outra possibilidade de realização de negócio é a opção de investir na compra 

antecipada de crédito de carbono. O investimento acontece pela compra antecipada dos 

direitos sobre os créditos de carbono que serão gerados no futuro em decorrência do 

projeto (Idem, ibidem, p. 250). 

A vantagem em se realizar este tipo de investimento é o preço mais baixo que se 

paga pelo crédito, já que após serem validados e registrados na ONU, poderão custar 

cerca de cinco vezes mais do que o que poderia ser pago na fase inicial do ciclo do 

projeto (Idem, ibidem, p. 250). 

Entretanto há riscos a serem assumidos neste tipo de investimento, já que se trata 

de um negócio de longo prazo e que os preços das RCEs podem variar inesperadamente, 

podendo, inclusive, ser inferiores aos preços praticados no ato do acordo. Outro risco 

existente neste investimento é a possibilidade de que a ONU não aprove o projeto ou 

que ele não gere o total de créditos esperado (Idem, ibidem, p. 251). 

                                                                                                                                                                                   
<http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/intros/intro-sobre-a-bolsa.aspx?idioma=pt-br>. Acesso em: 23 mai 

2012. 

http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/intros/intro-sobre-a-bolsa.aspx?idioma=pt-br
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Devido a isto, a própria BM&FBovespa tenta convencer as empresas geradoras 

de crédito a registrarem seus projetos no site da Bolsa, ao invés de negociar na fase 

inicial do ciclo de projeto (Vidigal, 2007, p.251). 

 

2.5. Principais Setores de Emissão de GEE no Brasil 

 

As atividades de projeto brasileiras contribuem em sua maioria para a redução 

dos seguintes GEE: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O). A 

maior parte dos projetos se refere ao setor energético, explicando a maior participação 

do CO2 na balança de reduções de GEE brasileira (MAGALHÃES et al., 2007, p. 135). 

Segue abaixo uma figura que representa a porcentagem de emissões de CO2e
13

 

por setor no ano de 2005: 

 

Figura 2 – Emissões de CO2e por setor em 2005
14

 

 

Fonte: BRASIL (2010a, p. 151).  

 

 

 

 

                                                             
13

 CO2 equivalente (CO2e): É uma medida métrica utilizada para comparar as emissões de vários Gases de 

Efeito Estufa baseado no potencial de aquecimento global de cada um definido na decisão 2/COP 3 ou 

conforme revisado subsequentemente de acordo com o Artigo 5. O dióxido de carbono equivalente é o 

resultado da multiplicação das toneladas emitidas de gases de efeito estufa (GEE) pelo seu potencial de 

aquecimento global. Por exemplo, o potencial de aquecimento global do gás metano é 21 vezes maior do 

que o potencial do CO2. Então, dizemos que o CO2 equivalente do metano é igual a 21 Disponível em: 

<http://www.ipam.org.br/saiba-mais/glossariotermo/CO2-equivalente-CO2e-/15>. Acesso em: 14 mai 

2012. 

 
14

 Utiliza-se a informação do ano de 2005, pois é o dado mais recente disponível na publicação oficial da 

Segunda Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima. A Terceira Comunicação Nacional que abarcará o período de 1990 a 2010 ainda não foi publicada. 

17% 
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1% Energia
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Agricultura

Mudança do uso da Terra e
Florestas

Tratemento de Resíduos

http://www.ipam.org.br/saiba-mais/glossariotermo/CO2-equivalente-CO2e-/15
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2.5.1. Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas (LULUCF) 

Neste setor são consideradas as estimativas de emissões e remoções de GEE 

aliadas ao aumento ou diminuição do carbono na biomassa, acima ou abaixo do solo, 

que ocorre quando houver a substituição de algum uso da terra por outro. Este setor 

emite predominantemente o CO2, mas também são considerados o CH4 e o N2O. Estes 

dois últimos são emitidos pela queima de florestas para outros usos. A estimativa das 

emissões é baseada na associação das áreas com as categorias de uso (BRASIL, 2010a, 

p.137 e 225). 

Segue abaixo uma tabela ilustrativa, que representa as emissões antrópicas 

líquidas anuais de CO2 referentes ao período de 1990 a 2005 para cada bioma brasileiro: 

 

Tabela 2 – Emissões de CO2 (1990-2005) 

1990 1994 2000 2005
Participação 

2005

Variação 

1990-2005

Amazônia 460,5 521,1 814,1 843,0 67,4 83,0

Cerrado 233,0 233,0 302,7 275,4 22,0 18,2

Mata Atlântica 22,2 22,2 79,1 79,1 6,3 256,9

Caatinga 28,0 28,0 37,6 37,6 3,0 34,6

Pantanal 17,8 17,8 16,2 16,2 1,3 -9,3

Pampa -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0

Total 761,4 821,9 1249,6 1251,2 100,0 64,3

Biomas

(Tg) (%)

                 
Fonte: BRASIL (2010a, p.249). 

 

 

2.5.2. Energia 

 

A matriz energética brasileira se caracteriza por ser, em sua maioria, composta 

por energias renováveis. Devido à forte dependência às importações de petróleo, o 

Brasil se tornou vulnerável a choques do petróleo. Por isso, optou por ampliar o 

investimento em energia renovável para não depender exclusivamente do fornecimento 

externo de energia. Graças à disponibilidade de terras, o Brasil produz uma grande 

quantidade de energia a partir de biomassa. Essa biomassa é comercializada, 

principalmente para o transporte rodoviário, que utiliza o álcool, e para a siderurgia, que 

emprega o carvão vegetal. Devido a isso, o Brasil pode ser considerado um país que 
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soube utilizar fontes alternativas ao uso de combustíveis fósseis (BRASIL, 2010a, p. 

157). 

Por outro lado, o restante de energia necessária é obtido por meio de 

combustíveis fósseis, em sua maior parte provenientes da importação. No ano de 2005, 

as fontes primárias de origem fóssil representavam 55% da oferta interna bruta de 

energia, como pode ser descrito (BRASIL, 2010a, p. 157): 

Dessas fontes, o petróleo e seus derivados, foram responsáveis pela maior 

contribuição, seguidos pelo gás natural, cuja participação aumenta de 3,1% 

em 1990 para 9,6% em 2005. O carvão metalúrgico é quase todo importado e 

tem sua maior parte destinada ao setor siderúrgico. O carvão vapor brasileiro 

possui baixo poder calorífico e alto teor de cinzas, o que limita, por questões 

econômicas, sua utilização nas áreas próximas aos locais de extração. É 

usado predominantemente na geração termelétrica (BRASIL, 2010a, p. 157). 

 

No setor energético são consideradas as emissões antrópicas consequentes da 

produção, transformação e consumo de energia. São incluídas as emissões resultantes 

tanto da queima de combustíveis quanto das fugas existentes na cadeia de produção, 

transformação, distribuição e consumo (BRASIL, 2010a, p. 134). 

