
APRESENTAÇÃO

O Ipea, fundação pública vinculada ao Ministério do Planejamento, Desenvol-
vimento e Gestão (MPDG), tem como missão “aprimorar as políticas públicas 
essenciais ao desenvolvimento brasileiro, por meio da produção e disseminação 
de conhecimentos e da assessoria ao Estado nas suas decisões estratégicas”. Reco-
nhecendo a importância da temática da mudança do clima, temos contribuído, 
há muitos anos, com estudos; participação em colegiados e em audiências públicas 
dos poderes Executivo e Legislativo; e auxiliado na tomada de posição sobre os 
problemas decorrentes da mudança do clima.

As consequências do aumento da temperatura e outros efeitos negativos 
decorrentes da mudança do clima são sérias para os indivíduos, especialmente 
aqueles em situações de vulnerabilidade, assim como para os setores da economia, 
os quais já precisam estar preparados para cenários futuros de restrição ao consumo 
intensivo de combustível de origem fóssil e para ajustamentos inequívocos de suas 
atividades econômicas às novas condições do clima. No horizonte, a inovação, 
o uso de fontes renováveis de energia e tecnologias menos emissoras pautarão a 
economia sustentável. 

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), criado pelo Protocolo de 
Quioto (1997), teve – e, acreditamos, ainda terá – seu papel na história de busca de 
soluções catalisadoras da economia de baixo carbono. Que contribuições o MDL 
trouxe para o Brasil? A obra entitulada Legado do MDL responde a essa pergunta, 
na medida em que fornece um registro que pretende explicar como o mecanismo 
pôde auxiliar a prevenção e o combate ao problema do aumento da concentração 
de emissões de gases de efeito estufa (GEEs) na atmosfera. 

Os autores convidados mostram ter procurado viabilizar a implementação 
do MDL no Brasil. Entre eles, há quem tenha colaborado tanto para o surgimento 
do mecanismo de Quioto quanto para que novos incentivos possam vigorar com 
a inclusão dos países em desenvolvimento nos mercados de geração de créditos 
de carbono, a exemplo das tratativas resultantes nos termos do Acordo de Paris. 
Pioneiros na temática, esses experts relataram situações reais que, pessoalmente 
vivenciadas, os tornaram veteranos da implementação do mecanismo. Por isso, ler 
o que opinaram técnica e criticamente na obra Legado do MDL é ganhar um mapa 
no qual os leitores podem visualizar os caminhos trilhados e os destinos em que as 
experiências dos implementadores do MDL no Brasil parecem sinalizar mudanças 
fundamentais para mecanismos futuros. 
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Aos especialistas de várias áreas que assinam os dezesseis capítulos do livro; 
aos organizadores – Flavia Witkowski Frangetto, Gustavo Luedemann e Ana Paula 
Beber Veiga –, que pelo Ipea matizaram essa cartografia; e ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), na pessoa do Márcio Rojas, que 
proporcionou a realização da obra, manifesto meu contentamento com a conquista.   

Boa leitura!

Alexandre Xavier Ywata de Carvalho
Técnico de planejamento e pesquisa


