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As ações decorrentes das atividades econômicas e industriais têm resultado em 

aumento da concentração de gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera desde 1750. 

Segundo o IPCC, essas alterações poderão desencadear um aumento da temperatura 

média do planeta entre 1,8 e 4,0°C até 2100. As mudanças climáticas e o aquecimento 

global são as questões ambientais mais complicadas e desafiantes do nosso tempo e as 

ações ou inações de agora terão efeitos sobre as gerações futuras. Neste contexto, uma 

série discussões científicas e de conferências mundiais ocorreram sobre o tema ao longo 

da última década, que culminaram no mais importante acordo multilateral firmado sobre 

mudanças climáticas, o Protocolo de Quioto, assinado em 1997. O Protocolo é um 

marco nas tentativas de mitigação das mudanças climáticas, pois propôs metas de 

redução de emissões para os países industrializados e estabeleceu três mecanismos de 

flexibilização: Implementação Conjunta (IC), Comércio de Emissões (CE) e 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) sendo o último objeto de estudo dessa 

dissertação que terá como objetivo realizar uma avaliação do MDL desde sua concepção 

até os dias atuais, buscando identificar seus êxitos e seus principais desafios e sua 

evolução para uma nova modalidade, o MDL Programático. Posteriormente, 

apresentam-se dois estudos de caso com objetivo de analisar o uso do biodiesel e da 

energia eólica no Brasil no âmbito do MDL. 
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The current actions of economic and industrial activities have resulted in 

increase of the concentration of greenhouse gases (GHG) in the atmosphere since 1750. 

According to IPCC (2007) this alteration can increase the average temperature in the 

planet between 1,8 and 4,0°C up to 2100. The climate changes and the global warming 

are the most complicated environmental questions of our time and the actions took now 

will have effect on the future generations. In this context, a series of world-wide 

conferences and diverse scientific quarrels had occurred throughout the last decade, 

which culminated in the most important multilateral agreement firmed on climate 

changes, the Kyoto Protocol, signed in 1997. The Protocol is a landmark in the attempts 

of mitigation of the climate changes, since it established the commitment of the 

industrialized countries with emissions reduction targets of 5,2% to the level of 1990 

emissions. To achieve such targets these countries count on three flexibilization 

mechanisms provided by the Kyoto Protocol: Joint implementation, Emission Trading 

and the Clean Development Mechanism (CDM) that it will be object of this study. The 

objective of this thesis is to carry through an evaluation of the CDM since its conception 

until the current days, searching to identify its dynamics and the main inherent gaps of 

this instrument and finally present two case studies of the biodiesel and wind energy 

uses in Brazil.  
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INTRODUÇÃO 

As atividades desenvolvidas pelo homem sempre estiveram relacionadas à 

transformação do meio ambiente. Inicialmente, estas eram destinadas apenas à 

subsistência, de forma que a modificação do espaço ocorria em ritmo lento e para o fim 

específico de fornecer alimento à população. Com o passar dos séculos, a utilização dos 

recursos naturais assumiu um novo caráter, não mais com o objetivo de subsistência e 

sim com o de acumular riquezas, através da produção e comercialização de produtos. 

Novas tecnologias foram desenvolvidas e os ganhos daí resultantes impulsionaram a 

expansão comercial e a exploração crescente do meio ambiente. 

As intensas transformações ambientais ocorridas ao longo de séculos, decorrentes da 

ação humana, contribuíram para o surgimento de conseqüências ainda desconhecidas 

pelo homem. O aquecimento global é uma delas. Existem muitas controvérsias acerca 

do impacto da atividade produtiva do homem sobre o aumento da temperatura global, 

motivadas pelo fato de que o planeta possui ciclos naturais de aquecimento e 

resfriamento. No entanto, pesquisas recentes vêm contribuindo para a formação de um 

consenso em torno do fato de que a atividade humana está afetando o clima terrestre de 

maneira determinante. As mais recentes descobertas científicas indicam, que apesar das 

variações naturais do clima, o aumento da concentração de gases de efeito estufa (GEE) 

emitidos por fontes antropogênicas está alterando significativamente o equilibrio do 

sistema do clima e seus efeitos já podem ser observados (IPCC, 2007). 

Segundo o IPCC (Intergovernamental Panel of Climate Change), tido como a maior 

autoridade internacional na ciência do clima, em seu último relatório (AR4 - Fourth 

Assessment Report) de 2007, no contexto atual, de contínua elevação de emissões de 

GEE, espera se um aumento de temperatura de 1,8º C a 4,0ºC até o fim do século 21, 

fato que poderá ocasionar grandes transformações ambientais que terão impactos tanto 

sobre a economia quanto ao bem-estar da população.  

Observa-se que a velocidade e a intensidade do aumento da temperatura ocorridos no 

último século são incompatíveis com o período de tempo necessário à adaptação natural 

dos ecossistemas e a maior preocupação é o ritmo acelerado do crescimento dos gases 

intensificadores do efeito estufa, considerado o principal fator contributivo para o 

aquecimento global (BANCO MUNDIAL, 2006). 



 

2 
 

Diante disso, ações multilaterais têm sido propostas no sentido de buscar alternativas 

que atenuem o problema do aquecimento global. Essas ações se dividem em três 

grandes frentes: aprofundamento do conhecimento científico sobre as mudanças 

climáticas e seus possíveis impactos, ações de mitigação da intensificação do efeito 

estufa, principalmente através de redução de emissões dos GEE e ações de adaptação as 

essas possíveis mudanças. 

A estratégia de mitigação das causas da intensificação do aquecimento global tem sido 

considerada prioritária para muitos tomadores de decisões e a entrada em vigor do 

Protocolo de Quioto, em 2005, foi um importante passo nessa direção. O Protocolo 

estabeleceu, com base no princípio de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, 

o compromisso dos países industrializados de reduzir em 5,2% suas emissões de GEE 

referentes àquelas de 1990, durante o período de 2008 a 2012. 

Para atingir tais metas os países signatários do Protocolo podem contar com três 

instrumentos de flexibilização: Implementação Conjunta, Comércio de Emissões e o 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Entre estes mecanismos, o MDL é o 

único que permite a participação de países em desenvolvimento e será objeto de estudo 

do presente trabalho. 

O MDL é um instrumento de mercado que possibilita que os países industrializados 

reduzam os custos de redução de emissões internamente, investindo em projetos com 

base em tecnologias limpas que visem o desenvolvimento sustentável em países em 

desenvolvimento. 

Desde sua implementação, esse mecanismo foi bem sucedido na participação da criação 

de um dinâmico mercado de carbono. Passados mais de 10 anos de sua criação o MDL 

se desenvolveu rapidamente: atualmente um total de 4.460 projetos já foi submetido à 

ONU. Juntos, esses projetos representam uma redução esperada acumulada de 2,9 

bilhões de toneladas de CO2 equivalente até 2012 (RISOE CENTRE, 2009).  

No entanto, apesar do êxito que o instrumento demonstrou no sentido de dinâmica de 

mercado, a experiência é ainda limitada e o instrumento apresenta ineficiências quanto 

ao seu complexo ciclo de desenvolvimento de projetos e elevados custos de transações 

envolvidos, além de encontrar muitas dificuldades no que diz respeito à desigualdade 
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regional dos projetos, a preocupações a respeito da integridade ambiental e da 

transferência de tecnologia, complexos procedimentos governamentais e questões sobre 

a sua real contribuição para o desenvolvimento sustentável. 

 Nesse contexto, há um reconhecimento entre a comunidade internacional da 

incapacidade de efetiva promoção do desenvolvimento sustentável do instrumento e de 

seus desafios a serem superados. Diante disso, novas perspectivas para o MDL têm sido 

amplamente debatidas nas últimas reuniões internacionais sobre o clima, e desse debate 

surgiu a proposta do Programa de Atividades (PoA – Program of Activities) ou MDL 

Programático, um espécie de MDL mais abrangente que se assemelha à figura de um 

guarda-chuva, debaixo do qual pode se inserir uma série de projetos, todos apresentando 

as mesmas características, e onde não é preciso que todos os projetos sejam inseridos de 

início, quando da aprovação do primeiro projeto.  

O MDL programático surge como uma alternativa para superar alguns desafios 

encontrados pelo MDL, abrindo a possibilidade de se acoplar sob um programa uma 

série de atividades setoriais que se pensadas individualmente não teriam atratividade 

suficiente para serem desenvolvidas e ainda diminuindo o custo de transação do 

complexo ciclo de aprovação de projetos individuais. 

Dito isso, o presente trabalho tem como objetivo apresentar os êxitos e os desafios do 

MDL, analisar o novo MDL programático e seus primeiros resultados e as novas 

perspectivas para o mecanismo, e fazer ainda estudos de caso da viabilidade da 

aplicação do mecanismo para dois dos programas brasileiros de incentivo ao uso de 

energia renovável, o Programa Nacional do Biodiesel (PNPB) e o Programa de 

Incentivo as Fontes Alternativas de Energia (PROINFA), a motivação para a análise 

desses programas se deu pelo fato desses programas, apesar de terem sido criados com 

objetivo principal de diversificação da matriz energética brasileira entre outros fatores, 

acabaram sendo potencialmente redutores de emissões de GEE e contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável estando, portanto, de acordo com os princípios do MDL. 

O trabalho se divide em três capítulos. O Capítulo I abrange a descrição do fenômeno 

do efeito estufa, a questão das mudanças climáticas e seus possíveis impactos. 
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O Capítulo II apresenta os mecanismos do Protocolo de Quioto para mitigação das 

mudanças climáticas e os resultados obtidos por esses mecanismos. 

Capítulo III apresenta a evolução do MDL e surgimento do MDL programático e seus 

primeiros resultados 

Capítulo IV apresenta os estudos de caso de aplicação do MDL aos dois programas 

brasileiros de energia renovável, PNPB e PROINFA.  



 

5 
 

1.  O EFEITO ESTUFA E AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

1.1  O efeito estufa 

A Terra recebe a energia do Sol na forma de luz, ou raios ultravioletas, absorve uma 

parte e devolve o restante para o espaço, na forma de radiação térmica, ou raios 

infravermelhos. Na atmosfera existe uma capa de gases que envolvem o planeta, os 

chamados gases de efeito estufa (GEE), responsáveis por reter uma parte dessa energia 

térmica. Este fenômeno é conhecido como "efeito estufa natural". Se não houvesse a 

ocorrência desse fenômeno, ou seja, se toda a radiação solar que incidisse sobre o 

planeta fosse integralmente devolvida ao espaço, a temperatura da Terra seria 30 graus 

inferiores à de hoje, e o planeta estaria permanentemente coberto por uma camada de 

gelo. Esse efeito é fundamental para a manutenção da temperatura do planeta na média 

de 15ºC (IPCC, 2001). 

 

Figura 1 – O Efeito Estufa 

Fonte: www.ambientalpartner.com.br/neu.htm 

Os GEE importantes para o balanço energético terrestre são: vapor de água (H2O); 

dióxido de carbono (CO2); metano (CH4); ozônio (O3) e óxido nitroso (N2O). O 

aumento na concentração desses gases aumenta a retenção de calor do sol, podendo 

causar, assim, mudanças na temperatura terrestre. 

Os processos que induzem as mudanças do clima do planeta podem ser divididos em 

internos e externos. Os processos externos ocorrem fora da Terra, como por exemplo, as 
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mudanças da órbita do planeta ao redor do sol e a quantidade de energia emitida pelo 

sol. Os processos internos ocorrem, nos oceanos, na atmosfera, na biosfera e nos 

sistemas geológicos, e incluem as alterações na circulação oceânica e atmosférica e as 

mudanças na composição dos gases atmosféricos (ICLEI, 2005). 

Na história da Terra, o clima global tem variado ao longo de milhões de anos e deverá 

continuar a se comportar assim por processos naturais. No entanto, o planeta abriga hoje 

uma população crescente de 6,6 bilhões de habitantes, cujos ecossistemas, estruturas 

urbanas e agricultura se baseiam um crescente aumento da ação antrópica no planeta.  

Desde a Revolução Industrial aos dias atuais a fonte de geração de energia esteve 

baseada em consumo de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo, as emissões 

decorrentes desse consumo além de outras atividades humanas, como a geração de 

resíduos orgânicos que se decompõem, a agricultura, a pastagem, a mudança do uso do 

solo, através do desmatamento e do processo de urbanização, são importantes 

contribuintes para a alteração da composição dos gases atmosféricos. 

Segundo os relatórios científicos publicados pelo Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas (IPCC), desde a Revolução Industrial, os níveis de CO2 

aumentaram em volume, de 280ppm (partes por milhão) no período pré-industrial para 

quase 380ppm em 2005. No mesmo período, o CH4 teve seu nível de concentração 

aumentado em volume de 700 ppb (partes por bilhão) para 1.744 ppb e o N2O, de 280 

ppb para 318 ppb (IPCC, 2007). 

TABELA 1 – Concentração Atmosférica Global de GEE e seu tempo de vida. 

GEE 

Concentração 

Pré – Industrial 

em 1750 

Concentraç

ão em 2005 

Anos de 

Vida na 

Atmosfera  

Variação  
Fontes Emissoras (Naturais e 

Antropogênicas) 

CO2 280 ppm 377,1 ppm 50 – 200 * 35% 

Decomposição orgânica; Queima de 
combustíveis fósseis; Desmatamento; 
Queimada de biomassa; Mudanças no 
uso do solo 

CH4 0,7 ppm 1,774 ppm 12 ** 155% 

Decomposição orgânica; Extração de 
petróleo e ás natural; Queima de 
biomassa; queima de combustíveis 
fósseis  

N2O 280 ppb 318,6 ppb 114 18% 
Manejo animal, Fertilizantes; Cultivo 
do Solo;  

SF6 0 4,2 ppt 3,2  -   
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Notas: (1) O tempo de não pode ser definido para o CO2 por causa das diferentes taxas de 
seqüestro dos vários processos de remoção; (2) Esse tempo de vida foi definido como tempo 
ajustado que leva em consideração o efeito indireto do gás em seu próprio tempo de 
permanência; (3) HFCs, PFCs, SF6, CFCs e halons são gases sintéticos e não existiam na 
atmosfera antes do século XX. 

Fonte: Adaptação do IPCC, 2007 

Nota-se que dentre os gases de efeito estufa de origem antropogênica, o CO2 é o mais 

importante em termos de emissões, de concentrações e de absorção de energia. Segundo 

CONEJERO (2006, p. 116), o CO2 é responsável por mais de 60% da aceleração do 

efeito estufa. As emissões históricas dos combustíveis fósseis caracterizam o problema 

mais grave para o aumento da concentração atmosférica do CO2. Desde 1750 dois 

terços das emissões de CO2 vieram da queima de combustíveis fósseis e um terço de 

mudanças de uso no solo (IPCC, 2007, AR4) 

O metano (CH4) vem em seguida, com 20% de participação nesse fenômeno, o CH4 

também é um importante GEE de origem antropogênica, mas as fontes individuais de 

CH4 não são bem quantificadas, havendo uma diferença de seis vezes entre as maiores e 

menores estimativas. Relativo às emissoes antrópicas destaca-se agricultura de arroz, 

criação de ruminantes, vazamentos de gás natural, resíduos, mineração de carvão e 

queima de biomassa.   

O óxido nitroso (N2O), o ozônio e os outros gases, juntos, respondem por 20% da piora 

das condições atmosféricas. O N2O é o terceiro GEE mais importante em termos de 

emissões antrópicas, principalmente tendo como fontes o manejo agrícola, combustão 

de combustíveis fósseis, manejo de esterco animal (ROTMANS e SWART, 1990 apud 

CAMPOS, 2007). 

Há também as emissões de gases sintéticos resultantes de atividades exclusivamente 

humanas como: Hidrofluorcarbonos (HFCs); Perfluorcarbonetos (PFCs); Hexafluoreta 

de Enxofre (SF6) (IPCC, 2001). 

Os principais setores econômicos responsáveis pelo aumento da emissão desses gases, 

por meio da ação antrópica são: energia, transporte, emissões fugitivas de combustíveis, 

combustíveis sólidos, petróleo e gás natural, processos industriais, produtos minerais, 

indústria química, produção de halocarbonos e hexafluoreto de enxofre, consumo de 
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halocarbonos e hexafluoreto de enxofre, agricultura, uso do solo, mudança no uso do 

solo e floresta e tratamento de esgoto.  

 

Figura 2 - Origem das Emissões Antrópicas de GEE em 2004. 

Fonte: IPCC 2007, (AR4, WGIII) 

 

1.2  O aquecimento global e as mudanças climáticas  

O maior desafio ambiental atual para a sociedade, são as mudanças climáticas globais, 

resultantes da intensificação do efeito estufa, com escala e magnitude de impactos que 

ameaçam os sistemas humanos e, sobretudo, os sistemas naturais, os quais sustentam as 

formas de vida na Terra. A percepção quase consensual das alterações do clima foi 

construída passo a passo e hoje está, praticamente, consolidada no meio acadêmico.  

Hoje há praticamente consenso entre os cientistas de que este a intensificação do efeito 

estufa poderá colocar em risco a vida no planeta. 

São notórias as evidências observacionais dos impactos climáticos: o aquecimento 

global, a maior freqüência e intensidade de eventos climáticos extremos, alterações nos 

regimes de chuvas, perturbações nas correntes marinhas, retração das geleiras e 

elevação do nível os oceanos são algumas de suas manifestações (Cadernos NAE, 

vol.II, 2005). 
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As observações climáticas mais recentes apontam que as mudanças no clima já vêm 

ocorrendo em todo mundo (IPCC, 2007, AR4). O item 1.3 abaixo apresentará com mais 

detalhes o quadro atual climático e suas previsões de acordo com as pesquisas 

realizadas pela comunidade científica especializada no tema.  

1.3  Quadro atual do clima e previsões futuras sobre o aquecimento 

global  

Segundo estudos e previsões científicas o aumento da concentração de GEE na 

atmosfera poderá causar uma mudança no clima do planeta com conseqüências drásticas 

para a humanidade.  

O Terceiro Relatório de Avaliação do IPCC (TAR)1 de 2001 elaborado em cooperação 

com a Organização Meteorológica Mundial (WMO), indicou que a temperatura global 

da superfície da Terra havia aumentado em aproximadamente 0,7ºC e o nível médio do 

mar elevando-se em 0,17 metros  no século XX. Desde 1970, tem aumentado à 

freqüência e intensidade de eventos extremos como secas, inundações e tempestades 

(IPCC, 2001b).  

Já o mais recente Relatório do IPCC, divulgado em 2 de fevereiro de 2007, estimou que 

as temperaturas médias globais podem aumentar de 1,8 a 4,0ºC durante o período de 

1990 a 2100 e  trouxe como novidade, a atribuição “muito provável” que o clima da 

Terra não teria mudado como vem ocorrendo se não fosse a ação do homem. Importante 

destacar que o relatório de 2001, qualificava essa alteração por força de ações antrópicas 

como “provável” e, em um relatório desse porte, que envolve cientistas do mundo 

inteiro e depende da aprovação de representantes de governos do mundo todo, o 

acréscimo do “é muito” ao provável faz a possibilidade de a ação do homem ter efeito 

decisivo no aquecimento passar de um intervalo de 66 a 90% para um intervalo de 90 a 

99% de probabilidade sobre essa má influência. (IPCC, 2007; Leite, 2007, p. 2). 

Esse mesmo relatório do IPCC aponta que, mesmo que nenhuma nova emissão de GEE 

fosse feita, a temperatura da Terra se elevaria em 0,1°C por década até 2030 (IPCC, 

2007b, AR4). 

                                                 
1 Thrid Assessment Report of Intergovernamental Panel Of Climate Change 
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Parte da preocupação com a mudança climática é de que ela ultrapasse os limites de 

resistência dos sistemas naturais, dentro dos quais participa o homem. Segundo o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2007) e o IPCC a 

fronteira que distingue as alterações climáticas entre seguras e as perigosas, aponta um 

máximo razoável de 2°C no aumento da temperatura (relativo ao período pré-

industrial). Acima desse limite, os riscos climáticos podem ser catastróficos.  

Os efeitos previstos até o momento, e considerados conservadores por alguns analistas, 

incluem: alteração drástica nos regimes de chuvas, acentuando as áreas de seca e de 

precipitação exagerada; aumento da força dos furacões, elevação do nível do mar, como 

representados na tabela 2 abaixo (IPCC, 2007, AR4).  

Tabela 2 – Tendências recentes e projeções de eventos extremos 

Fenômeno e 
Tendência 

Probabilidade de que a 
tendência tenha se verificado 
no final do século XX (a 
partir de 1960) 

Probabilidade de 
Contribuição Humana 
à Tendência 
Observada 

Probabilidades de 
Tendências Futuras 
baseadas em projeções 
para o século 21 

Na maior parte 
das áreas 
terrestres, dias e 
noites mais 
quentes e menos 
dias e noites mais 
frios, e uma 
freqüência maior 
de dias e noites 
muito quentes.  

Muito provável Provável Praticamente certo 

Surtos e ondas de 
calor com maior 
freqüência na 
maior parte das 
regiões terrestres 

Muito provável Mais provável que não 
provável 

Muito provável 

Eventos de 
precipitação 
extrema. Maior 
freqüência de 
chuvas fortes na 
maior parte das 
áreas terrestres 

Provável Mais provável que não 
provável 

Muito provável 

Aumento de 
áreas afetadas 
por secas 

Provável em muitas regiões 
desde 1970 

Mais provável que não 
provável 

Provável 

Aumento de 
atividades de 

Provável em muitas regiões 
desde 1970 

Mais provável que não 
provável 

Provável 
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ciclones tropicais 
intensas 

Maior incidência 
de nível do mar 
extremamente 
alto (exclusive 
tsunamis) 

Provável Mais provável que não 
provável 

Provável 

Fonte: IPCC, 2007 

Importante ressaltar que as mudanças climáticas representam um problema para a 

humanidade de conotações complexas. Se por um lado os GEE são acumulativos e 

irreversíveis, permanecendo dentro da atmosfera por séculos e sendo capazes de 

intensificar processos que podem durar por muitas gerações, por outro, a atmosfera não 

faz distinção de emissões e faz com que exista interdependência ecológica entre as 

regiões do mundo, ela recebe os GEE e não distingue o país de origem, dessa forma, os 

efeitos dos GEE emitidos nos Estados Unidos podem ser sentidos nos países da África 

ou da América Latina, e vice-versa (IPCC, 2007b; PNUD, 2007).  

Sendo assim a problemática da mudança do clima manifesta uma dupla desigualdade 

entre as regiões do mundo. Em primeiro lugar, há diferenças no volume de emissões de 

GEE entre os países, para o qual, as evidências designam maior responsabilidade para 

os países industrializados. Em segundo lugar, há desigualdade na distribuição dos 

impactos das alterações climáticas, pois estes surgem em proporções diferentes e por 

eventos climáticos distintos para cada país. Além disso, os impactos são diferenciados, 

porque as perturbações climáticas interagem com fatores de vulnerabilidade pré-

existente de cada país relacionado com exposição devida à localização geográfica, 

sensibilidade de acordo com a dependência na agricultura e nos serviços dos 

ecossistemas e capacidade de adaptação definida por aspectos sociais, econômicos, 

institucionais, políticos e dotação dos recursos naturais. 

Apesar do fenômeno da mudança climática não ser explicado pela renda, são os países 

pobres os que devem enfrentar os maiores riscos, embora não sejam responsáveis pela 

maior emissão de GEE. Estes países são mais vulneráveis por estarem localizados em 

regiões mais quentes e de maior exposição a eventos extremos, por dependerem mais da 

agricultura e dos ecossistemas e por sua limitada capacidade de adaptação, a qual, por 

sua vez, deve-se à deficiente prestação de serviços públicos, como energia, água e 
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saneamento básico, limitado acesso a serviços de saúde e educação, precária infra-

estrutura física, maior pobreza e desigualdade, condições ecológicas mais fragilizadas, 

limitado acesso à informação e a seguros de proteção social (PNUD, 2007; STERN, 

2006).  

Os maiores riscos devem ser para países localizados nos trópicos, onde se encontra a 

maior parte de países em desenvolvimento conforme pode ser visto na tabela 3 abaixo 

(PNUD, 2007; STERN, 2006).  

Tabela 3 – Previsões de impactos nas diversas regiões do mundo 

Região Prováveis Impactos 

1. África -  um dos continentes 
mais vulneráveis por causa de 
múltiplas tensões e da baixa 
capacidade de adaptação 

a. Diminuição da Produção Agrícola 

b.Diminuição da disponibilidade de água doce 

c. Diminuição da atividade pesqueira 

d. Diminuição oferta de alimentos 

e. Aumento de vetores de diversas doenças 

f. Aumento da desertificação 

g. Extinção de animais e plantas 

2. Ásia a. Diminuição da Produção Agrícola 

b.Derretimento das geleiras do Himalaia, aumentando 
inundações e avalanches 

c.Diminuição da disponibilidade de água doce 

d. Aumentos de inundações do mar nas regiões costeiras 
deverá deslocar dezenas de milhões de pessoas 

e. Risco de fome  

f. Aumento de vetores de diversas doenças 

3. Austrália e Nova Zelândia a. Diminuição na disponibilidade de água 

b. Perda significativa de biodiversidade 

c.Aumento da freqüência de tempestades e inundações 
costeiras 

d. Diminuição da Produção Agrícola 

e. Aumento de secas e incêndios 

 

4. Europa a. Desaparecimento de geleiras nos Alpes 

b.Aumento da produção agrícola em algumas regiões 

c. Aumento de ondas de calor 

d.Impactos negativos no turismo 
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5. América Latina a. Diminuição da Produção Agrícola 

b. Substituição gradual de floresta tropical por savanas no 
leste da Amazônia 

c. Risco de perda significativa de biodiversidade 

d. Desertificação 

e. Aumento de vetores de diversas doenças 

6. Ámerica do Norte a. Aumento da produção agrícola em algumas regiões 

b. Grande Risco de incêndios 

c. Aumento de ondas de calor 

7. Regiões Polares a. Diminuição da Calota Polar 

b. Extinção de animais e plantas 

8. Pequenas Ilhas a. Aumento do nível do mar e marés de tempestades 
deverão deslocar dezenas de milhões de pessoas 

b. Diminuição da disponibilidade de água 

c. Diminuição da atividade pesqueira 

d. Diminuição do turismo 

e. Aumento de vetores de diversas doenças 

Fonte: IPCC, 2007, AR4 

A velocidade e a intensidade observadas no aumento da temperatura são incompatíveis 

com os tempos necessários à adaptação natural dos ecossistemas. Estas mudanças têm 

efeitos sobre o habitat de diversos animais e plantas, podendo levar à extinção de várias 

espécies. Afetam também a saúde pública com o aumento de diversas doenças como a 

dengue e a febre amarela. Além disso, as mudanças no regime de chuvas podem 

ameaçar seriamente a segurança alimentar de grandes populações e a oferta de água, 

sem falar no aumento de intensidade e ocorrência de eventos climáticos extremos, como 

tufões e furacões. 

1.4  Histórico das negociações internacionais sobre o clima  

Como identificado no item anterior, a grande maioria dos impactos do aquecimento 

global previstos são negativos e podem trazer enormes prejuízos para a humanidade. 

Para tentar minimizar os impactos previstos, a comunidade internacional vem há algum 

tempo debatendo o tema do clima em foros e conferências internacionais.  
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Há tempos a comunidade internacional se deu conta dos efeitos danosos que a emissão 

dos GEE, ligados à queima de combustíveis fósseis, como o carvão mineral e o 

petróleo, provocam à atmosfera. O primeiro sinal de preocupação deu-se com a 

realização da primeira Conferência Mundial sobre o Clima pela Organização 

Meteorológica Mundial das Nações Unidas (WMO, sigla em inglês) em fevereiro de 

1979. A Conferência reconheceu a mudança do clima como um problema grave e de 

interesse global.  

Naquela ocasião, os diversos países participantes chegaram à conclusão de que a 

queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e as mudanças no uso do solo 

aumentaram o montante de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera em 15% durante o 

período de 100 anos que precedera a Conferência (BRAZ, 2000, pg. 140). 

O esforço iniciado nessa Conferência Mundial sobre o Clima teve continuidade, e a 

década de 80 foi marcada por diversas conferências intergovernamentais sobre o tema, 

que traduziram a importância crescente do assunto. 

Reconhecendo a necessidade de se obter informações confiáveis e atualizadas, a 

Organização Meteorológica Mundial (WMO) e o Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUMA) criaram o Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas (IPCC) em 1988, com a finalidade de avaliar o fenômeno científico do 

aquecimento global e seus efeitos sobre a humanidade. Para a elaboração do seu 

Primeiro Relatório de Avaliação, as centenas de cientistas que compunham o IPPC 

criaram três grupos de trabalho, que permanecem até os dias de hoje e que se propõe a 

tratar, respectivamente, da análise das informações científicas relativas ao fenômeno 

(Grupo I: Avaliação Científica), da avaliação dos possíveis impactos dos efeitos 

adversos da mudança do clima, vulnerabilidades socioeconômicos e ambientais e 

estratégias de adaptação (Grupo II: Impactos. Adaptação e Vulnerabilidades), e da 

formulação de estratégias e opções econômicas de mitigação das mudanças climáticas 

(Grupo III: Mitigação).  

Em novembro de 1990, como reação imediata a publicação do Primeiro Relatório de 

Avaliação do IPPC, 137 países se reuniram na Segunda Conferência Mundial sobre o 

Clima, realizada em Genebra, e, com base na política de estabilização dos níveis de 

CO2 adotada pelos Conselhos de Energia e Meio Ambiente da Comunidade Européia 
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dias antes, decidiram utilizar o ano de 1990 como referência para as políticas de 

emissão de CO2 a serem formuladas dali por diante. 

O pronunciamento final da Conferência deixou claro que os países participantes 

entendiam ser urgente as tomadas de medidas para conter as emissões de GEE, bem 

como o princípio de que os esforços de cada país deveriam ser diferenciados, de forma 

que cada país tivesse responsabilidades de redução de emissões compatíveis com a sua 

história e realidade. 

Os anos 90 consolidaram a questão das mudanças climáticas como um problema sério 

de grandes implicações ao bem-estar da humanidade e à sobrevivência do planeta. Após 

avaliação da situação climática do planeta procedida pelo IPCC foram estabelecidas 

negociações, com vistas à criação de uma Convenção que estabelecesse a base para a 

cooperação internacional sobre as questões técnicas e políticas relacionadas ao 

aquecimento global. (CENTRO CLIMA,s.d.)  

Em 1992, o Rio de Janeiro recebeu representantes de 178 Governos, que entre os dias 1º 

e 12 de junho de 1992, participaram da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (a Eco/92). Dentre os principais resultados da ECO/92, 

destacou-se a a instituição da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 

Climáticas, também conhecida como Convenção do Clima (CQNUMC, ou UNFCCC 

em inglês) assinada primeiramente pelo Brasil e por mais de 154 outras nações e pela 

União Européia (MCT, 2002) 

A Convenção-Quadro trouxe a proposta de que se realizassem conferências anuais sobre 

o clima para monitorar os progressos obtidos e revisar as medidas tomadas no sentido 

de atenuar o problema do aquecimento global. 

A Convenção-Quadro se baseou em vários princípios como o princípio das 

responsabilidades comuns, porém diferenciadas entre os países, reconhecendo a 

distinção de responsabilidade e futuros compromissos para cada grupo de países na 

redução de suas emissões de GEE. Tal conceito recebeu a denominação de common but 

differentiated responsibility (CBDR), e se baseia, primeiramente, na noção de que 

somente por meio da cooperação internacional se poderá solucionar um problema da 

magnitude do aquecimento global.  
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A CBDR baseia-se ainda na idéia de que as condições econômico-sociais dos diversos 

países fazem com que suas respectivas capacidades de resposta ao fenômeno do 

aquecimento global sejam diferentes entre si, e que os países industrializados, sendo os 

maiores responsáveis, em termos históricos e atuais, pelas emissões de gases na 

atmosfera, devem ser alvo das ações mais radicais e imediatas para amenizar o 

problema. 

Assim, a Convenção-Quadro estabeleceu que países industrializados e de economias em 

transição (listados no Anexo I da Convenção2) deveriam conduzir os maiores esforços 

na mitigação das mudanças climáticas.  

A Convenção teve como objetivo último a estabilização da concentração de GEE na 

atmosfera em tal nível que pudesse prevenir a interferência perigosa antropogênica no 

sistema do clima, permitindo que os ecossistemas se adaptassem naturalmente à 

mudança climática  (apud MAROUN, 2007) 

A Convenção do Clima entrou em vigor em 21 de março de 1994 e até 2007 havia sido 

assinada por 190 países. A Convenção tem como órgão supremo a Conferência das 

Partes (COP – Conference of Parties), composta pelos países signatários, que se reúnem 

anualmente para discutir os aspectos do clima mundial, o cumprimento de metas 

propostas, novas questões científicas e a eficácia dos programas já lançados. 

A primeira reunião aconteceu em Berlim, na Alemanha em 1995 e até 2008 foram 

realizados 14 encontros. Apresenta se a seguir, na tabela 4, um resumo de todas as 

Conferências ocorridas até o presente.  

 

 

 

 

                                                 
2 Fazem parte do Anexo I os países industrializados membros da OECD (Organisation for Economic Co-
operatio and Development), exceto México e Coréia do Sul, além dos países em processo de transiçao 
para economias de mercado. A lista de países membros do Anexo I encontra se no Anexo I dessa 
dissertação 



 

17 
 

 

 

Tabela 4 – Resumo das reuniões anuais da Convenção do Clima 

COP 1 
1995, Berlim. Alerta sobre a necessidade de redução de GEE para mitigação das 
mudanças climáticas, estabeleceu que países industrializados deveriam reduzir suas 
emissões; Mandato de Berlim 

COP 2 1996, Gênova. Países em desenvolvimento deveriam receber assistência tecnológica 
e financeira. 

COP 3 
1997, Quioto. Estabeleceu o Protocolo de Quioto. Estipulou que países do Anexo I da 
Convenção do Clima deveriam reduzir em 5,2% suas emissões de GEE baseado nos 
níveis de 1990. 

COP 4 
1998, Buenos Aires. Inicio das discussões e negociações relacionadas às regras e 
procedimentos de como o Protocolo seria implementado na prática. Estabelecimento 
do Plano de Ação de Buenos Aires 

COP 5 

1999, Bonn. Tentativa de implementação do Plano de Ação de Buenos Aires e 
destaca-se o inicio da abordagem de aspectos concernentes ao Uso da Terra, 
Mudança de Uso da Terra e Florestas (LULUCF, de Land Use, Land Use Change 
and Forestry) 

COP 6 *    
(1 parte) 

2000, Haia. Discussões a cerca das regulamentações do MDL e do Comércio de 
Emissões. Também não se chegou a um acordo quanto às propostas relativas ao 
LULUCF  

COP 6     
(2 parte) 

2001, Bonn. Após a saída dos EUA do Protocolo a COP 6 implementou o Acordo de 
Bonn, um pacote com as soluções possíveis de consenso sobre os temas mais 
controversos das negociações essa COP ficou conhecida como a conferência que 
salvou o protocolo.  