Abaixo estão representadas as emissões de CO2 dos subsetores que utilizaram 

combustíveis fósseis no ano de 2005: 

 

Tabela 3 – Emissões de CO2 dos subsetores 

1990 1994 2000 2005
Participação 

2005

Variação 

1990-2005

Subsetor energético 22.668 25.443 43.595 48.601 16,2 74,0

Residencial 13.818 15.220 17.044 15.484 5,2 12,1

Comercial 2.075 1.579 2.218 1.954 0,7 -5,9

Público 509 1.972 2.104 1.739 0,6 241,6

Agropecuário 10.052 12.527 14.051 14.809 4,9 47,3

Transportes 79.914 91.820 120.130 133.431 44,5 67,0

Industrial 36.835 42.217 71.115 75.620 25,2 105,3

Consumo não-energético 6.499 7.444 8.832 8.303 2,8 27,8

Total 172.371 198.222 279.088 299.941 100,0 74,0

Subsetor

(Gg) (% )

Fonte: BRASIL (2010a, p.165). 
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2.5.3. Agropecuária 

 

Graças à grande extensão de terras cultiváveis e disponíveis para pastagem, o 

Brasil se destaca em atividades de agricultura e pecuária, consideradas atividades de 

grande importância para a economia do país (BRASIL, 2010a, p. 136). Entretanto, a 

agropecuária gera emissões de GEE derivadas de diversos processos. São eles: a 

fermentação entérica nos ruminantes, que emitem CH4; manejo de dejetos dos animais, 

responsáveis pela emissão de CH4 e N2O; queima imperfeita de resíduos agrícolas, 

emitindo CH4 e N2O; utilização de solos orgânicos para cultivo, produzindo N2O; e a 

fertilização do solo, que é responsável pela emissão de N2O (Idem, ibidem, p. 211). 

 

2.6. Atividades de Projeto de MDL no Brasil, Índia e China 

 

Até o ano de 2007, 2125 projetos se encontravam nas fases de validação, 

aprovação e registro. Destes projetos, 670 haviam sido registrados pelo Conselho 

Executivo do MDL e 1445 se encontravam em outras fases do ciclo (MAGALHÃES et 

al., 2007, p. 132-133). Em 2007, o Brasil ocupava a terceira posição em número de 

atividades de projeto de MDL. Possuía 226 projetos (11%), sendo superado pela China, 

com 547 projetos (25%), e Índia, com 673 projetos (31%) (MAGALHÃES et al., 2007, 

p.133), como pode ser observado no gráfico abaixo: 

 

Figura 3 – Número de Projetos de MDL até 2007 

 
Fonte: MAGALHÃES et al. (2007, p.133) 
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O Brasil já foi recordista em número de projetos de MDL, mas passou a ocupar a 

terceira posição. Este fato pode ser explicado pela hipótese de que devido ao Brasil possuir uma 

matriz energética limpa, se torna mais difícil alcançar China e Índia na disputa. 

Atualizando-se os dados, o Brasil passou a possuir 4,88% do total de atividades de 

projeto MDL em 2012. As duas primeiras posições se inverteram, sendo a China o primeiro e a 

Índia o segundo lugar respectivamente, como segue: 

 

Figura 4 – Atividades de Projeto de MDL Registradas 

 

Fonte: UNFCCC (2012b) 

 

 Cerca de 60% dos projetos de MDL se referem ao setor de energia. Desta forma, países 

que possuem uma matriz energética a base de combustíveis fósseis têm mais possibilidades de 

reduzir emissões e desenvolver projetos de MDL. O Brasil tem cerca de 80% de sua energia 

proveniente de usinas hidrelétricas e apenas 12,1% proveniente de termelétricas convencionais, 

que utilizam combustíveis fósseis. Os chineses tem a dependência do carvão em sua matriz 

energética, e por isso provam a adicionalidade de seus projetos com mais facilidade. Além desta 

explicação, pode-se dizer que a China consegue uma maior concentração de projetos de MDL 

por possuir uma economia maior do que outros países em desenvolvimento (CASTRO, 2010, p. 

35). 

 

48,41% 

20,11% 

4,88% 

3,31% 

2,78% 
2,56% 

1,81% 

16,14% 

Total: 4.138 atividades 

China

Índia

Brasil

Mexico

Vietnã

Malasia

Indonesia

Outros



40 
 

Figura 5 – Geração de Energia Elétrica em 2008

 
Fonte: CASTRO (2010, p. 37). 

 

 

2.7. Atividades de Projeto de MDL no Brasil e suas Dificuldades e 

Perspectivas 

 

No Brasil foram aprovados, até maio de 2012, 278 projetos nos Termos da 

Resolução n°1 (MCTI, 2012).   

Especialistas na área de MDL afirmam que as empresas brasileiras enfrentam 

dificuldades maiores do que outros países para aprovar e implementar os projetos de 

MDL. Essas dificuldades podem ser associadas ao número reduzido de certificadoras 

autorizadas pela ONU e à lentidão no processo e burocracia da AND brasileira 

(CIMGC). Esses dois motivos podem ser considerados como os responsáveis pela 

diminuição do número de projetos brasileiros registrados junto à ONU (CASTRO, 

2010, p.36). A maior dificuldade para a aprovação de uma atividade de projeto consiste 

em provar sua adicionalidade. Também são consideradas a indefinição da natureza 

jurídica dos créditos de carbono e a falta de incentivos tributários ou de linhas de crédito 

para facilitar a implantação dos projetos. Essas dificuldades direcionam as queixas dos 

empresários para a burocracia no MCTI (Idem, ibidem, p.36-37). 
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Por outro lado, o MCTI discorda de que as empresas brasileiras tenham maiores 

dificuldades burocráticas do que outros países (Idem, ibidem, p. 36). No ano de 2007, a 

média de tempo para aprovação dos projetos de MDL junto à Comissão foi de 63,7 dias 

no primeiro semestre, demonstrando que o tempo médio gasto para realizar as análises 

necessárias das atividades de projeto na CIMGC é relativamente curto (MAGALHÃES 

et al., 2007, p. 137). 

Os custos de transação referentes às etapas de aprovação e registro da atividade 

de projeto são considerados como barreiras aos novos negócios. Apesar de terem 

diminuído, devido à competitividade entre os atores privados relacionados ao ciclo, 

estes custos ainda são considerados na avaliação da viabilidade econômica do projeto. 

Eles devem ser analisados de acordo com o tipo e tamanho do projeto e o preço das 

RCEs, pois variam de acordo com estas três premissas (ROCHA, 2008, p. 118): 
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Figura 6 – Custos de Transação de um Projeto de MDL

Fonte: ROCHA (2008, p. 118). 

 

Esta figura representa os custos médios de transação envolvidos, ou seja, as 

taxas a serem pagas em cada fase do ciclo do projeto. Os custos, no total, podem variar 

de US$ 60.000 a US$ 175.000. Estes custos não dizem respeito ao custo para 

desenvolvimento do projeto. 
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Percebe-se, contudo, a significativa participação brasileira no total de atividades 

de projeto. Além disso, o país é considerado um importante articulador da proposição e 

estruturação do MDL. A proposta brasileira para a criação de um Fundo de 

Desenvolvimento Limpo resultou no desenvolvimento do MDL. A primeira AND foi 

brasileira, criada em 1999 por um Decreto Presidencial que estabeleceu a CIMGC 

(MAGALHÃES et al., 2007, p.145). O Brasil também foi o responsável pela primeira 

atividade de projeto a ser registrada no Conselho Executivo do MDL, chamado “Nova 

Gerar”. Foi criada no ano de 2004 e desenvolveu uma produção de energia a partir de 

gases de aterro sanitário (CASTRO, 2010, p.36). Além de ser o primeiro projeto a ser 

divulgado, ele serviu para aprovar umas das primeiras metodologias de MDL. Estes 

fatos caracterizam o Brasil como um país pioneiro em assuntos relacionados às 

Mudanças Climáticas e ao Protocolo de Quioto (MAGALHÃES et al., 2007, p.145). 

