
INTRODUÇÃO

O Protocolo de Quioto representou um marco nos esforços internacionais para 
o enfrentamento da mudança do clima, estabelecendo um compromisso legal de 
redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa (GEEs). Durante seu 
primeiro período de compromisso, de 2008 a 2012, 37 países industrializados 
assumiram, em média, metas de redução de emissões 5% abaixo das verificadas em 
1990. Fundando-se no princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, 
o protocolo não estabeleceu compromissos de redução quantificada de emissões 
para os países em desenvolvimento. Entre seus mecanismos de flexibilização, o 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) destaca-se pela possibilidade de 
as metas quantificadas para os países desenvolvidos serem parcialmente alcançadas 
mediante projetos de redução de emissões executados em países em desenvolvimento 
como ajuda ao cumprimento das obrigações.

É válido acentuar, ademais, o caráter inovador desse marco regulatório, ao 
prever a precificação dos gases regulados pelo protocolo, ficando autorizada a 
transação de certificados de redução (os quais receberam, no Brasil, a designação 
reduções certificadas de emissões – RCEs) entre as partes signatárias. Presume-se 
que o emprego de mecanismos de mercado como instrumentos de política pública 
climática possua como principal benefício a promoção da eficiência econômica, 
pois induz que as reduções das emissões de GEEs sejam realizadas, primeiramente, 
onde se encontram os menores custos marginais associados a essa redução. Além 
disso, tal sistema constitui um incentivo para investimento em tecnologias alter-
nativas e menos emissoras, bem como para que a sociedade adapte seu padrão de 
consumo aos crescentes preços relativos dos bens e serviços intensivos em emissões.

Em âmbito internacional, o Brasil foi pioneiro no desenvolvimento de pro-
jetos de MDL, registrando sua primeira atividade de projeto em 18 de novembro 
de 2004.1 Desde então até o início de maio de 2018, 342 atividades de projeto de 
MDL brasileiras foram registradas na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima (CQNUMC, do inglês United Nations Framework Conven-
tion on Climate Change – UNFCCC), quantidade equivalente a 5,5% do total 
global de atividades. Esse número faz com que o país ocupe posição de destaque 
quando comparado aos demais países anfitriões de projetos de MDL, totalizando 
um potencial de redução de emissões de GEEs de 493.119 ktCO2e até 2020.

1. Naquela época, o MDL chegou a ser observado como exercício de direito a um futuro melhor. Nesse sentido, ver: 
FRANGETTO, F. W. Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – direito ao futuro. In: BATISTA, E.; CAVALCANTI, R. B.; 
FUJIHARA, M. A. Caminhos da sustentabilidade no Brasil. São Paulo: Terra das Artes Editions, 2005.
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A publicação O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo no Brasil: impactos, lições 
aprendidas e legado para novos mecanismos é fruto de uma encomenda do Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), no âmbito de 
uma parceria com o Ipea proporcionada por Termo de Execução Descentralizada 
(TED) celebrado em 2016. Tal TED propôs que fossem explorados a contribuição 
do MDL ao desenvolvimento sustentável do Brasil e o aporte do mecanismo en-
quanto facilitador da mudança de paradigma para uma economia de baixa emissão 
de GEEs, explorando sua possível influência sobre novos mecanismos previstos no 
Acordo de Paris e demais temas associados, como o mercado brasileiro de redução 
de emissões e questões de governança do tema mudança do clima.

Antes mesmo de o Protocolo de Quioto entrar em vigor em 2005, o Ipea já 
vinha contribuindo com análises dos potenciais e das dificuldades na implementa-
ção do MDL por meio da publicação de textos para discussão, capítulos de livros, 
artigos em boletins, comunicados, artigos em revista de divulgação e até entrevistas 
em nosso programa de TV, o Panorama Ipea, todos disponíveis eletronicamente 
na base de dados do instituto.