COP 7 
2001, Marraqueche. Estabeleceu regras operacionais para implementação dos 
mecanismos do Protocolo de Quioto: MDL, Implementação Conjunta e Comércio de 
Emissões e LULUCF 

COP 8 

2002, Nova Deli. Foram apresentados diversos projetos no escopo do MDL, 
evidenciando a formação de mercados para o comércio de créditos de carbono e 
iniciativas como o PCF – Prototype Carbon Fund, e CCX - Chicago Climate 
Exchange, etc 
 

COP 9 
2003, Milão. Teve como ponto forte a discussão sobre as regras e procedimentos 
para projetos florestais no âmbito do MDL. Prosseguimento do debate sobre a 
ratificação de Quioto. 
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COP 10 

 
2004, Buenos Aires. Destaca-se pela confirmação da entrada em vigor do Protocolo 
de Quioto a partir de 16 de fevereiro de 2005. A concretização do documento se deu 
com a ratificação da Rússia (membro do Anexo I), o que possibilitou reunir o número 
mínimo de países responsáveis pelos maiores índices de emissão de GEE, 
comprometidos com as metas estabelecidas. 

COP 11 

 
2005, Montreal. Ocorreu concomitantemente com a primeira reunião das Partes para 
o Protocolo de Quioto (MOP 1).As discussões têm seu foco direcionado para as 
perspectivas pós 2012. Associações ambientais da Europa apontam para a 
necessidade de uma redução de 20 a 30% das emissões de GEE (com base em 
1990) até 2030,e de 60% a 80% até 2050 
 

COP 12 

 
2006, Nairobi. COP-12 – Representantes assumiram o compromisso de levar aos 
seus países a missão de rever os prós e os contras do Protocolo de Quioto. 
Definiu condições de operacionalização do Fundo Especial de Mudanças Climáticas, 
solicitando ao GEF a devida prioridade para os projetos de Adaptação e dinamização 
dos seus programas. 
 

COP 13 
2007, Bali. Ocorreu após a divulgação do relatório do IPCC. A Austrália ratifica o 
Protocolo de Quioto. Discussão sobre um novo acordo para conter as alterações 
climáticas no pós 2012. 

COP 14 

2008, Poznan. Começou a ser delineado o próximo acordo, com instrumentos como 
um fundo de adaptação e o plano de Redução de Emissões por Desmatamento e 
Degradação (REDD), mas falhou em definir metas de emissões para países em 
desenvolvimento. 

Nota: A sexta Conferência das Partes foi realizada em dois períodos, uma vez que no primeiro 
encontro não houve acordo em questões essenciais citadas no Plano de Ação de Buenos 
Aires. 

Fonte: Elaboração própria adaptado da UNFCCC e MCT, 2009 

 

De acordo com o resumo das negociações sobre o clima destaca-se a COP 3 realizada 

em Quioto em 1997 como a mais importante, uma vez que durante sua realização foi 

adotado o Protocolo de Quioto, acordo que definiu metas quantitativas de redução de 

emissões de GEE para os países do industrializados incluídos no Anexo I.  Destaca-se 

também a COP 7, que regulamentou os mecanismos propostos no Protocolo pelos 

Acordos de Marraqueche. 
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 2.  O PROTOCOLO DE QUIOTO E SEUS MECANISMOS 

2.1  As Metas de Emissões 

Protocolos são acordos internacionais independentes ligados a um documento já 

existente. Assim, em 1997 em Quioto no Japão, com base nas evidências científicas e 

negociações entre os países signatários da Convenção, foi estabelecido o Protocolo de 

Quioto, regulamentando os compromissos assumidos na Convenção do Clima, 

propondo inclusive as metas e prazos para seu cumprimento pelos países do Anexo I. 

O Protocolo significou o primeiro documento sob o qual os países signatários da 

Convenção do Clima assumiram compromissos específicos com relação à redução da 

emissão de GEE. 

O Protocolo estabeleceu para os países industrializados uma redução média de 5,2%  de 

emissões de GEE em relação as emissões de 1990, que deveriam ser atingidas no 

primeiro périodo de compromisso definido como os anos de 2008-2012, considerando 

se os seis principais GEE, quais sejam: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido 

nitroso (N2O), hidrofluorcarbonos (HFCs), perfluorcarbonos (PFCs) e hexafluoreto de 

enxofre (SF6).  

Um dos maiores desafios do Protocolo foi definir como os 39 países desenvolvidos 

poderiam dividir a responsabilidade para alcançar as metas propostas. Devido às 

diferenças de matriz energética, recursos, população, tradições e outros fatores, não 

seria possível reunir todos em um único bloco (ICLEI, 2005). 

Depois de intensas negociações, onde cada país ofereceu suas possíveis metas de 

redução sem relação direta com qualquer critério de responsabilidade desses países, o 

Protocolo atribuiu uma meta para cada um deles, conforme a tabela 5 a seguir. 
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Tabela 5 – Países do Anexo I do Protocolo de Quioto e suas respectivas metas 

País Meta (1990**-2008/2012) 

União Européia* , Bulgária, República Tcheca, 
Estônia, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Mônaco, 

România, Eslováquia, Eslovênia, Suiça 

- 8% 

Estados Unidos*** -7% 

Canadá, Hungria, Japão, Polônia - 6% 

Croácia - 5% 

Nova Zelândia, Federação Russa, Ucrânia**** 0 

Noruega + 1% 

Austrália + 8% 

Islândia + 10% 

Notas: * A União Européia fez um acordo interno para atender a seus diversos membros e 
ainda assim atingir sua meta de 8%; ** Alguns países em economia em transição para o 
sistema de mercado têm outra referência que não 1990;  *** Os Estados Unidos não ratificaram 
o Protocolo de Quioto; **** Esses países devem estabilizar suas emissões 

Fonte: IPCC, 2001. 

 

Para entrar em vigor o Protocolo precisou ser ratificado por, pelo menos, 55 partes da 

Convenção do Clima, totalizando um mínimo de 55% das emissões totais de CO2, 

referentes a 1990. Essa condição foi atingida em novembro de 2004, durante a COP 10, 

com a adesão da Rússia, segundo maior emissor de GEE do mundo. O Protocolo 

finalmente entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005 (Cadernos NAE , vol.II, 2005). 

No entanto, os Estado Unidos, maior emissor mundial, com cerca de 21% das emissões3 

apesar de signatários da Convenção do Clima, optaram por não ratificar o Protocolo por 

considerá-lo ineficiente, inadequado, de alto custo e prejudicial aos interesses norte-

americanos, podendo ameaçar a competitividade de seus produtos, além disso 

protestaram contra a falta de metas de emissões para os países em desenvolvimento.  

Os países em desenvolvimento não foram incluídos na obrigação de redução de 

emissões do Protocolo, mas assumiram compromissos de criar programas internos de 

redução de emissões.  

                                                 
3 Navigating the Numbers: Greenhouse Gas Data and Inernational Climate Policy, CAIT/WRI/2005 
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As reduções às quais os países do Anexo B se comprometeram sujeitam-se a três 

parâmetros: o período de compromisso (commitment period), as linhas de base (ou nível 

de referência ou baselines), sobre os quais as reduções devem ser medidas e o gás de 

efeito estufa a que se refere a redução. Quanto ao primeiro parâmetro, o período de 

compromisso para a implementação de medidas e verificação das reduções acordadas 

foi estabelecido como sendo de 2008 a 2012. Quanto ao segundo parâmetro, ficou 

acordado que as reduções de emissões tomariam por base os níveis de emissões 

verificados no ano de 1990, com relação às emissões de CO2, CH4 e N2O, ou 1995, 

com relação às emissões de gases substitutos do CFC. Países cujas economias se 

encontrassem em transição naquela ocasião, como era o caso da Polônia, Hungria, 

Romênia e Eslováquia, poderiam ainda utilizar outros anos como baselines, caso tais 

outros anos fossem acordados para a submissão de seus primeiros relatórios nacionais 

de emissões. Já o terceiro parâmetro, trata se do Potencial de Aquecimento Global 

parâmetro proposto pelo IPCC (Global Warming Potential – GWP, sigla em inglês) que 

serve para comparar os gases do efeito estufa entre si, que possuem diferentes impactos 

sobre o clima, é um termo de equivalência, que considera os diferentes potenciais de 

aquecimento global com relação ao CO2, há discordâncias em relação ao cálculo deste 

parâmetro, no entanto ainda continua sendo usado como parâmetro de equivalência.  

Tabela 6 – Potencial de Aquecimento Global dos gases de efeito estufa. 

GEE GWP* 

Dióxido de Carbono (CO2) 1 

Metano (CH4) 23 

Óxido Nitroso (N2O) 296 

Hidrofluorcarbono (HFC -23) 12.000 

Hexafluor Sulfeto(SF6) 22.200 
Nota: * Horizonte de tempo de 100 anos 

Fonte: IPCC, 2000 

Inegavelmente, as reduções às quais os países industrializados se comprometeram sob o 

Protocolo foram bastante ambiciosas, dada a alarmante situação que diz respeito a 

mudanças do clima mundial. E como toda a obrigação no âmbito da sociedade 
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internacional, quanto maior esforço e o custo demandado pelo acordo, maiores as 

chances de seu cumprimento ser interrompido, ou seja, o esforço passa a ser muito 

grande para a economia daquele país, a ponto de ele preferir renunciar um tratado 

internacional mesmo que tal comportamento venha a prejudicar sua imagem perante a 

comunidade internacional a arcar com tão alto custo. 

Mas diante do fato de o efeito estufa ser um fenômeno global, e não regional, tem se 

que as emissões de todo e qualquer país colaboram para a sua existência e expansão, e 

da mesma maneira as reduções obtidas por todo e qualquer país também contribuem 

para sua redução. 

Assim, uma forma de facilitar o alcance das metas comprometidas pelos países do 

Anexo I foi permitir, por meio dos mecanismos de flexibilização previstos pelo próprio 

Protocolo, que as reduções ocorram onde tenham o menor custo de implementação, uma 

vez que é indiferente o local onde as reduções ocorrem, pois o impacto na atmosfera é 

rigorosamente o mesmo, faz todo o sentido, economicamente, que tais reduções sejam 

implementadas a custos menores. 

Partindo-se desses pressupostos e do fato de países em desenvolvimento não terem 

metas de redução de emissões de GEE, o Protocolo de Quioto encontrou uma forma de 

mitigar o impacto econômico das reduções assumidas pelos países industrializados, o 

estabelecimento de três mecanismos de flexibilização conhecidos como: Comércio de 

Emissões - CE (Emission Trading - ET), Implementação Conjunta - IC (Joint 

Implementation – JI) e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL (Clean 

Development Mechanism – CDM).  

Durante a COP 7, realizada nos meses de outubro e novembro de 2001, as partes 

signatárias do Protocolo de Quioto adotaram um conjunto de decisões e regras sobre 

esses mecanismos por meio dos chamados Acordos de Marraqueche, expandindo 

consideravelmente os dispositivos do Protocolo com relação a eles. As decisões 

contidas nos Acordos de Marraqueche trataram, em linhas gerais, da determinação dos 

princípios, da natureza, do escopo, das modalidades e dos procedimentos aplicáveis aos 

três mecanismos flexibilização.  
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É importante ressaltar que a mesma COP 7 destacou que os mecanismos previstos no 

Protocolo não criaram qualquer direito ou prerrogativa para qualquer tipo de emissão, 

um dos principais temores acerca de possível interpretação, exigindo especificamente 

que os países signatários, implementassem medidas domésticas significativas de 

redução de emissões,  sem perder de vista o objetivo principal, qual seja, a redução 

global de emissões de forma que se evite a intensificação do efeito estufa. 

Contudo, o Protocolo não prevê um limite mínimo à parcela doméstica das reduções de 

emissões, em relação àquelas obtidas por meio de um dos mecanismos, limitando-se a 

exigir que tal parcela doméstica seja significativa, e que os mecanismos sejam 

suplementares as ações internas. Para tanto, as partes signatárias devem fornecer 

relatórios periódicos (comunicados nacionais), os quais devem demonstrar 

detalhadamente a utilização de todos os mecanismos, de forma obrigatoriamente 

complementar a medidas domésticas, demonstrando também o fato de seu esforço para 

redução estar sendo significativo. 

As regras operacionais para cada um dos mecanismos baseiam-se nos princípios da 

abertura e da transparência. Dessa forma, toda informação não tida como confidencial 

ou sigilosa deverá ser disponibilizada para o público, inclusive pela internet. Da mesma 

forma, os procedimentos e regras referentes aos mecanismos serão sempre abertos e 

disponíveis publicamente. 

A partir do Protocolo de Quioto e dos Acordos de Marraqueche ficou claro que o 

mercado poderia auxiliar no processo de redução de emissões de GEE, através da 

proposta de se transacionar reduções de emissões, semelhante a mecanismos anteriores 

existentes para gases poluidores já implementados anteriormente na Europa e nos EUA.  

O modelo utilizado para estabelecer os mercados de carbono foi o mercado de troca de 

enxofre dos EUA. Em 1990, legisladores americanos criaram um limite total para as 

emissões de dióxido de enxofre – uma das principais causas da chuva ácida – exigindo 

um corte de 50% nas emissões, até 2010. Dentro de um regime normal de comando e 

controle, indústrias a base de carvão não teriam outra possibilidade, além da aquisição 

de tecnologias muito caras de controle de poluentes, para atingir suas metas. Ao invés 

disso, um sistema de mercado de reduções e comércio (cap and trade) foi adotado, 

permitindo que as empresas escolhessem entre a redução das suas emissões ou a compra 
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de permissões de emissões, vendidas por empresas que haviam cortado as suas além do 

necessário. As companhias ficaram motivadas a cortar suas emissões, pois elas 

poderiam vender suas permissões excedentes, enquanto aquelas que não conseguiam 

cortá-las tinham que comprar novas permissões ou enfrentar pesadas multas (IETA, 

2009). 
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2.2   Os Mecanismos do Protocolo de Quioto 

2.2.1  Implementação Conjunta 

O primeiro mecanismo, previsto pelo Protocolo de Quioto, é o mecanismo de 

Implementação Conjunta – IC ou (Joint Implementation - JI, sigla em inglês), proposto 

pelos EUA, pelo qual os países do Anexo I são autorizados a negociar, financiar e 

implementar projetos de redução de emissões de GEE em outros países também listados 

no Anexo I.  

Os projetos de IC dão origem à Unidades de Redução de Emissões (Emission Reduction 

Units – ERUs) resultantes de projetos destinados a reduzir emissões ou a removê-las por 

meio de sumidouros, cada unidade correspondendo a uma redução de uma tonelada 

métrica de emissões de CO2 equivalente4. 

As unidades de redução assim geradas podem ser usadas pelos países listados no Anexo 

I, por meio da transferência do crédito do país em que o projeto está sendo 

implementado para o país emissor, este pode comprar “créditos de carbono” e computar 

em suas cotas de redução de emissões.  

 Os projetos de implementação conjunta são considerados mais propícios a serem 

realizados em países cuja economia esteja em transição, como no caso dos países do 

antigo bloco socialista que se encontram listados no Anexo I5. Isso porque em tais 

países há ainda inúmeras oportunidades de modernização das usinas geradoras de 

energia, a um custo relativamente mais baixo que para outros países do Anexo I cuja 

economia já se encontre em estágio mais avançado de desenvolvimento. 

2.2.2  Comércio de Emissões 

O comércio de emissões - CE ou (Emission Trading – ET, sigla em inglês) é um 

instrumento de mercado que possibilita que os países do Anexo I, comprem cotas (ou 

permissões) de emissão, de outros países também do Anexo I que tenham conseguido 

reduzir suas emissões além de suas metas estabelecidas. O comércio pode ser realizado 

entre governos nacionais ou entre setores e ou empresas. Ou seja, um país (ou empresa) 

                                                 
4  Segundo Potencial de Aquecimento Global dos GEE citado anteriormente. 
5 É o caso da Bulgária, Croácia, República Tcheca, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia, 
Romênia, Rússia, Eslováquia, Eslovênia e Ucrânia. 
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que conseguir emitir menos do que sua cota pode vender a parte da cota não utilizada 

àquele que não consegue (ou não deseja) limitar suas emissões para atingir sua cota.6 

Os países incluídos no Anexo I poderão adquirir as permissões denominadas Unidades 

Equivalentes Atribuídas (UEA, ou AAUs – Assigned Amount Units) de outros países 

incluídos no Anexo I, onde presumidamente haja condições mais favoráveis para se 

atingir as metas de redução de emissões e, por isso, tenha havido um excedente de 

redução de emissões em relação a meta. Tais condições mais favoráveis podem consistir 

em melhor tecnologia disponível ou em melhores condições naturais para tanto, de 

modo que a adoção de medidas de redução de emissões seja economicamente mais 

viável (Cadernos NAE, vol.II, 2005). 

O mecanismo de venda de unidades de permissão de emissão trouxe, à época da 

elaboração de suas regras, grande preocupação quanto à possibilidade de um país, 

vislumbrando a obtenção de uma vantagem de curto prazo (os recursos obteníveis 

mediante a venda das unidades de emissões), vender tais unidades em número superior 

ao que efetivamente poderia, de forma que acabassem por não atingir, no prazo exigido, 

suas próprias metas de redução de emissões. Assim, foi exigido que cada país 

mantivesse um nível mínimo de AAUs em seu comunicado nacional para a chamada 

reserva para o período de compromisso.  

Um segundo problema em potencial identificado por ocasião da elaboração das 

diretrizes desse mecanismo dizia respeito à possível adoção, por alguns países, de 

estratégia baseada na obtenção de créditos, utilizando-se do mecanismo de comércio de 

emissões, em quantidade suficiente para atingir a meta total de redução sem que 

houvesse qualquer esforço doméstico nesse sentido. Contudo, os Acordos de 

Marraqueche determinaram que as transferências sob o mecanismo de comércio de 

emissões devem ser complementares às medidas domésticas adotadas por cada país.  

 

 

                                                 
6 A aquisição de cotas de emissão no mercado é interessante do ponto de vista econômico, quando o valor 
da cota é inferior ao custo de abatimento de das emissões, e vice-versa, quando o valor da cota for 
superior ao custo de abatimento, torna-se interessante vender as cotas no mercado e efetuar as reduções 
(Cadernos NAE, vol.II, 2005). 
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2.2.3  Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL, ou (Clean Development Mechanism 

– CDM, sigla em inglês) previsto no Artigo 12 do Protocolo de Quioto, é um 

instrumento de mercado multilateral que permite que governos ou investidores privados 

de países incluídos no Anexo I implementem projetos de redução de emissões no 

território de países não-listados no referido Anexo I. Em outras palavras, tal mecanismo 

segue o mesmo princípio do mecanismo de Implementação Conjunta, contudo tendo 

como hospedeiros países em desenvolvimento que não possuem metas de redução de 

emissões. 

O princípio básico do MDL é que países desenvolvidos possam investir em 

oportunidades de redução de emissões a custos menores nos países em 

desenvolvimento, em contrapartida os países em desenvolvimento beneficiam-se com o 

incremento do fluxo de investimentos direcionados a promoção do desenvolvimento 

sustentável (URC, 2003, p.16). 

O Artigo 12.2 do Protocolo de Quioto estabelece que: 

“O objetivo do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo deve ser assistir 

as partes não incluídas no Anexo I para que atinjam o desenvolvimento 

sustentável e contribuam para o objetivo final da Convenção, e assistir 

os países do Anexo I para que cumpram seus compromissos 

quantificados de limitação e redução de emissões.” 

A redução de emissões e ou a remoção de carbono da atmosfera obtidas por meio da 

implementação de projetos desenvolvidos sob o MDL dão origem às unidades de 

Reduções Certificadas de Emissões (RCE) (ou Certified Emission Reduction  - CER), 

assim como nos outros mecanismos correspondem a redução de uma tonelada métrica 

de emissões de CO2 equivalente. As RCEs geradas por tais projetos podem ser usadas 

pelos países listados no Anexo I, por governos e ou empreendedores privados, para 

atingir suas metas de redução de emissões, uma vez respeitado o objetivo de se 

promover o desenvolvimento sustentável dos países hospedeiros.  

Os principais projetos que podem ser certificados como redutores de emissão de 

carbono no âmbito do MDL são: projetos de aterros sanitários, projetos de eficiência 
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energética, de substituição de combustíveis e de energias renováveis, projetos de 

melhorias de processos produtivos e projetos no setor de uso do solo e florestas 

(Cadernos NAE, Vol II, 2005). 

Tabela 7 - Principais gases de efeito estufa e principais setores/atividades responsáveis 

pelas suas emissões 

REDUÇÃO DE 
EMISSÕES 

SETORES 

GEE Energia 
Processos 
Industriais 

Agricultura  Resíduos 

Fontes CO2  CH4  N2O CO2   N2O  HFCs 
PFCs            SF6 

CH4      N2O CH4 

 
 

 
� Setor energético 
� Queima de 

combustíveis 
� Transportes 
� Indústria de 

Construção e de 
transformação 

� Outros setores 
� Emissões fugitivas 

de combustíveis 
� Combustíveis 

sólidos 
� Petróleo e gás 

natural 
 
 

 
� Produtos 

minerais 
� Indústria 

química 
� Produção de 

metais 
� Produção de 

consumo de 
halocarbonos e 
hexafluoreto de 
enxofre 

� Uso de 
solventes 

� Outros 
 

 
� Fermentação 

entérica 
� Tratamento de 

dejetos 
� Cultivo de arroz 
� Solos agrícolas 
� Queimadas 

prescritas de 
cerrado 

� Queimadas de 
resíduos 
agrícolas 

 
� Disposição de 

resíduos 
sólidos 

� Tratamento de 
esgoto sanitário 

� Tratamento de 
efluentes 
líquidos 

� Incineração de 
resíduos 

 

Remoções de CO2 

Florestamento / Reflorestamento 

Remove CO2                Libera CH4 N2O e CO2 

Fonte: IPCC, 2007 

 

Para gerar RCEs o projeto de redução de emissões deve demonstrar emissões menores 

do que aquelas que aconteceriam sem o projeto, de forma a garantir que haja benefícios 

reais, mensuráveis e de longo prazo (UNFCCC, 2005). 

Diferentemente dos projetos de implementação conjunta, que só tiveram autorização 

para emissão de ERUs a partir de 2008, os projetos sob o MDL foram autorizados a 

emitir RCEs, desde o ano 2000. A regra contida na Decisão n. 17 do Protocolo, 

determina que um projeto iniciado a partir do ano 2000, para que seja autorizado a gerar 

a emissão de créditos, deverá se registrar como um projeto MDL na ONU até 31 de 



 

29 
 

dezembro de 2005, creditando suas atividades para emissão de RCEs desde 1º de janeiro 

de 2000.  

A possibilidade de operacionalização imediata de projetos de MDL com início de 

atividades em 2000 foi um dos fatores do imediato sucesso desse mecanismo. Os 

primeiros projetos partiram de experiências piloto, viabilizadas particularmente por 

fundos destinados especificamente para isso, como o CERUPT7, do governo holandês, e 

o PrototypeCarbon Fund8, do Banco Mundial (CUNHA, 2005, pg.8). 

O Protocolo de Quioto e os Acordos de Marraqueche definiram requisitos básicos para 

os projetos de MDL, esses requisitos são denominados critérios de elegibilidade. A 

razão desses critérios é, em última instância, fazer com que o projeto comprove o 

cumprimento dos objetivos do MDL, quais sejam, reduzir emissões de GEE por meio de 

atividades de desenvolvimento sustentável em países em desenvolvimento. Ao todo, são 

considerados quatro critérios de elegibilidade: participação voluntária, benefícios reais, 

mensuráveis e de longo prazo; adicionalidade e comprovação do desenvolvimento 

sustentável. 

Para um projeto se qualificar como MDL e receber as reduções certificadas e emissões 

(RCEs) deve satisfazer os critérios estabelecidos no Artigo 12 do Protocolo, nos 

Acordos de Marraqueche e outras decisões adotadas nas Conferências das Partes e pelo 

Conselho Executivo do MDL, a saber: 

• A atividade do projeto deve ser empreendida em um País não- Anexo I; 

• A participação de todos os envolvidos na atividade do projeto deve ser 

voluntária e aprovada pelos países participantes do projeto (Anexo I e não-

Anexo I); 

• A atividade do projeto deve resultar em redução de emissões que sejam reais, 

mensuráveis e de longo prazo relacionadas à mitigação das mudanças 

climáticas. 

• A redução de emissões esperada pelo projeto MDL deve ser adicional àquela 

que ocorreria na ausência da atividade do projeto 

                                                 
7 O “Certified Emission Reduction Units Procurement Tender” (CERUPT) é um programa do governo 
Holandês para compra de reduções de emissões em países do não – Anexo I. 
8 Fundo criado pelo Banco Mundial para mitigação das mudanças climáticas e promoção do 
desenvolvimento sustentável. 
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• A atividade do projeto deve contribuir para os objetivos de desenvolvimento 

sustentável do País “hospedeiro” do projeto 

• Não são considerados projetos provenientes de energia nuclear, apesar de os 

Acordos de Marraqueche ser um tanto ambíguo nesse sentido. 

• Projetos de reflorestamento e florestamento  só podem participar como projeto 

MDL, se a redução esperada por uma atividade de projeto não ultrapassar 1% 

das emissões do ano base da Parte (País Anexo I) que pretende comprar as 

RCEs.  

Para participar do MDL, todos os países (Anexo I e não-Anexo I, signatários do 

Protocolo de Quioto) devem estabelecer uma “Autoridade Nacional Designada - AND” 

de forma a aprovar e monitorar as atividades de projetos e também definir as metas de 

desenvolvimento sustentável a ser contemplada pelos projetos MDL. No Brasil, a 

Autoridade Nacional Designada, é a Comissão Interministerial de Mudança Global do 

Clima – CIMGC. 

Além disso, de forma a garantir a credibilidade do projeto MDL, foi definida a 

participação das “Entidades Operacionais Designadas - EOD”, com a função de 

auditoria independente para assegurar a integridade ambiental dos projetos.  

O Conselho Executivo do MDL (CE) (ou Executive Board - EB) é o órgão que: (i) 

supervisiona o funcionamento do mecanismo, (ii) credencia as Entidades Operacionais 

Designadas, (iii) registra as atividades de projeto do MDL, (iv) emite as RCEs, (v) 

desenvolve e opera o registro do MDL e (vi) estabelece e aperfeiçoa as metodologias 

para definição da linha de base, monitoramento e vazamentos (ou fugas9). Ele é 

composto de dez membros, escolhidos entre todos os países integrantes do Protocolo de 

Quioto, de acordo com o seguinte critério: um representante de cada um dos cinco 

grupos regionais das Nações Unidas10, dois membros representantes dos países 

industrializados constantes do Anexo I, dois outros membros representantes dos países 

não-incluídos no Anexo I, e o último representando os pequenos países insulares em 

desenvolvimento.  

                                                 
9 O vazamento ou fuga é definido como o balanço líquido de emissões que ocorre fora da fronteira do 
projeto e que seja mensurável e atribuível a atividade de projeto. 
 
10 Os cinco grupos regionais das Nações Unidas são: África, Europa, América Latina e Caribe (incluindo 
Estados Unidos e Canadá), Ásia-Pacífico e Oriente Médio. 
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Dessa forma, a atividade de projeto deve ser validada, monitorada, verificada e 

certificada por essas EODs. De forma geral, o arranjo institucional do MDL pode ser 

assim sintetizado: 

Tabela 8 -  Arranjo institucional do MDL 

INSTITUIÇÃO FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES 

Conselho Executivo 
Supervisão 

internacional do 
MDL  

� Aprovação e aperfeiçoamento de novas 
metodologias de linha de base, monitoramento 
e fuga de emissões, bem como 
desenvolvimento de metodologias para 
projetos de pequena escala; 

� Credenciamento das Entidades Operacionais 
Designadas (EODs); 

� Registro das atividades de projeto do MDL;  
� Emissão de RCEs; 
� Desenvolvimento e operação do Registro do 

MDL; 
 

Autoridade Nacional 
Designada 

(no Brasil, Comissão 
Interministerial de 

Mudança Global do 
Clima – CIMGC) 

 

Aprovação de 
atividades de 

projeto de MDL 
no país 

hospedeiro do 
projeto 

� Atesta que a participação dos países é 
voluntária; 

� Atesta se as atividades de projeto a serem 
implementadas contribuem e estão em 
conformidade com o desenvolvimento 
sustentável adotado pelo País; 

� No Brasil, aprova ou não os projeto de MDL de 
acordo com o entendimento de cumprimento 
das regras do MDL quanto à metodologia de 
linha de base e potencial de redução de 
emissões. 

Entidades 
Operacionais 
Designadas 

Auditoria, 
validação, 

verificação e 
certificação de 

projetos de MDL 

� Validar atividades de projetos do MDL; 
� Verificar e certificar as reduções de emissões 

de GEE ou a redução de CO2;; 
� Manter lista pública das atividades de projetos 

de MDL;  
� Enviar relatório anual ao Conselho Executivo; 
� Manter informações disponíveis para o público 

sobre as atividades de projeto de MDL. 
 

Fonte: UNFCCC e CentroClima/COPPE/UFRJ 

Para atingir os critérios de elegibilidade, os Acordos de Marraqueche definiram o 

procedimento do ciclo do projeto para o MDL, isto é, uma série de etapas pelas quais os 

proponentes de um projeto devem demonstrar o cumprimento desses critérios. Esse 

ciclo é composto por sete etapas, conforme apresentado na figura abaixo e explicado em 

seguida: 
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Figura 3 -  Ciclo de um Projeto de MDL 

Fonte: UNFCCC e CentroClima/COPPE/UFRJ  

O Documento de Concepção do Projeto (DCP, ou PDD em inglês) é o primeiro passo 

dado pelos empreendedores no ciclo do projeto MDL.  A elaboração do DCP deve 

contar com uma descrição das atividades do projeto e com a determinação de: 

metodologia de linha de base; cálculo da redução de emissões de GEE; período de 

obtenção de créditos (7 anos, renováveis por mais dois períodos iguais ou 10 anos, sem 

possibilidades de renovação); e a justificativa da adicionalidade. 

Uma atividade de projeto é considerada adicional quando as reduções de emissão de 

GEE do projeto são adicionais àquelas que ocorreriam na ausência da atividade do 

projeto. Para justificar essa adicionalidade, o Conselho Executivo do MDL elaborou 

uma ferramenta chamada “Tool for the demonstration and assessment of additionality” 

para ser utilizada durante a construção da linha de base. Nessa fase, é feita uma análise 
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quantitativa e qualitativa das barreiras (institucionais, financeiras, econômicas, políticas 

e tecnológicas) que a atividade do projeto enfrenta para não ser considerada linha de 

base (prática comum) no país anfitrião do projeto.   

Além disso, no DCP deve conter com um plano de monitoramento, descrevendo a 

forma de coleta e armazenamento de todos os dados necessários para calcular a redução 

de emissões de GEE. O Monitoramento constitui a base para a futura verificação (da 

redução de emissões) e deve atestar (de forma confiável) a quantidade de reduções de 

emissões que o projeto está alcançando bem como outros objetivos do projeto. O 

monitoramento também deve ser capaz de identificar os riscos inerentes à linha de base 

e às emissões do projeto.  

A segunda etapa é a chamada validação e consiste no processo de avaliação do projeto 

proposto por uma Entidade Operacional Designada (EOD) com base nos requisitos para 

enquadramento no MDL.  A EOD (escolhida pelos participantes do projeto) fará a 

revisão do DCP, abrirá para comentários de atores externos e decidirá se o projeto será 

validado ou não. Se o projeto for validado, a EOD encaminhará o projeto para a 

Autoridade Nacional Designada (AND) do país hospedeiro do projeto. 

Essa AND atestará se a participação do país é voluntária e se as atividades de projeto 

contribuirão para o desenvolvimento sustentável do país.  

Após o projeto receber a carta de aprovação da AND o projeto é encaminhado para 

registro no Conselho Executivo do MDL que deverá registrar o projeto num prazo de 

oito semanas a partir da data de recebimento do DCP. Se existirem algumas questões a 

serem esclarecidas o Conselho pode retornar o projeto para os empreendedores e 

validadores solicitando uma revisão e dessa forma o registro pode demorar até a 

próxima reunião do CE para avaliação. Todos os projetos encaminhados para registro 

devem pagar uma taxa, definida pelo CE do MDL. 

Após a implantação do projeto, o mesmo dever ser monitorado de acordo com o Plano 

de Monitoramento descrito no DCP e aprovado pela validadora, pela AND e pelo 

Conselho Executivo do MDL.  

A etapa de verificação é uma revisão periódica (independente) feita por uma EOD – 

(diferente da que validou o projeto, se for um projeto MDL de grande escala; e podendo 
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ser a mesma EOD que validou o projeto MDL se o projeto for de pequena escala) – que 

fará uma auditoria periódica (durante o período de créditos do projeto) dos resultados do 

monitoramento avaliará as reduções de emissão obtidas e analisará a conformidade com 

o Plano de Monitoramento.  Após uma revisão detalhada a EOD produz um relatório de 

verificação e certifica (Certificação) a quantidade de RCEs  gerada pelo projeto MDL.  

Logo após a Certificação, a EOD informa aos participantes do projeto e ao Conselho 

Executivo, a quantidade de RCEs a ser emitida e encaminha uma solicitação para a 

emissão das RCEs. As RCEs são emitidas e creditadas para a Parte compradora das 

RCEs, conforme definido no DCP. 

A partir de tal verificação e certificação, não havendo qualquer questionamento, as 

RCEs certificadas são depositadas pelo administrador do registro do MDL, subordinado 

ao Conselho Executivo, em uma conta aberta em nome das partes, bem como dos 

participantes do projeto do MDL. Do valor a ser depositado é deduzido uma parcela 

equivalente a 2% do valor total, que será utilizada em favor de um fundo de adaptação, 

cujos favorecidos serão os países mais vulneráveis às adaptações adversas da mudança 

do clima (MCT, 2007). 

O Conselho Executivo traçou alguns escopos setoriais de onde poderiam surgir os 

projetos MDL, conforme mostra a Tabela 9. Os projetos potenciais podem incluir 

modernização de estruturas existentes, expansão, ou a construção de uma nova 

estrutura, planta ou projeto. 