Quando são comparadas as potencialidades de redução de emissões do Brasil 

com a Índia e China, que possuem matriz energética a base de carvão, o Brasil apresenta 

um menor número de atividades de projeto de MDL. Entretanto, o Brasil e seus 

empresários se mostram criativos e empenhados em ampliar o potencial do país em 

reduções. Alguns setores da economia ainda oferecem oportunidades de 

desenvolvimento de atividades de projeto. Estes setores são: de energia renovável,  com 

a biomassa, energia solar, eólica e hidroelétrica; de eficiência energética; e de florestas 

plantadas. Estes setores são capazes de despertar o interesse do empresariado para a 

realização de atividades de projeto de MDL, mesmo com futuro incerto do Protocolo de 

Quioto, nos próximos anos (Idem, ibidem, p.145). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

3. NEGOCIAÇÕES PARA O SEGUNDO PERÍODO DE COMPROMISSO, O 

FUTURO DO MERCADO DE CARBONO E AS PERSPECTIVAS 

BRASILEIRAS. 

 

3.1. Perspectivas das Negociações no Segundo Período de Compromisso do 

Protocolo de Quioto 

 

As negociações sobre mudanças climáticas desde 2005 se preocupam em 

discutir o futuro do segundo período de compromisso do Protocolo de Quioto, que 

inicia em 2013. Os países vêm mobilizando discussões acerca desta continuidade do 

Protocolo de Quioto, visto que, em caso contrário, haveria uma provável paralisação dos 

esforços globais para mitigação das mudanças climáticas (SABBAG, 2008, p. 89). A 

paralisação das reduções de emissão poderia gerar um aumento da temperatura terrestre 

de 4°C no período de 2090 e 2099, de acordo com estudos publicados pelo IPCC 

(DELPUPO, 2009, p. 150), além de impossibilitar a continuidade do funcionamento dos 

mecanismos de flexibilização regulamentados pelo Protocolo, entre eles o MDL. Deste 

modo, os países vêm realizando esforços para o estabelecimento de um segundo período 

de vigência do Protocolo de Quioto, que se daria até 2020.  Contudo, alguns países, 

como os EUA, se mostram contrários a este segundo período, que acarretaria novas 

metas de redução de emissão de GEE. Eles preferem propor a adoção de um novo 

acordo, que possa incluir países em desenvolvimento, como o Brasil, China e Índia 

(com compromissos de redução), a fim de diminuir as diferenças de comprometimento 

entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento (BRASIL, 2011). 

A defesa feita por diversos países nas COPs, entre eles o Brasil, se refere à 

necessidade de constituir um instrumento legalmente vinculante que formalize 

obrigações de reduções de emissão de GEE. Medidas como a criação do Fundo Verde,  

para incentivar o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, são defendidas 

principalmente por países em desenvolvimento, demonstrando mais uma vez o empenho 

em promover políticas sustentáveis embasadas no Protocolo de Quioto (IISD, 2010 e 

2011).  

Ao final da COP 17, ficou registrado o mérito dos negociadores, que apesar da 

desistência de importantes países em se comprometer com o segundo período do 

Protocolo, conseguiram reavivar o documento, considerado por muitos como um feito 
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praticamente impossível de ser realizado em um período tão curto de negociação. Além 

disso, conseguiram também dar um salto para  negociar um regime climático mais 

inclusivo no século XXI. O modelo de um documento mais simétrico, do ponto de vista 

de incluir compromissos de redução por parte das grandes economias será importante 

para que países como EUA possam convencer alguns de seus setores céticos de que é 

possível realizar esforços globais de mitigação (IISD, 2011, p. 33). 

O segundo período do Protocolo de Quioto foi acordado na COP 17, mas ainda é 

incerta a sua duração, que pode ser de 1 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2017 

ou se estender até 2020. Isto será decidido na COP 18, em Doha, Qatar, de 26 de 

novembro a 7 de dezembro de 2012 (STELLA et al, p. 1). 

As duas últimas COPs realizadas até então, a 16 e a 17, deixaram uma sensação 

de terem criado um impulso para que novas negociações sejam possíveis. O momento 

atual indica a formação de um novo e fluido conjunto de coligações definidas por 

mudança de interesses. Estima-se para a COP 18, em 2012, uma racionalização no 

manejo das mudanças climáticas, que deverá dar maior enfoque na implementação e 

transparência das decisões. Os países deverão definir estratégias para produzir, em 

quatro anos, um tratado global sobre o clima, chamando a atenção para que se construa 

uma civilização ecológica (IISD, 2011, p. 33).  

 

3.2. Posicionamento dos Principais Atores 

 

3.2.1. Brasil 

 

Devido ao fato de o Brasil possuir uma matriz energética relativamente limpa, 

que utiliza em grande parte fontes hídricas, o país consegue se posicionar atualmente de 

uma forma mais sustentável em relação aos demais países, pois emite uma quantidade 

menor de poluentes derivados da produção de energia. Outro fator importante para esta 

sustentabilidade é o fato de deter 16% das florestas mundiais, que contribuem para a 

remoção de CO2 da atmosfera (VIOLA, 2002a). 

Durante as negociações do Protocolo de Quioto, o Brasil argumentou na defesa 

de seu interesse nacional: afirmou que o desenvolvimento era fundamental para a ordem 
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mundial, mas que deveria ser projetado simultaneamente com o conceito de 

sustentabilidade ambiental; e fez todos os esforços para que as florestas não fossem 

objeto de regulação internacional, para não ser questionado sobre o desmatamento da 

Amazônia (VIOLA, 2002a). 

O Brasil, por meio da Lei n°12.187
15

, de dezembro de 2009, instituiu a Política 

Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), que entre outras medidas, no Artigo 12,  

estabeleceu que para alcançar os objetivos da PNMC, o país adotaria um compromisso 

voluntário de redução de suas emissões de GEE entre 36,1% e 38,9% até o ano de 2020. 

Por meio do Decreto n°7.390, de dezembro de 2010, o Brasil regulamentou os artigos 

6°, 11° e 12° da referida Lei. Neste Decreto, o Artigo 6, §1° (parágrafo 1) refere-se à 

redução do desmatamento que estaria disposto a realizar, como segue: 

I - redução de oitenta por cento dos índices anuais de desmatamento na 

Amazônia Legal em relação à média verificada entre os anos de 1996 a 2005; 

II - redução de quarenta por cento dos índices anuais de desmatamento no 

Bioma Cerrado em relação à média verificada entre os anos de 1999 a 2008; 

III -  expansão da oferta hidroelétrica, da oferta de fontes alternativas 

renováveis, notadamente centrais eólicas, pequenas centrais hidroelétricas e 

bioeletricidade, da oferta de biocombustíveis, e incremento da eficiência 

energética; IV - recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens 

degradadas; V - ampliação do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta 

em 4 milhões de hectares; VI - expansão da prática de plantio direto na palha 

em 8 milhões de hectares; VII - expansão da fixação biológica de nitrogênio 

em 5,5 milhões de hectares de áreas de cultivo, em substituição ao uso de 

fertilizantes nitrogenados; VIII - expansão do plantio de florestas em 3 

milhões de hectares; IX - ampliação do uso de tecnologias para tratamento de 

4,4 milhões de m
3 

de dejetos de animais; e X - incremento da utilização na 

siderurgia do carvão vegetal originário de florestas plantadas e melhoria na 

eficiência do processo de carbonização (BRASIL, 2010).  

