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Sustentabilidade Ambiental:Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo

• Contexto de sua criação
• Protocolo de Quioto (2005) mecanismo pelo qual países em 

desenvolvimento, através de projetos que reduzem Gases 
Efeito Estufa podem obter créditos de carbono ( CC )

• Importância política e econômica, sendo um importante 
instrumento para financiar projetos que contribuem ao 
desenvolvimento sustentável

• Países em desenvolvimento isentos de metas de redução 
nas suas emissões

• Estes CC alimentam o mercado global de carbono
• MDL caracterizado por elevados custos de transação



Sustentabilidade Ambiental: 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo

• Brasil ocupa terceiro lugar em número de projetos, (China, primeiro 
e Índia segundo )

• As estatísticas mais recentes MCT, 2011 ) apontam que, no caso do 
Brasil,  o maior numero de projetos se concentram na  área de 
geração elétrica e suinocultura, que respondem por 67% do total de 
projetos.

• Os escopos que mais reduzirão emissões de GEE são os de energia
renovável, aterro sanitário e redução de N2O, atividades estas 
responsáveis por 70% da redução das emissões no primeiro período 
de obtenção de créditos. 

• Brasil teria um potencial de usar mais o MDL

• Principal barreira: elevados custos de transação, que podem superar 
US$ 200000,00 na preparação do projeto

• MDL setorial busca reduzir custos de transação, aumentando a 
abrangência: enfoque passa do projeto individual ao coletivo 



• Em Montreal, 2005 foi aprovado o MDL programático, permitindo que programas ou 
projetos  pertencentes a políticas nacionais ou regionais possam ser agregados para 
efeitos de gerar créditos de carbono. 

• Grupos de projetos que gerem desenvolvimento ao mesmo tempo que reduzam 
emissões podem receber CC ampliados, com menores custos de transação. 

• Exemplos seriam conjunto de projetos de pequena escala dentro de um programa; 
pequenas empresas, setor residencial em uma localidade, programas de eletrificação 
rural, transporte, dentre outros. 

• O tratamento destes setores numa base individual no MDL seriam inviabilizados pelos 
elevados custos de transação do MDL, o que não ocorre de forma coletiva. 

• De maneira ainda mais promissora, a  inclusão de políticas setoriais no MDL abrirá
novas perspectivas de financiamento para o desenvolvimento sustentável,  o que 
será tratado mais adiante. 



Perspectivas de ampliação
do MDL no Brasil

• Eletricidade ( geração, distribuição e consumo )
• Combustível fóssil para a industria ( produção, 

distribuição e consumo )
• Outros insumos para a industria ( produção, tratamento 

de subproduto )
• Transportes/ combustíveis para veículos ( produção, 

distribuição e consumo )
• Gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos 

(geração, tratamento e disposição )  etc
• No Brasil as possibilidades de ampliação do MDL são 

muito elevadas, uma vez que sejam criadas as condições 
propícias para estes projetos. 



• O Acordo de Copenhague estabelecido na 15a Conferência das 
Partes ( COP-15 ) em Copenhague, dezembro de 2009 reconhece as 
NAMAS (Nationally Appropriate Mitigation Actions ) como forma de 
aumentar a participação dos países em desenvolvimento no esforço 
de redução das emissões de gases efeito estufa ( GEE ).

• Entretanto, ficou como atividade pendente para as negociações a 
questão dos mecanismos de financiamento das NAMAS para sua 
implementação,  assim como também as negociações para o 
segundo período do Protocolo de Quioto e, em particular, a 
renovação do MDL após 2012. 

• Crescente relutância dos países desenvolvidos em renovar o 
Protocolo de Quioto

• Para o Brasil, seria uma perda importante, inclusive devido ao fato 
de que o governo brasileiro menciona o MDL como possível 
mecanismo de financiamento da PNMC (Política Nacional sobre 
Mudança do Clima) 



• O princípio de responsabilidades comuns mas diferenciadas tem sido 
elemento importante para garantir a equidade nas negociações 
entre países desenvolvidos e em desenvolvimento e a própria  
concepção da Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudança 
do Clima  foi moldada para atender este critério, que deveria se 
apresentar como inegociável. 

• O Brasil, por um lado, apresenta elevado potencial de ampliar sua 
utilização do MDL nos mais diferentes setores. 

• o Brasil, através das suas ações de mitigação contidas no seu seu
PNMC apresenta metas de redução nas suas emissões ambiciosas, 
onde se prevê inclusive financiamento via  MDL. 

• Seria muito importante que as negociações futuras caminhassem no 
sentido da continuação do protocolo de Quioto e que o 
financiamento a ser disponibilizado para as NAMAS sejam recursos
adicionais. Estes fatores são pré-requisitos para haver um acordo 
global sobre o futuro do regime internacional sobre mudança do 
clima. 



Anexo: PNMC
Metas de Redução até 2020

• Redução de 80% do desmatamento na Amazônia
• Redução de 40% do desmatamento no Cerrado
• Recuperação de pastos 
• Integração lavoura-pecuária 
• Plantio direto 
• Eficiência energética
• Expansão da oferta de energia por hidrelétricas 
• Fontes alternativas: pequenas centrais hidrelétricas, 

bioeletricidade, eólica 
• Siderurgia: substituir carvão de desmatamento por 

carvão de floresta plantada