Tabela 9 - Escopos setoriais de projetos MDL 

1 Indústria de Energia (fontes renováveis e não renováveis) 

2 Distribuição de energia 

3 Demanda de energia 

4 Indústria de manufatura 

5 Indústria química 

6 Construção 

7 Transportes 
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8 Produção mineral/mineração 

9 Produção metal 

10 Emissões fugitivas de combustíveis (sólido, gasoso e líquido) 

11 Emissões fugitivas provenientes da produção e consumo de HFC e SH6 

12 Uso de solventes 

13 Manejo e disposição de resíduos 

14 Florestamento e Reflorestamento 

15 Agricultura 

Fonte: UNFCCC, 2008 

Esses escopos setoriais são uma forma de classificação dos projetos de MDL adotada 

pelo Conselho Executivo, ou seja, cada projeto MDL deve ser enquadrado em um 

desses escopos para fins de validação.  

Os projetos MDL podem ser de pequena escala ou de grande escala. Os projetos de 

grande escala são normalmente mais atrativos, em função da quantidade de RCEs 

gerada, o que reduz os custos de transação por unidade de emissões reduzidas. Sendo 

assim, para simplificar e facilitar o desenvolvimento de projetos de pequena escala, o 

Conselho Executivo sistematizou as metodologias e criou alguns procedimentos 

diferenciados, conforme veremos mais adiante. 

Os projetos de grande escala, podem utilizar uma metodologia previamente aprovada 

pelo Conselho Executivo do MDL ou submeter uma nova metodologia, para 

consideração e aprovação, caso a atividade seja uma nova atividade de projeto. As 

metodologias já aprovadas (oriundas de atividades de projeto que já submeteram uma 

nova metodologia para análise e aprovação) estão listadas na Tabela 10 abaixo11, bem 

como a quantidade de projetos já aprovados por metodologias até 01/01/2009. 

 

                                                 
11 O Processo de criação e atualização de metodologias é muito dinâmico e, portanto é importante que seja 
acompanhada pela home-page da UNFCCC: www.unfccc.com 
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Tabela 10 - Metodologias e projetos aprovados de grande escala 

Número da 
Metodologia 

Setores 
Número de 

projetos 

 Energia Renovável:  

ACM2 (ver 8) Metodologia consolidada para a geração de eletricidade conectada 
à rede a partir de fontes renováveis – incorpora a AM5 

1150 
 

AM26 (ver 3) 
Metodologia para a geração de eletricidade conectada à rede, com 

emissões nulas, a partir de fontes renováveis no Chile ou em 
países com rede de despacho por mérito. 

6 

AM19 (ver 2) 

Projetos de energia renovável que substituem parte da produção 
de eletricidade de uma única usina elétrica a base de combustível 
fóssil que fornece eletricidade sozinha ou a uma rede, fora projetos 

de biomassa. 

0 

AM72 (ver 1,1) Substituição de combustível fóssil por fontes geotérmicas para fins 
de aquecimento. 0 

 Biomassa: (não aplicável a biomassa não renovável, EB21)  

AM7 Análise da opção de combustível de menor custo para usinas de 
cogeração de biomassa que operam sazonalmente 0 

ACM3 (ver 7.2) 
Redução de emissões por meio da substituição parcial de 

combustíveis fósseis por combustíveis alternativos na fabricação 
de cimento  

21 

ACM6 (ver 6.2) 

Metodologia consolidada de linha de base para a geração de 
eletricidade conectada à rede a partir de resíduos de biomassa 

Grid-connected electricity from biomass residues (includes AM4 & 
AM15) 

236 

AM27 (ver 2.1) Substituição de CO2 de origem fóssil ou mineral por CO2 de fontes 
renováveis na produção de compostos inorgânicos 1 

AM36 (ver 2.1) Substituição de combustíveis fósseis por resíduos de biomassa em 
caldeiras para a geração de calor 10 

AM42 (ver 2) 
Geração de eletricidade conectada à rede com o uso de biomassa 
proveniente de plantações dedicadas (desenvolvidas somente para 

esse fim). 
1 

 Biocombustíveis:  

AM47 (ver 2) Produção de biodiesel a base de resíduos de óleo de cozinha para 
uso como combustível 2 

 Resíduos:  
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ACM1 (ver 9.1) Metodologia consolidada de linha de base para atividades de 
projetos de gás de aterro sanitário 167 

ACM14 (ver 
2.1) 

Metano evitado no tratamento de águas residuais em processos 
industriais 7 

AM25 (ver 11) 

Emissões de resíduos orgânicos evitadas por meio de 
compostagem 

Avoided emissions from organic waste through alternative waste 
treatment processes 

44 

AM39 (ver 2) 
Redução de emissões de metano provenientes de águas 

residuárias orgânicas e resíduos sólidos bioorgânicos com o uso 
de compostagem 

21 

AM53 (ver 1.1) Injeção de metano biogênico em uma rede de distribuição de gás 
natural 1 

AM69 Utilização de metano biogênico como matéria prima e combustível 
para a produção de gás para uso em cidades. 2 

AM73 Coleta de esterco animal em locais variados para tratamento em 
uma planta de tratamento central e aproveitamento da energia 0 

AM57 (ver 2.2) Emissões evitadas dos resíduos de biomassa por meio do uso 
como matéria-prima na produção de papel e celulose 1 

ACM10 (ver 5) Metodologia consolidada para a redução de emissões de gases de 
efeito estufa provenientes dos sistemas de manejo de esterco 14 

 Troca de combustível:  

ACM9 (ver 3) Metodologia consolidada de linha de base para a substituição na 
indústria de carvão mineral ou petróleo por gás natural 11 

AM29 (ver 3) Metodologia para Instalações de Geração de Energia Ligadas à 
Rede usando Gás Natural 52 

AM50 (ver 2.1) Chave de alimentação em uma indústria de produção integrada de 
amônia e uréia 2 

ACM11 (ver 
2.2) 

Metodologia consolidada de linha de base para a substituição de 
carvão mineral e/ou combustíveis do petróleo por gás natural nas 

usinas elétricas existentes para a geração de eletricidade 
4 

 Emissões Fugitivas de Combustíveis:  

AM9 (ver 3.3) Recuperação e utilização de gás proveniente de poços de petróleo 
que do contrário seria queimado 19 

AM37 (ver 2.1) Redução da queima e uso do gás em usinas de processamento de 
petróleo e gás 6 

ACM8 (ver 5) 
Metodologia consolidada para a captura e uso de metano a partir 
de leito e minas de carvão para a geração de energia (elétrica ou 

motriz) e calor e/ou destruição por queima 
63 

AM64 (ver 2) Captura, utilização e ou destruição de metano em minas de metais. 1 

AM23 (ver 2) Redução de vazamentos em estações de compressão ou entrega 
de gasodutos de gás natural 1 
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AM43 (ver 2) 
Redução de vazamentos em uma rede de distribuição de gás 
natural por meio da substituição de canos velhos de ferro por 

canos de polietileno 
0 

AM74 Metodologia para inclusão de gases  residuais de usinas térmicas a 
rede de energia elétrica. 0 

AM41 Mitigação das emissões de metano na atividade de carbonização 
da madeira para a produção de carvão vegetal 1 

 Distribuição de Energia:  

AM45 (ver 2) Conexão à rede de sistemas elétricos isolados 3 

AM58 (ver2) Introdução de um novo sistema de aquecimento 3 

AM67 (ver 2) Instalação de transformadores mais eficientes na rede de 
distribuição de energia. 0 

 HFCs, PFCs e SF6:  

AM1 (ver 5.2) Incineração de resíduos de HFC 23-- Versão 3 20 

AM30 (ver 2) Reduções das emissões de PFC a partir da mitigação do efeito 
anódico em instalações de produção de alumínio primário 4 

AM35 Reduções de emissões de SF6 em redes elétricas 0 

AM59 (ver 1.1) Redução de emissão no processamento primário de alumínio 1 

AM65 (ver 2.1) Substituição do SF6 em indústrias de magnésio 3 

 Cimento: 3 

ACM5 (ver 4) Metodologia consolidada de linha de base para aumentar a mistura 
na produção de cimento 39 

AM33 (ver 2) Uso de fontes de cálcio não-carbonatado na mistura crua para o 
processamento de cimento 6 

AM40 (ver 1.1) 
Metodologia de linha de base e monitoramento para atividades de 
projetos que empreguem matérias-primas alternativas contendo 

carbonatos na fabricação de clínquer em fornos de cimento 
1 

ACM15 
Metodologia consolidada de linha de base para projetos que 

utlilizam matérias primas alternativas que não contenham 
carbonetos em fornos de cimento. 

0 

 CO2:  

AM63 (ver 1.1) 
Reutilização de CO2 de gases residuais industriais para substituir  
e reduzir a utilização de combustíveis fósseis para produção de 

CO2. 
0 

 N2O:  

AM21 (ver 2.2) Metodologia de linha de base para a decomposição de N2O 
proveniente de fábricas de ácido adípico existentes 4 

AM28 (ver 4.2) Destruição catalítica de N2O no gás residual das fábricas de ácido 
nítrico ou caprolactam 18 
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AM34 (ver 3.2) Redução catalítica de N2O dentro do queimador de amônia das 
fábricas de ácido nítrico 52 

AM51 (ver 2) Destruição catalítica secundária de N2O nas fábricas de ácido 
nítrico 0 

 Eficiência Energética, Lado da Oferta:  

ACM7 (ver 3) Metodologia de linha de base para converter a geração elétrica em 
ciclo simples para ciclo combinado 12 

AM14 (ver 4) Co-geração a base de gás natural 40 

AM48 (ver 2) 

Novas usinas de co-geração que forneçam eletricidade e/ou vapor 
a vários consumidores e substituam a geração de vapor e 

eletricidade da rede/fora da rede a base de combustíveis mais 
intensivos em carbono 

0 

AM52 (ver 2) Aumento da geração de eletricidade nas hidrelétricas existentes 
por meio da otimização do Sistema de Apoio à Decisão 1 

AM61 (ver 2) 
Redução de emissão por retrofit ou eficiência energética em usinas 

termoelétricas 0 

AM62 (ver 1.1) 
Eficiência energética em turbinas através do retrofit em usinas 

termoelétricas 0 

ACM13 (ver 2) 

Metodologia consolidada de linha de base para reduzir as 
emissões de gases de efeito estufa pela adoção de combustíveis 
menos carbono intensivos em usinas termelétricas ligadas a rede 

de energia elétrica 

9 

AM66 (ver 1.2) Utilização de calor residual para pre aquecimento de matérias 
primas em processos de manufatura de aço. 1 

 Eficiência Energética, geração própria de eletricidade  

ACM12 (ver 
3.1) 

Metodologia consolidada de linha de base para reduzir as 
emissões de gases de efeito estufa em um sistema de energia a 

base de gás residual, calor residual ou pressão residual 
154 

AM24 (ver 2.1) 
Metodologia de linha de base para reduzir as emissões de gases 

de efeito estufa por meio da recuperação e do uso de calor residual 
na geração de energia em fábricas de cimento 

23 

AM49 (ver 2) Metodologia para a geração de energia a base de gás em uma 
indústria 2 

AM55 (ver 1.2) Metodologia de linha de base e monitoramento para a recuperação 
e o uso de gás residual nas refinarias 1 

 Eficiência Energética, Indústria:  

AM17 (ver 2) Melhorias na eficiência do sistema de vapor por meio da 
substituição dos purgadores de vapor e do retorno do condensado 0 

AM18 (ver 2.2) Sistemas de otimização do vapor 16 
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AM38 (ver 2) Metodologia para a melhoria da eficiência energética de uma 
fornalha de arco elétrico submersa usada na produção de SiMn 1 

AM44 
Projetos de melhoria da eficiência energética: reforma ou 

substituição de caldeiras nos setores industriais e de aquecimento 
urbano 

1 

AM54 (ver 2) Melhoria da eficiência energética de uma caldeira por meio da 
introdução de tecnologia de emulsão água/óleo 0 

AM56 
Melhoria da eficiência por meio da substituição ou recuperação da 
caldeira e troca opcional de combustível em sistemas de caldeira a 

vapor movida a combustíveis fósseis 
0 

AM60 (ver 1.1) Redução no consumo de eletricidade por utilização de caldeiras 
mais eficientes 0 

AM68 Aumento de eficiência energética na modificação de processos 
para produção de ferro-liga 0 

 Eficiência Energética,Domicílios:  

AM46 (ver 2) Distribuição de lâmpadas eficientes aos domicílios 1 

AM70 Medidas de Eficiência energética em refrigeradores domésticos. 0 

AM71 Utilização de refrigerantes com menor GWP em sistemas de 
refrigeração domésticos. 0 

 Eficiência Energética, Serviços:  

AM20 (ver 2) Metodologia de linha de base para a melhoria da eficiência no 
bombeamento de água 0 

 Transportes:  

AM31 Metodologia para projetos de Trânsito Rápido de Ônibus 5 

Total  2.269 

Fonte: RISO CENTRE, 10 de janeiro de 2009 

De acordo com os “Procedimentos e Modalidades para Projetos MDL” estabelecidos 

pelo Conselho Executivo foram definidos três tipos de projetos de pequena escala: 

(I) Projetos de energia renovável com uma capacidade máxima da ordem de até 15 

MW (ou um equivalente apropriado); 

(II) Projetos de eficiência energética, que reduzam o consumo na oferta e/ou na 

demanda, até o equivalente a 60 kWh/ano; 

(III) Outras atividades de projeto que, concomitantemente, reduzam as emissões 

antropogênicas e emitam diretamente menos que 60 kt de CO2 equivalente por 

ano. 
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Os projetos de pequena escala podem se beneficiar da simplificação do DCP e da 

metodologia para determinar a linha de base, do Plano de Monitoramento, da análise de 

impacto ambiental, além de poder utilizar a mesma EOD – Entidade Operacional 

Designada na validação e na verificação/certificação e ter reduzida a taxa de registro da 

atividade do projeto na UNFCCC. 

As categorias de projetos de pequena escala são divididas em Tipo I – Projetos de 

energia renovável; Tipo II – Projetos de melhoria de eficiência energética; e Tipo III – 

Outras atividades de projetos. Abaixo estão listadas as metodologias de linha de base 

aprovadas para os diferentes tipos de projetos. Se existir alguma atividade de projeto, de 

pequena escala, que não se enquadre nestas metodologias, o proponente do projeto pode 

submeter uma nova ao Conselho Executivo (para ser apreciada, comentada e aprovada, 

se for o caso), antes de submeter o DCP para avaliação: 

Tabela 11 - Metodologias aprovadas para projetos de pequena escala 
 

Número da 
Metodologia 

Título da Metodologia (incluindo Metodologias de Linha 
de Base e Monitoramento) 

Número de 
Projetos 

Aprovados 

Tipo I – Projetos de Energia Renovável 

AMS-I.A.  Geração de eletricidade pelo consumidor  29 

AMS-I.B.  Energia mecânica para o consumidor  4 

AMS-I.C. Energia térmica para o consumidor  275 

AMS-I.D. Geração de energia elétrica renovável conectada à rede 1232 

AMS-I.E. Substituição de biomassa não-renovável em aplicações 
térmicas pelo usuário 5 

Tipo II – Projetos de Melhoria da Eficiência Energética 

AMS-II.A.  Melhorias da eficiência energética do lado da oferta – 
transmissão e distribuição  1 

AMS-II.B.  Melhorias da eficiência energética do lado da oferta – 
geração 21 

AMS-II.C.  Programas de eficiência energética do lado da demanda 
para tecnologias específicas  20 

AMS-II.D.  Medidas de eficiência energética e troca de combustível 
nas indústrias  133 
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AMS-II.E.  Eficiência energética e medidas de troca de combustível em 
edifícios 22 

AMS-II.F.  Eficiência energética e medidas de troca de combustível 
para instalações e atividades agrícolas 3 

AMS-II.G. Medidas de eficiência energética em aplicações térmicas de 
biomassa não-renovável 1 

AMS-II.H. Medidas de eficiência energética por meio da centralização 
das instalações de uma indústria 4 

AMS-II.I. Uso eficiente de energia residual em indústrias 0 

AMS-II.J. Atividades pelo lado da demanda voltadas para tecnologias 
eficientes de iluminação 1 

Tipo III - Outras Atividades de Projeto 

AMS-III.A.  Agricultura 0 

AMS-III.B. Substituição de combustíveis fósseis 58 

AMS-III.C.  Reduções de emissões de GEE por utilização de veículos 
menos emissores 4 

AMS-III.D. Recuperação de Metano em sistemas de tratamento de 
esterco animal 235 

AMS-III.E. Redução da produção de metano decorrente da produção 
de biomassa através da combustão controlada  62 

AMS-III.F. Evitar, por meio de compostagem, a produção de metano 
decorrente da decomposição da biomassa 60 

AMS-III.G.  Recuperação de Metano nos Aterros Sanitários 19 

AMS-III.H.  Recuperação de Metano no Tratamento de Águas 
Residuais 157 

AMS-III.I.  
Evitar a produção de metano no tratamento de águas 
residuais por meio da substituição de lagoas anaeróbicas 
por sistemas aeróbicos 

9 

AMS-III.J. 
Combustão evitada de combustíveis fósseis na produção 
de dióxido de carbono a ser usado como matéria-prima em 
processos industriais 

1 

AMS-III.K. 

Emissão evitada de metano proveniente da produção de 
carvão vegetal por meio da substituição de métodos 
tradicionais a céu aberto pelo processo mecanizado de 
fabricação do carvão vegetal 

2 

AMS-III.L. Produção evitada de metano decorrente da decomposição 
da biomassa por meio de pirólise controlada 0 
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AMS-III.M. Redução do consumo de eletricidade por meio da 
recuperação da soda no processo de fabricação de papel 3 

AMS-III.N. Emissões evitadas de HFC na fabricação de Espuma de 
Poliuretano rígida 3 

AMS-III.O. Produção de hidrogênio com o uso de metano extraído do 
biogás 1 

AMS-III.P. Recuperação e uso de gás residual em refinarias 5 

AMS-III.Q. Sistemas de energia a base de gás residual 49 

AMS-III.R. Recuperação de metano em atividades agrícolas em 
domicílios e pequenas fazendas 3 

AMS-III.S. Introdução de veículos com baixas emissões em frotas de 
veículos comerciais 0 

AMS-III.T. 
Produção de óleo vegetal in natura e uso no transporte – os 
veículos devem ser adaptados para utilizarem esse óleo, 
que pode ser misturado ao óleo diesel 

0 

AMS-III.U. Carros a cabo (metro, trens) substituindo transporte 
rodoviário  1 

AMS-III.V. 
Redução do consumo de coque em alto-forno por meio da 
instalação de sistema de reciclagem de pó/lodo em 
siderúrgicas 

0 

AMS-III.W. Captação e destruição de metano em atividades de 
mineração sem hidrocarbonos 0 

AMS-III.X. Eficiência energética e recuperação de HFC-134a em 
refrigeradores residenciais 0 

AMS-III.Y. 
Emissões evitadas de metano por meio da separação dos 
sólidos nos sistemas de tratamento de águas residuais ou 
esterco 

0 

Total 2.424 

Fonte: RISO CENTRE, 10 de Janeiro de 2009 

Apesar da quantidade de metodologias e projetos já aprovados o sistema institucional, 

criado para o MDL no intuito de garantir transparência, acurácia e integridade ambiental 

ao mecanismo, foi se revelando complexo, burocrático e caro comparativamente aos 

outros mecanismos de flexibilização, o MDL é o que apresenta os maiores custos de 

transação desde o início até a formalização das RCEs, incluindo negociações com 

parceiros, consulta a advogados e especialistas, monitoramento das transações, 
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desenvolvimento dos projetos, pagamento de taxas e tributos e pagamento às Entidades 

Operacionais Designadas conforme veremos mais adiante no capítulo 3 

(MICHAELOWA et al., 2003, p.262).  

2.3  A Formação do Mercado de Carbono  

Os esforços de redução de emissão de GEE têm custos diferentes de abatimento entre 

diferentes países, criando incentivos econômicos para formação de um mercado 

internacional de redução de emissões, criou se, portanto um valor de mercado para o 

carbono, ou seja, o mercado de carbono surgiu como resultado desses esforços para 

mitigação das mudanças climáticas (ROCHA, 2003). 

Os países que não estão dispostos a reduzir suas emissões podem comprar o excedente 

de outras nações. A operação de compra e venda é simples: indústrias e países que não 

atingirem suas metas de redução de emissão precisarão adquirir créditos de carbono. Por 

outro lado, as empresas e nações que poluírem menos do que a cota estabelecida pelo 

Protocolo de Quioto ganham o direito de negociar a diferença no mercado internacional. 

Nesse mercado as negociações são guiadas pelas regras comuns de mercado, podendo 

ser efetuadas em bolsas, através de intermediários ou diretamente entre as 

partes interessadas. A unidade para a transação dos créditos é o CO2 equivalente12 e 

paga se pela redução certificada de emissões de GEE. 

Atualmente existem alguns mercados de carbono e, em sua maioria, estes mercados 

comercializam independente uns dos outros e praticam níveis de preços diferentes. Os 

preços e volumes comercializados refletem diversos fatores, incluindo diferenças no 

rigor das reduções nas emissões, padrões de execução, custos transacionais, 

monitoramento e auditoria de projetos. Como com as moedas, o papel não vale nada, 

créditos de carbono têm o valor dado pela credibilidade das organizações que o 

assumem (VICTOR e CULLENWARD, 2007). 

De acordo com o Banco Mundial, esse mercado emergente de carbono vem crescendo a 

passos largos, foram comercializados cerca de 3.000 MtCO2e (milhões de toneladas de 

CO2 equivalente) a um total de US$ 64 bilhões em 2007.  

                                                 
12 Equivalência baseada no potencial de aquecimento global dos GEE (GWP) definido pelo IPCC 1995. 
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Desde antes da entrada em vigor do Protocolo de Quioto, o “carbono” vem sendo 

mundialmente negociado em mercados internacionais e por muitos tem sido 

considerado uma commodity ambiental e houve um grande aumento dessas negociações 

depois da entrada em vigor do Protocolo de Quioto.  

Conceitualmente, as commodities ambientais são mercadorias originadas de recursos 

naturais: água, energia, madeira, biodiversidade, reciclagem, emissão de poluentes e 

minério. Diferenciam-se das demais por serem produzidas ou extraídas de forma 

sustentável, em processos que não gerem externalidades negativas e nem comprometam 

o potencial de recuperação do ambiente, respeitando o equilíbrio dos ecossistemas em 

que estão inseridas (KHALILI, 2000). 

Vale ressaltar, que há uma discussão acirrada em torno de se admitir se o crédito de 

carbono pode ser considerado uma commodity. De fato, os limites de direito de poluir 

estabelecidos por meio da troca de créditos entre países desenvolvidos, via mecanismos 

de flexibilização, podem ser transformados em títulos comercializáveis em mercado de 

balcão (os chamados contratos de gaveta – side letters), ou em mercados estabelecidos 

(intergovernamentais, interbancários, bolsas, etc..). Entretanto, eticamente, não seria 

conveniente classificar poluição como mercadoria (mesmo que assim seja tratada pelo 

mercado), ainda mais quando se objetiva eliminá-la. Nesse contexto, talvez não seja 

adequado chamar crédito de carbono de commodity ambiental. Possivelmente, a grande 

diferenciação reside nos próprios princípios embutidos no MDL, onde os créditos 

gerados auxiliam tanto no alcance de metas de redução de emissão de GEE quanto de 

promover o desenvolvimento sustentável em países em desenvolvimento. Dessa forma, 

não se deve enxergar um crédito de carbono tão somente como uma commodity, força 

motriz para captação ou geração de recursos financeiros. A visualização dos créditos 

como commodity ambiental sugere que a poluição seja incluída na contabilidade como 

ativo/ investimento e não como passivo/ prejuízo, o que não seria adequado eticamente, 

quando se sabe via comprovações científicas (IPCC) que o aumento do efeito estufa está 

aquecendo o planeta, o que pode provocar prejuízos relevantes. (Cadernos NAE, Vol. II, 

2005). 

Independentemente de ser considerado como commodity ambiental, o fato é que o 

volume total de créditos de carbono transacionados no mercado tem crescido 

significativamente nos últimos cinco anos. 
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As transações comerciais de carbono podem ser agrupadas em duas categorias 

principais: 

• Transações baseadas em projetos, que geram créditos como ERUs (de 

implementação conjunta) e RCEs (de MDL) onde um comprador compra 

reduções de emissões (Emissions Reductions – ERs) de um projeto que produza 

reduções mensuráveis de emissões de GEE adicionais ao que ocorreriam em um 

cenário de linha de base. Essas reduções podem ser: (i) para atender os 

compromissos de Quioto ou outros compromissos mandatórios; (ii) de adesão 

voluntária onde firmas, por razões estratégicas de mercado que pactuam metas 

de emissão;  

• Transações baseadas no comércio de permissões de emissão (emission 

allowances), em que o comprador compra permissões de emissões leiloadas por 

agências reguladoras de regimes de cotas, cap-and-trade, tais como: (i) as 

AAUs derivadas do mecanismo Comércio de Emissões do Protocolo de Quioto, 

(ii) as permissões de emissões de regimes regionais ou nacionais como: as 

Permissões sob o Esquema Europeu de Comércio de Emissões ( European 

Union Emission Trade Scheme – EU ETS), denominadas EUAs ( sigla em 

inglês para Emissions Units Allowances).  

Um levantamento elaborado pelo Banco Mundial indica um crescente aumento no 

volume total de créditos transacionados em ambas as categorias, conforme ilustra a 

figura 4 abaixo: 
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Figura 4 – Evolução do Mercado Total de Créditos de Carbono 

Fonte: Adaptação baseado em COOPER & AMBROSI, 2008 

 

A tabela a seguir, apresenta os volumes transacionados pelas categorias acima, onde se 

pode perceber a nítida inversão de preferência do mercado a partir de 2005, com a 

entrada em vigor do Protocolo de Quioto e do Esquema de Comércio de Emissões da 

União Européia, como será mais bem explicado mais adiante. Até 2005, grande parte 

dos volumes transacionados no mercado era via projetos, a partir de então o mercado 

passa a preferir transações via permissões, em 2007, 71% das operações foram 

realizadas por intermédio do comércio de permissões de emissões. 

 

Tabela 12 – Volumes Transacionados por categorias de créditos em MtCO2e (2002-2007) 

 

Ano 
Volume Transacionado 

Total em MtCO2e  
Via Projetos Via Permissões 

2002 31,25 92% 8% 

2003 79,54 98% 2% 

2004 123,98 87% 13% 
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2005 711,95 54% 46% 

2006 1.745 35% 65% 

2007 2.983 29% 71% 

Fonte: Adaptação baseado em COOPER & AMBROSI, 2008 

2.3.1 Transações via Projetos 

Na maioria das vezes, as transações de carbono baseadas em projetos seguem um 

padrão de commodities, onde o comprador adquire as reduções de emissão geradas 

pelos projetos como se estivesse comprando qualquer outro bem ou serviço. Em 

algumas poucas transações identificadas, seguiu-se o modelo de investimento onde o 

comprador se associa ao empreendimento e recebe as emissões evitadas como parte do 

retorno do investimento (Cadernos NAE, vol II, pg 70). 

Segundo COOPER e AMBROSI (2008), o mercado para transações de reduções de 

emissões via projetos vem crescendo constantemente, e evoluiu de 30 milhões de 

toneladas de CO2e no período entre 1996-2002, para 874 milhões de toneladas de CO2e 

em 2007. A figura 5 abaixo apresenta a evolução desse mercado.  

 

Figura 5 - Evolução do Mercado de Créditos de Carbono via Projetos 

Fonte: Adaptação baseado em COOPER & AMBROSI, 2008 
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O setor privado representou 77% do total de compra desses créditos, e os compradores 

europeus dominaram o mercado com 87% do volume transacionado. O Japão que em 

2003-2004 representava 20% de participação passou a representar 6% em 2006 e voltou 

a crescer no mercado e quase dobrou sua participação no ano de 2007, subindo para 

11% , o figura 6 representa a repartição do mercado em 2007. 

 

Figura 6 – Compradores de Créditos de Carbono de Projetos em 2007 

Fonte: Adaptação baseado em COOPER & AMBROSI, 2008 

Segundo o Banco Mundial (2008), estima se que no acumulado de 2002-2007 a União 

Européia tenha comprado, 178 MtCO2e de créditos de carbono via MDL e IC, ou cerca 

de 1/3 objetivo identificado de redução por meio de mecanismos de flexibilização de 

Quioto.  Para o Japão estima se que já tenha adquirido 320 MtCO2e o que representa 

mais da metade da demanda esperada do país para o comprimento de sua meta no 

primeiro período de compromisso. Já os outros países do Anexo I (Austrália, Canadá, 

Islândia, Liechtenstein, Mônaco, Nova Zelândia, Noruega e Suíça) compraram 

aproximadamente 17 MtCO2e, ou cerca de 1/3 do esperado de reduções via 

mecanismos. 

De acordo com LECOCQ 2004, quanto menor o risco de registro da redução de emissão 

por parte do vendedor, maior o preço pago na transação. Os principais fatores que 

influenciam o preço são:  

• Confiabilidade do responsável e viabilidade do projeto;  
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• Confiança na capacidade de gestão do projeto e na entrega dos créditos 

ao longo do projeto;  

• Estrutura do contrato (pagamentos antecipados, pagamentos contra-

entrega, taxas de desconto aplicadas a pagamentos antecipados, 

penalidades que o vendedor possa aceitar etc.);  

• Safra do carbono evitado, já que somente algumas safras são elegíveis 

em casos de obrigações de conformidades;  

• Custo da validação e da certificação;  

• Apoio do país onde o projeto se desenvolve;  

• Benefícios ambientais e sociais subjacentes ao projeto.  

Ainda com relação à estrutura do contrato, outra questão que influencia os preços são as 

incertezas relativas aos compromissos pós 2012, as negociações internacionais ainda 

continuam indefinidas a respeito de um novo período e suas regras. 

O valor dos contratos efetuados foi estimado em cerca de US$ 6 bilhões em 2006 e US$ 

8 bilhões em 2008, conforme a tabela 13 a seguir. 

 

Tabela 13 -  Valores (2006-2007) das transações via projetos 

Projetos 
Valor                          

Milhões de US$ 

  2006 2007 

MDL Primário 5.804 7.426 

Implementação Conjunta 141 499 

Mercado Voluntário 70 265 

Outros 76 0 

Total 6.091 8.190 

Fonte: Adaptação baseado em COOPER & AMBROSI, 2008 

 

2.3.1.1 O Mercado de MDL  
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Analistas estimam que a oferta de RCEs possa eventualmente alcançar entre 1,4 e 2,9 

bilhões de t CO2e até 201213 

Em 2002-2003 a América Latina liderava as vendas de RCEs com 40% do mercado, 

mas a partir de 2003 a Ásia passa a liderar a oferta total, pelo terceiro ano consecutivo a 

China foi a líder mundial de oferta de reduções de emissões com 73% de participação 

no mercado em 2007. A China é a destinação dos principais compradores de créditos, 

por motivos como economias de escala e ambiente de favorável investimento. A China 

encontra se muito a frente dos outros países e prevê se potencialmente que o país 

ofertará 53% das RCEs disponíveis até 2012. 

Depois da China, Brasil e Índia detêm ambos 6% de participação no volume de créditos 

ofertado. A África segue com 5%.  

 

Figura 7 -  Localização dos Projetos de MDL em 2007  

Fonte: Adaptação baseado em COOPER & AMBROSI, 2008 

Continuando uma tendência que começou em 2005, os volumes transacionados de 

projetos de energia limpa (energia renovável, troca de combustíveis e eficiência 

energética) alcançaram 358 MtCO2e em 2007, ou 64% do total de tipos de projetos.  

                                                 
13 Em“An assessment of CER supply in the first Kyoto Commitment Period”, IDEA carbon weekly 
Commentary (acessado em 14 Março de 2009). 
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Figura 8 - Tipos de Projetos de MDL em 2007 

Fonte: Adaptação baseado em COOPER & AMBROSI, 2008 

Os preços para RCEs primárias subiram em 2007/2008 onde a maioria das transações 

foram negociadas no intervalo entre € 8-13, com uma média de preços contratado de 

US$ 13,60 ou € 9,90, 24% maior que em 2006. Os dois principais fatores que 

influenciaram no preço foram: o preço base da China de € 8 -9 em 2007 e o preço 

observado no mercado secundário (COOPER & AMBROSI, 2008). 

Preços para projetos ainda em estágios preparatórios foram negociados por 

aproximadamente € 7-10 enquanto projetos registrados atraíram preços entre € 11-13. 

Projetos que demonstraram forte componente de sustentabilidade e benefícios sociais, 

como aqueles certificados pelo selo Gold Standard conseguiram obter preços de € 15 no 

fim do ano de 2007(COOPER & AMBROSI, 2008). 

2.3.1.2 O Mercado de Implementação Conjunta  

No caso do mercado de implementação conjunta, depois de anos de hesitação, houve 

um aumento de transações de IC nos últimos anos o que parece confirmar um maior 

interesse pelo mecanismo, o mercado se deslocou do Leste Europeu para a Rússia e 

Ucrânia, que detêm, atualmente, aproximadamente 1/3 do mercado cada, esse 
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deslocamento se deu principalmente pelo potencial e boas oportunidades encontrados no 

setor de petróleo e gás natural e no setor de energia desses países. 

 

Figura 9 – Localização de Projetos de Implementação Conjunta em 2007  

Fonte: Adaptação baseado em COOPER & AMBROSI, 2008 

Os procedimentos do mecanismo ainda são considerados incertos, já que o processo de 

aprovação de projetos, iniciado oficialmente em outubro de 2006, apenas decidiu a 

respeito de dois projetos dentro de 129 submetidos, um projeto foi aprovado na Ucrânia 

em 2007 e outro  rejeitado na Bulgária em 2008. Ainda assim, segundo previsões do 

Banco Mundial espera se do mecanismo 240 MtCO2e evitadas até 2012 (COOPER & 

AMBROSI, 2008). 

As ERUs foram negociadas em média a € 8,9 em 2007, 38% maior que em 2006. 

A figura 10 abaixo apresenta os projetos de Implementação Conjunta por tipos em 

2007. 



 

54 
 

 

Figura 10 - Tipos de projetos de Implementação Conjunta em 2007 

Fonte: Adaptação baseado em COOPER & AMBROSI, 2008 

2.3.2  Transações via Permissões de Emissões  

Os principais mercados que operaram com um sistema de troca (cap and trade) estão 

considerados a seguir: (1) Esquema de Comércio de Emissões da União Européia (EU 

ETS); (2) Bolsa do Clima de Chicago (CCX) do mercado voluntário e (3) Esquema de 

Abatimento de GEE de New South Wales (NSW) na Austrália.   