 

A partir de 2000, o Brasil passou a se posicionar maciçamente nos debates de 

questões ambientais e promoveu a criação de diversos órgãos de manejo da temática. 

Nas discussões do Protocolo de Quioto, o Brasil ocupou uma posição de liderança: 

manteve seu argumento de que os países desenvolvidos deveriam se responsabilizar 

pela redução das emissões de GEE e foi contrário ao estabelecimento de metas de 

redução aos países em desenvolvimento (VIOLA, 2002a). 

A respeito da proposta de criação de mecanismos de flexibilização para 

cumprimento das metas de redução de GEE, o Brasil se mostrou favorável e elaborou 

juntamente com os EUA uma proposta que serviu de base para a criação do MDL. 

                                                             
15

 Para maiores informações, consultar a Lei na íntegra. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm#art12>. Acesso em: 

25/05/2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm#art12
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Também liderou a defesa de que o MDL deveria ser o primeiro dos mecanismos a ser 

implementado (VIOLA, 2002a). Na questão da necessidade de fundos financeiros que 

promovam a transferência de tecnologia para os países em desenvolvimento, o Brasil 

teve êxito na inserção do tema na agenda das negociações e na economia globalizada 

(Idem, ibidem). 

EUA e Brasil possuem uma relação difícil desde 1999, marcada por diversas 

dissonâncias na agenda climática, apesar de o Brasil ser considerado um importante 

articulador de alianças e ser um dos responsáveis pelo sucesso da negociação final do 

Protocolo de Quioto devido à aliança feita entre a União Européia e os países 

emergentes. A dissonância existente entre Brasil e EUA passou a ocorrer da seguinte 

forma: 

[...] os EUA eram favoráveis a compromissos de redução da taxa de 

crescimento futuro das emissões para os países emergentes no primeiro 

período (2010) e o Brasil era frontalmente contra; o Brasil era contrário a 

inclusão das florestas nativas no MDL e os EUA a favor. Os EUA eram a 

favor de um regime de sanções fraco e o Brasil apoiou a União Europeia num 

regime forte [...] (VIOLA, 2002a). 

 

Uma comparação pode ser feita entre EUA e Brasil a respeito de suas posições 

entre os anos de 1989 e 2001. Em 1989, os EUA, aliados a outros países desenvolvidos, 

faziam críticas ao Brasil questionando o desmatamento amazônico e a consequente 

contribuição para as mudanças climáticas. Já em 2001, o que se notava era a existência 

de uma aliança do Brasil com os países desenvolvidos, que criticavam a falta de 

compromisso e de responsabilidade dos EUA com o meio ambiente e a não assinatura 

do Protocolo de Quioto (Idem, ibidem). 

O posicionamento brasileiro desde 2001 se mantém de certa forma estável, 

mostrando-se satisfeito em participar das Conferências (TEIXEIRA, 2010). Na COP 16, 

em Cancun, México, o foco da discussão recaiu sobre as negociações que buscavam 

melhorar a cooperação em longo prazo no âmbito do Protocolo de Quioto e da 

Convenção, apesar de os países não depositarem grandes expectativas sobre a 

Conferência, esperando apenas fazer acordos sobre um pacote equilibrado de resultado 

(IISD, 2010, p. 1). 

Neste encontro, o Brasil apoiou a criação de um espaço para discutir a afirmação 

de um instrumento juridicamente vinculante. Além disso, destacou que a existência do 

MDL depende do estabelecimento de um segundo período de compromisso, 
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demonstrando assim ser favorável à continuidade  do Protocolo, que teria, segundo o 

governo brasileiro na época, documentos equilibrados, embora não perfeitos. 

Após a COP 16, o Brasil declara-se satisfeito com a solução encontrada pela 

comunidade internacional para as divergências em relação à segunda fase de 

compromisso do Protocolo de Quioto. O governo brasileiro afirma que a existência do 

Protocolo é fundamental para a mitigação das mudanças climáticas e apoia o 

estabelecimento de um compromisso legalmente vinculante, comprometendo-se a 

realizar esforços para construir uma economia de baixo carbono (TEIXEIRA, 2010). 

Na COP 17, em Durban, o Brasil se posicionou completamente a favor do 

estabelecimento de um segundo período de compromissos do Protocolo, e manteve, 

portanto seu discurso. Assim como em outros encontros, o país apresentou-se como 

importante líder, copresidindo o subgrupo que tratou do tema de LULUCF
16

 (IISD, 

2011, p. 11-25). 

Além disso, o Brasil expressou a necessidade de estabelecimento de um acordo 

juridicamente vinculante, comparando a importância do documento com o Mandato de 

Berlim (Idem, ibidem, p. 29). Deste modo, posicionou-se de maneira sólida e destacou-

se na COP 17, ao passo que países como Índia e China sofreram impasses. Além de 

colocar-se como intermediador entre as divergências de EUA e União Européia, o Brasil 

também fez parte de uma força-tarefa com o objetivo de destravar as negociações, em 

reuniões paralelas à COP.  Defendeu a adoção de um segundo período de compromissos 

do Protocolo de Quioto que inclua metas de redução de GEE a todos os países, mas com 

a condição de que a assinatura do documento seja feita após a publicação do relatório do 

IPCC, previsto para 2013 ou 2014 (BRITO, 2012, p. 6). 

Outro ponto defendido pelo Brasil foi a manutenção do Fundo Verde. O país fez 

esforços notáveis para aliar diferentes grupos, propondo que a prioridade de acesso ao 

Fundo fosse dos países mais vulneráveis e que a participação dos países desenvolvidos e 

em desenvolvimento deveria ser equitativa na governança do Fundo (BRITO, 2012, p. 

7). 

Analisando o posicionamento brasileiro frente às negociações internacionais 

sobre mudança do clima, deve-se considerar o envolvimento de aspectos políticos e não 

                                                             
16

 LULUCF: sigla para a expressão “Uso da Terra, Mudança no Uso da Terra e Florestas”, em inglês Land 

use, land-use change and Forestry.  
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apenas ambientais. A diplomacia brasileira tem se preocupado em analisar todas as 

circunstâncias presentes nas negociações, incluindo distorções que possam existir em 

decorrência da complexidade e abrangência da discussão, além de se basear no estudo 

científico mais recente do IPCC, a fim de mitigar possíveis erros (MACHADO, 2012, p. 

15). 