Tabela 14 – Principais mercados de permissões de emissões 

Permissões Emissões Valores transacionados em Milhões de US$ 

  2003 2004 2005 2006 2007 

EU ETS    24.436 50.097 

New South Wales    225 224 

CCX    38 72 

Total 330 549 2.708 24.699 50.393 

Fonte: COOPER & AMBROSI, 2008 
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2.3.2.1 EU ETS 

A União Européia (UE) atua de forma conjunta dentro do Protocolo de Quioto, o que 

permite a seus membros uma flexibilidade maior para atendimento das metas, devido à 

alocação inicial das permissões de emissões, as European Allawances (EAU). 

O Sistema de Comércio de Emissões da União Européia (EU ETS) é o maior sistema 

multinacional de comércio de emissões de GEE do mundo. Atualmente o EU ETS é o 

maior mercado de permissões de GEE e talvez o laboratório do mercado global de 

carbono. Esse mercado dá sinais do preço de se emitir GEE  na Europa e  corresponde a 

62% do volume total transacionado de créditos ou 70% em valor do mercado em 2007. 

Mais de 2 bilhões de EUAs (European Union Allowances) foram trocadas em 2007 

entre a faixa de preço de € 20-25 por tonelada de CO2e evitado, ou seja  em um valor de 

mercado de 37 bilhões de Euros. Isso significa que esse mercado é em 2007 duas vezes 

maior que em 2006 e seis vezes maior que em 2005. 

Esse esquema, regulado pela Diretiva Européia nº. 87/2003, no qual 27 países membros 

da União Européia participam, começou a operar em 1º de janeiro de 2005. Cerca de 

40% das emissões totais da União Européia (UE) participam do EU ETS que engloba as 

grandes fontes fixas de CO2 através de regulamentações estabelecidas pelos países que 

adotaram compromissos do Protocolo de Quioto.  

Os Estados membros elaboraram em 2004 planos  indicando como planejam distribuir 

as permissões de emissões entre  os diversos setores econômicos. Esses planos são  

notificados e supervisionados pela Comissão Européia. As relações  entre esse mercado 

e o Protocolo de Quioto são permitidas, mas cada país membro deverá limitar a 

utilização desses certificados com limite máximo de 5% para a fase piloto de 2005-2007 

e de 10% para a segunda fase de 2008-2012. 

Segundo o sistema, grandes emissores de CO2 dentro da União Européia devem 

monitorar e relatar anualmente suas emissões de CO2, além de serem obrigados a prestar 

contas, aos seus governos a cada ano. Os emissores podem receber suas permissões 

gratuitamente dos governos ou comprá-las de outros emissores.  

Para garantir que um comércio real surja (e que as emissões de CO2 sejam reduzidas), os 

governos europeus devem assegurar que o total de permissões emitidas seja menor do 
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que o total que seria emitido caso não devesse haver redução. A quantidade total 

alocada por cada Estado-membro está definida no Plano de Alocação Nacional dos 

Estados-membros (PAN ou National Allocation Plan - NAP).  

Em sua fase piloto de 2005-2007, o EU ETS incluiu mais de 10 mil grandes emissores, 

que representavam aproximadamente 40% das emissões de CO
2 

da União Européia, 

cobrindo atividades como: setor elétrico, refinarias e coquerias, produção e 

processamento de metais, indústria mineral e indústria de papel e celulose. 

Contudo, nessa fase piloto, alguns países alocaram um número excessivo de permissões 

e muitas companhias lucraram vendendo permissões para companhias de países que não 

as tinham emitido em demasia, sem gerar grandes reduções reais. 

A segunda fase, cobrindo o período 2008-2012 o objetivo passou a ser reduzir as 

emissões de CO2 na UE-27 em 5,9%, em comparação com 2005. Nessa fase a multa 

para o não comprimento passou de €40 /tCO2e para €100 /tCO2e, indicando que cada 

vez mais indústrias devem entrar no esquema e que as metas para pós 2012 serão mais 

severas que as atuais. Já está confirmada a entrada das companhias aéreas no ETS  para 

o terceiro período a partir de 2012. 

2.3.2.2 Mercados Voluntários 

Os mercados de redução voluntária de emissões são trocas de créditos de carbono entre 

companhias ou organizações que compram e vendem reduções verificáveis de emissão.  

Grupos e setores que não precisam ou não estão dispostos a diminuir suas emissões de 

acordo com o Protocolo de Quioto ou empresas localizadas em países não signatários do 

Protocolo (como as empresas americanas), tem a alternativa de comercializar reduções 

de emissões nos chamados mercados voluntários. 

Os créditos de carbono no mercado voluntário são freqüentemente instrumentos 

financeiros negociáveis chamados Reduções Verificadas de Emissão (Verified Emission 

Reductions - VERs) e os esquemas são financiados por organizações e indivíduos que 

querem minimizar voluntariamente o impacto das emissões de suas atividades. (Point 

Carbon, online 2008). 
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O mercado voluntário de créditos de carbono possui uma estrutura mais flexível que o 

mercado regulado, não possui prazos e padronização como o mercado de Quioto o que 

possibilita um menor custo de transação e viabiliza projetos de menor escala e projetos 

florestais, ainda contraditórios no âmbito de Quioto devido às controvérsias científicas 

sobre o comprovado seqüestro florestal do carbono, as fugas inerentes a esses projetos e 

sua sustentabilidade em geral. 

No entanto, os riscos envolvidos no mercado voluntário são maiores e, portanto o preço 

pago pela redução de emissão é menor que no mercado regulado de Quioto, já que o 

preço é dado principalmente em função da credibilidade ou integridade dos padrões.  

A bolsa Chicago Climate (CCX) tornou-se o modelo para outros mercados de trocas 

voluntárias de carbono. Os fundadores da CCX estavam envolvidos na criação do 

mercado de troca de enxofre dos EUA e nas negociações sobre os mecanismos de 

flexibilização do Protocolo de Quioto. Apesar da não ratificação do Protocolo pelos 

EUA, o CCX foi lançado em 2003. Até 2007, mais de 330 empresas, cidades, estados e 

outras entidades de países desenvolvidos e em desenvolvimento haviam se juntado a 

bolsa. Os membros da CCX assinam contratos vinculantes para participar do programa 

de reduções e troca (cap and trade) administrado pela bolsa.  

Uma motivação essencial para os participantes da CCX é a experiência de aprendizado 

nos mercados de carbono oferecida pela bolsa, em antecipação a regras de reduções e 

troca esperadas para o futuro (FAHEY, 2007). Estes participantes também ganham o 

benefício de demonstrarem seus papéis de vanguarda na responsabilidade social 

corporativa. Entre estes membros estão municipalidades, usinas de energia, empresas 

automobilísticas, minas de carvão, companhias de silvicultura e siderúrgicas, de países 

como: EUA, Alemanha, Canadá e Brasil (CCX, 2007). 

Membros da CCX acertam compromissos voluntários, mas vinculantes, para atingir as 

metas anuais de redução de emissões de GEE que haviam assumido, de acordo com um 

programa combinado previamente. Membros que reduzem suas emissões abaixo da 

meta anual ganham permissões que podem ser vendidas dentro da bolsa ou para bancos 

para futuros cumprimentos. Aqueles que emitem mais do que suas metas anuais 

compram Carbon Financial Instruments (CFI) a unidade de comércio padrão na CCX. 
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Cada contrato de CFI representa o equivalente a 100 toneladas métrica de CO
2
. 

Contratos de CFI são compostos de permissões e compensações. Permissões são 

emitidas para membros emissores de acordo com sua linha de base de emissões e o que 

estava programado. Compensações são emitidas para projetos elegíveis que seqüestram, 

destroem ou substituem GEE. Compensações são emitidas depois que a mitigação 

ocorre e que documentos de verificação são apresentados a CCX (CCX, 2007). 

Categorias de projetos elegíveis incluem seqüestro de carbono em solos de pastos; 

aterros sanitários; eficiência energética e troca de combustíveis; projetos de energias 

renováveis, como solar, eólica, hidroeletricidade e biocombustíveis; coleta e combustão 

de metano; seqüestro de carbono; projetos de reflorestamenteo e até mesmo projetos de 

conservação florestal (CCX, 2007; FAHEY, 2007) 

Ao longo dos últimos dois anos, o espaço do mercado voluntário de carbono cresceu 

rapidamente. Atualmente, existem diversos tipos de padrões dentro do mercado 

voluntário que se diferem quanto ao nível de integridade relacionado à segurança da 

entrega dos benefícios do projeto de compensação, ou seja, seqüestro de carbono real e 

permanente, minimização de impactos ambientais adversos e benefícios 

socioeconômicos para as comunidades locais e países hospedeiros como: Gold 

Standard, CCBA Standard, California Climate Action Registry (CCAR); Voluntary 

Carbon Standard (VCS), Voluntary Offset Standard (VOS), VER + entre outros. 

Ressalta-se o potencial substancial das compensações no incentivo global para redução 

das emissões de GEE, ampliando o escopo e a velocidade das atividades de redução em 

relação aos esquemas obrigatórios, permitindo que as organizações se preparem para 

futuros esquemas obrigatórios de carbono, incentivando a inovação entre os 

desenvolvedores de projetos e fornecendo opções de redução a custos menores. 

No entanto, existem controvérsias a cerca da credibilidade desse mercado não regulado 

devido a falta de regulamentação e as  incertezas envolvidas. 

Devido a proliferação destes padrões nos últimos dois anos, a aceitação do mercado 

deve ser vista como um dos principais desafios a ser considerado. É altamente 

improvável que todos sobreviverão no ambiente de mercado.  
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Portanto, podemos concluir que o mercado de carbono como um todo é  um mercado 

emergente em que falta ainda conhecimento técnico em que as principais entraves estão 

relacionados à: falta de regulamentação; aos custos de transação; a confiabilidade da 

quantificação das reduções reais de emissões; entre outros fatores de incerteza. 

Para muitos, o ambiente geral nos mercados ligados à mudança climática lembra o 

período de euforia vivido pelas novas tecnologias da informação, uma verdadeira bolha 

especulativa se formando em torno dos procedimentos de economia em CO2 e 

geradores de cotas valorizáveis.  

2.3.3  Resultados X Metas 

Apesar dos esforços de redução de emissões liderados pelo Protocolo de Quioto, as 

medidas em prática atualmente ainda não são suficientes para atenuarem os problemas 

relacionados ao aquecimento global e seus efeitos no futuro. Após divulgação das 

previsões a cerca das mudanças climáticas e os seus impactos catastróficos sobre a vida 

no planeta para os próximos anos, o Quarto Relatório de Avaliação do IPCC alertou 

que, para ficarmos em um patamar mínimo de segurança, o aumento da temperatura na 

terra não poderá ser superior à faixa de 2ºC em 2050 e anunciou que as medidas 

mitigadoras necessárias para estabilizar o aquecimento global em 2ºC estão longe de 

serem atingidas. 

O relatório aponta que nossa trajetória já ultrapassa o pior cenário previsto e as emissões 

globais de GEE aumentaram 2,3% em média nos 40 países mais industrializados do 

mundo entre 2000 e 2006 e aumentaram 3% de 2006 para 2007, com as nações em 

desenvolvimento como China,  Índia e Brasil agora sendo responsáveis por mais da 

metade do CO2 jogado na atmosfera (UNFCCC, 2008). 

Segundo o relatório, entre 1970 e 2004, houve um aumento de 70% das emissões de 

GEE, especialmente do gás carbônico. De onde os países industrializados que detêm 

20% da população contribuíram com 46% das emissões totais no ano de 2004. O 

documento fixou que até 2050 as emissões devem ser reduzidas entre 50 e 85% a partir 

dos dados quantitativos de 2000.  Segundo o IPCC, a concentração de CO2 na 

atmosfera deve ficar entre 445 e 710 ppm (parte por milhão) para se manter o 
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aquecimento da Terra em  2ºC.  Se a concentração ficar em 445 ppm, ainda assim será o 

dobro da quantidade pré-Revolução Industrial. 

Ainda segundo o relatório, com as atuais políticas de mitigação das mudanças 

climáticas e suas respectivas práticas de desenvolvimento sustentável, as emissões 

continuarão aumentando nas próximas décadas, foi projetado um crescimento entre 45% 

a 110% de emissões de CO2 decorrentes do uso de energia entre 2000 e 2030 e entre 

65% e 75% deste aumento serão decorrentes do uso de energia nos países Não-Anexo I 

(IPCC, 2007). 

Os resultados do IPCC colocam como primordial a redução dos níveis de emissão dos 

GEE até 2050, mas grande parcela das ações mitigadoras deve ser feita até 2030. Essa 

redução dramática de emissões requer um movimento acentuado de diminuição no 

consumo de combustíveis fósseis, aumento da eficiência energética e reorganização do 

atual sistema econômico, ou seja, essa transição só poderá ser alcançada por meio de 

uma grande transformação nos padrões de consumo da sociedade atual e de políticas 

nacionais e internacionais severas.  

A figura 11 apresenta a evolução de emissões de GEE entre 1990 e 2006 nos países do 

Anexo I.  
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Figura 11 - Variação Agregada de Emissões de GEE nos Países do Anexo I (1990-2006) 

Fonte: Adaptação da UNFCCC, 2008 

Como podemos verificar no figura, alguns países vêm mostrando esforços em atingir 

suas metas individuais, no entanto, uma parte dos países do Anexo I precisará de um 

esforço ainda maior do que o tem sido feito para atingir os compromissos de reduções 

de emissões de Quioto.  

França, Grécia, Reino Unido e Suécia já alcançaram suas metas em 2006. Alemanha, 

Áustria, Bélgica, Finlândia, Irlanda, Luxemburgo e Holanda são apontados como 

potenciais cumpridores, enquanto Espanha, Portugal, Itália e Dinamarca provavelmente 

não atingirão a meta.  
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A Espanha, por exemplo, aumentou 50,6% suas emissões e conforme Quioto, poderia 

subir até 15%. Portugal também apresentou números preocupantes, 13% acima 

do previsto no protocolo, de elevação de 27%. Já o minúsculo Principado de 

Liechtenstein, no centro da Europa, teve aumento de 19% quando precisaria reduzir 8% 

à emissão dos gases do efeito estufa. Todos os números são de 2006, em relação ao ano-

base 1990 (UNFCCC, 2008). 

Portanto, pode se dizer que o que foi feito até o momento não será suficiente para 

atingir a meta conjunta dos países industrializados e, além disso, os países em 

desenvolvimento, sem metas de redução, também continuam a aumentar suas emissões, 

contribuindo cada vez mais no aumento de emissões globais. 

A figura 12 representa os setores que mais contribuíram para o aumento e para as 

reduções de emissões nos países do Anexo I entre 1990 e 2006. O maior aumento se deu 

no setor de transportes e a maior redução no setor de emissões fugitivas.  
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Figura 12 - Evolução de Emissões por Setores dos Países do Anexo I  

Fonte: Adaptação UNFCCC, 2008 
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A efetividade dos mecanismos do Protocolo de Quioto na redução das emissões de GEE 

tem sido questionada entre autoridades de organismos internacionais e especialistas em 

mudanças climáticas, já que os mecanismos criados ainda não conseguiram resultados 

satisfatórios, o MDL, por exemplo, deve responder por somente 1% da redução total de 

emissões (FBDS, 2008). 

As reduções de emissões via projetos estimadas para o primeiro período de vigência do 

Protocolo de Quioto, haja vista a quantidade de projetos existentes no mundo, em maio 

de 2007, é de 5,01 bilhões de toneladas de CO2, o que significa muito pouco diante da 

necessidade de redução mundial (MCT, 2009). 

A divulgação do relatório reacendeu um antigo debate da questão climática: a 

responsabilidade dos países ricos e dos países em desenvolvimento nas emissões de 

gases.  Apesar de os ricos serem responsáveis pela maior parte dessas emissões 

atualmente, aqueles em desenvolvimento – como China e Brasil – têm maior potencial e 

chances de crescimento futuros. Além disso, não ter o esforço norte-americano, que é 

responsável por 21% das emissões globais, para a redução faz com que todos os países 

percam no futuro. 

No entanto, a conquista mais notória da  Convenção do Clima e do Protocolo de Quioto 

é a ampla identificação e reação ao problema do clima, estimulando a elaboração de 

políticas nacionais, a criação de um mercado internacional de carbono e o 

estabelecimento de novos mecanismos institucionais, que devem orientar os esforços 

das ações de mitigação no futuro (IPCC, 2007). 

Assim, pode-se dizer que, o Protocolo de Quioto foi o primeiro passo, indispensável, 

para a conscientização global no combate das mudanças do clima. Mas, o tratado não 

será capaz de reverter o aquecimento global, até mesmo porque os Estados Unidos, país 

que mais emite GEE no planeta, ainda não aderiu ao Protocolo, mas, é definitivamente 

importante para as negociações futuras para os próximos períodos em que espera se que 

as reduções de emissões sejam mais amplas e as transformações mais profundas.   
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3.  DO MDL AO PROGRAMA DE ATIVIDADES 

3.1 MDL prós e contras 

Como verificado no capítulo anterior os resultados alcançados pelos mecanismos 

propostos pelo Protocolo de Quioto na redução das emissões de GEE não foram 

considerados significativos diante das metas a serem atingidas.  

Esse capítulo pretende tratar dos resultados e das perspectivas do MDL especificamente 

como mecanismo de redução de emissões.  

Passados mais de dez anos da criação do MDL e quase oito anos desde sua 

regulamentação pelos Acordos de Marraqueche, duas importantes considerações podem 

ser feitas a respeito desse instrumento: ele fez parte do bem sucedido processo de 

criação de um dinâmico mercado de carbono, mas certamente esse mecanismo precisa 

ser aprimorado (BANCO MUNDIAL, 2008). 

O MDL se desenvolveu rapidamente, hoje esse mecanismo conta com um total de 4.660 

projetos totais em processo na ONU em diferentes fases do ciclo do projeto. Deste total, 

1.424 foram registrados, 2.815 estão em processo de validação, 302 estão em processo 

de registro, 92 foram rejeitados e 27 retirados. Além disso, em média 110 novos 

projetos entram na lista de espera para registro nas Nações Unidas todo mês. 

(UNEP/RISOE, 2009) 

De acordo com a projeção da UNEP /RISOE esses projetos juntos representarão uma 

redução acumulada esperada de 2,9 bilhões de toneladas de CO2e em 2012.  

Com relação a participação do MDL no mercado de carbono, como já citado nos 

capítulos anteriores, em 2007 o MDL supriu o mercado com aproximadamente 874 

milhões de tCO2e, o que equivaleu ao montante negociado de 7,4 bilhões de dólares 

(BANCO MUNDIAL, 2008). 

Porém, se por um lado o MDL tem-se destacado no mercado de carbono, por outro a 

experiência de sua implementação tem revelado uma série de falhas e lacunas. 

Os dados disponibilizados pela ONU apresentam uma grande concentração de projetos 

por tipo de atividade e localização. A maior parte dos projetos transacionados 
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caracteriza-se por ser de baixo custo e risco, com um número reduzido de países 

hospedeiros (UNFCCC, 2007) 

China e Índia concentram 65% em número total de projetos submetidos a ONU, a China 

com 37% e Índia com 28%. O Brasil mantém-se na terceira posição, com 

aproximadamente 8% do numero de projetos, seguido pelo México, Malásia, Indonésia 

e Chile. A África detém apenas 2,13% do numero total de projetos submetidos. 

(UNEP/RISOE, 2009) 

Vale ressaltar que em participação de volume de créditos ofertados a China lidera com 

73%, devido à quantidade de projetos de redução de gases industriais.  Apesar de não 

serem maioria em números de projetos, as atividades de redução de emissões de gases 

industriais, principalmente de HFC-23, ganharam destaque nos últimos anos. Isso 

porque em países em desenvolvimento, indústrias manufaturam um gás refrigerante, 

HCFC, que foi apresentado como uma alternativa para substituir o CFC, que destruía a 

camada de ozônio, no início dos anos 90. Contudo, a produção de HCFC gera como 

produto secundário um gás chamado HFC-23 que têm um potencial de aquecimento 

global (GWP) 12.000 vezes maior que o CO2. Isto significa que reduzir a emissão de 

HFC-23 em uma tonelada métrica é equivalente a redução de 12.000 toneladas métricas 

de CO
2
.  

 A explosão desse tipo de projetos se deve, em grande medida, ao baixo custo de 

investimento associado ao enorme volume de RCEs resultantes. Em termos de mercado 

de carbono, essas atividades dominaram a maior parte das transações feitas entre 2005 e 

2006, detendo 34% de todo o mercado de RCEs. Esse fato também está na base da 

expansão da China como principal país hospedeiro de projetos de MDL, já que a maior 

parcela desse tipo de projeto tem sido desenvolvida nesse país. (COOPER e AMBROSI, 

2007, p.27). 

A participação de projetos de HFC-23 diminuiu desde seu pico em 2005, refletindo uma 

exaustão de oportunidades dentro da atual metodologia e a questão persistente sobre 

incentivos perversos causados pelo MDL nesse tipo de projeto, já que companhias de 

gases refrigeradores perceberam ser relativamente barato instalar um incinerador para 

queimar o HFC-23, para converter em RCEs, cada tonelada métrica de HFC-23 

destruída poderia ser vendida como 12.000 toneladas de créditos de carbono. Segundo 
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estimativas da UNEP, em 2007, os custos médios de destruição do HFC-23 

representaram cerca de 10% da receita potencial da venda de créditos de carbono, assim 

o dinheiro ganho com a destruição do HFC-23 estaria servindo como estímulo ao 

aumento da produção de HCFC-22, criando um incentivo perverso ao aumento da 

produção desse gás refrigerante, com objetivo de geração do HFC-23, seu subproduto, 

para incineração e venda de reduções de emissões no mercado de créditos de carbono. 

No entanto, segundo as regras atuais do MDL, a capacidade adicional do HFC-23 que 

se qualifica como “nova capacidade” não pode mais gerar créditos de carbono 

justamente para não gerar esse tipo de incentivos perversos que geram grandes 

quantidades de créditos, mas tem sido questionados por marginalizarem o objetivo 

principal do mecanismo, o desenvolvimento sustentável.  

Além da questão da desigualdade regional, a desigualdade do MDL também é marcante 

ao se avaliar a distribuição dos projetos por tipo de atividade. Do total de projetos 

submetidos, 70% referem-se a projetos de energia renovável, seguido pelo setor de 

disposição e gerenciamento de resíduos com 14% (UNFCCC, 2009). 

Para autores como ELLIS et al. (no prelo), a resposta a essas iniqüidades está no próprio 

mercado. Uma pesquisa feita pelo autor revelou uma correlação direta entre atratividade 

do país para projetos de MDL e para o investimento estrangeiro direto (FDI), 

constatando-se que os países campeões em projetos de MDL também são os que mais 

recebem FDI. Essa correlação sugere que as condições mais favoráveis para suporte ao 

investimento em MDL são similares às da presença do FDI – essencialmente: (i) 

regimes políticos estáveis, (ii) ambiente de crescimento econômico favorável e (iii) 

existência de capacidade institucional dos países. O estudo também destaca que o 

predomínio no mercado por projetos de HFC-23 e de geração de energia renovável é 

resultado óbvio da preferência por projetos de baixo risco, ao envolverem tecnologias já 

consolidadas no mercado. 

Assim, para o autor, não se pode perder de vista que o MDL foi concebido como um 

mecanismo de mercado. Dessa forma, ao invés de sinal de imperfeição desse 

instrumento, o fato de a dinâmica do MDL seguir as oportunidades e a lógica do 

mercado é o retrato do próprio formato dado a esse instrumento, sendo que as 

iniqüidades de distribuição regional e de atividades não são falhas, mas, ao contrário, 
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resultados da abordagem de mercado dos mecanismos propostos pelo Protocolo de 

Quioto. 

Porém, é importante ressaltar que o mercado do MDL, ao priorizar os projetos de menor 

custo de mitigação das mudanças climáticas, pode marginalizar o objetivo legal de 

promoção do desenvolvimento sustentável. De acordo com Ellis et al. (no prelo), 

projetos que trazem benefícios tanto em termos de sustentabilidade como de mitigação 

das mudanças climáticas não necessariamente são os que oferecem as RCEs de menor 

custo e, conseqüentemente, não têm a preferência na dinâmica do MDL. 

 Em outras palavras, a existência de opções de baixo custo pode ser vista como um 

obstáculo para projetos de MDL com grande potencial de replicabilidade de 

experiências positivas em termos de redução da poluição local, desenvolvimento 

tecnológico e outros benefícios ambientais e sociais. Assim sendo, apesar de o 

desenvolvimento sustentável ser o objetivo principal do MDL para os países em 

desenvolvimento, em geral, tem-se mantido marginal nas escolhas do mercado (ELLIS 

et al., no prelo). 

Além disso, o MDL tem encontrado ainda outras dificuldades, fraquezas e desafios, 

como preocupações referentes aos complexos procedimentos burocráticos e elevado 

custo de transações envolvidos no ciclo dos projetos. 

Criado para servir como instrumento de transferência de recursos e tecnologias aptos a 

implantar atividades de desenvolvimento sustentável nos países em desenvolvimento, o 

MDL tem-se revelado um instrumento limitado diante dos desafios que as mudanças 

climáticas estão impondo para a sociedade mundial. 

Todas essas questões têm sido amplamente discutidas nas conferências internacionais 

de decisão e regulamentação do regime climático, o que culminou na discussão sobre 

medidas de aperfeiçoamento e aprimoramento do MDL, não apenas para aplicação 

imediata, mas, principalmente, para o período pós-2012. 

O desafio mais discutido é como aprimorar o MDL existente para criar maior 

participação dos países em desenvolvimento no pós 2012 que possa ajudá-los na 

transição substancial para um caminho de desenvolvimento menos emissor. 
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Uma discussão que se faz cada vez mais presente é a de que talvez o MDL precise 

mudar de um patamar baseado em projetos pontuais para um nível setorial ou 

programático. Pode se dizer que o balanço da criação do mecanismo desde sua 

implantação é positivo, no entanto, ainda limitado, percebe-se a clara necessidade de se 

pensar em novas possibilidades para o MDL (UNFCCC, 2008). 
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3.2 O Programa de Atividades ou MDL Programático  

O reconhecimento da incapacidade inerente do MDL em servir como instrumento de 

efetiva promoção do desenvolvimento sustentável ganhou notoriedade na COP 11, 

ocorrida em Montreal, no final de 2005. Essa COP ficou conhecida como a reunião dos 

três ‘is’: improvement, implementation e imagination. O improvement caracterizou as 

discussões de aperfeiçoamento dos instrumentos existentes no âmbito da Convenção do 

Clima, como os mecanismos de capacitação, transferência de tecnologia e os fundos de 

assistência aos países menos desenvolvidos. O implementation caracterizou as decisões 

a serem impleentadas a partir dessa COP/ MOP. E, por fim, o imagination caracterizou 

o início formal das discussões sobre o arranjo legal a ser dado ao período pós 2012 

(WITTNEBEN, 2005, p.3)  

As iniqüidades do MDL ocuparam espaço central nas discussões na COP 11. Temas 

como os altos custos de transação, a complexidade do procedimento do ciclo do projeto, 

as discrepâncias na distribuição regional e de atividades levaram a algumas decisões 

importantes. Dentre estas, o Conselho Executivo, reconhecidamente carente em 

capacitação técnica e financeira para dar conta de todas as suas atribuições, ganhou 

reforço com a promessa de maiores recursos e aumento do seu corpo técnico 

(WITTNEBEN, 2005, p.11). 

Apesar do reconhecimento das questões a serem aprimoradas, as discussões dessa COP 

não culminaram em soluções efetivas em relação ao problema da iniqüidade da 

distribuição regional dos projetos de MDL, em particular a situação dos países africanos 

e dos considerados menos desenvolvidos levou a COP a convidar as Partes a 

submeterem propostas de equacionamento “sistêmico ou sistemático” da distribuição 

dos projetos de MDL. 

Não por coincidência, a situação dos países menos desenvolvidos no âmbito da 

Convenção do Clima acabou por ser o tema principal discutido na COP 12, ocorrida em 

Nairóbi em novembro de 2006. O presidente da Conferência definiu como um dos 

objetivos da reunião a discussão acerca a distribuição regional dos projetos de MDL e 

alternativas de torná-la mais eqüitativa. Mesmo tendo sido intensamente discutida, essa 

questão novamente, não avançou, resultando apenas em fortalecimento dos 

compromissos em relação ao MDL. A maior dificuldade encontra se em moldar um 



 

70 
 

mecanismo cuja dinâmica dependa das forças do mercado e ao mesmo tempo preze pela 

equidade. (MULLER, 2007)  

Apesar do não avanço na resolução das iniqüidades inerentes ao MDL, o grande avanço 

das COPS 11 e 12 se refere ao estabelecimento do chamado “Programa de Atividades 

no âmbito do MDL” (Programme of Activities - PoA) ou MDL Programático. No 

parágrafo 20 do Further Guidance, aprovado na COP 11, 32ª reunião, definiu-se que: 

“(...) uma ação voluntária coordenada, gerenciada por uma entidade pública ou 

privada, responsável por implementar uma meta ou política setorial com o 

objetivo de reduzir/seqüestrar emissões de GEE adicionais, por meio de um 

número ilimitado de atividades de projeto é elegível ao Programa de Atividades 

- PoA ”.  

Ou seja, uma política nacional, regional ou local, não pode ser considerada como uma 

atividade de projeto de MDL. Porém, atividades de projeto inseridas em um Programa 

de Atividades podem ser registradas como uma única atividade de projeto de MDL, para 

tal, é preciso utilizar metodologias aprovadas de linha de base e monitoramento, definir 

adequadamente a fronteira do projeto e evitar dupla contagem dos créditos e 

vazamentos, além de assegurar que a remoção líquida antropogênica por sumidouros, 

assim como as reduções de emissões, sejam reais, mensuráveis e verificáveis e 

adicionais àquelas que poderiam ocorrer na ausência da atividade de projeto (UNFCCC, 

2008c). 

A figura do PoA se assemelha à de um grande guarda-chuva, debaixo do qual poderá ser 

inserida uma série de projetos (Clean Development Mechanism programme activities - 

CPA), todos apresentando as mesmas características, ao longo da vida útil do PoA. Não 

é preciso que todos os CPAs sejam inseridos de início, quando da aprovação do 

Programa. O Programa de Atividade pode ser aprovado com apenas um projeto piloto, 

sendo os demais agregados a posteriori.  

Caberá a uma entidade coordenadora (esta pode ser um órgão ou agência 

governamental, uma empresa ou um grupo empresarial) o desenvolvimento do 

Programme of Activities design document (CDM – POA - DD) que consiste no mesmo 

documento, anteriormente intitulado de Documento de Concepção de Projeto (DCP), 
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mas que nesse novo contexto passa a representar a estrutura necessária para a 

implementação de um PoA e ao mesmo tempo deve definir detalhadamente o CPA 

modelo e o CPA específico do projeto piloto para o PoA em questão. Além das 

informações necessárias para a elaboração de um DCP convencional, é preciso, no caso 

do CDM-POA-DD, identificar a entidade que cumprirá o papel de coordenador, além 

da(s) parte(s) anfitriã(s) e participantes do PoA (UNFCCC, 2008c). A figura abaixo 

apresenta um fluxograma do Programa de Atividades. 

 

Figura 13 – Fluxograma do MDL Programático 

Fonte: Elaboração Própria 

A definição da fronteira do PoA, ou seja, onde os projetos (CPAs) incluídos no PoA 

deverão ser implementados, seja em um município, região dentro de um país, ou em 

mais de um país, deve considerar as regulamentações e políticas nacionais e/ou setoriais 

de cada país anfitrião que estiver inserido nessa fronteira. É importante salientar que o 

coordenador deverá obter as cartas de aprovação para a implementação do PoA de cada 

país anfitrião, caso haja mais de um, além do país Anexo I envolvido no PoA. Cabe, 

ainda, descrever a política ou meta a qual o PoA se dedica e confirmar que o programa 

de atividades proposto representa uma ação voluntária da entidade coordenadora.  

Entidade Coordenadora do 
POA 

 
CDM – POA – DD 

CPA – DD - Modelo 
CPA – DD 1 – Projeto Piloto 

MDL Programático ou POA 

 
Projeto Piloto 

Projeto 2  
CPA - DD 2 

Projeto 3  
CPA  - DD 3 ..... 
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Evidentemente, os requisitos de elegibilidade do MDL tradicional também deverão ser 

atendidos. É preciso demonstrar que na ausência do MDL a medida voluntária proposta 

não seria implementada ou que, apesar da existência de uma política compulsória, seu 

não cumprimento é tido como uma realidade no país e de fato representa o status quo, 

ou ainda que o PoA poderá levar a um maior nível de comprometimento com a política 

compulsória já existente, tornando-a mais eficiente e aproximando-a de seus objetivos. 

Deste modo, fica demonstrada a adicionalidade do PoA.  

Além da demonstração da adicionalidade, o CDM-POA-DD deve explicitar a descrição 

de um típico CPA que possa fazer parte do PoA, abrangendo a tecnologia, ou medida a 

ser adotada, justificativa da escolha da metodologia aprovada de linha de base e 

monitoramento e contabilização de possíveis vazamentos. Do mesmo modo, faz-se 

necessário justificar a inclusão de uma atividade de projeto como CPA no PoA, 

explicitando que a mesma não foi submetida ao Conselho Executivo como uma 

atividade de projeto de MDL e que não faz parte de outro PoA (UNFCCC, 2008c). 

Outro ponto que merece destaque diz respeito ao papel desempenhado pelas Entidades 

Operacionais Designadas (EODs) no processo de elaboração e desenvolvimento de um 

PoA. A EOD deve ser responsável ou pela validação/inclusão ou 

verificação/certificação do PoA e apenas mediante uma solicitação ao Conselho 

Executivo poderá a EOD realizar ambas as funções (UNFCCC, 2008). Quando o PoA 

for aprovado com apenas um CPA, o trabalho a ser realizado pela EOD será exatamente 

o mesmo que vem sendo desempenhado quando da submissão de atividades de projeto 

de MDL simples. Na seqüência, a entrada de outros CPAs exigirá menor esforço por 

parte da EOD, uma vez que o novo projeto é similar ao anterior.  

O MDL programático representa uma flexibilização importante em relação à elaboração 

de projetos de MDL, uma vez que permite uma pulverização maior, mas o rigor do 

processo de aprovação dos projetos não muda. Os critérios exigidos para a aprovação de 

um projeto, como a questão da adicionalidade, por exemplo, não foram flexibilizados.  

FIGUERES (2006) explica que um POA pode ser definido como um programa cujas 

reduções de emissão de GEE são obtidas de uma multiplicidade de atividades 

desenvolvidas como resultado de uma medida governamental voluntária ou de uma 

iniciativa do setor privado.  
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No entanto, trata se de uma modalidade nova e mesmo tendo sido discutida, em 

reuniões posteriores, diversos aspectos do POA (como o modelo-padrão para o 

documento de concepção do projeto), ainda precisam ser definidos. Alguns pontos ainda 

precisam ser melhorados, como por exemplo, o número de documentos solicitados pelo 

Conselho Executivo,  são necessários três documentos para registrar o Programa de 

Atividades, que são o PoADD, o CPADD modelo (que contém todas as informações 

genéricas sobre o projeto) e um CPADD completo ( que contém os detalhes do CPA 

que será validado).  

Além disso, um desafio relevante para o desenvolvimento de Programas de Atividades é 

a definição da entidade coordenadora que assuma a responsabilidade de diversas 

atividades de projetos individuais durante um prazo de 28 anos.  

 O Conselho Executivo ainda precisa enfrentar questões essenciais à plena 

operacionalização do POA. No entanto, trata se ainda de um processo de aprendizagem, 

onde esta nova modalidade de MDL será aprimorada aos poucos, pois possui um grande 

potencial de ampliar as atividades do MDL convencional.  Já que a idéia por trás do 

POA é relevante no sentido de abrir a possibilidade de se acoplar, sob um único projeto, 

uma série de atividades setoriais de pequeno porte, que, se pensadas individualmente, 

não teriam atratividade suficiente para serem desenvolvidas. O objetivo desse novo 

instrumento seria, assim, reduzir custos para viabilizar atividades com benefícios sócio-

ambientais reconhecidos e, portanto, minimizar as discrepâncias existentes no MDL 

(MEHLING, 2007). 

3.2.1 PRIMEIROS RESULTADOS DO POA 

Entre os projetos que mais se enquadram nesta modalidade estão programas de 

eficiência energética, energias renováveis, transportes, e tratamento de resíduos. 

Segundo o RISOE CENTRE (2009) os primeiros projetos submetidos e em processo de 

validação nesta modalidade são: 
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Tabela 15 -  Programas de Atividades em processo de validação: 

Descrição do Projeto Tipo País 
Hospedeiro 

Metodologia 
aplicada 

Potencial 
anual de 

redução em 
ton CO2e 

Entidade 
Coordenadora 

Instalação Sistemas Solares 
em áreas isoladas em 

Bangladesh 
Solar Bangladesh AMS-I.A. 34.854 Privada - Grameen 

Shakti 

Programa de  Uso de 
biodigestores em suinoculturas 

no Brasil  - Programa 3S da 
Sadia 

Biogás Brasil AMS-III.D. 3.894 Privada - Instituto 
Sadia 

Programa de Aquecedores 
Solares de Água na África do 

Sul 
Solar África do Sul AMS-I.C. 967 Privada – Prostart 

Traders 40 

Programa de Iluminação 
residencial eficiente no México 

- CUIDEMOS México 

Eficiência 
Energética México AMS-II.C. 27.789 Privada – Cool 

Carbon Investment 

Programa de gestão de 
resíduos municipais em 

UGANDA 

Tratamento 
de resíduos Uganda AMS-III.F. 22.301 

Pública – Autoridade 
Nacional Ambiental 

(NEMA) 

Programa de  Iluminação 
Residencial Eficiente em áreas 

rurais no Senegal 

Eficiência 
Energética Senegal AMS-II.C. 3.835 

Pareceria Público 
Privada – Agência 

Rural de Eletrificação 
e Licitação para 

empresas privadas do 
setor 

Programa de PCHs em Masca 
(Honduras) PCH Honduras AMS-I.D. 3.952 Privada – Hidromasca 

Programa de Aquecedores 
Solares de Água na Tunisia Solar Tunísia AMS-I.C. 9.539 

Pública – Agência 
Nacional de 

Conservação de 
Energia 

Fonte: Elaboração própria baseado nos dados da UNFCCC (2009) 

Verifica se na tabela acima que todos os projetos submetidos utilizam metodologias de 

pequena escala, mas embora o tamanho médio de um projeto de MDL programático seja 

pequeno quando comparado aos tipos de projetos de MDL de grande escala, como a 

destruição de gases industriais ou de gases de aterro, acredita-se que o potencial de 

programas seja enorme, dado o potencial de mitigação proveniente da melhoria dos 

programas de eficiência energética e de energias renováveis. O relatório “2006 World 

Energy Outlook” sugere que os aperfeiçoamentos na eficiência energética para 

consumidores finais poderiam responder por 2/3 do potencial de abatimento de GEE, e 

o MDL programático é visto como uma modalidade mais viável para esses tipos de 

projetos.  
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Nos projetos submetidos as entidades coordenadoras são sempre as titulares dos 

créditos, e em alguns casos essas entidades se comprometem a repassar parte desses 

créditos para os empreendedores que aderirem ao POA, isso acontece principalmente no 

caso da entidade ser uma entidade pública que tenha como objetivo estimular o 

funcionamento de programas internos já existentes de estímulo a mitigação de GEE, 

como é o caso do projeto de Uganda em que a entidade coordenadora é a Agência 

Nacional Ambiental que tem o Banco Mundial como financiador do projeto para 

estimular o tratamento de resíduos municipais do país hospedeiro. Outro caso é o do 

projeto da Tunísia que propôs o POA como forma de alavancar o Programa Nacional de 

Incentivo a Energia Solar – PROSOL 2 – Residencial.  

O projeto proposto pelo Senegal de luz eficiente para áreas rurais, também segue a 

mesma linha dos projetos anteriores de estímulo a programas nacionais pré-existentes, 

como o Programa Nacional de Eletrificação, onde a entidade coordenadora é a Agência 

Nacional de Eletricidade do Senegal, entidade pública, que busca através do POA 

fomentar o acesso a energia elétrica em áreas rurais do país. 

Além disso, outro importante projeto proposto que servirá como referência para o 

estudo de caso que será feito mais adiante diz respeito ao projeto proposto por Honduras 

que prevê a geração de energia elétrica conectada a rede a partir da construção de sete 

pequenas centrais hidroelétricas (PCHs), com capacidade instalada entre 0,7 e 2,3 MW, 

onde cada PCH formará um CPA específico. A entidade coordenadora é de caráter 

privado e consiste em um grupo de investidores locais, Hidromasca, que será 

responsável por financiar os projetos e será proprietário dos créditos de carbono 

gerados. 

O projeto brasileiro da Sadia diz respeito a um programa voluntário chamado de 

Programa 3S (Suinocultura Sustentável Sadia) para os integrados terceirizados da Sadia, 

com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável entre os produtores de 

suínos, já que a suinocultura no Brasil não é totalmente sustentável, devido à legislação 

ambiental brasileira não ser suficientemente severa e devido às condições precárias de 

trabalho dos produtores de suínos (MCT, 2008). 

O POA proposto consiste em substituir a prática comum atual de lagoas de 

armazenamento pela instalação de um sistema de biodigestores e queimadores. Este 
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POA envolve propriedades de cinco estados brasileiros: Rio Grande do Sul (RS), Santa 

Catarina (SC), Paraná (PR), Minas Gerais (MG) e o Mato Grosso (MT).  

A entidade coordenadora do Programa é o Instituto Sadia da própria Sadia e segundo 

definido no CDM-POA -DD a renda advinda dos créditos de carbono deverá ser 

empregado no abatimento das dívidas geradas com o financiamento do programa, já que 

o investimento é feito pela Sadia, e a renda remanescente será dividida e restituída entre 

os integrados proporcionalmente conforme o potencial de reduções de emissões, como 

forma de estimular a participação dos terceirizados no programa. 

A estimativa é de que sejam instalados 1.103 biodigestores e queimadores em 1.074 

granjas com uma redução estimativa de 3.894 tCO2e/ano. Os conjuntos de 

equipamentos encontrados em todas as propriedades que participam do Programa 

apresentam o mesmo padrão. Os equipamentos possuem a mesma concepção inicial e a 

mesma tecnologia aplicada, que compreendem: um biodigestor sem aquecimento que 

produz biogás pela fermentação do material orgânico proveniente do sistema de manejo 

dos suínos e um sistema de queimador fechado, responsável pela queima deste biogás. E 

a metodologia utilizada para elaboração deste PoA foi a Metodologia AMS III.D – 

Versão 13 “Captura de metano em atividades agrícolas e agroindustriais”.  
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4.  ESTUDOS DE CASO 

Visto que o Programa de Atividades é uma modalidade nova e que possui potencial de 

se tornar uma ferramenta relevante no estímulo a fontes alternativas de energia em 

programas setoriais de mitigação de GEE, esse capítulo será destinado aos estudos de 

caso de dois dos maiores programas brasileiros de incentivo ao uso de energia 

renovável, o Programa Nacional de Produção de Biodiesel (PNPB) e o Programa de 

Incentivo às Fontes Alternativas de Energia (PROINFA) no âmbito do MDL. 

Segundo LA ROVERE (2007), pesquisas desenvolvidas recentemente demonstram que 

ações e programas visando à eficiência energética e ampliações do uso de fontes 

renováveis vão constituir medidas de importância vital para mitigação das emissões de 

GEE. 

No caso do Brasil, estima-se que as políticas governamentais já em curso, como 

Proálcool, PNPB, PROINFA, PROCEL e CONPET poderão induzir a redução de 

emissões da queima de combustíveis fósseis em 14% em 2020 em relação ao quadro de 

projeções em que essas iniciativas não tivessem sido implementadas, onde quase todas 

as emissões evitadas foram estimuladas apenas por incentivos internos sem levar em 

consideração o MDL (LA ROVERE, 2007). 

Nesse contexto, o MDL pode ser visto como forma de estimular ainda mais programas 

de incentivo a tecnologias limpas e, portanto, a proposta do presente trabalho será fazer 

uma análise do potencial de redução de GEE e geração de créditos dos programas, 

PNPB e PROINFA e propor um arranjo institucional que viabilize que tais programas 

participem do mercado de carbono como MDLs. 

 

4.1 Biodiesel  

 

O Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) foi estabelecido no país 

através da promulgação da Lei no 11.097, que prevê a obrigatoriedade de adição de 

biodiesel ao óleo diesel comercializado ao consumidor nos percentuais de 2% a partir de 

1º de janeiro de 2008 e 5% a partir do ano de 2013. 
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O otimismo do governo federal e empenho em fazer com que o programa deslanchasse 

no país acabaram se traduzindo em antecipação da metas estabelecidas, em março de 

2008, foi promulgada uma resolução que adiantou a obrigatoriedade do B3 (3% de 

biodiesel e 97% de diesel) para 1° julho de 2008. Rumores apontam também para uma 

antecipação da meta prevista para o ano de 2013, deslocando-a para 2010 a adição do 

B5, mas não é possível, ainda, confirmar se tal expectativa irá se concretizar. As metas 

previstas no PNPB e seu escalonamento no tempo podem ser visualizados na tabela 

abaixo. 

Tabela 16 - Mercado de Biodiesel no Brasil- PNPB 

Previsão de 

Demanda 

(em mil m³) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Diesel 41.856 43.447 44.164 45.474 46.758 48.298 49.742 50.153 

% Biodiesel 2,00 2,00 
2,00/ 

3,00 
3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 

Volume 155 545 883 909 935 966 995 2.508 

 

 

Fonte: PETROBRAS, 2006. 

O Programa tem como objetivo implementar de forma sustentável, técnica e 

economicamente viável, a produção e o uso do biodiesel no Brasil, tendo como pilares a 

inclusão social e o desenvolvimento regional, através da geração de renda e emprego 

para os agricultores familiares. Além da implementação de um programa sustentável 

com inclusão social, o PNPB tem como principais diretrizes a garantia de preços 

competitivos, qualidade, suprimento e produção diversificada do biodiesel a partir de 

diferentes oleaginosas em várias regiões do país (CEIB, 2005). 

O biodiesel, aqui tratado de forma genérica é um produto de origem não fóssil, 

proveniente da transesterificação ou esterificação de óleos vegetais ou gorduras animais. 

A política brasileira não define ou privilegia qualquer rota tecnológica, permite o uso de 
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diferentes tipos de óleos provenientes de fontes renováveis como matéria-prima: sejam 

óleos vegetais crus (soja, mamona, algodão, palma, girassol, amendoim, entre outros); 

sejam óleos vegetais de cozimento reutilizados; ou mesmo o sebo animal e as gorduras 

de esgoto como pode ser observado na figura abaixo (ANP, 2009). 

 

Figura 14 -  Fluxograma das diversas matérias primas e processos produtivos do 

biodiesel 

Fonte: AGE e DONNINI, 2006 

O programa busca integrar a relação dos agentes da cadeia produtiva do biodiseel, de 

forma que os agricultores familiares ofertem matéria-prima (as mais utilizadas para 

fabricação do biodiesel atualmente são o óleo de soja (80%) e o sebo) cultivada em 

pequenas e médias propriedades rurais e áreas pouco atrativas, e vendam essas matérias-

primas para empresas privadas produtoras de biodiesel para que essas obtenham o Selo 

Combustível Social (SCS) como garantia de promoção da inclusão social, geração de 

emprego e renda para a agricultura familiar.  
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Para vender esse biodiesel produzido no mercado, foram criados leilões públicos como 

mecanismo de incentivo à produção de biodiesel no país. Esses leilões são organizados 

pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e existe 

basicamente um comprador - a Petrobrás. Todos os participantes partem de um mesmo 

preço de referência definido pela ANP e ganha o leilão aquele que ofertar o menor 

preço. Para que um produtor de biodiesel possa competir nesses leilões é preciso que 

esteja autorizado pela ANP a exercer a atividade de produção de biodiesel e o produtor 

detentor do Selo Combustível Social tem preferência para ofertar o primeiro lote de 

compra do biodiesel. Até 2009, foram realizados treze leilões de biodiesel, sendo o 

primeiro em novembro de 2005 e o último em fevereiro de 2009 (ANP, 2009c). 

O PNPB traz uma série de vantagens nos aspectos técnicos, econômicos, ambientais e 

sociais, como: diversificação da matriz energética brasileira, disponibilidade de um 

combustível ambientalmente correto, redução de emissões de GEE (assim como a 

diminuição das emissões de material particulado, resultando em menor emissão de 

fumaça e fuligem), utilização de matéria-prima renovável (biomassa) para a fabricação 

do biodiesel (assim como o aproveitamento sustentável dos resíduos e efluentes), 

redução das importações de diesel e de petróleo, utilização de solos inadequados para a 

produção de culturas alimentícias, fixação das famílias no campo e incentivo à 

agricultura local sustentável, além da geração de emprego e renda no país (CAMARA, 

2004). 

No entanto, as análises preliminares do programa mostram que apesar do mercado 

inicialmente incipiente ter respondido com rapidez e vigor às pressões de demanda, as 

relações comerciais da cadeia de suprimentos ainda precisam amadurecer. 

Apesar dos esforços do governo, o Programa apresenta alguns obstáculos e desafios que 

ainda precisarão ser superados, já que mesmo com incentivos à produção oferecidos 

pelo governo federal, através de linhas de crédito para a construção de usinas e do 

financiamento de projetos agrícolas de inclusão social, em 2006 a produção total ficou 

muito abaixo das expectativas. 

A maior parte dos contratos iniciais foi firmada com produtores do Nordeste e do semi-

árido, mas problemas ocorridos nos programas de plantio de mamona e de agricultura 

familiar impactaram negativamente o início da operação da cadeia. A produtividade não 
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se confirmou e outros problemas logísticos e técnicos fizeram com que muitos contratos 

não fossem honrados. 

Assim, a partir de 2007 a oferta passou a crescer baseada na cadeia produtiva, já 

estabelecida, da soja. A estabilização do fornecimento de biodiesel, ocorrida a partir de 

2008, reflete, em parte, a migração da produção para o Centro-Oeste, e a afirmação da 

soja como principal matéria-prima para produção do biodiesel devido à sua 

disponibilidade. O óleo de soja representa em média 80% da matéria prima utilizada 

atualmente e o Centro-Oeste tornou-se o principal produtor do biodiesel, responsável 

por 45% do volume produzido (ANP, 2009). 

A soja é uma matéria-prima cuja cadeia produtiva encontra-se madura, e com 

disponibilidade de excedentes que permitem fornecimento contínuo. As demais 

oleaginosas com participação significativa na produção de biodiesel provêm de cadeias 

produtivas tradicionais que já têm destino para seu produto, e disponibilidade 

significativamente menor. 

Apesar de ter ocorrido avanço em outras cadeias produtivas de óleos vegetais – algodão, 

amendoim, girassol e mamona – a produção atual não é suficiente para atender a 

demanda do PNPB (MME, 2008). 

Os incentivos parecem não ter sido suficientes para sustentar o objetivo do programa de 

inclusão social e geração de renda para agricultura familiar, e diminuição das 

desigualdades regionais do país. As ineficiências inerentes à agricultura familiar 

oferecem risco de ruptura de estoque de matéria-prima, além disso, os óleos vegetais 

também são vendidos para outros mercados que os utilizam como insumo, como o 

mercado de cosméticos e mercado de commodities que pagam preços superiores aos 

preços pagos pelos produtores de biodiesel, o que também pode gerar descontinuidade 

de fornecimento. 

Se por um lado, os produtores das regiões Norte e Centro-Oeste se beneficiam de menos 

incentivos, estes estão menos sujeitos às ineficiências da agricultura familiar e riscos de 

ruptura de fornecimento. Por outro no Nordeste e no Semi-árido, apesar dos incentivos 

do governo que reduzem os preços finais dos produtores significativamente, persistem 

as entraves relacionados aos gargalos logísticos e a produtividade.  
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Assim, a estabilização do mercado e a queda de custos e a consolidação do programa e 

o alcance de seus objetivos, no longo prazo, deverão ocorrer na medida em que 

surgirem oleaginosas energeticamente mais eficientes, em escala que garanta a 

continuidade de suprimento e com preços competitivos em relação à soja. 

 

4.1.1 Biodiesel e o MDL 

O setor de transportes é responsável por cerca de 24% das emissões globais de GEE. 

Segundo dados da Agência Internacional de Energia (IEA, 2005), as emissões desse 

setor aumentam cerca de 2,5% a.a globalmente, sendo que nos países em 

desenvolvimento essa taxa sobe para 4,4% a.a. No caso brasileiro, dados do primeiro 

Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa indicam uma 

taxa de crescimento para as emissões do setor de transportes de 15% de 1990 a 1994 

(MCT, 2004). 

Embora, o setor tenha uma participação fundamental nas emissões de GEE em nível 

global, sua participação no MDL é pequena. Atualmente, somente 0,12% do total de 

projetos aprovados referem-se a projetos no setor de transportes (UNFCCC, 2009). 

Esta pequena participação se dá principalmente por causa da complexidade envolvida 

na elaboração de metodologias que estejam de acordo com os preceitos do Conselho 

Executivo do MDL. 

As principais formas de se reduzir emissões de GEE no setor de transportes são: 

• Troca de combustíveis fósseis por combustíveis renováveis; 

• Mudança de modal, como, por exemplo, utilizar um sistema de transporte menos 

emissor;  

• Eficiência energética, considerando medidas de economia e redução de energia 

no planejamento dos sistemas de transportes. 

Conforme a tabela 17 abaixo, o setor de transportes conta, atualmente, com somente três  

metodologias aprovadas no âmbito do MDL, sendo duas de grande escala e outra de 

pequena escala.  
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Tabela 17 - Metodologias aprovadas no setor de transportes 

Fonte: UNFCCC (2009) 

A AM0031 (Methodology for Bus Rapid Transit Projects), de grande escala se refere a 

projetos de corredores viários de transporte, que tem como objetivo otimizar o sistema 

de transporte público, aumentando assim a mobilidade da população. A metodologia de 

pequena escala AMS.III.C, Emission Reduction by low-greenhouse emission vehicles, 

também aprovada, se refere a projetos de eficiência energética.  

A outra metodologia aprovada e a única que se refere à biocombustíveis é a 

metodologia AM0047, “Produção de Biodiesel a partir de óleos residuais ou gorduras 

residuais de origem biogênica para uso como combustível”, aplicável a projetos que 

reduzam as emissões de GEE através da produção, venda e consumo de combustíveis, 

formados a partir da mistura de óleo diesel e biodiesel para uso como combustível. 

Para o presente trabalho será relevante apenas analisar essa metodologia, já que o PNPB 

prevê exatamente a adição de biodiesel ao diesel para uso como combustível. 

Essa metodologia seria aplicável a todo o PNPB não fosse à definição da origem do 

biodiesel a ser adicionado ao diesel, segundo a metodologia o biodiesel deve ser 

originado a partir de óleos residuais de cozinha ou gorduras animais e vegetais (OGR), 

onde a definição de OGR restringe se a resíduos produzidos por restaurantes, ou outros 

setores comerciais relacionados.  

Metodologia 
Projetos Aprovados e 

País de origem 
Título Tipo de projeto 

AM 0031 Colômbia 
Projeto Transmilênio – 

Bus Rapid Transit, 
Bogotá, Colômbia 

Mudança de modal e 
eficiência energética 

AMS.III.C Índia 

Instalação de vagões 
mais eficientes no 

sistema de metrô – Nova 
Delhi 

Eficiência energética 

AM 0047 China 

Produção de biodiesel a 
partir de óleo residual de 
cozinha para utilização 

como combustível- 
China 

 

Biocombustíveis 
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A metodologia AM0047 foi elaborada com base em um projeto na China “Biolux 

Beijing Biodiesel Project” e foi aprovada em 2007. Embora a metodologia tenha sido 

aprovada, o projeto até o momento não foi registrado, o projeto propõe a produção de 

aproximadamente 50 milhões de litros de biodiesel ao ano a partir do óleo de cozinha 

reciclado, para utilização de B20 em frota cativa municipal e a redução de emissões 

estimada é em torno de 123 mil tCO2eq / ano (UNFCCC, 2009).  

Outras metodologias para biocombustíveis vêm sendo propostas ao Conselho 

Executivo, e têm sido postas em revisão ou continuam em processo de avaliação ou 

ainda foram reprovadas pelo Painel Metodológico, conforme tabela 18 abaixo.  

Tabela 18 -  Novas Metodologias de biocombustíveis submetidas ao Conselho Executivo 
do MDL 

 

País de 
origem 

Situação 
no 

Conselho 
Executivo 
do MDL 

Título/ 
Descrição 

Fonte do 
Biocombustível Justificativa para Reprovação 

Índia Reprovada 

Biodiesel a 
partir de 

oleaginosas 
para 

utilização no 
setor de 

transportes 

Pinhão Manso e 
Pongamia 

Dupla contagem – não identificação 
da redução de consumo pelo 
consumidor final.  
 
Fronteira do projeto não foi bem 
definida.Não contabilizou 
vazamentos pelo uso da terra.   
 
Uso da Terra - não incorpora 
impactos relativos a possíveis 
desmatamentos para novas áreas 
de plantação; 
 
Monitoramento - não inclusão do 
parâmetro de deduções nas 
emissões por possível exportação 
do biodiesel para países do Anexo 
I. 
 

Tailândia Reprovada 

Produção de 
etanol para 
mistura de 

10% a 
gasolina para 
utilização no 

setor de 
transportes 

Cana de açúcar 

Dupla contagem e fator de emissão 
da gasolina, já que esse fator pode 
ser mais intensivo em energia em 
alguns países. 
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Índia Reprovada 

Produção de 
Biodiesel a 

partir de 
oleaginosas  

para 
utilização no 

setor de 
transportes. 

Palma e Jatropha 

 
  
Necessidade de melhor definição 
de conceitos relativos a terra, terra 
marginal e terra degradada; 
 

Tailândia Reprovada 

Produção de 
biodiesel a 

partir 
oleaginosas  
para mistura 
de B10 ao 
diesel e 

utilizado no 
setor de 

transportes. 

Óleo de girassol 

Definição da Linha de Base não 
ficou clara 
 
Adicionalidade – a análise se 
confunde com a aplicabilidade da 
metodologia. 

Tailândia Reprovada 

Produção e 
utilização 
B10 no 

diesel em 
Bangkok 

Óleo de Palma  Mudanças no uso do solo; 
 Dupla Contagem. 

Tailândia Em 
validação 

Produção de 
etanol para 
mistura de 

10% a 
gasolina e 

utilização no 
setor de 

transportes 

Cana de açúcar  

África do 
Sul Reprovada 

Produção de 
biodiesel 

para 
utilização no 

setor de 
transportes 
com análise 
do ciclo de 

vida. 

Oleaginosa 
importadas (Argentina 

e Brasil) e 
posteriormente 

oleaginosas 
domésticas 

Para a fase de importação não 
foram consideradas as emissões 
devido a mudanças no uso da terra 
nos paises importadores para 
atender a demanda das atividades 
do projeto (deveria comprovar 
excesso de oleaginosas no 
mercado); 
Dupla contagem – a metodologia 
utilizou a ferramenta: “Avoidance of 
double counting of emission 
reductions from the production of 
biofuels”, rejeitada pelo Meth 
Panel.;  

Brasil Em 
validação 

Biodiesel a 
partir de 

oleaginosas 
em 

plantações 
localizadas 
em áreas 

degradadas 
e 

subutilizadas. 
O 

consumidor é 

Oleaginosas 

OBS: Essa metodologia proposta 
incorpora elementos da 
metodologia aprovada AM0047, no 
que se refere aos aspectos 
relacionados à produção e 
consumo de biodiesel e, também, 
da metodologia AM0042, para 
questões relacionadas à produção 
de biomassa a ser utilizada como 
matéria-prima (para o caso do 
plantio de oleaginosas) em 
plantações localizadas em áreas 
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frota cativa 
dentro da 

fronteira do 
projeto. 

degradadas. 
 
Possivelmente será incorporada na 
AM47. A ser decidido nos próximos 
meses. 
 

Tailândia Em 
validação 

Produção de 
biodiesel 
para ser 
misturado ao 
diesel e 
utilizado no 
setor de 
transportes, 
com análise 
do ciclo de 
vida.  

Oleaginosas   

México Reprovada 

Produção de 
etanol para 
utilização no 
setor de 
transportes, 
com análise 
do ciclo de 
vida. 

Milho e Sorgo 

Entendeu se que a matéria prima 
utilizada pelo projeto era 
consumida para outros propósitos 
antes. O que pode significar que 
novas plantações deverão ser 
feitas para suprir à necessidade de 
ambas as atividades.                                                              

Fonte: Elaboração própria baseado em Riso Centre e UNFCCC (2009) 

Claramente verifica se que há uma grande quantidade de metodologias rejeitadas pelo 

Conselho Executivo e que a única metodologia aprovada e disponível, AM0047, oferece 

restrições importantes que dificultam sua adoção, sobretudo no que se refere à matéria-

prima a ser utilizada na fabricação do biodiesel.  

Os principais obstáculos à elaboração de novas metodologias que envolvem a utilização 

dos biocombustíveis são listados, a seguir: 

• Dupla contagem: uma das maiores preocupações do Painel Metodológico do 

Conselho Executivo é o problema referente à dupla contagem. Quando um ou 

mais atores da cadeia (por exemplo, produtores ou usuários do biodiesel) 

pleiteiam o requerimento dos créditos de carbono (RCEs), no caso do produtor 

ser o titular dos créditos, é preciso evitar nova contabilização por parte dos 

consumidores. 
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• Titularidade dos Créditos: há uma grande dificuldade em definir o mérito pelos 

créditos ao longo da cadeia produtiva do biodiesel, desde a fase inicial (agrícola, 

no caso do biodiesel proveniente de oleaginosas) até o consumidor final. A 

questão da titularidade tornou-se um grande entrave para a aprovação de 

metodologias e projetos de biocombustíveis. Uma solução proposta pelas 

empresas de consultoria passa pelo estabelecimento de um consórcio entre o 

produtor da oleaginosa, o esmagador, o produtor do biodiesel e o consumidor. 

Nesse caso e para que o consumidor possa fazer parte desse projeto, é preciso 

que ele seja detentor de uma frota cativa. Essa exigência simplifica de forma 

substancial o monitoramento do projeto. Seria muito complicado monitorar o 

consumo individual do biodiesel, como no caso do dono de um caminhão, por 

exemplo, que faz uso do biodiesel e beneficia um grande contingente 

populacional. Como exemplo tem-se o projeto da Vale do Rio Doce, que possui 

um elevado consumo de óleo diesel em suas locomotivas e busca implementar 

projetos de mistura de 20 a 40% de biodiesel ao o óleo diesel utilizado pela 

companhia. Nesse caso, tanto as fazendas quanto a produção do biodiesel e a 

frota utilizada no projeto são de propriedade da empresa, eliminando, portanto, 

um possível conflito de interesses no que se refere à titularidade dos créditos. 

• Fronteira do Projeto: a questão crucial se refere ao fornecimento de matérias-

primas para a produção do biodiesel.  Se a produção de oleaginosas for 

proveniente da agricultura familiar feita de maneira descentralizada, onde 

pequenas comunidades vendem sua produção para grandes empresas produtoras 

de biodiesel que estabelecem contratos de compra com os agricultores 

familiares, existe uma grande dificuldade de incluir os fornecedores da matéria-

prima no escopo do projeto. Esse sistema produtivo não se enquadra nas 

especificações previstas pelas metodologias propostas, uma vez que a produção 

das oleaginosas deve ocorrer dentro dos limites geofiguras da atividade de 

projeto. Nas metodologias até o momento propostas, o produtor de biodiesel não 

pode adquirir matéria-prima de outros centros produtores. 

No entanto, apesar desses obstáculos apresentados, existe uma tendência de que no 

futuro próximo, as metodologias submetidas consigam superar esses desafios e que 

projetos de biocombústiveis mais amplos passem a ser aceitos como projetos de MDL. 
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A partir da revisão bibliográfica feita anteriormente o objetivo do presente trabalho será 

propor um estudo de caso de um MDL Programático, utilizando a metodologia já 

aprovada AM0047 de produção e utilização do biodiesel como combustível em frotas 

de ônibus, como um exercício para estimar o potencial de redução emissões e de receita 

de créditos de carbono. 

O MDL Programático proposto aqui considerará a adição de misturas, superiores às 

previstas por lei, de biodiesel ao diesel nas frotas de ônibus da região metropolitana do 

Rio de Janeiro e será baseado no Programa de Reaproveitamento de Óleos Vegetais 

(Prove) de Manguinhos e no Programa Experimental de Utilização de Biodiesel B5 na 

Frota de Ônibus do Estado do Rio de Janeiro da Fetranspor. 

Para tanto, primeiramente será explicado a fronteira do projeto a ser proposto, depois o 

Programa de Manguinhos e o Programa Experimental de Utilização de Biodiesel B5 na 

Frota de Ônibus do Estado do Rio de Janeiro, fazendo uma estimativa de seu potencial 

de redução de GEE e de receita de créditos de carbono para e posteriormente fazer uma 

análise da viabilidade do projeto dentro dos critérios de elegibilidade do MDL. 

4.1.2 Fronteira do Projeto 

Na elaboração de um projeto de MDL, é preciso que se determine de forma clara os 

limites ou fronteiras do projeto, ou seja, o universo onde serão contabilizadas as 

emissões dos GEE que deverão ser incluídas como parte da linha de base (baseline) e 

que serão monitoradas após a implantação do projeto (emissões do projeto).  

Como podemos observar nas tabelas acima a única metodologia aprovada e as novas 

metodologias submetidas ao Conselho Executivo do MDL, todas consideram a 

produção do biodiesel dentro da fronteira do projeto.  

No entanto, inserir todo o ciclo de produção do biodiesel a partir de oleaginosas requer  

um trabalho muito amplo, que envolve diferentes áreas do conhecimento e diferentes 

atores e processos. Para o presente estudo será levado em consideração que toda a frota 

de ônibus que participará do MDL será abastecida com o biodiesel produzido pela 

refinaria de manguinhos a partir de óleos e gorduras residuais (OGR) utilizando a 

metodologia já existente  
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e para simplificação da questão do ciclo de vida das oleaginosas que não faz parte do 

escopo desse estudo. Ampliar essa fronteira, somente com uma definição mais clara, da 

origem do biodiesel, tais como (a) origem da matéria prima para o biodiesel; (b) 

transporte da matéria prima e do biodiesel; (c) distribuição do biodiesel para o 

consumidor; (d) fatores médios para estimar as emissões de mudança do uso do solo e 

agricultura.  Toda essa fronteira tornaria o cálculo das emissões extremamente 

complexo, sendo, portanto hoje o desafio que se estende para esse setor.  

Considera-se que a atividade de projeto de utilização de B5 na Frota, será abastecida 

com biodiesel oriundo de somente um produtor de biodiesel, a refinaria de Manguinhos, 

admitindo-se que esse produtor tenha como comprovar que a origem de sua matéria 

prima é proveniente de fornecedores de óleos e gorduras residuais. A fronteira da 

atividade do projeto do estudo de caso pode ser identificada conforme a figura abaixo. 

 

Figura 15 - Fronteira do Projeto de MDL para o Estudo de Caso  

Fonte: Elaboração Própria 

Utilização do 
Biodiesel na 

Frota de ônibus 
do Rio de 
Janeiro 

Cooperativas de 
fornecedores de 

OGR  

Produção de Biodiesel 
Manguinhos 

 

Emissão de 
transporte 

Emissão de 
combustíveis 
fósseis 

Eletricidade Combustíveis 
Fósseis 

Fronteira do Estudo de Caso 

Emissão de 
transportes 
 

Planta de 
mistura de 
biodiesel 
ao diesel  

Posto de 
Abastecimento 
 

Cooperativas de 
fornecedores de 

OGR  

Fugas 
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As emissões do projeto serão: as emissões decorrentes da produção do biodiesel pela 

rota metílica14na refinaria de Manguinhos, as emissões de transportes ao longo do 

processo até a entrega do biodiesel a frota de ônibus que o utilizará e as emissões 

evitadas pela atividade de projeto do estudo de caso decorrentes do uso do biodiesel na 

frota. 

Delimitada a fronteira do projeto, passamos então para a etapa de descrição dos dois 

programas do estado do Rio de Janeiro que serão considerados para o estudo de caso. 

4.1.3 Programa de reaproveitamento de óleos vegetais de Manguinhos 

A Refinaria de Petróleo de Manguinhos, localizada em Bonsucesso, no subúrbio do Rio 

de Janeiro, teve sua atividade de refino suspensa em meados de 2005, devido a 

impossibilidade de repassar ao mercado interno a alta do preço do petróleo no mercado 

internacional, desde então a refinaria aposta no biodiesel para voltar ao mercado. Em 

abril de 2007, a refinaria, em parceria com a Secretaria de Estado do Ambiente, lançou 

o Programa de Reaproveitamento de Óleos Vegetais (Prove) para produção de biodiesel. 