Durante o ano de 2011, o Brasil se dedicou a buscar a convergência de diferentes 

grupos e interlocutores. Procurou aliar-se à Europa, que por ser o único grupo de países 

desenvolvidos que demonstrava interesse em preservar o documento, seria de grande 

importância para o futuro da discussão na defesa do Protocolo de Quioto. Desta forma, 

o Brasil serviu de ponte para que fosse possível alcançar um resultado ambicioso, mas 

ao mesmo tempo justo: o documento jurídico deveria ter caráter obrigatório, com 

conteúdo que respondesse às recomendações científicas, mas que contivesse o princípio 

das responsabilidades comuns porém diferenciadas (Idem, ibidem, p. 16).  

Comparando o posicionamento brasileiro e sua evolução ao longo das 

negociações, percebe-se que o país passou a posicionar-se mais e a exercer uma 

crescente influência desde a Rio 92. Tornou-se mais capaz de receber a Rio+20
17

, que 

ocorrerá em 2012 no Rio de Janeiro. Além de se tornar mais assertivo nos debates 

ambientais, o Brasil se caracteriza por ser um país que em meio a crises internacionais é 

capaz de fazer com que sua economia cresça, além de promover a inclusão social e 

diminuição das desigualdades sociais e do desmatamento, mostrando-se um país 

próspero, apropriado para sediar a Rio+20 (Idem, ibidem, p. 18-19). 

 

3.2.2 BASIC 

 

O grupo BASIC é formado pela África do Sul, Índia, China e Brasil
18

. Sua 

participação nas últimas Conferências é percebida de maneira mista, pelas diferentes 

posições dos países envolvidos.  

                                                             
17

 Rio+20: Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (UNCSD). A Rio+20 

acontecerá no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro de 20 a 22 de junho de 2012. A Conferência tem como 

objetivo garantir um desenvolvimento sustentável avaliando o progresso e falhas existentes, além de 

novos desafios e oportunidades para os países. Disponível em: <http://www.rio20.info/2012/sobre>. 

Acesso em: 20/05/2012. 

 
18  O Brasil não será tratado neste item por já ter sido abordado separadamente. 

http://www.rio20.info/2012/sobre
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Na COP 16, a Índia preferiu concentrar-se no resultado das negociações de 

Cancun e no futuro do Protocolo de Quioto e seu conteúdo. (IISD, 2010, p. 4). 

A África do Sul expôs que os trabalhos realizados pela COP, pela CMP e, pelos 

grupos de trabalho deveriam ser complementares e de apoio mútuo, e solicitou que o 

avanço nos trabalhos fosse equilibrado e inclusivo, para tornar possível a obtenção de 

resultados jurídicos (Idem, ibidem, p. 5). 

A China posicionou-se a favor do estabelecimento do segundo período de 

compromisso do Protocolo de Quioto e salientou, juntamente com o Brasil, que para 

manter o funcionamento do MDL, seria imprescindível a afirmação desse segundo 

período. Enfatizou que o resultado obtido em Cancun deveria refletir as posições dos 

países envolvidos, mesmo que houvesse limitações colocadas no texto. Expressou sua 

satisfação pelas negociações terem acatado o Plano de Ação de Bali, além de 

respeitarem o princípio das responsabilidades comuns porém diferenciadas, princípio da 

Convenção ardorosamente  defendido pelo grupo (Idem, ibidem, p. 5-18). 

Na COP 17, ocorrida em Durban, na África do Sul, o presidente sul-africano 

Jacob Zuma destacou a necessidade de se chegar a um resultado equilibrado, justo e que 

tivesse credibilidade. Também enfatizou a importância de se criar um sistema 

multilateral baseado nas regras do Protocolo de Quioto e a necessidade de novos 

financiamentos para mitigar os impactos climáticos por meio da proposta do Fundo 

Verde. O país também alertou para que os resultados da Conferência fossem 

transparentes, inclusivos, justos e equitativos, dando prioridade para as questões-chave 

que deveriam ser tratadas (IISD, 2011, p. 3). 

A Índia defendeu que o Fundo Verde tivesse uma personalidade jurídica 

completa, capaz de garantir o acesso direto dos países.  Para ela, os informes publicados 

a cada dois anos para atualização devem ser menos onerosos do que os informes bienais 

dos países desenvolvidos,  devem trazer as últimas comunicações de cada país,  e devem 

depender do financiamento dado pelas partes do Anexo I (Idem, ibidem, p. 5-18). 

A China propôs que as discussões a respeito dos esforços que devem ser 

realizados para mitigar as mudanças climáticas dos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento deveriam ser realizadas separadamente. Também sugeriu que a 

interpretação do princípio de responsabilidade comum porém diferenciada poderia 

necessitar de uma emenda, e salientou que o texto não refletia as preocupações de 
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ambos os lados, devendo, portanto, especificar melhor como se daria o compromisso 

dos países desenvolvidos para a mobilização dos US$ 100 milhões incluídos no Acordo 

de Cancun (IISD, 2011, p. 17- 28). O governo chinês demonstrou um posicionamento 

rígido, ao salientar que, para enfrentar as mudanças climáticas, seu país desenvolveu 

esforços que não foram assumidos por outros países (Idem, ibidem, p. 28-33). 

O grupo como um todo defendeu, durante a COP 17, a necessidade de um 

resultado equilibrado, que permitisse a implementação da UNFCCC e do Protocolo de 

Quioto seguindo o princípio das responsabilidades comuns porém diferenciadas. Para 

isso divulgou um relatório chamado “Para Alcançar Imparcialmente o Desenvolvimento 

Sustentável”. Os países envolvidos defenderam o segundo período de compromisso do 

Protocolo e propuseram que os países em desenvolvimento realizassem ações de 

mitigação no contexto do desenvolvimento sustentável (BRITO, 2012, p. 6). 

O grupo solicitou que os países do Anexo I assumissem suas responsabilidades 

históricas e também os compromissos de mitigação, já que a erradicação da pobreza e a 

instauração de um desenvolvimento sustentável são tidos como prioridade pelos países 

desenvolvidos (Idem, ibidem, p. 6). 

China e Índia se posicionaram de forma mais radical. A China foi contra o 

estabelecimento de um compromisso antes que os EUA o fizessem.  O governo chinês 

salientou que não havia preocupação com o meio ambiente quando os países 

desenvolvidos estavam em processo de crescimento, e que, portanto, a China estaria 

disposta a assumir suas responsabilidades com o meio ambiente se fosse de acordo com 

seu desenvolvimento, conforme o princípio das responsabilidades comuns porém 

diferenciadas (Idem, ibidem, p. 7).  

A Índia não priorizou em seu discurso a redução de emissões, mas sim a redução 

da pobreza por meio do desenvolvimento econômico; afirmou que, para se comprometer 

com algum acordo, primeiramente os países desenvolvidos deveriam cumprir com os 

“imperativos fundamentais”, como a redução de emissões de CO2; e defendeu a não 

adoção de metas obrigatórias de redução para os países em desenvolvimento (Idem, 

ibidem, p. 7). 

A África do Sul defendeu o Protocolo de Quioto e argumentou que ele seria o 

primeiro passo para a criação de regras multilaterais baseadas em um regime global de 

redução de emissões. Além disso, apontou para a importância de os países em 
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desenvolvimento implantarem o Fundo Verde, e de a COP 17 garantir a instauração dos 

Acordos de Cancun, que criaram este Fundo (BRITO, 2012, p. 7-8). 

Com base nisso, ainda não é possível estabelecer uma linha de posicionamento 

do BASIC a respeito de mudanças climáticas, pois o grupo concorda sobre algumas 

discussões e discorda em relação a outras. Contudo, foi possível notar algum 

alinhamento de posições, quando o grupo lançou o relatório conjunto. Mesmo com a 

dissonância entre China e Índia, ao final do encontro aprovou-se a Plataforma de 

Durban
19

, acreditando-se que a intermediação brasileira foi fundamental para alcançar 

tal resultado (Idem, ibidem, p. 8). 

 

3.2.3. União Europeia  

 

Na COP 16, a União Europeia defendeu o estabelecimento de uma solução 

equilibrada entre as duas vias de negociação e fez um apelo para que o resultado 

incluísse os maiores avanços obtidos até aquele momento, e estabelecesse as bases para 

um futuro regimento sobre as mudanças climáticas. O documento final deveria também 

trazer avanços na área de medição, informes e verificação das alterações climáticas; na 

mitigação, adaptação, e criação de financiamentos e tecnologias; além de chegar a um 

resultado juridicamente vinculante (IISD, 2010, p. 3). 

O grupo comprometeu-se em estabelecer um segundo período de compromisso 

do Protocolo de Quioto que fosse um resultado global e inclusivo e, portanto, mais 

amplo, que incluísse as principais economias mundiais (Idem, ibidem, p. 5). 

A Comunidade Européia demonstrou vontade de discutir as formas possíveis de 

garantir a sustentabilidade financeira do Comitê Supervisor de Implementação Conjunta 

e destacou a necessidade de haver transparência no funcionamento do Comitê; indicou 

que o resultado da COP 16 deveria preservar o modelo do Protocolo de Quioto e  

confirmar a continuidade de suas instituições; e destacou que a COP 15, de 

Copenhague, foi o  passo inicial para a ancoragem de várias promessas. (Idem, ibidem, 

p. 7-17). 

                                                             
19

 Plataforma de Durban foi o nome dado para o conjunto de acordos resultantes da COP 17, em Durban. 
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A União Européia solicitou foco nos elementos considerados pertinentes para o 

grupo de trabalho sobre tecnologia e, disse que o Fundo para o Meio Ambiente deveria 

buscar uma abordagem mais equilibrada, que apostasse nas tecnologias de mitigação e 

adaptação (Iisd, 2010, p. 26). 

Referindo-se ao MDL, a U.E destacou os benefícios da utilização de linhas de 

base padronizadas. Para ela, as florestas degradadas deveriam ser tratadas pelos debates 

do REDD+
20

, no âmbito do grupo de trabalho de longo prazo, e as discussões sobre 

LULUCF, pelo grupo de trabalho de novos compromissos no âmbito do Protocolo de 

Quioto (Idem, ibidem, p. 13). 

Por fim, nesta Conferência, a U.E saudou com satisfação os avanços obtidos nos 

temas de transferência de tecnologia, investigação e observação sistemática, e nos 

resultados sobre as linhas de base e captura e armazenamento de CO2, referentes ao 

MDL (Idem, ibidem, p. 30). 

Na COP 17, a U.E reconheceu a existência de preocupações referente ao Fundo 

Verde, mas disse que a COP poderia concordar com o instrumento de projeto e que as 

partes deveriam concentrar-se nas medidas provisórias para que as negociações 

funcionassem (IISD, 2011, p. 6). 

A União Europeia apoiou a instauração de um sistema  multilateral, baseado em 

regras comuns, que conte com a participação principalmente das economias mais 

importantes. O segundo período de compromisso do Protocolo de Quioto foi 

considerado como uma transição para um marco juridicamente vinculante e mais 

inclusivo a ser concluído para 2015. Além disso, a U.E. reafirmou seu compromisso de 

mobilizar anualmente US$ 100 milhões, até o ano de 2020 (Idem, ibidem, p. 11-15). 

A respeito da mitigação dos efeitos da mudança climática nos países em 

desenvolvimento, a U.E declarou que esta discussão seria uma das peças-chave do 

pacote de decisões de Durban, e sugeriu que o texto final levasse em conta as mesmas 

questões de mitigação dos países desenvolvidos (Idem, ibidem p. 17-18). 

                                                             
20

 REDD é a sigla utilizada para designar “Redução de Emissões de Degradação e Desmatamento”.  Na 

COP 13 o conceito incial para REDD foi ampliado e passou a contemplar além das reduções por 

desmatamento e degradação, a tarefa da conservação florestal, do manejo sustentável e do aumento dos 

estoques de carbono, sendo conhecido como REDD. Brasil 2012 .Disponível em: 

<http://www.florestal.gov.br/redd/index.php/o-que-e-redd>. Acesso em: 25 mai, 2012. 

http://www.florestal.gov.br/redd/index.php/o-que-e-redd
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Desta forma, a U.E mostra sua disposição em assumir um segundo período de 

compromisso do Protocolo de Quioto, salienta que a não adoção por alguns países não 

seria motivo para que o documento seja considerado inativo, e diz que espera  a plena 

aplicação das ações prometidas em Cancun (IISD, p. 26). 

 

3.2.4. Estados Unidos da América 

 

Durante a COP 16, os EUA mencionaram que não estariam dispostos a aceitar 

um novo mandato em forma jurídica, sem que as principais economias em 

desenvolvimento realizassem esforços de mitigação com a mesma intensidade dos 

países desenvolvidos (IISD, 2010, p.5). 

Os EUA se pronunciaram sobre os temas de adaptação, tecnologia, 

financiamento e, ancoragem das promessas de mitigação, chamando atenção para a 

necessidade da existência de equilíbrio para que se possa avançar (Idem, ibidem, p.17). 

Na COP 17, os EUA convidaram os países a aproveitarem o máximo dos 

conhecimentos e experiências, para expandir as discussões em torno da agricultura, 

água e abordagens baseadas nos ecossistemas. Os americanos alertaram para o fato de 

os Acordos de Cancun não promoverem maior comprometimento dos países com 

propostas mais ambiciosas, e disseram que isso deve ser levado em conta nas revisões 

de 2013 a 2015 (Idem, 2011, p.10-17).   

Os EUA fazem parte da UNFCCC, mas não do Protocolo de Quioto, pois se 

negaram a ratificar o documento, apesar de terem à época se envolvido intensamente na 

construção do Protocolo. Por este motivo, pode-se acreditar que os EUA defendem a 

instauração de um documento juridicamente vinculante que trate das mudanças 

climáticas, mas não apoia um segundo período de Quioto. Pretendem que com um novo 

documento grandes economias emergentes passem a assumir compromissos de redução 

de emissão assim como os países desenvolvidos. 
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3.3. Futuro do Mercado de Créditos de Carbono 

Como abordado anteriormente, uma parcela dos países vem mobilizando 

esforços para instauração de um segundo período de compromissos do Protocolo de 

Quioto. Foi acordado que as negociações sobre o prazo de duração do novo documento 

ocorreriam a partir de 2012, a fim de decidir se ele terá vigência ate 2017 ou 2020 

(DELPUPO, 2009, p. 150). 