O programa consiste em coletar o óleo usado em domicílios, hotéis, restaurantes e redes 

de supermercados e encaminhar à Refinaria de Manguinhos, para que seja analisado e 

utilizado na produção do biodiesel. O óleo deve ter baixa acidez, só ter sido usado uma 

vez, e deve estar livre de umidade. 

Algumas possíveis fontes dos óleos e gorduras residuais são: lanchonetes e cozinhas 

industriais; indústrias onde ocorre fritura de produtos alimentícios; esgotos municipais 

onde a nata da superfície é rica em matérias graxas e águas residuais de processos de 

indústrias alimentícias. 

A tabela abaixo cita os principais tipos de resíduos gordurosos, sua disponibilidade e 

qualidade para seu uso como matéria prima par produção de biodiesel. A tabela 19 

mostra a origem do resíduo, sua disponibilidade, qualidade e custo para utilização como 

combustível. 

 

                                                 
14  Baseado no cálculo estimado feito pelo CentroClima/ COPPE/UFRJ, essas emissões equivalem a cerca 
de 244 g CO2/litro de biodiesel produzido. 
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Tabela 19 - Principais tipos de resíduos gordurosos e sua disponibilidade/qualidade para 

o uso como combustível 

Fonte Custo Qualidade Volume Preparo 

De fritura comercial (0) + ++ + 

De fritura residencial (0) ++ - ++ 

De fritura industrial - + ++ + 

De matadouros e 

frigoríficos 

(0) - ++ - 

Do tratamento de esgoto + -- + -- 

Notas: (++) muito favorável, (+) favorável, (0) satisfatório, (-) desfavorável, (--) muito 
desfavorável. 

Fonte: ALMEIDA et al., 2000 

 

Um levantamento primário da oferta de óleos residuais de frituras resultantes de 

processamento domésticos, comerciais e industriais indica que existe um potencial de 

oferta no país superior a 250 milhões de litros por ano (BiodieselBR, 2008). 

Segundo SILVA et al., 2005, o aproveitamento do óleo usado na conversão para 

biodiesel é de cerca de 80%, ou seja, 1 litro de óleo pode resultar em, aproximadamente, 

800 ml de biodiesel. Ainda segundo SILVA, cerca de 65% a 70% do custo do biodiesel 

é devido ao custo da matéria prima posta na usina. Um estudo elaborado pela UFRJ / 

COPPE indica que o custo médio de produção de biodiesel a partir de OGR é de US$ 

0,25 / litro (ROSA et al., 2002). 

A coleta dos óleos residuais é de responsabilidade da Incubadora Tecnológica de 

Cooperativas Populares (ITPC) que encaminha catadores das 25 cooperativas 

cadastradas para fazer a coleta do óleo, essa coleta é feita em galões de 200 litros. Para 

o recolhimento, o Prove utiliza um caminhão-pipa com capacidade para transportar 

quatro mil litros de óleo. Os catadores recebem até R$ 0,60 por cada litro de óleo 

coletado.  

Para dar início à produção do biodiesel a partir desses óleos seria necessário armazenar 

pelo menos 600 mil litros do óleo coletado pelos catadores. A idéia inicial é de produzir 

40 milhões de litros por ano, no primeiro ano do programa, mas a refinaria tem 
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capacidade de produção de até 100 milhões de biodiesel por ano, do total produzido um 

percentual deve ser sempre reservado para a Petrobrás. 

Espera-se que com o tempo, novos atores sociais se incorporarão à iniciativa que além 

de contribuir para a geração de trabalho e renda, por meio da inserção das cooperativas 

na cadeia produtiva do biodiesel, ajuda na redução da poluição dos rios e da Baía de 

Guanabara, da emissão de CO2 e dos custos para o tratamento de esgotos. 

A viabilidade do programa de Manguinhos de produção de biodiesel a partir de óleos 

residuais depende da criação de um eficiente sistema logística de coleta de óleos usados, 

o que certamente encontra-se distante de nossa realidade atual. No entanto, no futuro, é 

possível que mecanismos de incentivos econômicos, legais e educacionais sejam criados 

no sentido incentivar a doação e/ou venda deste resíduo permitindo o desenvolvimento 

de uma logística mais eficiente de coleta.  

 

Além da questão da logística outra dificuldade encontrada diz respeito a estimativa do 

volume de óleo ofertado tanto em pequenas cidades quanto em regiões metropolitanas e 

a garantia de fornecimento dessa matéria prima, o que desestimula investimentos em 

plantas de produção de biodiesel a partir desta matéria-prima.  

 

No entanto, estimativas apontam que o volume médio de oferta de óleos residuais seja 

em torno de 100 ml/ pessoa por mês (OLIVEIRA, 2004).   

 

Baseado nessa estimativa per capita, podemos estimar que o volume potencial de oferta 

de óleo para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro seja de aproximadamente 15 

milhões de litros por ano. Esse volume é muito inferior ao potencial de aproveitamento 

de óleos da refinaria de Manguinhos que tem capacidade de processar 100 milhões de 

litros/ano.  

No entanto, apesar dos obstáculos ligados a logística e garantia de fornecimento do 

projeto, considerar-se para o estudo de caso que a planta de manguinhos opere com 40% 

de sua capacidade instalada como previsto pelo programa para o primeiro ano do Prove, 

ou seja, admite-se a produção dos 40 milhões de litros de biodiesel por ano e que 20% 

dessa produção seja destinada a venda para a Petrobrás, restando assim cerca de 30 
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milhões de litros anuais para possível abastecimento do Programa do Biodiesel na Frota 

de Ônibus do Rio de Janeiro. 

O Governo do estado do Rio de Janeiro inclusive já considerou a possibilidade de 

integrar os dois programas, o governo esteve em negociações com a Secretaria Estadual 

de Transportes e com a Fetranspor para que a frota de caminhões e ônibus do estado 

passasse a circular com misturas de biodiesel ao diesel, abastecidas pela produção de 

biodiesel da refinaria de Manguinhos.  

4.1.4 O Programa Experimental de Utilização de Biodiesel B5 nas Frotas de 

Ônibus do Estado do Rio de Janeiro 

O Rio de Janeiro lançou o programa “O Rio de Janeiro Sai na Frente – Biodiesel 5% na 

Frota de Ônibus” em junho de 2007, tornando-se a primeira cidade do país a ter uma 

parte da sua frota de ônibus movida a 5% de biodiesel misturados a 95% de diesel 

circulando na região metropolitana. O lançamento do programa se deu através de um 

convênio entre a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do 

Rio de Janeiro (Fetranspor) e o CONPET (Programa do Ministério de Minas e Energia 

coordenado por representantes de órgãos do Governo Federal, da iniciativa privada, 

gerido com recursos técnicos, administrativos e financeiros da Petrobras S.A.) 

(CONPET, 2007). 

O Programa teve como objetivo apresentar uma alternativa energética sustentável ao 

transporte coletivo de passageiros do estado do Rio de Janeiro visando à antecipação da 

meta prevista pela lei, de inserção, a partir de 2013, do Biodiesel B5 adicionado ao óleo 

diesel comercializado junto ao consumidor final. 

O Programa contou com a participação direta das principais montadoras de motores, 

além das distribuidoras de combustível como: Mercedes Benz do Brasil, Volkswagen 

Caminhões e Ônibus, Petrobras Distribuidora S/A, Ipiranga e Shell. Além disso, para 

que o programa pudesse ser lançado, houve um esforço enorme para atender às 

especificações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).  

O Programa piloto consistiu primeiramente no uso do B5 em 3.500 ônibus do Estado, 

principalmente da região metropolitana, por um período inicial de seis meses. Para isso 

contou com o apoio de vários parceiros: a BR Distribuidora manteve o preço final do 
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B5 no mesmo valor do preço do diesel, para que os empresários de ônibus não arcassem 

com maiores custos com a compra do combustível; a Mercedes-Benz e a Volkswagen, 

principais fornecedoras de chassis para o setor de transporte coletivo, ofereceram a 

mesma garantia dos motores diesel para os que utilizam B5; e a Fetranspor, deu todo o 

apoio logístico e operacional de negociação do B5 com os empresários de ônibus. A 

parcela do Governo do Estado foi juntar todos esses atores, desenhar o formato do 

Programa e um protocolo de entendimento para a operacionalização da iniciativa.  

Posteriormente a Ipiranga e a Shell se juntaram ao Programa, aumentando assim a 

amplitude da iniciativa. 

Além disso, para que o programa pudesse ser lançado, foi preciso obter da Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis  - ANP, autorização para uso da 

mistura B5. Ainda no primeiro semestre de 2007 vigorava a Portaria 240 da ANP, de 25 

de agosto de 2003, relativa à regulamentação do uso de combustíveis não especificados. 

Com o objetivo de agilizar o uso do Biodiesel B5 no projeto, a ANP cedeu autorização 

para o uso específico deste combustível com base no Decreto Federal No. 5.448 de 20 

de maio de 2005. A Autorização Nº. 150 foi dada pela ANP à FETRANSPOR no dia 9 

de julho de 2007 permitindo o uso do Biodiesel B5 na frota dos 3.500 ônibus e consumo 

limitado a 11,5 milhões de litros da mistura de Biodiesel B5 por mês.  

A frota de 3.500 ônibus atendida pelo programa foi subdivida entre 28 diferentes 

empresas distribuídas por todo o Estado do Rio de Janeiro, em especial na região 

metropolitana. Em cada empresa participante procurou-se avaliar os veículos quanto aos 

níveis de emissão de gases, antes e depois do uso do Biodiesel B5. Foram 

acompanhados, também, os níveis de consumo de cada carro (médias de km/l) 

procurando estabelecer e identificar possíveis alterações no desempenho energético e 

ambiental dos carros.  

O objetivo do programa era de que todos os 18,3 mil veículos da Fetranspor estivessem 

circulando com a mistura B5 até 2008. No entanto, desde 1º de janeiro de 2008, o 

programa se encontra paralisado devido a significativa elevação do preço final do óleo 

diesel com misturas que contenham porcentagem qualquer de biodiesel, dada à entrada 

obrigatória do Biodiesel B2, em janeiro deste ano de 2008.  
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No entanto, uma das formas de tornar projetos dessa magnitude mais atrativo se dá 

através da tentativa de obtenção de créditos de carbono, os quais poderiam representar 

um importante incentivo para projetos desse tipo.  

Nesse contexto é que o estudo de caso proposto tem sua relevância, pois se trata da 

junção de dois programas que contribuem para o desenvolvimento sustentável do estado 

e possuem potencial para impulsionar outros projetos similares, mas que precisam de 

incentivos em um primeiro momento para se desenvolver, e se bem sucedidos, a 

tendência é que o número de projetos semelhantes cresça.  

4.1.5 Aplicação dos critérios para análise de enquadramento no âmbito do MDL  

Para propor a união dos dois programas como um projeto de MDL alguns critérios serão 

analisados à luz dos conceitos previamente descritos de elegibilidade. 

Para identificar a linha de base do projeto proposto, utiliza se a definição do MCT 

(2006):  

“Define-se a linha de base de uma atividade de projeto do MDL como o cenário 

que representa, de forma razoável, as emissões antrópicas de GEE por fontes, 

que ocorreriam na ausência da atividade de projeto proposta. A linha de base é 

qualificada e quantificada com base em um cenário de referência.”  

Para estabelecer esse cenário de referência os participantes do projeto devem adotar as 

abordagens metodológicas mais apropriadas disponibilizadas pelo Conselho Executivo 

do MDL ou devem propor novas metodologias, que é o caso desse estudo de caso.  

A metodologia de cálculo da linha de base deve conter a descrição das fórmulas 

utilizadas para calcular e projetar as emissões de GEE do cenário de referência. O 

resultado desses cálculos representa as emissões da linha de base.  

Para avaliar as emissões relativas à implementação das atividades de projeto de MDL, a 

metodologia de cálculo deve conter a descrição das fórmulas utilizadas para calcular e 

estimar as emissões de GEE com o projeto já implementado. O resultado desses 

cálculos representa as emissões do projeto de MDL. A diferença entre as emissões do 
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projeto e as emissões da linha de base representa a redução das emissões das atividades 

de projeto do MDL. 

O cenário de linha de base do presente estudo de caso são as emissões ocorridas na 

ausência da atividade de projeto, ou seja, utilização da mistura biodiesel e diesel 

prevista por lei em toda a frota estimada de ônibus da região metropolitana do Rio de 

Janeiro (RMRJ). Admite-se que não haverá mudanças significativas na implementação 

do Programa Nacional do Biodiesel, ou seja, mantém para todo o estudo de caso a 

adição de um percentual obrigatório de 2% a partir de 1º de janeiro de 2008, elevando-

se para 3% a partir de 1º de julho do mesmo ano e 5% a partir do ano de 2013. 

No que diz respeito as emissões do projeto considera-se as emissões referentes a 

substituição do diesel por percentuais adicionais de biodiesel. 15  Para tanto, diferentes 

cenários alternativos foram propostos como objetivo identificar o melhor cenário de 

continuação do Programa experimental B5 na Frota de Ônibus do Rio de Janeiro.  

Esses cenários variam entre si e divergem do cenário de linha de base somente no que se 

refere ao percentual de biodiesel adotado e seu escalonamento no tempo. A 

nomenclatura adotada tem como objetivo uma rápida identificação do percentual de 

biodiesel tomado em um determinado cenário e o ano em que isso se deu. Por exemplo, 

o primeiro cenário alternativo foi denominado de “B5/09 – B10/16”, indicando que o 

B5 (5% de biodiesel misturado ao óleo diesel) foi adotado em 2009 e o B10, em 2016. 

A mesma lógica se aplica aos demais cenários alternativos. O único cenário que foge à 

regra estabelecida é o cenário de linha de base, denominado de “Cenário PNPB”, por 

seguir com precisão as regras estipuladas pelo programa. 

 

 

 

 

                                                 
15 Não serão calculadas as emissões de transportes já que essas podem ser facilmente replicadas de outros 
tipos de projetos similares já aprovados pela UNFCCC. 
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Tabela 20 – Caracterização dos Cenários Adotados 

Cenários Escopo 

Linha de Base PNPB 

Alternativos:  

 

(1) 

B5/09 – B10/16 

Toma-se como hipótese que os percentuais de adição de biodiesel ao óleo 

diesel na frota de ônibus urbanos da RMRJ, ocorrerão em níveis 

superiores àqueles previstos na Lei nº. 11.097/2005. Supõe-se, ainda, que 

a evolução dos aumentos desses percentuais ocorrerá a uma velocidade 

maior do que a que foi prevista no PNPB, de modo que se incorpore o 

percentual de 5% já em 2010, estendendo-se até 2015, e 10% de 2016 em 

diante. 

 

(2) 

B5/09 – B10/11 – 

B15/16 

Novamente, supõem-se adições de biodiesel ao diesel em percentuais 

maiores do que no PNPB, mas neste cenário o aumento dos percentuais 

se dá de forma ainda maior e mais veloz do que o que foi apresentado no 

Cenário (1). Assim sendo, admite-se a entrada do B10 em 2011 e do B15 a 

partir de 2016. 

 

(3) 

B5/09 – B10/11 – 

B15/13 – B20/16 

Este cenário traz metas mais ousadas de adição de biodiesel ao diesel em 

percentuais significativamente maiores do que no PNPB. A partir do ano de 

2013 já se pode seriam adicionados 15% de biodiesel ao diesel, chegando 

a 20% em 2016.   

A Figura abaixo sumariza os percentuais de biodiesel misturado ao óleo diesel em cada 

cenário proposto e seu escalonamento no tempo. 
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2009
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B5/09 – B10/11 – B15/13 – B20/20 5% 5% 10% 15% 20% 20%

B5/09 – B10/11 – B15/16 5% 5% 10% 10% 15% 15%

B5/09 – B10/16 5% 5% 5% 5% 10% 10%

PNPB 3% 3% 3% 5% 5% 5%

2009 2010 2011 2013 2016 2020

 

Figura 16 – Percentual de Biodiesel Adicional ao Óleo Diesel nos Cenários Propostos 

 

Para calcular o potencial de redução de GEE é preciso primeiramente calcular as 

emissões do cenário de referência, ou da linha de base. Para isso é preciso calcular a 

quantidade de combustível consumida na linha de base no período da atividade do 

projeto e, portanto, é necessário primeiramente construir um cenário do aumento de 

frota de ônibus urbanos e microônibus (os quais também utilizam óleo diesel como 

combustível) da região metropolitana do Rio de Janeiro16. Em seguida, calcula-se o 

consumo de combustíveis e as emissões de CO2 relacionadas.  

As Emissões da linha de base são calculadas de acordo com o seguinte método: 

Emissões linha de base (E LB) = Emissões Diesel (ED) + Emissões Biodiesel (EB) 

                                                 
16 O trabalho adota as definições do Denatran para ônibus e microônibus, que são respectivamente 
“veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para mais de 20 passageiros, ainda que, em 
virtude de adaptações com vista à maior comodidade destes, transporte número menor” e “veículo 
automotor de transporte coletivo com capacidade para até 20 passageiros”. 



 

99 
 

Onde as emissões do biodiesel correspondem aquelas oriundas do processo de 

produção, na rota metílica isso equivale a cerca de 244 g CO2/litro de biodiesel 

produzido segundo os cálculos feitos pelo CentroClima/ COPPE/UFRJ. 

Para o cálculo das emissões de CO2 do diesel adotou-se abordagem metodológica de 

acordo com as diretrizes estabelecidas no Guia para Inventários Nacionais de Gases de 

Efeito Estufa do IPCC (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 

Inventories), metodologia Top Down e Bottom-up, conforme os passos abaixo:  

Primeiro passo: Conversão da quantidade de combustível fóssil (no caso óleo diesel - 

m3) obtida a partir dos dados de frota (ver Tabela X), em tEP – tonelada equivalente de 

petróleo, onde:  1 m3 de óleo diesel = 0,848 tEP 

Segundo passo: Conversão dos valores em tEP para terajoules (TJ), onde:  1 tEP padrão 

= 41,88 x 10-3 TJ 

Terceiro passo: Cálculo da quantidade de carbono, em toneladas de carbono (tC), no 

óleo diesel , onde:  1 TJ = 20,2 tC 

Quarto passo: determinação das emissões reais de carbono: cálculo da fração de carbono 

oxidada, onde: Emissões reais de carbono = emissões tC em  x 0,990 (adimensional) 

Quinto passo: determinação das emissões de CO2,  conversão da quantidade de carbono 

para CO2, onde:  1 tCO2 = 44/12 tC 

Fazendo-se os cálculos acima, chega-se ao fator de emissão de CO2 por litro de óleo 

diesel: 2,604 kg CO2/litro
17  

A partir do fator de emissão do diesel apresenta se a seguir o raciocínio seguido para 

formulação dos cenários de emissão de referência e dos cenários alternativos.  

A construção dos cenários se inicia com o levantamento de dados da frota de ônibus 

urbanos e microônibus (os quais também utilizam óleo diesel como combustível) da 

região metropolitana do Rio de Janeiro. Foram analisados dados provenientes de três 

fontes distintas, a saber: Detran – RJ (Departamento de Trânsito do Estado do Rio de 

                                                 
17 Valor default do IPCC guidelines. 
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Janeiro) 18, Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) e Fetranspor (Federação das 

Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro) 19.  

Os dados de frota de ônibus e microônibus do Detran – RJ seguem uma trajetória de 

crescimento muito próxima daquela evidenciada pelos dados do Denatran, embora 

sempre ligeiramente superiores20. No entanto, segundo a FETRANSPOR (2007) tais 

dados não refletem a realidade da frota corretamente, uma vez que esses dados 

possivelmente incluem veículos já fora de circulação e as kombis e vans que circulam 

no estado (ou ainda veículos piratas ou não regulamentados ou qualquer outro ônibus ou 

microônibus que esteja registrado, mas que não opere).  

Os dados de frota apresentados pela Fetranspor são mais fiéis a realidade, porém não 

estão disponíveis em uma série histórica. Os dados do Detran e do Denatran, por sua 

vez superestimam a frota. Optou-se, portanto, por uma estimativa própria com 

abordagem conservadora, ajustando os dados do Denatran (que parecem ser menos 

enviesados do que os do Detran – RJ) aos dados da Fetranspor. O resultado pode ser 

visualizado na Tabela 21. 

Tabela 21 – Frota estimada de ônibus e microônibus da RMRJ de 2001 a 2008 
 

Ano Ônibus Microônibus Total 
2001 12.401 861 13.262 
2002 12.948 889 13.837 
2003 13.116 993 14.109 
2004 13.522 1.093 14.615 
2005 13.665 1.128 14.793 
2006 14.361 1.140 15.501 
2007 15.207 1.201 16.408 

2008(1) 15.870 1.266 17.136 
Notas: (1) Dados atualizados até o mês de setembro.  

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Denatran (2008) e Fetranspor (2008) 

                                                 
18 O Detran – RJ disponibiliza, em sua página de internet, estatísticas sobre veículos do Rio de Janeiro, incluindo 
dados de frota classificados por ano de fabricação, categoria, combustível, espécie, procedência e tipo de veículo. 
Maiores informações podem ser encontradas através do endereço eletrônico 
http://www.detran.rj.gov.br/_estatisticas.veiculos/index.asp.    
19 O Denatran divulga, através do Portal RENAEST (Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito), 
dados de frota de veículos por espécie e ano de fabricação. Os dados podem ser acessados através do endereço 
eletrônico http://www2.cidades.gov.br/renaest/listaNoticiaPublicada.do?op=noticia.publicada.listaEstatistica.  
20 Em média, os dados do Detran – RJ apresentam 4.435 veículos a mais que os dados do Denatran. 
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A construção dos cenários e projeção da frota total que serão apresentados no presente 

trabalho se concentrará apenas nos dados referentes à Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro (RMRJ).  

O horizonte temporal considerado na construção dos cenários se estende até o ano de 

2030. Conforme anteriormente exposto, o período máximo de duração de um projeto de 

MDL é de 21 anos, considerando o período renovável de créditos. Sendo assim, os 

cenários se iniciarão no ano de 2010, com término em 2030. 

Como pode ser observado na Tabela 20 acima, a frota de ônibus e microônibus da 

RMRJ estimada para o período de 2001 a 2008 apresenta uma média de crescimento 

anual de aproximadamente 3,5%. Esse mesmo crescimento será aplicado para projetar a 

frota de ônibus e microônibus da RMRJ até o ano de 2030. Para efeitos de 

simplificação, supõe-se, ainda, que a participação dos microônibus na frota total, de 

aproximadamente 8%, permanecerá constante no período analisado. O resultado dessas 

considerações pode ser observado na Tabela 22.  

Tabela 22 – Projeção da frota de ônibus e microônibus para a RMRJ para os anos de 

2009 a 2030, em unidades. 

 
 Ônibus Microônibus Total 

2009 16.405 1.308 17.713 
2010 16.958 1.352 18.310 
2011 17.529 1.398 18.927 
2012 18.120 1.445 19.565 
2013 18.730 1.494 20.224 
2014 19.361 1.544 20.905 
2015 20.014 1.596 21.610 
2016 20.688 1.650 22.338 
2017 21.385 1.705 23.091 
2018 22.106 1.763 23.869 
2019 22.851 1.822 24.673 
2020 23.621 1.884 25.504 
2021 24.417 1.947 26.364 
2022 25.239 2.013 27.252 
2023 26.090 2.081 28.171 
2024 26.969 2.151 29.120 
2025 27.878 2.223 30.101 
2026 28.817 2.298 31.115 
2027 29.788 2.376 32.164 
2028 30.792 2.456 33.247 
2029 31.829 2.538 34.368 
2030 32.902 2.624 35.526 

         Fonte: Elaboração Própria baseado em Denatran e Fetranspor (2009) 
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De posse desses dados, o passo seguinte será calcular a quantidade de combustível 

consumida no período em questão. Para tal, foram considerados dois parâmetros 

principais: o consumo de combustível por veículo (desempenho médio em km/l) e a 

quilometragem média percorrida por veículo. Cabe salientar que tais fatores divergem 

entre os ônibus e os microônibus, cujo desempenho é menor do que o dos ônibus. De 

acordo com dados da Fetranspor para o ano de 2005, a quilometragem média mensal 

percorrida pelos ônibus da RMRJ foi de 8.000 km, com um desempenho médio de 2,85 

km/l. A idade média apresentada pela frota é de seis anos. Já no caso dos microônibus 

que circulavam na RMRJ em 2005, tem-se um desempenho médio de 4,5 km/l, 

assumindo a mesma quilometragem percorrida pelos veículos21. A Tabela 22 apresenta 

o consumo anual de diesel estimado para o período de 2001 a 2030 para a RMRJ para 

os ônibus e microônibus. 

 

Para o cálculo do consumo de combustível para o período de projeção em análise, foram 

adotadas as mesmas hipóteses utilizadas na Matriz Energética do Rio de Janeiro do Rio 

de Janeiro (2006). Admitiu-se, portanto, as premissas de melhorias no desempenho 

médio de 0,1% a.a para os microônibus e 0,4% a.a. para os ônibus, no Cenário PNPB e, 

respectivamente, 0,3% a.a. e 0,5% a.a. nos cenários alternativos. A quilometragem 

média percorrida pelos veículos é mantida ao longo do período. Desse modo, a única 

diferença entre os cenários alternativos estará concentrada nos percentuais de biodiesel 

estipulados e seu escalonamento no tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Ressalta-se que enquanto a idade media da frota permanece a mesma em todo o estado do Rio de 
Janeiro, a quilometragem média percorrida e o desempenho médio dos veículos variam de acordo com a 
região do estado (RMRJ, Região Serrana, Região dos Lagos, Norte Fluminense e Sul Fluminense). 
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Tabela 23- Projeção do consumo anual de diesel para a frota de ônibus e de microônibus 

na RMRJ nos anos de 2001 a 2030 

 

  Ônibus 
Autonomia 
média por 

carro (km/l) 

Consumo de 
diesel (em 
milhões de 

litros) 

Microônibus 
Autonomia 
média por 

carro (km/l) 

Consumo de 
diesel (em 
milhões de 

litros) 

2001 12.401 2,85 417,7 861 4,5 18,4 

2002 12.948 2,85 436,2 869 4,5 18,5 

2003 13.116 2,85 441,8 993 4,5 21,2 

2004 13.522 2,85 455,5 1.093 4,5 23,3 

2005 13.665 2,85 460,3 1.128 4,5 24,1 

2006 14.361 2,85 483,7 1.140 4,5 24,3 

2007 15.207 2,85 512,2 1.201 4,5 25,6 

2008 15.870 2,85 534,6 1.266 4,5 27,0 

2009 16.405 2,86 550,4 1.308 4,50 27,9 

2010 16.958 2,87 566,7 1.352 4,51 28,8 

2011 17.529 2,88 583,4 1.398 4,51 29,7 

2012 18.120 2,90 600,7 1.445 4,52 30,7 

2013 18.730 2,91 618,4 1.494 4,52 31,7 

2014 19.361 2,92 636,7 1.544 4,53 32,7 

2015 20.014 2,93 655,6 1.596 4,53 33,8 

2016 20.688 2,94 675,0 1.650 4,54 34,9 

2017 21.385 2,95 694,9 1.705 4,54 36,1 

2018 22.106 2,97 715,5 1.763 4,55 37,2 

2019 22.851 2,98 736,6 1.822 4,55 38,5 

2020 23.621 2,99 758,4 1.884 4,55 39,7 

2021 24.417 3,00 780,9 1.947 4,56 41,0 

2022 25.239 3,01 804,0 2.013 4,56 42,3 

2023 26.090 3,03 827,7 2.081 4,57 43,7 

2024 26.969 3,04 852,2 2.151 4,57 45,2 

2025 27.878 3,05 877,4 2.223 4,58 46,6 

2026 28.817 3,06 903,4 2.298 4,58 48,2 

2027 29.788 3,07 930,1 2.376 4,59 49,7 

2028 30.792 3,09 957,6 2.456 4,59 51,3 

2029 31.829 3,10 985,9 2.538 4,60 53,0 

2030 32.902 3,11 1.015,1 2.624 4,60 54,8 
 

Fonte: Elaboração Própia 
   

 

Considerando os percentuais de biodiesel indicados para cada um dos cenários e as 

hipóteses formuladas, calcula-se o consumo de biodiesel da frota total estimada para 
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cada um dos cenários. Os resultados obtidos para a frota podem ser visualizados na 

Tabela 24. 

 

Tabela 24 – Consumo estimado de diesel e biodiesel para os cenários de projeção da 

frota de ônibus e microônibus da RMRJ no período de 2010 a 2030 

 

 Ano 
Biodiesel      

(milhões de 
litros) 

Diesel            
(milhões de 

litros) 

Total             
(milhões de 

litros) 
2010 17,9 577,6 595,5 
2016 35,5 674,4 709,9 
2023 43,6 827,9 871,5 

Cenário PNPB 

2030 53,5 1.016,4 1.069,9 
2010 29,7 565,6 595,5 
2016 70,9 638,8 709,9 
2023 87,1 784,3 871,5 

Cenário (1)    
B5/09 – B10/16 

2030 106,9 962,8 1.069,9 
2010 59,5 535,9 595,5 
2016 106,4 603,4 709,9 
2023 130,7 740,7 871,5 

Cenário (2)    
B5/09 – B10/11 – 

B15/16 
2030 160,4 909,3 1.069,9 
2010 89,3 506,1 595,5 
2016 141,9 567,9 709,9 
2023 174,2 697,1 871,5 

Cenário (3)     
B5/09 – B10/11 – 
B15/13 – B20/20 

2030 213,9 855,8 1.069,9 
      

Apresentam-se apenas os resultados referentes aos anos de 2010, 2016, 2023 e 2030, de 

cada cenário, representando os períodos previstos de renovação de créditos de carbono. 

Tendo concluído a projeção de consumo de diesel e biodiesel para os diferentes cenários 

no período que se estende de 2010 a 2030, a próxima etapa passa a ser o cálculo das 

respectivas emissões de GEE. 

As estimativas de emissão de CO2 são feitas com base nos dados estimados de consumo 

de diesel e biodiesel e no seu conteúdo de carbono de acordo com a metodologia 

descrita anteriormente do IPCC para os fatores de emissão de combustíveis. Os 

resultados se referem primeiramente as emissões de linha de base e podem ser 

verificados na tabela 25 . 
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Tabela 25 – Emissões Linha de Base – PNPB 

Consumo total                 
(em milhões de litros) Ano 

 

Total da frota 
Ônibus e 

Microônibus 
 

Biodiesel Diesel 

Emissões          
Gg CO2(1) 

2010 18.310 17,9 577,6 1.464,8 

2011 18.927 18,4 594,8 1.508,3 

2012 19.565 18,9 612,4 1.553,2 

2013 20.224 32,5 617,6 1.599,4 

2014 20.905 33,5 636,0 1.616,4 

2015 21.610 34,5 654,9 1.664,5 

2016 22.338 35,5 674,4 1.714,0 

2017 23.091 36,5 694,4 1.764,9 

2018 23.869 37,6 715,1 1.817,4 

2019 24.673 38,8 736,3 1.871,4 

2020 25.504 39,9 758,2 1.927,1 

2021 26.364 41,1 780,8 1.984,4 

2022 27.252 42,3 804,0 2.043,4 

2023 28.171 43,6 827,9 2.104,1 

2024 29.120 44,9 852,5 2.166,7 

2025 30.101 46,2 877,9 2.231,1 

2026 31.115 47,6 904,0 2.297,4 

2027 32.164 49,0 930,8 2.365,7 

2028 33.247 50,4 958,5 2.436,1 

2029 34.368 51,9 987,0 2.508,5 

2030 35.526 53,5 1.016,4 2.583,1 

Total 35.526 814,5 16.211,5 41.221,7 

Nota: (1)  1 Gg CO2 = 1.000 ton CO2 

Seguindo a mesma metodologia de cálculo acima, os cenários alternativos, consideram 

a inserção do biodiesel em percentuais maiores do que aquele estipulado no PNPB e 

possuem emissões de CO2 menores que aquelas calculadas na linha de base. A tabela 

26 apresenta o resultado das emissões de CO2 para os cenários propostos. 
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Tabela 26 – Emissões de Gases de Efeito Estufa nos Cenários Alternativos em Gg CO2 

Ano Cenário (1) 
B5/09 – 
B10/16 

Redução 
com 

relação a 
linha de 
base (%) 

Cenário 
(2) B5/09 

– B10/11 – 
B15/16 

Redução 
com 

relação a 
linha de 
base (%) 

Cenário 
(3) B5/09 

– B10/11 – 
B15/13 – 
B20/20 

Redução 
com 

relação a 
linha de 
base (%) 

2010 1.484 1,9 1.484 1,9 1.484 1,9 

2011 1.526 2,0 1.461 6,2 1.461 6,2 

2012 1.570 2,1 1.503 6,3 1.503 6,3 

2013 1.615 0,6 1.546 4,8 1.478 9,0 

2014 1.661 0,7 1.591 4,8 1.520 9,1 

2015 1.709 0,8 1.636 5,0 1.564 9,2 

2016 1.683 5,1 1.608 9,3 1.534 13,5 

2017 1.731 5,2 1.655 9,3 1.578 13,5 

2018 1.781 5,3 1.702 9,5 1.623 13,7 

2019 1.832 5,4 1.751 9,6 1.669 13,8 

2020 1.885 5,4 1.801 9,6 1.717 13,8 

2021 1.939 5,5 1.853 9,7 1.766 13,9 

2022 1.994 5,6 1.906 9,8 1.817 14,0 

2023 2.051 5,7 1.960 9,9 1.869 14,1 

2024 2.110 5,8 2.016 10,0 1.923 14,2 

2025 2.171 5,9 2.074 10,1 1.978 14,3 

2026 2.233 6,0 2.134 10,2 2.034 14,4 

2027 2.297 6,1 2.195 10,3 2.093 14,5 

2028 2.363 6,2 2.258 10,4 2.153 14,6 

2029 2.430 6,3 2.322 10,5 2.214 14,6 

2030 2.500 6,4 2.389 10,6 2.278 14,7 

Total 40.565 4,8 38.845 8,8 37.256 12,5 

 

A partir dos dados de emissões de CO2 nos cenários de linha de base e alternativos, 

calcula-se então o potencial de redução de emissões do projeto, conforme o cálculo 

abaixo, o resultado pode ser verificado na Tabela 27 e na figura 17. 