O Protocolo de Quioto regulamenta os mecanismos de flexibilização, entre eles 

o MDL. Deste modo, a continuidade do mecanismo depende da existência do seu 

segundo período de compromisso e das discussões a respeito de como será o seu futuro. 

Muitos esforços foram realizados para o estabelecimento de um mercado regulado para 

transação das certificações de emissão, que seriam desperdiçados caso o Protocolo não 

amplie sua vigência. 

Juntamente com a implantação do Protocolo de Quioto, em muitos países 

existem relatos de segmentos do setor privado souberam enxergar nas restrições 

impostas aos países uma série de oportunidades de ganhos financeiros, então passaram a 

implementar tecnologias sustentáveis que pudessem converter a emissão de GEE em 

moeda transacionada.  

Apesar de o mercado de carbono se encontrar em uma fase de transição, as 

possibilidades de crescimento e o perfil dos negociantes já se encontram bem definidas. 

Os principais interessados em adquirir as unidades de redução de emissões (RCEs) são 

os países desenvolvidos e os vendedores são as economias em desenvolvimento. As 

oportunidades percebidas pelas empresas em negócios sustentáveis podem representar 

uma tendência de crescimento do mercado de créditos de carbono, apesar das incertezas 

em que as negociações se encontram atualmente. Em 2007 o cenário era mais otimista 

em relação ao aumento de novos negócios derivados das oportunidades surgidas com a 

mudança climática.  

Atualmente as incertezas sobre o futuro do regime internacional do clima são 

evidentes. Entretanto, com a mobilização dos países para o estabelecimento do segundo 

período de compromisso do Protocolo, com novas discussões e metas, o esperado é que 

empresas de países em desenvolvimento, incentivadas por projetos como o Fundo 

Verde, desenvolvam tecnologias sustentáveis, criando oportunidades de negócios entre 

os países como fonte de investimentos financeiros. 
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Cientistas reforçam a necessidade de serem estabelecidas mais políticas, de 

maior força e amplitude, para reduzir as emissões de GEE. Essas evidências tendem a 

consolidar os mercados de carbono, alem de exigir um posicionamento mais consistente 

dos países e da sociedade em geral (DELPUPO, 2009, p. 150). 

O tema das mudanças climáticas entrou de vez na agenda global, contando com 

visões de negócios sustentáveis que exigem uma regulamentação para controlar seus 

riscos e oportunidades (Idem, ibidem, p. 155). 

O MDL é considerado uma proposta inovadora e tem contribuído para que os 

países desenvolvidos atinjam suas metas de redução de emissão de GEE, além de 

incentivar a criação de tecnologias sustentáveis nos países emergentes, contribuindo não 

apenas para seu desenvolvimento econômico, mas também trazendo benefícios 

ambientais (FERNANDES, 2007, p. 77). Com base nisso e nos rumos dados pelos 

países nas negociações de mudança climática, a expectativa é de que o MDL continue e 

seja aperfeiçoado. Caso as negociações mudem de rumo, o mínimo que se espera é que 

o MDL sirva de embasamento para a criação de um novo tipo de mecanismo de 

flexibilização, que contemple os novos posicionamentos e o cenário dos debates 

climáticos, mas não sendo esquecido por conta de todos os avanços por ele criado.   

 

3.4. Perspectivas Brasileiras para o Mercado de Créditos de Carbono  

 

Setores do empresariado brasileiro enxergaram neste regime de mudança 

climática uma oportunidade de ganhos financeiros, ao comercializar as unidades de 

RCEs provindas da realização de projetos que reduzam as emissões de GEE e ao evitar 

as despesas com o desperdício em alguns setores. Existem alguns projetos realizados 

por empresas para a conversão do desperdício em ganho. Em sua cadeia de produção, 

resíduos que antes eram expelidos, passaram a fazer parte da cadeia novamente, em 

outra fase, ou transformaram-se em novo produto a ser comercializado para outros 

setores da economia. A emissão de poluentes é convertida em ganho financeiro e passa a 

ser  entendida como um custo, caso não seja aproveitada. 

Contando com o apoio governamental ao mercado de MDL, a um segundo 

período de compromisso do Protocolo de Quioto e a medidas de mitigação das 

mudanças climáticas, o setor privado brasileiro manifesta seus interesses, que podem ser 
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levados para os debates no âmbito da CQNUMC por seu país. O governo brasileiro 

apoia o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis criadas pelas empresas e 

proporciona certa estabilidade política e econômica, que reduz os riscos para estes 

novos negócios. Também oferece incentivos às empresas, com financiamento de 

projetos, e pode desenvolver projetos em parceria com a iniciativa privada,  caso seja de 

interesse do Estado. 

O Brasil é considerado um dos principais atores no mercado internacional de 

carbono, tendo obtido este papel de destaque pela atuação competente da delegação 

brasileira nas negociações internacionais e pela participação do país na redução de 

emissão por projetos de MDL (SABBAG, 2008, p. 87). 

Instituições financeiras como o Banco Mundial e o BNDES, por exemplo, 

oferecem oportunidades de financiamento para as empresas que desejam implementar 

projetos de MDL, nas diferentes etapas do ciclo (Idem, ibidem, p. 88). 

Além das oportunidades de desenvolvimento de negócios que já são 

aproveitadas nos setores da agropecuária, energia hídrica e aterro sanitário, existem 

outros tipos de atividade de MDL que podem ser listadas como projetos para ganhos 

potenciais e poderão participar de iniciativas futuras de mercados voluntários. São elas: 

 As atividades de florestamento e reflorestamento contam com a 

facilidade de o Brasil possuir inúmeras áreas que poderiam ser dispostas para estes 

manejos (ROCHA, 2008, p. 112);  

 A substituição de combustíveis fósseis pode ser feita pelos 

biocombustíveis, como biodiesel e etanol, que sendo um potencial brasileiro no 

desenvolvimento destes projetos, são, portanto um possível ramo a ser explorado pelas 

empresas (SABBAG, 2008, p. 88); 

 O setor de transportes poderia investir na construção de ônibus rápidos, 

que já conta com metodologia de linha de base e monitoramento aprovados pelo Comitê 

Executivo (ROCHA, 2008, p. 112);  

 Outras fontes de energias renováveis poderiam ser consideradas como 

potenciais oportunidades de negócios no Brasil, sendo elas a energia solar, eólica, a 

obtida a partir de biomassa, entre outras. Seria um desafio implantar mais uma fonte de 

energia limpa, visto que a matriz energética brasileira já é predominantemente 

renovável (Idem, ibidem, p. 112); 
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 Pequenas atividades de projetos podem ser agrupadas dentro de um único 

programa, representando um determinado setor da economia, por exemplo. Estas 

atividades são consideradas em conjunto, já que isoladamente seriam muito caras. Por 

outro lado, agregadas no programa conhecido como Programa de Atividades 

(POA),teriam maior viabilidade econômica. (ROCHA, 2008, p. 112). 

Cada vez mais projetos de MDL se inserem nas estratégias de sustentabilidade 

empresarial. Este é considerado, portanto, um mercado atrativo, de fácil identificação, 

que além de reduzir custos empresariais, aumenta a credibilidade da empresa no 

mercado internacional (Idem, ibidem, p. 121). 

As empresas não são mais cobradas somente por seus retornos financeiros, mas 

também pela responsabilidade ambiental que devem ter. Os consumidores e investidores 

que pressionam o setor privado a adotar medidas sustentáveis em suas práticas, podem 

ser considerados grandes colaboradores na criação e estabelecimento de políticas 

corporativas de sustentabilidade (Idem, ibidem, p. 122). 

As empresas que desejam inserir estratégias de sustentabilidade devem, 

simultaneamente, programar uma estratégia de governança climática. As atividades de 

projeto de MDL devem, portanto, ser consideradas como mais um componente da 

formação da estratégia de sustentabilidade, não devendo ser implementadas 

isoladamente (Idem, ibidem, p. 122).  

Cerca de 50 empresas que apresentaram maior liquidez na BM&FBovespa no 

ano de 2006 foram consultadas sobre os processos de internalização de projetos de 

MDL realizados dentro de suas estratégias de sustentabilidade: 

 No geral, 91% dessas empresas identificaram riscos e/ou oportunidades 

para seus negócios devido às mudanças climáticas. São enquadrados nos riscos: as 

possíveis regulamentações que venham a sofrer, queda na produtividade, aumento do 

custo de energia, prejuízos na reputação e eventos climáticos que possam afetar a 

logística e/ou disponibilidade de recurso. Referente às oportunidades notadas por elas, 

estão: os projetos de MDL, oferta de fontes alternativas de energia, desenvolvimento de 

novas tecnologias, produtos e serviços financeiros e até projetos de eficiência energética 

(Idem, ibidem, p. 122); 

 91% das empresas declararam utilizar ou desenvolver tecnologias 

sustentáveis para mitigar as emissões de GEE, que se justificam por aspectos 
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econômicos, como a redução de custos e/ou aumento de receitas, além de aspectos 

ambientais e sociais (ROCHA, 2008, p. 123); 

 Preocupadas com prejuízos e atentas às oportunidades, 73% das 

empresas informaram implementar estratégias de redução de emissões, e 63% delas 

estavam envolvidas com projetos de mitigação, em especial com o MDL, nos mais 

diferentes estágios (Idem, ibidem, p. 123). 

Apesar de o mercado de carbono ser uma proposta nova, já pode ser considerado 

uma realidade possível, sendo o Brasil um país que apresenta grande potencial de 

geração de crédito de carbono para ser transacionado por meio de projetos de MDL. 

Sendo assim, o MDL pode ser visto como importante oportunidade para aqueles que 

desejam “investir em uma moeda que já nasceu forte” (VIDIGAL, 2007, p. 253). Eles 

contam com a vantagem de estar em um país em desenvolvimento que absorveu 

tecnologia renovável, somando às tecnologias já existentes e tomando a dianteira em 

projetos unilaterais, como é o Brasil (SABBAG, 2008, p.94). 
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CONCLUSÃO  

 

As mudanças climáticas se tornaram uma emergência planetária em função das 

suas consequências no equilíbrio ambiental e seu impacto econômico na vida das 

pessoas. Pode-se interpretar o momento como um perigo e como uma oportunidade. 

Estados Nacionais concordaram em adotar um documento internacional que 

regulasse as ações dos países, estabelecendo diferentes compromissos para redução de 

gases de efeito estufa a fim de evitar impactos gerados por eles. Na visão de alguns 

desses países estes compromissos significam uma grande ameaça, pois remetem à 

realização de esforços para a redução das suas emissões, seja pela desaceleração de suas 

economias, seja pelo investimento no desenvolvimento de tecnologias sustentáveis. Por 

outro lado, algumas nações enxergam na crise climática oportunidades de ganhos 

econômicos, sociais e ambientais capazes de promover suas economias e a qualidade de 

vida de seus povos. 

O Protocolo de Quioto previu mecanismos de mercado que contribuem com os 

países que têm dificuldades em cumprir suas metas. Dentre eles, o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL) é o único que permite a participação de países em 

desenvolvimento pertencentes ao não-Anexo I. Alguns destes países souberam 

identificar as oportunidades de crescimento tecnológico e econômico, e de melhorias no 

meio ambiente, que são possíveis por meio de atividades de MDL. 

Os países não-Anexo I podem desenvolver projetos de redução ou sequestro de 

emissões, e gerar créditos de carbono (RCEs) que podem ser comercializados com os 

Países Anexo I, para cumprir suas metas ou parte delas. Como estes créditos possuem 

um valor de mercado, quando comercializados, geram um benefício financeiro para o 

país anfitrião do projeto. Além do benefício gerado pela venda das RCEs, ao países não-

Anexo I promovem melhorias incrementais no meio ambiente, por meio da adoção de 

novas tecnologias. 

O mercado de créditos de carbono pode ser entendido como uma realidade com 

potencial de crescimento. Independentemente dos resultados das negociações sobre o 

segundo período de compromissos do Protocolo de Quioto, sabe-se que as mudanças 

climáticas são um problema real. Este cenário exige o estabelecimento de metas de 

redução de emissões mais ambiciosas, a fim de diminuir ou estabilizar os efeitos 
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climáticos do planeta. Percebe-se assim a importância dos mecanismos de flexibilização 

no auxilio do cumprimento das metas de redução dos países. Através destes mecanismos 

é possível compartilhar os custos envolvidos na redução de emissões e obter maior 

eficiência no uso de recursos econômicos e ambientais. 

Entretanto o MDL, sozinho, não é capaz de solucionar o problema da alta 

concentração de gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera. Outras medidas como 

políticas públicas, eficiência energética e maior conscientização da população devem 

ser implementadas para minimizar o impacto das atividades humanas no meio ambiente. 

Contudo, o MDL mostrou ser um contribuinte para a redução de emissões, apesar de 

necessitar de aperfeiçoamento em sua estrutura; por isso, ao invés de descartar o 

instrumento no segundo período de compromisso, é mais oportuno promover esforços 

para aprimorá-lo. 

Sem saber o futuro das negociações do segundo período de compromisso do 

Protocolo, mas considerando os esforços já realizados pelos países, e os benefícios 

obtidos com os projetos de MDL até hoje, pode-se supor que a temática não será 

esquecida. O mercado de créditos de carbono tende a continuar promovendo o 

intercâmbio tecnológico e de recursos, gerando ganhos econômicos para os diferentes 

atores, mesmo que em um formato novo ou distinto do praticado atualmente. Além 

disso, o mercado colabora para o objetivo principal da UNFCCC – estabilizar a 

concentração de GEE na atmosfera em níveis que não torne a atividade humana 

perigosa.  

O Brasil é um país que possui características geográficas e ambientais 

diferenciadas de inúmeros, propiciando assim, o desenvolvimento de projetos de MDL 

pelas empresas. Alguns setores da economia brasileira identificaram oportunidades de 

estabelecerem novos negócios em projetos de MDL. Algumas foram além, e viram o 

MDL, não só como um mecanismo que possibilita a venda de RCEs, mas também como 

meio para aumentar a competitividade, por meio da redução de custos de produção e 

diferenciação dos produtos. Pode-se concluir que o Brasil tem grande potencial para 

desenvolvimento de atividades que contribuem para a redução das emissões de GEE. 

Sendo assim, aumentam suas chances de ganhos econômicos no mercado de créditos de 

carbono. 
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