Emissões evitadas = Emissões linha de base – Emissões cenário alternativo 
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Tabela 27 – Emissões de CO2 evitadas nos cenários alternativos propostos no período de 

2010 a 2030, decorrentes da adoção de biodiesel nas frotas de ônibus e microônibus da 

RMRJ  

Ano 

Cenário (1) 
B5/09 - B10/16 

(GgCO2) 

Cenário (2) B5/09 - 
B10/11 - B15/16 

(GgCO2) 

Cenário (3) B5/09 - 
B10/11 - B15/13 - 
B20/20 (GgCO2) 

2010 31,0 31,0 31,0 

2011 33,5 105,1 105,1 

2012 36,1 109,8 109,8 

2013 8,4 84,2 159,9 

2014 10,4 88,3 166,3 

2015 12,5 92,7 172,8 

2016 97,2 179,6 262,1 

2017 101,8 186,7 271,5 

2018 106,7 194,0 281,2 

2019 111,8 201,5 291,3 

2020 117,1 209,4 301,7 

2021 122,5 217,5 312,5 

2022 128,3 226,0 323,7 

2023 134,2 234,7 335,2 

2024 140,4 243,8 347,1 

2025 146,8 253,2 359,5 

2026 153,5 262,9 372,3 

2027 160,4 273,0 385,5 

2028 167,7 283,4 399,2 

2029 175,2 294,2 413,3 

2030 183,0 305,5 427,9 

Total 2.178,5 4.076,3 5.828,8 
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Figura 17 -  Redução Estimada de Emissões de CO2 devido a adoção de biodiesel na 

frota de ônibus, em GgCO2 

A figura acima merece alguns comentários. Em 2010, as três curvas coincidem, pois se 

admite para os Cenários 1, 2 e 3 o mesmo percentual de 5%, superior aos 3% previstos 

no PNPB para a adição de biodiesel ao óleo diesel. O salto inicial observado no ano de 

2011 para os Cenários 2 e 3 se deve à adoção de B10, enquanto no Cenário de Linha de 

Base considera-se a adoção de B5 prevista no PNPB. O mesmo ocorre no ano de 2013 

no Cenário 3, devido à adoção do B15, e em 2016, em todos os cenários, considerando 

uma adição de biodiesel ao óleo diesel nos percentuais de 10%, 15% e 20% nos 

Cenários 1, 2 e 3, respectivamente.  

Também podem ser observados movimentos de queda no ano de 2013 nos Cenários 1 e 

2, o que não significa que as reduções de emissões nesses cenários tenham decrescido, 

já que o gráfico ilustra as emissões evitadas devido com relação as emissões da linha de 

base, que ao longo do tempo, também reduz emissões devido as adições previstas pela 

lei, portanto, é sobre o gradiente de aumento que a análise se concentra e, não, sobre o 

total das emissões.  
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A análise também deve considerar que além do percentual de biodiesel adotado, há 

outro fator de impacto no consumo de combustível relacionado as melhorias de 

desempenho adotadas como hipótese na construção dos cenários e que diferem entre o 

Cenário de Linha de Base e os Cenários Alternativos, como já descrito anteriormente. 

Dito isso e com base no cálculo de emissões evitadas apresentado é possível agora 

estimar o potencial de receita que poderia ser obtida através da venda de créditos de 

carbono no caso da submissão desse projeto como MDL. 

Para esse cálculo admitiu-se um preço de RCE de US$ 15/ t CO2
22

, de acordo com a 

média aproximada do preço das RCEs no mercado em 2008, no entanto, é importante 

ressaltar que atualmente esse preço está menor devido a crise econômica mundial, mas 

espera-se que esse preço retorne sua tendência de aumento nos próximos anos, 

principalmente quando decisões a respeito do período pós-2012 forem tomadas. A 

receita esperada pode ser vista na tabela 28 abaixo. 

 

Tabela 28 – Receita esperada com a venda dos créditos de carbono 

Cenário B5/09 – B10/16 Cenário B5/09 – B10/11 – 
B15/16 

Cenário B5/09 – B10/11 – 
B15/13 – B20/20 

Ano 
Emissões 
evitadas 
em mil t 

CO2 

Receita      
(em milhões 

US$) 

Emissões 
evitadas 
em mil t 

CO2 

Receita      
(em milhões 

US$) 

Emissões 
evitadas em 

mil t CO2 

Receita      
(em 

milhões 
US$) 

2010 31,0 0,46 31,0 0,46 31,0 0,46 

2011 33,5 0,50 105,1 1,58 105,1 1,58 

2012 36,1 0,54 109,8 1,65 109,8 1,65 

2013 8,4 0,13 84,2 1,26 159,9 2,40 

2014 10,4 0,16 88,3 1,32 166,3 2,49 

2015 12,5 0,19 92,7 1,39 172,8 2,59 

2016 97,2 1,46 179,6 2,69 262,1 3,93 

Média 7 anos 32,7 0,49 98,7 1,48 143,9 2,16 

2017 101,8 1,53 186,7 2,80 271,5 4,07 

2018 106,7 1,60 194,0 2,91 281,2 4,22 

2019 111,8 1,68 201,5 3,02 291,3 4,37 

2020 117,1 1,76 209,4 3,14 301,7 4,53 
                                                 
22 Com o objetivo de manter uma padronização das unidades apresentadas, as emissões evitadas foram 
apresentadas sempre em GgCO2. Usualmente, as receitas de créditos de carbono são avaliadas em tCO2. 
A correspondência foi feita em relação ao preço do crédito de acordo com a seguinte equivalência 1Gg 
CO2 = 1.000 ton CO2 



 

110 
 

2021 122,5 1,84 217,5 3,26 312,5 4,69 

2022 128,3 1,92 226,0 3,39 323,7 4,85 

2023 134,2 2,01 234,7 3,52 335,2 5,03 

Média 7 anos 117,5 1,76 210,0 3,15 302,4 4,54 

2024 140,4 2,11 243,8 3,66 347,1 5,21 

2025 146,8 2,20 253,2 3,80 359,5 5,39 

2026 153,5 2,30 262,9 3,94 372,3 5,58 

2027 160,4 2,41 273,0 4,09 385,5 5,78 

2028 167,7 2,52 283,4 4,25 399,2 5,99 

2029 175,2 2,63 294,2 4,41 413,3 6,20 

2030 183,0 2,74 305,5 4,58 427,9 6,42 

Média 7 anos 161,0 2,41 273,7 4,11 386,4 5,80 

Média 21 anos 103,7 1,56 194,1 2,91 277,6 4,16 
 

Se dividirmos essa receita esperada anualmente pelo consumo de combustível anual 

encontramos a receita esperada para cada litro de biodiesel consumido como observado 

na tabela abaixo: 

 

Tabela 29 – Receita de RCE por litro de biodiesel 

  

Cenário B5/09 – 
B10/16 

  

Cenário B5/09 – B10/11 
– B15/16 

  

Cenário B5/09 – 
B10/11 – B15/13 – 

B20/20  
  

 U$/litros R$/litro U$/litros R$/litro U$/litros R$/litros 

2010 0,017 0,038 0,0174 0,038 0,017 0,038 
2011 0,018 0,040 0,0287 0,063 0,029 0,063 
2012 0,019 0,042 0,0291 0,064 0,029 0,064 
2013 0,004 0,010 0,0217 0,048 0,027 0,060 
2014 0,005 0,011 0,0221 0,049 0,028 0,061 
2015 0,006 0,013 0,0226 0,050 0,028 0,062 
2016 0,023 0,051 0,0283 0,062 0,031 0,068 

Média 7 
anos 

0,015 0,032 0,0251 0,055 0,028 0,062 

2017 0,023 0,052 0,0286 0,063 0,031 0,069 
2018 0,024 0,053 0,0289 0,064 0,031 0,069 
2019 0,024 0,053 0,0292 0,064 0,032 0,070 
2020 0,025 0,054 0,0295 0,065 0,032 0,070 
2021 0,025 0,055 0,0298 0,066 0,032 0,071 
2022 0,026 0,056 0,0301 0,066 0,032 0,071 
2023 0,026 0,057 0,0304 0,067 0,033 0,072 

Média 7 
anos 

0,025 0,055 0,0296 0,065 0,032 0,070 

2024 0,027 0,058 0,0307 0,068 0,033 0,072 
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2025 0,027 0,059 0,0310 0,068 0,033 0,073 
2026 0,027 0,060 0,0313 0,069 0,033 0,073 
2027 0,028 0,061 0,0316 0,069 0,033 0,074 
2028 0,028 0,062 0,0319 0,070 0,034 0,074 
2029 0,029 0,063 0,0322 0,071 0,034 0,075 
2030 0,029 0,064 0,0325 0,071 0,034 0,075 

Média 7 
anos 

0,028 0,061 0,0316 0,070 0,033 0,074 

Média 21 
anos 0,022 0,044 0,028 0,057 0,031 0,062 

 

Verifica se que a receita esperada com a venda das RCEs a US$ 15/ t CO2 

corresponderia em média a R$ 0,044/litro de biodiesel no cenário 1, R$ 0,057/litro de 

biodiesel no 2 cenário, podendo alcançar R$ 0,062/litro de biodiesel no cenário 3. 

Mais adiante será feito uma análise dessa receita potencial em detrimento do custo da 

utilização do biodiesel. 

Tendo feito os cálculos de redução de emissões e de receita potencial passaremos 

adiante para etapa de análise institucional do projeto proposto dentro das regras do 

MDL. 

4.1.4 Arranjo Institucional no âmbito do MDL Programático 

Considerando o estudo de caso apresentado como um projeto de MDL Programático faz 

se necessário definir a entidade coordenadora do projeto. A proposta que se faz é que a 

entidade coordenadora desse POA seja algum órgão ligado ao Ministério de Meio 

Ambiente (MMA), definida a entidade coordenadora, essa seria responsável pelo POA e 

pelo desenvolvimento do DCP do Programa de Atividades, ou seja, (CDM-POA-DD) 

juntamente com o CPA detalhado do projeto piloto, que seria o projeto de Manguinhos 

de produção de biodiesel a partir de óleos e gorduras residuais para utilização na frota 

de ônibus do Rio de Janeiro. Quando da aprovação do projeto piloto, outras cidades e 

municípios brasileiros próximos a usinas de produção de biodiesel poderiam replicar o 

projeto e incluí-los como novos CPAs. 
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Fonte: Elaboração Própria 

A seguir será feito uma análise da adicionalidade do projeto proposto de acordo com a  

ferramenta de adicionalidade estabelecida para projetos de MDL, analisados aqui à luz 

do estudo de caso proposto: 

Passo 1. Identificação de alternativas para o projeto proposto  

Os possíveis cenários alternativos a atividade de projeto proposto são: 

(a) Realização do mesmo projeto sem o MDL e seus esperados incentivos 

financeiros; 

(b) Continuação da situação atual  

(c) Opções de outros cenários alternativos plausíveis; 

A utilização do biodiesel na frota, acima do estipulado na lei, sem a receita do MDL não 

é uma opção viável uma vez que o preço do biodiesel é maior que do diesel,  isso pode 

ser comprovado pela interrupção do projeto experimental da Fetranspor quando a 

Petrobrás parou de subsidiar o custo do biodiesel utilizado no projeto piloto 

Entidade 
Coordenadora do POA 

de OGR 
 

Manguinhos – 
CPA 1 piloto 

Outras usinas de 
produção de biodiesel – 

CPA 3 

Outras usinas de 
produção de biodiesel – 

CPA 2 

Outras usinas de 
produção de biodiesel – 

CPA 4 
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Passo 2: Análise de investimento 

Nessa etapa faz se uma análise de investimento com objetivo de mostrar que o projeto 

proposto não é o mais atrativo economicamente para os empreendedores. 

Para o caso em questão, demonstra-se como se segue que a atividade de projeto é mais 

onerosa economicamente do que a continuação do cenário de linha de base, já que o 

custo do biodiesel é maior do que o do diesel que é o combustível convencional.  

Analisando os preços do óleo diesel vis a vis os custos do biodiesel podemos fazer uma 

análise do custo incremental da adição dos diferentes percentuais de biodiesel ao diesel. 

Apresenta-se a trajetória da média de preços dos dois combustíveis de 2005 a 2008. 

Tabela 30 – Preços médios do diesel e do biodiesel entre 2005 e 2008 

Ano 
Custo do 

biodiesel(1) 
Preço do 
Diesel (2) 

2005 1,88 1,72 

2006 1,79 1,76 

2007 1,86 1,80 

2008 2,60 1,99 

Nota: (1) ) Média de preço dos leilões da ANP ; (2) Média de preços referentes ao estado do Rio 
de Janeiro 

Fonte: Elaboração Própria a partir de ANP, 2009 

Para a análise do custo incremental dos diferentes percentuais de misturas de biodiesel 

ao diesel utiliza-se como base a média de preços dos dois combustíveis em 2008 como 

apresentados na tabela a seguir.  

Tabela 31 – Custo incremental da adição de biodiesel ao diesel 

Mistura 

Aumento 
no preço 
final em 
R$/litro 

Aumento no 
preço final em 

(%) 

B1 0,0061 0,31 

B2 0,0122 0,61 

B3 0,0183 0,92 

B5 0,0305 1,53 
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B10 0,0610 3,07 

B15 0,0915 4,60 

B20 0,1220 6,13 

Fonte: Elaboração Própria 

Conclui-se que o custo incremental da adição de 1% de biodiesel ao diesel é cerca de R$ 

0,0061 no preço final do litro de óleo diesel. O custo adicional do biodiesel é absorvido 

pelo preço final da mistura, assim, o incremento do uso do B5, por exemplo, em 

comparação ao uso do B2, seria responsável por um aumento de preço da ordem de R$ 

0,0305/litro de diesel, isso significaria uma elevação dos custos totais, na planilha de 

custo do transporte coletivo por ônibus do estado, de 16 milhões de reais por ano, o que 

não poderia ser absorvido pelas empresas operadoras (FETRANSPOR, 2008). 

Essa análise reflete que a atividade de projeto proposta encara claramente uma barreira 

econômica, uma vez que o preço final do combustível com mistura aumenta para os 

empreendedores e consequentemente para o consumidor final, portanto, fica claro que a 

atividade de projeto proposta é mais onerosa para os participantes do do que a 

continuação da situação atual.  

Feita a análise de investimento o projeto proposto já pode ser considerado adicional.  

Passo 3: Análise de barreiras 

As principais barreira que evitariam a implementação da atividade de projeto proposta 

seriam: 

• Barreira Financeira - ligada ao aporte de capital para iniciar o projeto.  

• Barreira Tecnológica - O biodiesel em seu estado puro apresenta poder calorífico 

ligeiramente inferior ao do óleo diesel, o que significa uma perda da potência 

mecânico do motor a diesel, no entanto, testes e pesquisas vêm sendo realizados 

no mundo inteiro de modo a comparar o consumo de biodiesel com o consumo 

de óleo diesel convencional. Existem ainda incertezas quanto à tecnologia 

(potência do motor) e à mistura segura de biodiesel ao óleo diesel.  

• Incertezas quanto ao fornecimento de matéria prima para a produção de 

biodiesel bem como seus custos trazem risco ao projeto. 
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Passo 4: Análise de práticas comuns 

Conforme demonstrado anteriormente, a prática prevalecente no país no que se refere ao 

uso de biodiesel como combustível adicionado ao óleo diesel, está refletida no PNPB, 

que estabelece a obrigatoriedade de adição de 2% de 1º de janeiro a 1º de julho de 2008, 

3% a partir de então e 5% a partir do ano de 2013. 

O B5 na frota de ônibus do Rio de Janeiro é o primeiro projeto a antecipar o uso de 

biodiesel no transporte público de passageiros urbanos, o que torna o projeto o primeiro 

do tipo ( first of its kind). 

Portanto, pode-se demonstrar que na ausência da atividade de MDL, o cenário de linha 

de base seria a prática comum e que o projeto é mais oneroso, necessita de incentivos e 

está claramente indo além da prática prevalecente, o que torna o projeto adicional no 

âmbito do MDL, e, portanto, no âmbito do MDL programático. 

Para que se possa determinar o efeito da mitigação real de uma atividade de projeto, é 

preciso que as emissões do projeto sejam monitoradas e, então, comparadas com as 

emissões da linha de base.  

De acordo com a definição da UNFCCC, o monitoramento se refere à coleta e 

armazenamento de todos os dados relevantes e necessários para a determinação da linha 

de base, medição das emissões antrópicas de gases de efeito estufa cujas fontes se 

situam dentro das fronteiras de uma atividade de projeto de MDL. A metodologia de 

monitoramento, por sua vez, diz respeito ao método utilizado pelos participantes do 

projeto para a realização da coleta e armazenamento dos dados necessários para a 

implementação do plano de monitoramento (UNFCCC, 2008 d). Assim como no caso 

das metodologias de linha de base, as metodologias de monitoramento também variam 

de acordo com o escopo do projeto, podendo ser de grande ou pequena escala.  

Para o estudo de caso em questão a metodologia de monitoramente já existe e faz parte 

da metodologia aprovada AM0047, no caso da inexistência de uma metodologia de 

monitoramento aprovada para determinada atividade de projeto, faz-se necessário 

propor uma nova metodologia. Se considerássemos o caso de utilização de biodiesel 

produzido a partir de oleaginosas com análise de ciclo de vida de seria necessário 

propor não só a metodologia de cálculo de emissões, mas também a metodologia de 
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monitoramento, mas esse não será o caso, já que estamos analisando um projeto de 

biodiesel proveniente de óleos e gorduras residuais. 

Assim, a atividade de projeto proposta deverá ser monitorada através do uso de 

parâmetros definidos na metodologia AM0047. Tais parâmetros podem ser agrupados 

em quatro diferentes categorias, a saber: condições de aplicabilidade, emissões de linha 

de base, emissões do projeto e emissões fugitivas.  

Seguem alguns parâmetros relevantes do plano de monitoramento adotado na 

metodologia AM0047. Para a atividade de projeto do estudo de caso os seguintes dados 

e parâmetros de maior relevância precisarão ser monitorados preliminarmente. 

Tabela 32 – Possíveis parâmetros de monitoramento 

Dado/parâmetro Unidade 

Emissões de Linha de Base  

Fração de biodiesel a ser misturado ao óleo diesel % 

Frota total utilizando a mistura  Unidade 

Itinerário e distância percorrida anualmente Km 

Desempenho médio dos veículos Km/lts 

Poder calorífico do biodiesel GJ/t 

Fator de emissão do diesel FE – tCO2/litro 

Emissões do Projeto  

Fração de biodiesel a ser misturado ao óleo diesel % 

Monitoramento das condições de emissão média da produção de 

biodiesel por rota metílica 
tCO2/litro de biodiesel 

Frota total utilizando a mistura  Unidade 

Itinerário e distancia percorrida anualmente km 

Desempenho médio dos veículos Km/lts 

Poder calorífico do biodiesel GJ/t 

Fator de emissão do diesel FE – tCO2/litro 

Fonte: UNFCCC (2008) 

Ressalta-se da tabela acima que as principais variáveis a serem monitoradas são: o 

tamanho da frota, as distâncias percorridas, o desempenho médio dessa frota. No 
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entanto, há que se considerar possíveis mudanças de itinerários da frota ao longo do 

tempo do projeto o que poderia ocasionar mudanças consideráveis de percurso e de 

desempenho, já que em determinados percursos o desempenho médio pode diminuir, 

como por exemplo em trechos significativamente inclinados ou de engarrafamentos 

intensos. Nesses casos, seria necessário fazer novamente testes rodando com o cenário 

de linha de base nos novos percursos para o cálculo de reduções de emissões. 

 

4.1.5 Análise de Resultados 

 

Baseado no estudo de caso apresentado pode-se dizer que a utilização de biodiesel a 

partir de óleos e gorduras residuais como combustível em frotas de veículos, tem 

possibilidade de enquadramento no MDL, uma vez que já existe metodologia aprovada 

pelo Conselho Executivo e que é possível comprovar a adicionalidade do projeto 

conforme a ferramenta estabelecida no Protocolo de Quioto.  

 

No entanto, algumas considerações importantes precisam ser feitas tanto sobre a 

produção de biodiesel na refinaria de Manguinhos, quanto sobre sua utilização como 

combustível na frota de ônibus da RMRJ. 

 

No que se refere ao projeto de Manguinhos faz se necessário um maior conhecimento 

das características físico-químicas dos óleos vegetais usados em fritura e também uma 

padronização da produção destes óleos. Além disso, problema relacionados a logística 

de coleta e a dificuldade de estimativa de oferta de OGR, precisam ainda ser superados.  

 

Outro aspecto importante está relacionado a quantidade ofertada de óleos residuais para 

o projeto de Manguinhos, como mencionado no item sobre o programa, as estimativas 

indicaram um potencial de oferta de aproximadamente 15 milhões de litros ao ano, o 

que não alcançaria a produção de biodiesel necessária para atender as expectativas de 

consumo do programa de utilização de biodiesel na frota. 
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Se a produção de Manguinhos de biodiesel atingisse sua capacidade máxima de 100 

milhões de litros ano, ainda assim esse volume só seria capaz de suprir a demanda do 

Cenário 1 proposto e de parte do Cenário 2 (até 2020). 

 

No entanto, é importante ressaltar que existe um potencial ainda não aproveitado para 

de oferta de óleos residuais no Brasil. Estimativas dos volumes ofertados nas principais 

regiões metropolitanas do país indicam que há um volume ainda não aproveitado e 

conseqüentemente potencial de produção de biodiesel e replicação e ou ampliação do 

programa de Manguinhos. 

 

Tabela 33 – Volume estimado de oferta de óleos residuais nas principais regiões 

metropolitanas do Brasil 

 

Regiões 
Metropolitanas 

Milhões de litros de 
óleos residuais/ano 

Belo Horizonte 7,51 

Curitiba 4,16 

Porto Alegre 8,65 

Salvador 6,19 

São Paulo 28,79 

Total 55,30 

 

  

O projeto de Manguinhos e sua ampliação dependem da participação de diversos 

agentes da sociedade e do desenvolvimento de um sistema logístico mais eficiente de 

coleta do óleo e precisam ainda contar com parceiros ou colaboradores como: Secretaria 

do Meio Ambiente, Secretaria da Educação, Departamento Municipal de Limpeza 

Urbana, Associação Comercial, Instituições de Ensino Públicas e Privadas e Empresas 

privadas que desempenham papéis importantes para o sucesso de um programa dessa 

natureza. 

 

No que diz respeito à utilização do biodiesel na frota, algumas considerações 

importantes também devem ser feitas, principalmente com relação ao preço do biodiesel 
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comparado ao preço do diesel. Verifica-se pela análise feita anteriormente que no 

horizonte de tempo considerado não há como se obter biodiesel em preços competitivos 

com o preço do diesel. Assim, sem incentivos, a adoção de percentuais superiores aos 

previstos por lei, torna-se economicamente inviável. 

 

No entanto, considerando o projeto no âmbito do MDL partes desses custos podem ser 

abatidos segundo a análise que se segue nas tabelas abaixo. 

 

 

 

Tabela 34 – Custo incremental do biodiesel e o potencial abatimento com a receita de  

créditos de carbono US$ 15/ tCO2e 

 

Mistura 

Custo 
incremental 
da mistura 

R$/litro 

RCE 
cenário 

1         
R$/litro  

Abatimento 
no custo 
adicional 

do 
biodiesel    

(%) 

RCE 
cenário 

2        
R$/litro  

Abatimento 
do custo 
adicional 

no 
biodiesel   

(%) 

RCE 
cenário 

3         
R$/litro  

Abatimento 
no custo 
adicional 

do 
biodiesel   

(%) 

B5 0,0305 0,038 124,6 0,038 124,6 0,038 124,6 

B10 0,061 0,051 83,6 0,063 103,3 0,067 109,8 

B15 0,0915 0,054 59 0,063 68,9 0,075 82 

B20 0,122 0,059 48,4 0,069 56,6 0,079 64,8 
 

Observa-se que considerando os custos atuais do biodiesel e o preço da RCE a 

US$15/tCO2e a atividade de projeto só se sustenta para misturas que antecipem as 

previstas por lei e alcancem no máximo B10 e somente nos cenários 2 e 3 propostos . A 

tabela abaixo busca fazer uma avaliação do impacto de diferentes preços do crédito de 

carbono sobre custo adicional do biodiesel. 

 

Fazendo uma análise de sensibilidade dos preços do crédito de carbono, podemos 

verificar como ficaria o impacto da receita proveniente dos créditos no custo da 

utilização das misturas de biodiesel ao diesel com o preço da RCE a US$ 10/ tCO2e e a 

US$20/tCO2 respectivamente. 
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Tabela 35 – Custo incremental do biodiesel e o potencial abatimento com a receita de 

créditos de carbono a US$ 10/ tCO2e 

 

 

Tabela 36 – Custo incremental do biodiesel e o potencial abatimento com a receita de 

créditos de carbono a US$ 20/ tCO2e 

 

Mistura 

Custo 
incremental 
da mistura 

R$/litro 

RCE para 
o cenário 

1         
R$/litro  

Abatimento no 
custo 

adicional do 
biodiesel    (%) 

RCE para 
o cenário 

2        
R$/litro  

Abatimento do 
custo 

adicional no 
biodiesel   (%) 

RCE para 
o cenário 

3         
R$/litro  

Abatimento 
no custo 

adicional do 
biodiesel   

(%) 

B5 0,0305 0,051 166,1 0,051 166,1 0,051 166,1 

B10 0,0610 0,068 111,5 0,084 137,7 0,089 146,4 

B15 0,0915 0,072 78,7 0,084 91,8 0,100 109,3 

B20 0,1220 0,079 64,5 0,092 75,4 0,105 86,3 
 

 

Verifica-se que com o preço da RCE a US$ 10/tCO2 nem um dos cenários propostos se 

mostrariam viáveis e nem mesmo o adiantando da mistura B5 anteriormente ao previsto 

pela lei. Para o caso do preço da RCE a US$ 20/tCO2, todos os cenários seriam viáveis 

em misturas até B10 e para o cenário 3 o preço viabilizaria misturas de até B15. 

 

E é importante ressaltar que se considerarmos a inclusão do ciclo de vida de produção 

do biodiesel o projeto só seria viável em misturas ainda superiores e ou preços de RCEs 

mais elevados. 

 

Não obstante, as receitas oriundas do crédito de carbono juntamente com alguma outra 

forma de incentivo podem vir a viabilizar a utilização desse combustível, mais limpo 

para o meio ambiente, trazendo benefícios outros, adicionais, para a política pública no 

setor de transportes.  

Mistura 

Custo 
incremental 
da mistura 

R$/litro 

RCE para 
o cenário 

1         
R$/litro  

Abatimento no 
custo 

adicional do 
biodiesel    (%) 

RCE para 
o cenário 

2        
R$/litro  

Abatimento do 
custo 

adicional no 
biodiesel   (%) 

RCE para 
o cenário 

3         
R$/litro  

Abatimento 
no custo 

adicional do 
biodiesel   

(%) 

B5 0,0305 0,025 83,1 0,025 83,1 0,025 83,1 

B10 0,0610 0,034 55,7 0,042 68,9 0,045 73,2 

B15 0,0915 0,036 39,3 0,042 45,9 0,050 54,6 

B20 0,1220 0,039 32,2 0,046 37,7 0,053 43,2 
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A partir da análise e dos resultados apresentados sobre o estudo de caso, pode-se 

concluir que há possibilidade de enquadramento do projeto como MDL Programático, 

no entanto, o desenvolvimento de um projeto abrangendo o escopo do estudo de caso 

considerado, ainda precisa de maior amadurecimento, tanto no que se refere a produção 

do biodiesel a partir de OGR, quanto a sua utilização na frota de ônibus da RMRJ, bem 

como da junção de diferentes atores da sociedade.  

 

Além disso, para uma abrangência maior do MDL em projetos de utilização de biodiesel 

em frotas é preciso que o cálculo de emissões e a fronteira dos projetos venham a 

considerar o ciclo de vida de oleaginosas para produção do biodiesel. 
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4.2 Energia Eólica 

A Lei n° 10.438, de 26 de abril de 2002, instituiu no Brasil o Programa de Incentivo às 

Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA, com o objetivo de aumentar a 

participação de fontes alternativas renováveis na produção de energia elétrica no país 

(ANEEL, 2009). 

O PROINFA foi adotado em um período político favorável à expansão do uso de 

energias renováveis com o objetivo de aproveitar o potencial brasileiro dessas fontes, 

disseminar e dominar a tecnologia a nível nacional, e principalmente motivado por 

projetos-piloto de energia eólica no nordeste brasileiro e do uso de bagaço de cana no 

setor sucroalcooleiro. Além disso, contribuíram para esse cenário de estímulo a fontes 

alternativas: a dificuldade de obtenção de crédito e licenças e a diminuição do potencial 

disponível para construção de grandes centrais hidrelétricas, o preço do gás natural 

importado da Bolívia, a tendência mundial, principalmente européia, de apoio às fontes 

de energias limpas, e as preocupações relacionadas ao Protocolo de Quioto (COSTA, 

2006). 

A participação predominante da energia hidráulica na geração de energia elétrica no 

Brasil o diferencia de muitos países e poderia não estimular o aproveitamento de outras 

fontes renováveis. No entanto, o aumento da consciência e da competência interna para 

fontes renováveis, o cenário internacional para promoção de energia mais limpa, a 

problemática do aquecimento global e a necessidade e o comprometimento de países na 

redução de GEE, criaram um cenário político mais favorável para promoção interna das 

fontes de energia renováveis, que culminou na criação do PROINFA com a finalidade 

de aumentar a participação da energia eólica, de biomassa e de Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (PCHs)  no Sistema Interligado Nacional (SIN) a partir de produtores 

independentes de Energia (COSTA, 2006). 

Nesse contexto, os objetivos do PROINFA de incentivo ao uso de energia renovável 

acabam coincidindo com os objetivos do MDL de redução de emissões de GEE e 

promoção do desenvolvimento sustentável e, portanto, pode ser analisado à luz do 

mecanismo como um programa potencialmente elegível a obtenção de créditos de 
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carbono. Sendo assim, o objetivo desse item será fazer uma análise do potencial do 

programa no âmbito do MDL.  

4.2.1 O PROINFA 

O programa lançado em 2002 estabeleceu como objetivo global a produção de 10% do 

total da energia produzida no país por meio de fontes renováveis de energia até 2022. O 

programa foi dividido em duas etapas, sendo que a primeira etapa teve como meta a 

contratação de 3.300 MW de capacidade instalada, igualmente distribuídos entre 

empreendimentos que gerassem energia elétrica a partir de biomassa, energia eólica, ou 

que sejam caracterizados como pequena central hidrelétrica (PCH). O Programa é 

coordenado pelo Ministério de Minas e Energia (MME), mas a responsabilidade pela 

contratação da energia gerada é das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás 

(ANEEL, 2009). 

Após definir a quantidade de energia renovável a ser contratada o PROINFA 1 definiu  

uma remuneração fixa (preço de referência ou preço Premium) a ser paga pela 

Eletrobrás tem. Posteriormente a definição do preço de referência, foi feita uma 

chamada pública de projetos, semelhante a um leilão em que o critério de escolha foi a 

data de licença ambiental dos projetos.  

A primeira chamada pública pretendia inicialmente adicionar 3.300 MW de energia ao 

sistema interligado divididos igualmente pelas três fontes eólica, biomassa e PCH até o 

final de 2006. No entanto, a chamada para escolha dos projetos não atraiu os projetos de 

biomassa da forma esperada, devido ao preço Premium oferecido pelo PROINFA para o 

bagaço de cana não ser suficientemente atrativo quando comparado as altas taxas 

internas de retorno do setor de cana de açúcar no mercado do álcool e do açúcar,  assim, 

ter contratos de longo prazo de menor atratividade econômica, não atraiu grande 

interesse por parte dos empreendedores. (COSTA, 2006) 

Portanto foi feito um rearranjo das capacidades alocadas para cada fonte, no início de 

2005 a chamada pública foi finalizada e após três chamadas reclassificatórias, o 

programa contratou 144 centrais geradoras, contemplando 19 estados, num total de 

3.299,40 MW de potência instalada, conforme representado na tabela 37.  
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Tabela  37- Potência Contratada no PROINFA 1: 

 Biomassa Eólica PCH Total 

Total de Empreendimentos 27 54 63 144 

Potência Contratada (MW) 685 1.423 1.191 3.299 

Fonte: MME (2006) 

Essa energia tem garantia de contratação por 20 anos pela Eletrobrás. O PROINFA 

contou com investimentos, predominantemente do setor privado, cerca de R$ 11 

bilhões, e os principais agentes financiadores são o BNDES, Banco do Brasil, Banco do 

Nordeste, Banco da Amazônia, Caixa Econômica Federal, que financiam até 70% do 

investimento total do projeto, excluindo apenas os bens, serviços importados e compra 

de terras. 

O custo do programa é pago por todos os consumidores finais (livres e cativos) do 

Sistema Interligado Nacional (SIN), exceto os de baixa renda com consumo mensal 

igual ou inferior a 80 quilowatts-hora (kWh) (ANEEL, 2009). 

Estima-se que a energia gerada do total dos empreendimentos quando operando será de 

aproximadamente 12.000 GWh/ano, o que equivale a duas vezes o consumo anual de 

um estado brasileiro de médio porte (MME 2007). 

A expectativa do governo era que o PROINFA 1 seria suficiente para deslanchar as 

fontes renováveis no Brasil e reduziria os custos de geração e que portanto em sua 

segunda fase as fontes renováveis, principalmente eólica, poderiam atuar num mercado 

mais competitivo, mas conforme veremos mais adiante, essa expectativa não se 

confirmou já que o PROINFA 1 vem encarando dificuldades e uma delas é exatamente 

a não implementação do PROINFA 2 até o momento. 

Até setembro de 2008 o PROINFA totalizava 75 usinas em operação, com capacidade 

instalada de 1.274,48 MW. Dos 144 empreendimentos incluídos no programa, 

aproximadamente a metade está em fase de construção com previsão para entrar em 

operação em 2009 (MME, 2008). 

Esse atraso se justifica devido às sucessivas chamadas públicas para completar os 3.300 

MW, que atrasou o cronograma de alguns empreendimentos e principalmente pela 

dificuldade que alguns empreendedores estão encontrando para atender as exigências 
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estabelecidas pelo BNDES para obtenção de financiamento. A definição dada por  lei 

para produtores independentes restringe o acesso de empreendedores com maiores 

aportes de capital, o que gera dificuldade para se levantar o aporte inicial. 

O prazo de implantação dos projetos acabou no dia 31 de dezembro de 2008. Mas, 

segundo a fiscalização da ANEEL, 70 empreendimentos ainda não entraram em 

operação, dos quais 30 sequer iniciaram as obras. No total, 1.652,3 MW ainda estão em 

obras ou na prancheta. Em decorrência do atraso dos projetos, a Eletrobrás ampliou o 

prazo para implantação para 2009 (ANEEL, 2009). 

Dos projetos ainda não viabilizados a maioria refere-se a usinas eólicas que dependem 

de fornecedores. Isso se deve ao baixo número de fabricantes de aerogeradores no Brasil 

que não conseguem atender a demanda por equipamento, a lei do PROINFA exige 70% 

de nacionalização dos equipamentos, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento da 

indústria no país. Mas, de acordo com informações da Wobben Windpower, em 2006 a 

capacidade de produção no país era em torno de 550 MW/ano e as incertezas envolvidas 

no mercado dificultam a atração de novos fabricantes para a indústria nacional. 

(COSTA, 2006). 

Conforme citado anteriormente um dos fatores limitantes no Brasil para programas de 

promoção de fontes de energia renovável é o seu custo. Além da dificuldade em atrair 

investidores para projetos mais caros de energia renovável em detrimento de outros 

projetos de mais atrativos e menos arriscados, existe também uma preocupação do 

governo em não passar maiores encargos ao consumidor final, isso acaba restingindo as 

políticas de implementação de fontes renováveis de energia. Nesse contexto, o objetivo 

desse item será fazer uma análise da viabilidade do MDL no âmbito do PROINFA de 

forma a avaliar como o incentivo proveniente desse mecanismo poderia diminuir tal 

custo, de maneira a estimular a evolução do programa. 

Conforme já discutido anteriormente todo projeto de MDL tem que se mostrar 

adicional, ou seja, o projeto não pode ser parte do “Business as Usual” ou cenário de 

referência do setor considerando as práticas usuais e as opções economicamente viáveis, 

o projeto de MDL, deve, portanto, se constituir num esforço a mais. No caso do 

PROINFA a demonstração de que o programa é não faz parte da prática comum se dá 

facilmente, já que a energia gerada por essas fontes no momento da criação do 
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programa representa um custo a mais para o governo e para os consumidores finais de 

energia, isto é existia uma barreira econômica à implementação desses projetos, uma 

vez que existiam outras opção de fontes mais baratas.  

Assim, o PROINFA 1, considerando o momento de sua implementação, teria  facilidade 

em demonstrar sua adicionalidade já que além das barreiras econômicas enfrentadas no 

dados a custo mais elevados da geração de energia por fontes alternativas, o programa 

foi pioneiro na capacidade de viabilizar projetos que não ocorreriam sem o incentivo 

dado pelo pagamento de um preço Premium. A utilização das três fontes para geração 

de energia elétrica quando da criação do programa em 2002 era muito pequena. 

Assim, o PROINFA 1 poderia solicitar créditos de carbono e pode ainda solicitar esses 

créditos retroativos, isso continua sendo feito para projetos individuais. De acordo com 

as regras do MDL, programas governamentais como o PROINFA como um todo não 

poderia ser considerado adicional até 2007, no entanto, o surgimento da modalidade 

MDL programático parece ser uma solução para inclusão desses tipos de programas no 

escopo do MDL.  

Segundo a definição do MDL programático, o PROINFA, a princípio, poderia ser 

enquadrado na nova modalidade, no entanto, o programa foi lançado em 2002 e o MDL 

programático só veio a ser definido pelo Conselho Executivo do MDL em 2007, 

ressalta-se que atualmente os projetos de biomassa e de PCHs já se tornaram mais 

competitivos e não necessariamente necessitam de incentivos para sua implementação, 

o que entre outros fatores, dificulta o enquadramento do PROINFA 1 no âmbito do 

MDL programático. 

Fazendo alguns cálculos do potencial de redução e de geração de créditos de toda a 

potência contratada do PROINFA 1, teríamos um potencial estimado de emissões 

evitadas na ordem de 2,4 milhões de toneladas de CO2 por ano e um total de cerca de 

50 milhões toneladas de CO2 quando considerado o horizonte de 20 anos, o que 

significa  que o potencial estimado de receita de créditos de carbono de 

aproximadamente de 80 milhões de reais anualmente e de 1,65 bilhões de reais no total 

de 20 anos, conforme verificado na tabela abaixo.  Admitindo-se novamente o preço da 

RCE a US$15 e o dólar a 2,20. 
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Tabela 38 - Potencial de redução de emissões PROINFA 1 

  
Redução de 

emissões 
(GgCO2) 

Receita esperada de 
créditos de carbono 
(em Milhões de US$) 

Eólica 14.465 477,3 

PCHs 24.219 799,2 

Biomassa 11.610 383,1 

Total para 20 anos 50.294 1.659,7 

Total Médio anual 2.395 79,0 

Fonte: Elaboração própria 

Apesar desse potencial, o presente trabalho não pretende analisar todo o PROINFA 1 

como projeto de MDL programático, devido ao que foi dito anteriormente com relação a 

dificuldade de enquadramento de todo o programa no âmbito do mecanismo, também 

não será objeto de estudo a análise pontual de projetos submetidos individualmente, já 

que essas análises do MDL convencional para projetos participantes do PROINFA já se 

encontram disponíveis há algum tempo na literatura e inclusive alguns projetos já foram 

aprovados pela UNFCCC. 

Neste contexto, o objetivo dessa etapa será propor um MDL Programático para o novo 

leilão de energia eólica previsto para ocorrer no final de 2009. Para tanto serão 

considerados o potencial de redução de emissão e de geração de créditos de carbono 

para projetos energia eólica inseridos no novo leilão com objetivo de fornecer energia 

elétrica para o Sistema Interligado Nacional (SIN).  

4.2.2 O Leilão de Energia Eólica 

A geração de energia elétrica proveniente de fonte eólica corresponde a menos de 0,3% 

da matriz energética brasileira.  Estima-se que a capacidade instalada de energia eólica 

no Brasil em 2009 seja em torno de 442 MW médios. Atualmente dados da ANEEL 

apontam que 16 centrais elioelétricas encontram-se em operação com um total de 247 MW 

de potência instalada,  sete das 16 usinas que usam o vento como combustível estão no 

Nordeste, região com maior potencial. Embora o potencial mais significativo esteja no 

Nordeste, as condições também são favoráveis nas regiões Norte e Sul, onde fica o 

maior parque eólico do Brasil, na cidade de Osório-RS, parte integrante do PROINFA, 

o parque conta com três unidades de 50MW cada. 
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A despeito da queda do custo unitário de investimento em razão da evolução rápida na 

curva de aprendizagem, essa tecnologia ainda apresenta custos médios de geração mais 

alto que as fontes convencionais. O fator de capacidade médio anual dessas centrais 

eólicas encontra se na faixa de 30 a 40%, dependendo do equipamento utilizado e da 

localização geográfica do parque. 

Estima-se que o novo leilão de energia eólica a ser realizado pela Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE) em novembro de 2009 deverá contratar algo em torno de 1.000 MW e 

o preço da energia deve ficar em torno de R$ 200/MWh (Brasilenergia, online 2009). 

Há uma maior preocupação para esse leilão quanto a viabilidade de financiamento para 

os projetos, devido à escassez de crédito no mercado, por conta da crise econômica 

mundial, segundo a EPE (2009) estima-se que serão necessários R$ 3,5 bilhões em 

crédito. 

O objetivo do leilão é assegurar a remuneração adequada do investimento e a 

estabilização do fluxo de receitas necessária à viabilidade financeira dos projetos. As 

diretrizes a respeito do leilão ainda não foram definidas, mas sabe-se que os contratos 

serão firmados com início de suprimento a partir de janeiro de 2012 e prazo contratual 

de fornecimento de 20 anos. 

4.2.3 O Leilão e o MDL 

O Painel Metodológico do MDL já conta com duas metodologias aprovadas para 

projetos de geração de energia renovável conectados à rede elétrica, uma de grande 

escala: ACM 0002 – Metodologia consolidada para geração de eletricidade conectada à 

rede a partir de fontes renováveis de energia; e outra de pequena escala: AMS-I.D. 

geração de energia elétrica renovável conectada à rede.  

O MDL programático estabelece que todos os projetos incluídos n Programa de 

Atividades tenham tecnologia e cálculo de linha de base similares e que contenham o 

mesmo marco regulatório para que sejam registrados dentro de um único MDL 

Programático. 
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Nesse caso, pretende se sugerir um Programa de Atividades utilizando a metodologia 

aprovada de pequena escala AMS-I.D, onde a Linha de Base será a continuação do 

cenário atual de geração de energia elétrica no país. 

Vale ressaltar, segundo KARTHA et al. (2002) que a questão central de projetos de 

geração de energia elétrica por meio de fontes renováveis é a definição da linha de base, 

o desafio reside claramente em determinar a geração evitada ou o que teria ocorrido sem 

o MDL ou outro projeto de mitigação de GEE. A questão fundamental é se a geração 

evitada está na margem de construção (ou seja, substituindo uma instalação que teria, de 

outra forma, sido construída) e/ou na margem de operação (ou seja, afetando a operação 

de centrais atuais e/ou futuras). 

De acordo com a metodologia aprovada para se estimar o fator de emissão da linha de 

base utiliza-se o cálculo da Margem Combinada (MC), que consiste na combinação dos 

fatores da margem de operação e a margem de construção. 

Resumidamente, o fator de emissão da linha de base do sistema interligado para fins de 

MDL é uma combinação do fator de emissão da margem de operação, que reflete a 

intensidade das emissões de CO2 da energia despachada na margem, com o fator de 

emissão da margem de construção, que reflete a intensidade das emissões de CO2 das 

últimas usinas construídas. É um algoritmo amplamente utilizado para quantificar a 

contribuição futura de uma usina que vai gerar energia elétrica para a rede em termos de 

redução de emissões de CO2 em relação a um cenário de base (MCT, 2009). 

Para o caso do Brasil, o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) disponibiliza os 

fatores de emissão de CO2 que são calculados de acordo com a ferramenta 

metodológica “Tool to calculate the emission factor for an electricity system” aprovada 

pelo Conselho Executivo do MDL e têm como objetivo estimar a contribuição, em 

termos de redução de emissões de CO2, de um projeto de MDL que gere eletricidade 

para a rede.  

Esses fatores são divulgados pelo MCT anualmente e para o caso do presente trabalho 

será adotado o fator de emissão de 0,1842 tCO2e/MWh referente ao ano base de 2006 

esse fator será utilizado nos cálculos, aplicáveis às atividades de projeto de geração de 

energia eólica interligadas à rede no Brasil.  
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Tabela 39 – Fatores de emissão do SIN brasileiro para projetos de MDL 

 

Ano 
Fator de Emissão em 

tCO2e/MWh 

2006 0,2023 

2007 0,1842 

2008 ND 

Nota: Adotando-se como premissa 50% para Margem de construção e 50% para Margem de 

Operação 

Fonte: MCT (2009) 

A grande extensão territorial do Brasil e seu vasto potencial hídrico foram até agora 

decisivos para a definição do atual setor de geração de eletricidade do país, que é 

predominantemente hídrico. Mas, de acordo, com as previsões e cenários de expansão 

do setor elétrico brasileiro, os cenários futuros apontam para um aumento no consumo 

dos combustíveis fósseis. Por uma questão conservadora, não consideramos essa 

tendência para o cenário da linha de base, esse será a continuidade da situação atual.  

Segundo a metodologia aprovada, o potencial de redução de emissões (ER y) de projetos 

de energia renovável conectados a rede de distribuição é dado pelo produto do fator de 

emissão da linha de base (EFy, em tCO2e/MWh) multiplicado pela eletricidade 

fornecida pelo projeto proposto à rede (EGy, em MWh), como a seguir: 

ER y = EF y ⋅EG y 

Definido o fator de emissão da linha de base, como sendo 0,1842 tCO2/MWh, faz se 

necessário estimar a eletricidade que será fornecida pelo leilão de enegia eólica em 

MWh, para isso algumas considerações precisam ser feitas: como ainda não foi definido 

claramente a potência a ser contratada pelo leilão, admitiu-se baseado em estimativas 

divulgadas do setor que essa potência será de 1.000 MW a ser entregue a partir de 2012 
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para um horizonte de 20 anos, admitindo-se que toda essa potência será implementada 

podemos calcular a geração de energia em MWh. 

Admitindo-se a potência contratada, multiplica-se essa potência pelo fator médio de 

capacidade da planta23 admitindo-se aqui 30%, baseado na literatura do setor e 

posteriormente multiplica-se por 8760 (quantidade de horas no ano), assim como 

representado na tabela abaixo. 

Tabela 40 - Geração anual estimada de energia para o leilão 2009 (MWh) 

 
Potência 

Contratada (MW) 
Fator de 

Capacidade 
Geração em 

MWh 

Eólica 1.000 30% 
 

2.628.000 
 

 

Em posse do fator de emissão e do potencial de geração anual de geração de energia em 

MWh será possível calcular o potencial de redução de emissões da geração de energia 

eólica de acordo com a metodologia AMS-I.D.  e posteriormente o potencial de receita 

de créditos de carbono. 

Multiplicando-se o fator de emissão do SIN brasileiro pela geração estimada de energia 

eólica a ser inserida no grid temos o resultado do cálculo estimado de reduções de 

emissões, conforme tabela abaixo. 

Tabela 41 - Potencial de Redução de emissões do leilão de energia eólica  

 Geração (MWh) 
Redução de 

emissão 
(GgCO2) 

Total Anual 
 

2.628.000 
 

484 

Total para 20 anos 
 

55.188.000 
 

10.166 
 

 

                                                 
23 O fator de capacidade de cada planta foi estimado de acordo com a literatura especializada no assunto, 
de onde, abate se da potência instalada  a energia efetivamente capaz de ser gerada pela planta. 
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Verifica se que o leilão de eólica com essa potência contratada teria um potencial 

estimado de redução de 10 milhões toneladas de CO2e no horizonte de 20 anos o que 

permite estimar o potencial de receita de aproximadamente 152 milhões de US$, ou 335 

milhões de Reais, considerando novamente o preço da RCE a US$ 15/ ton CO2, e o 

dólar a 2,20. Isso corresponderia a 6,07 R$/ MWh, conforme verificado na tabela 35.  

Tabela 42 -  Receita advinda da venda dos créditos de carbono por MWh 

 US$/MWh R$/MWh 

Receita anual 2,76 6,07 

 

Essa receita potencial poderia reduzir os custos da geração de energia elétrica de energia 

eólica, que como já descrito anteriormente são maiores que os custos de geração por 

meio de outras fontes, assim a receita potencial do MDL poderia auxiliar no incentivo 

necessário para estimular a promoção da energia eólica no país.  

4.2.3 Arranjo Institucional no âmbito do MDL  

Considerando as estimativas apresentadas e o fato de existir uma metodologia aprovada 

para projetos de geração de energia renovável conectados a rede, além do fato de um 

projeto semelhantes já terem sido submetidos como MDL programático pretende se a 

partir de então propor um arcabouço institucional que viabilize que projetos de eólica do 

leilão sejam elegíveis ao Programa de Atividades. 

O primeiro passo é a definição da entidade coordenadora dos POA. Essa escolha não é 

trivial, visto que as discussões a respeito da titularidade dos créditos de carbono de 

projetos de MDL para projetos do PROINFA 1.  Essa questão ainda hoje é ponto de 

tensão entre empreendedores dos projetos do PROINFA e Eletrobrás, legalmente 

detentora dos créditos de carbono.  

A lei instituidora do PROINFA não estabeleceu como condição de adesão ao programa 

a obrigação de os produtores transferirem à Eletrobrás o proveito econômico resultante 

do MDL, no entanto, o Decreto nº. 5.882 de 31/08/2006, a questão de titularidade dos 
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créditos de carbono de usinas inscritas no PROINFA foi definida, passando estes a 

pertencerem à Eletrobrás. Com isso, do ponto de vista do investidor, os incentivos do 

MDL e do PROINFA passaram a ser excludentes entre si, uma vez que as receitas 

advindas do MDL não poderiam mais ser repassadas diretamente para o investidor 

como forma de incentivo. 

Sendo assim, para evitar que o mesmo ocorra para o leilão de energia eólica propõe-se 

que seja definida nas regras iniciais do leilão a previsão de futuras receitas de créditos 

de carbono e a titularidade dos créditos. Duas possibilidades serão sugeridas no presente 

trabalho: 

• MDL Programático, com a Eletrobrás sendo a titular dos créditos de carbono. O 

arranjo proposto seria a elaboração de um cálculo antecipado da receita 

potencial proveniente do MDL, cálculo esse feito pela Eletrobrás com objetivo 

de repassar parte dessa receita potencial para os empreendedores, embutindo 

parte do ganho esperado no preço de referência a ser estipulado. Assim, a 

Eletrobrás seria a entidade coordenadora do POA e titular dos créditos de 

carbono. Essa proposta diminuiria a tensão a respeito da titularidade dos créditos 

ocorrida no PROINFA 1, já que os empreendedores abririam mão da titularidade 

devido a obtenção de parte dos créditos via preço de referência 

 

Notas: (1) Preço de referência do leilão; (2) Percentual de receita do MDL repassado 

aos empreendedores; (3) Receita da venda de RCEs do POA 

Eletrobrás  
Entidade 

Coordenadora 
 

POA PARA O LEILÃO ENERGIA 
EÓLICA 

USINA EÓLICA1 
CPA 1 

USINA EÓLICA 2 
CPA 2 

USINA EÓLICA 3 
CPA 3 

P (1) +X (2) P+X P+X 

RCEs - MDL 
 Y (3) 
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Figura 18 – Arranjo institucional proposto para um MDL Programático para o 

novo leilão de energia eólica 

• MDL Projeto a Projeto. A proposta nesse caso seria a dedução do potencial de 

receita de créditos de carbono, calculado conservadoramente pela Eletrobrás, do 

preço de referência a ser pago aos empreendedores, como forma de induzir os 

mesmos a submeterem seus projetos individualmente como MDLs 

convencionais e assim cada empreendedor teria o direito a titularidade dos 

créditos de carbono. 

 

Notas: (1) Preço de referência do leilão; (2) Potencial estimado de receita do MDL a ser 

descontado do preço de referência; (3) Receita da venda de RCEs do MDL 

Figura 19 – Arranjo institucional proposto MDL caso a caso para o novo leilão de 

energia eólica 

 

A discussão e as decisões quanto ao arranjo institucional passam por escolhas dos 

agentes entre aceitar um menor ganho repassado pela Eletrobrás e confiar na capacidade 

do governo de coordenar um POA e repassar parte da receita proveniente do Programa 

de Atividades, o que reduziria custos de transação de se submeter projetos 

Eletrobrás  
Entidade 

Coordenadora 
 

MDL CASO A CASO PARA O LEILÃO 
ENERGIA EÓLICA 

USINA EÓLICA1 
CPA 1 

USINA EÓLICA 2 
CPA 2 

USINA EÓLICA 3 
CPA 3 

P (1) - Z (2) P- Z 

RCEs - MDL 
 

Y Y Y(3) 

P- Z 
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individualmente  ou a tentativa de maior receita individual e também maiores custos de 

transação de se submeter projetos individualmente. 

Essas sugestões e discussões podem ser relevantes para ambos os agentes (público e 

privado) a fim de se chegar a um consenso que possibilite o aproveitamento do 

potencial do leilão de participar do mercado de carbono.  

A seguir será feito uma análise da adicionalidade do projeto proposto, seguindo o passo 

a passo de acordo com a ferramenta de adicionalidade proposta pelo Conselho 

Executivo para projetos de MDL, analisados aqui à luz de projetos de geração de 

energia por fonte renovável: 

Passo 1. Identificação de alternativas para o projeto proposto  

Os possíveis cenários alternativos a atividade de projeto proposto são: 

(a) Realização do mesmo projeto apenas sem incentivo; 

(b) Continuação da situação atual;  

(c) Opções de outros cenários alternativos que sejam plausíveis; 

A atividades de projetos de energia eólica implementadas sem qualquer tipo de 

incentivo são considerada economicamente inviável, pois a geração de eletricidade por 

meio de energia eólica é bem mais cara que a geração convencional no Brasil. 

Um argumento que reflete isso é foi a verificação de que o incentivo do PROINFA 1 

por si só não se mostrou capaz de gerar incentivos suficiente para deslanchar o a 

geração de energia por fontes renováveis no país,  haja visto a não definição da fase 2 

do programa e a dificuldade de se atingir as potências previstas pelo mesmo.. 

Passo 2: Análise de investimento 

A existência de políticas e programas de incentivo a geração de eletricidade proveniente 

de energia eólica não elimina necessariamente a possibilidade de que eles sejam 

elegíveis a projetos de MDL. O projeto poderá ser qualificado no MDL se conseguir 

demonstrar que, mesmo com a existência da política ou programa, ainda há barreiras ao 
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investimento no tipo de projeto sob análise, ou que ele não representa prática normal, ou 

ainda que haja alternativas economicamente mais viáveis. 

O projeto proposto para geração de energia elétrica por meio de energia eólica é mais 

oneroso economicamente do que a continuação do cenário de linha de base, já que é 

menor a atratividade econômica de projetos de geração de energia por meio de fontes 

alternativas quando comparada a projetos de geração por combustíveis convencionais, 

além disso, existem riscos envolvidos e incertezas regulatórias e econômicas envolvidos 

nesses tipos de projeto. Isso poderia ser comprovado por uma análise dos custos de 

geração das três alternativas mais competitivas no Brasil, ou seja, as centrais 

hidrelétricas, as térmicas convencionais e as usinas nucleares vis a vis o custo da 

geração por centrais eólicas. 

Na base da matriz brasileira, as hidrelétricas têm em seu preço o principal atrativo, por 

isso elas correspondem a 73% da matriz elétrica brasileira. O leilão de energia “nova” 

ocorrido em 2005 teve preços negociados conforme a tabela abaixo 

Tabela 43 – Preços negociados no leilão de 2005 de energia nova 

Ano de 
fornecimento 

Hidrelétricas 
R$/ MWh 

Termelétricas 
(R$/MWh) 

2009 106,95 132,26 

2010 113,89 129,26 

2011 114,83 121,81 

 

A energia das termonucleares custa em média 138,14 R$/MWh. De acordo com 

especialistas, os custos de todos os processos envolvidos em uma usina nuclear elevam 

os custos acima do contabilizado pelo MME, já que o constante risco de acidentes 

encarece ainda mais a eletricidade.  

Os custos da geração de energia elétrica pela fonte eólica variam de acordo com o 

rendimento de cada unidade. Relatórios da Eletrobrás, apontam que o custo oscila entre 

R$ 207,32 R$/MWh e 238,13 R$/MWh. Quanto maior o fator de capacidade, menor o 

preço. 
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Assim, claramente identifica-se que o custo de geração de energia elétrica por energia 

eólica é maior que o custo das três opções mais competitivas utilizadas no país, isso já 

serviria como forte argumento para comprovação da adicionalidade do projeto. 

Passo 3: Análise de barreiras 

As principais barreira que evitariam a implementação da atividade de projeto proposta 

seriam: 

• Barreira Financeira – ligada ao aporte de capital para o investimento inicial.   Além 

disso, vale ressaltar que as atividades de projeto encarecem o preço da energia para o 

consumidor final, conforme comentado anteriormente.  

• Barreira Tecnológica – tecnologias novas e ainda não consolidadas envolvem 

maiores riscos devido às incertezas de custo, eficiência, confiabilidade e potencial 

nível de penetração da tecnologia.  

• Outras barreiras: institucionais e de informação limitada 

Passo 4: Análise de práticas comuns 

Consistindo apenas em 0,3% da capacidade instalada de geração do Brasil, a energia eólica está 

longe de ter seu potencial totalmente aproveitado, devido principlamte aos elevados custos 

envolvidos, significativamente superiores ao da geração hidrelétrica predominante no país.  

Portanto, pode-se demonstrar que na ausência das atividades de incentivos, o cenário de 

linha de base seria a prática comum e que os projetos mesmo que recebam incentivo 

dado pelo preço de referência a ser pago pelo leilão ainda podem necessitar de outros 

incentivos para se tornarem viáveis.  

Para que se possa determinar o efeito da mitigação das atividades de projeto propostas, 

é preciso que as emissões reais do POA sejam monitoradas. 

Como já existem metodologias de linha de base aprovadas pelo Conselho Executivo 

para projetos de geração de energia renovável existem também metodologias de 

monitoramento aprovada e disponíveis, o que facilita o trabalho. 

Segundo a ACM0002 os parâmetros mais relevantes do plano de monitoramento são as 

atualizações dos fatores de emissão e os valores mensais de energia gerada, sendo assim 
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o monitoramento desses tipos de projetos é considerado simples e não se trataria de um 

empecilho para o desenvolvimento dos projetos propostos. 

 

4.2.4 Análise de Resultados 

 

Os projetos do leilão de energia eólica têm possibilidades de enquadramento no MDL, 

tanto no que se refere à MDL programático como para o caso de MDL projeto a projeto 

uma vez que é possível comprovar a adicionalidade conforme a ferramenta de 

adicionalidade estabelecida pela UNFCCC. Já existem projetos similares aprovados 

como MDL convencionais e há possibilidade de se propor os projetos dentro de um 

MDL Programático.  

 

As barreiras encontradas para aprovação desse tipo de projeto podem ser assim 

descritas: 

 

• A definição do arranjo institucional do projeto no caso de um MDL 

programático; 

• A definição do cálculo antecipado do potencial de geração de RCEs para ser 

embutido ou abatido do preço de referência a ser pago pela energia gerada 

envolve incertezas e riscos 

• A questão da titularidade dos créditos deve ser previamente e claramente 

definida para que não se repitam os problemas encontrados pelo PROINFA 1 

que por definir a Eletrobrás como titular dos crédito, desestimulou os 

investidores a participarem do MDL, uma vez que incentivos do MDL não são 

repassados aos investidor como forma de incentivo. 

Apesar dos obstáculos a serem superados, o novo leilão de energia eólica pode ser 

considerado no âmbito do MDL, mas a comprovação dos critérios de elegibilidade, 

abrangendo o escopo do trabalho proposto, ainda precisa de maior amadurecimento, 

bem como da junção de diferentes atores para validar o cálculo de emissões e o arranjo 

institucional. 
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O potencial de receita de créditos de carbono juntamente com outros incentivos 

disponibilizado pelo governo podem vir a estimular de maneira crescente a utilização do 

potencial de energia eólica no Brasil.  

A partir dos preços observados anteriormente para as diferentes fontes de geração 

elétrica, podemos estimar o custo incremental da geração de energia eólica. 

Considerando os preços pagos entre as três fontes convencionais consideradas no item 

anterior temos que o preço da energia nuclear é o maior (R$ 138,14/ MWh) e 

admitindo-se o preço de referência para o leilão de eólica seja, assim como previsto, de 

R$ 200/ MWh, podemos considerar o custo adicional da geração eólica como sendo R$ 

61, 86/ MWh (200 – 138, 14). 

A partir dessa estimativa de preço adicional podemos calcular o potencial de abatimento 

desse custo adicional através da receita esperada pela venda das RCEs dependendo dos 

seus valores no mercado, os resultados podem ser observados na tabela abaixo. 

Tabela 44 – Impacto da receita de RCEs no potencial de abatimento do custo adicional 

da geração de energia eólica 

Custo 
incremental 
da energia 
eólica em 
R$/MWh 

Receita em 
R$/ MWh 

com preço 
da RCE a R$ 

10/ tCO2      

Percentual 
de 

abatimento 
de custo 

Receita em 
R$/ MWh 

com preço 
da RCE a R$ 

15/ tCO2      

Percentual 
de 

abatimento 
de custo 

Receita em 
R$/ MWh 

com preço 
da RCE a R$ 

20/ tCO2      

Percentual 
de 

abatimento 
de custo 

61,86 4,05 6,55% 6,07 9,8% 8,1 13,1% 

Fonte: Elaboração própria 

Observa-se que a receita do MDL poderia reduzir os custos adicionais em percentuais 

que variam entre 6,5% e 13% do total de custo incremental da geração de energia 

elétrica a partir da energia dos ventos.  
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CONCLUSÃO 

Passados mais de dez anos da criação do MDL, duas importantes considerações podem 

ser feitas a respeito desse instrumento: ele fez parte do bem sucedido processo de 

criação de um dinâmico mercado de carbono, mas certamente esse mecanismo precisa 

ser aprimorado (BANCO MUNDIAL, 2008). 

O MDL se desenvolveu rapidamente, hoje conta com um total de 4.660 projetos em 

processo na ONU em diferentes fases do ciclo do projeto. De acordo com a projeção da 

UNEP /RISOE em 2009 esses projetos juntos representarão uma redução acumulada 

esperada de 2,9 bilhões de toneladas de CO2e em 2012.  

No entanto, criado para servir como instrumento de transferência de recursos e 

tecnologias aptos a implantar atividades de desenvolvimento sustentável nos países em 

desenvolvimento, o MDL tem-se revelado um instrumento limitado diante dos desafios 

que as mudanças climáticas estão a impor no mundo em desenvolvimento. 

Como apresentado anteriormente o MDL, por ser um instrumento moldado como 

mecanismo de mercado, tem sua dinâmica e sua implementação no mundo norteado 

pela lógica econômica. Neste contexto, projetos com baixos custos e maior potencial de 

RCEs sobrepõem-se comumente a atividades mais complexas, onerosas, mesmo que 

estas contemplem benefícios sócio-ambientais comparativamente mais relevantes. O 

retrato dessa dissonância está presente nas iniqüidades da distribuição regional e por 

atividades de MDL. 

A efetividade dos mecanismos do Protocolo de Quioto na redução das emissões de GEE 

tem sido questionada entre autoridades de organismos internacionais e especialistas em 

mudanças climáticas, já que o MDL não conseguiu resultados relevantes e deve 

responder por somente 1% da redução total de emissões até o fim do primeiro período 

de compromisso. 

Essas questões têm sido colocadas em discussão nos foros internacionais de decisão 

sobre do regime climático, abrindo espaço para a discussão sobre medidas de 

aprimoramento do MDL.  



 

141 
 

Dentre as últimas discussões e decisões internacionais referentes ao MDL foi 

estabelecida uma nova modalidade do mecanismo, o MDL programático com o objetivo 

de estimular projetos setoriais, diminuindo custos de transações e permitir que projetos 

anteriormente inviáveis se pensados isoladamente pudessem participar do mecanismo 

no âmbito de um Programa de Atividades.  

Conforme apresentado no trabalho, o Programa de Atividades possui potencial de se 

tornar uma ferramenta relevante no estímulo a fontes alternativas de energia em 

programas setoriais de mitigação de GEE, assim a proposta do presente trabalho foi 

fazer estudos de caso da utilização de duas fontes alternativas de energia no Brasil, o 

biodiesel e a energia eólica no âmbito do MDL Programático. 

O resultados desses estudos demonstraram que as duas fontes se mostraram elegíveis ao 

Programa de Atividades, cada um com seus devidos obstáculos de implementação, mas 

com possibilidade de enquadramento no MDL Programático e ou no MDL 

convencional. 

As metodologias para os dois casos já aprovadas pelo Conselho Executivo do MDL 

possibilitam o enquadramento dos estudos de casos propostos: o projeto de biodiesel 

proveniente de óleos residuais para utilização em frota cativa e a proposta de se fazer 

um MDL programático do novo leilão de energia eólica. 

Há uma necessidade de se aprofundar a análise de ambos os estudos de caso e de se 

criar soluções e estratégias para enquadrá-los no MDL programático. No entanto, os 

estudos realizados poderiam servir como base para o desenvolvimento dos projetos 

propostos e ainda para elaboração de futuras novas metodologias mais amplas, como 

por exemplo, metodologias que incluem a análise de ciclo de vida de oleaginosas para 

aplicação mais abrangente do Programa Nacional de Biodiesel no âmbito do MDL. 

Além disso, o desenvolvimento desses projetos poderia servir de estímulo para 

elaboração de novos estudos de MDL programáticos envolvendo outras fontes 

alternativas e programas nacionais de incentivo a energias renováveis e eficiência 

energética. 

Como é o caso do PROCEL, o programa de combate ao desperdício na produção e no 

uso de energia elétrica, com base no conceito de eficiência energética, que englobam: a 
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promoção de iluminação mais eficiente (com a substituição de lâmpadas na iluminação 

pública e nos setores comercial e residencial); o aumento da eficiência de 

eletrodomésticos (refrigeradores, freezers e condicionadores de ar) e de motores (por 

meio de etiquetagem e concessão do Selo Procel), haja visto que existem metodologias 

disponíveis e que projetos desse tipo já foram submetidos como Programas de 

Atividades, esse programa também pode ser considerado e analisado no âmbito do 

MDL.  

E o caso do CONPET, o Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados 

do Petróleo e do Gás Natural, que tem como principal objetivo incentivar o uso eficiente 

de fontes de energia não-renováveis no transporte, nas residências, no comércio, na 

indústria e na agropecuária. A meta do programa é obter ganhos de eficiência energética 

no uso de derivados de petróleo e do gás natural. O CONPET vem desenvolvendo 

projetos nos setores de transporte; industrial; residencial e comercial; agropecuário; e de 

geração de energia termoelétrica. Já existem algumas metodologias aprovadas que 

englobam diversas atividades previstas nesse programa, assim ele também poderia ser 

objeto de estudo para possibilidade de enquadramento no MDL. 
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ANEXO I 

A Lista de Países do Anexo I da Convenção do Clima é formada por 36 países 

signatários da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas 

(UNFCCC) com compromisso de reduzir em 5,2% suas emissões de gases de efeito 

estufa os níveis verificados em 1990.  Destaca-se que a Bielorrússia e a Turquia estão 

listadas no Anexo I da UNFCCC, mas não no Anexo B do Protocolo de Quioto; a 

Croácia, Liechtenstein, Mônaco e Eslovênia estão listados no Anexo B, mas não no 

Anexo I. Na prática, no entanto, o Anexo I da UNFCCC e o Anexo B do Protocolo de 

Quioto são utilizados com o mesmo significado. Segue abaixo a lista de países do 

Anexo I  

• Alemanha 

• Austrália 

• Áustria 

• Bélgica 

• Bielo-Rússia 

• Bulgária 

• Canadá 

• Croácia 

• República Checa  

• Dinamarca 

• Eslováquia  

• Eslovênia 

• Espanha 

• Estados Unidos da América (não ratificaram o Protocolo de Quioto) 

• Estônia 

• Comunidade Européia 

• Finlândia 

• França  

• Grécia 

• Holanda 

• Hungria 
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• Irlanda 

• Islândia 

• Itália 

• Japão 

• Letônia 

• Liechtenstein 

• Lituânia 

• Luxemburgo 

• Mônaco  

• Nova Zelândia 

• Noruega 

• Polônia 

• Portugal 

• Reino Unido 

• Romênia 

• Federação Russa 

• Suécia 

• Suíça 

• Turquia  

• Ucrânia 

   