A partir da experiência do seu quadro de pesquisadores, foi elaborado um 
sumário propositivo e feito convite a pessoas que haviam atuado intensamente na 
implementação do MDL no Brasil, boa parte desde antes mesmo da entrada em 
vigor do Protocolo de Quioto, para que contribuíssem com os assuntos que se 
almejava serem discutidos no livro.

O objetivo da obra é trazer uma avaliação ex post da implementação do MDL 
no Brasil – o que ele significou, que lições podemos aprender dele – e antever o 
papel de possíveis mecanismos de mercado na nova agenda de clima, na fase do 
Acordo de Paris e sob as turbulências da atual fase da política internacional, espe-
cialmente envolvendo a cooperação sobre as mudanças do clima.

Um primeiro debate, realizado em oficina de trabalho, em 17 de abril de 
2017, nas instalações do Ipea em Brasília, teve participação dos autores convidados. 
Na ocasião, os autores e os respectivos colaboradores presentes manifestaram seus 
intentos de abordar um ou outro tópico dentro das preocupações experimentadas 
ao longo de suas vivências com o MDL.

Ressaltamos a nobreza com que Luiz Gylvan Meira Filho, convidado a parti-
cipar das discussões iniciais sobre a obra, se referiu, naquela oportunidade, a cada 
um dos potenciais capítulos, na medida em que aportou interessantes discussões 
capazes de corroborar o resultado final da obra. Cabe ressaltar que Luiz Gylvan 
Meira Filho foi co-chair do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
Science Working Group, ou seja, vice-presidente do painel, tendo conduzido os 
principais trabalhos para a existência do MDL tal como este pretendeu se integrar 
no espírito do Protocolo de Quioto, como norma de natureza hard law.
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Igualmente, destaca-se a valiosa contribuição de todos os autores, os coau-
tores e os colaboradores, que, em caráter voluntário, registraram sua experiência 
obtida desde os primórdios do protocolo. Foram, portanto, pioneiros em superar 
os desafios impostos no enfrentamento das mudanças do clima e contribuíram nas 
mais diferentes esferas – governamental, empresarial, científica – para que o MDL 
e todos os seus desdobramentos fossem implantados em nosso país.

A publicação registra o passado, o presente e algumas despretensiosas perspec-
tivas futuras acerca do MDL. A partir dessa premissa, os capítulos foram agrupados 
em partes que congregam, respectivamente: 

• Parte I – o histórico das negociações que originaram o MDL e seu 
desenvolvimento tanto em relação à execução dos projetos como em 
relação à evolução da capacidade institucional brasileira, ao longo das 
últimas duas décadas; 

• Parte II – os desdobramentos da implantação do MDL no país, conside-
rando setores representativos da economia, bem como avanços científicos, 
legais, institucionais e empresariais;

• Parte III – os aspectos atuais sobre o mercado de carbono e como o MDL 
é levado em consideração nos regimes de negociações internacionais do 
clima, em especial em novos acordos no âmbito da CQNUMC; e

• Parte IV – uma síntese na qual se procura mensurar a mudança transfor-
macional graças ao MDL a partir das observações dos capítulos anteriores 
e de reflexões dos organizadores.

Na Parte I, o primeiro capítulo registra o intenso processo de negociação que 
culminou na constituição da CQNUMC e do Protocolo de Quioto. Elaborado por 
autores que, como outros pares, participaram desses processos, traz um importante 
registro do papel central do Brasil e, em certa medida, de seu pioneirismo, como 
ter sido o primeiro país a regulamentar a criação de uma autoridade nacional de-
signada (AND), e portanto, fundar as bases institucionais que lhe permitiram ser 
o primeiro país a registrar uma atividade de projeto de MDL.

Ainda na primeira parte do livro, o capítulo 2 apresenta o detalhamento 
dos arranjos institucionais que foram estabelecidos para a implantação do MDL 
no Brasil, especificamente; explica as atribuições da AND brasileira; e registra o 
alcance do mecanismo no país por meio da descrição das atividades de projetos de 
MDL registradas, incluindo informações sobre sua distribuição regional, tipologia, 
histórico de emissão de RCEs dos projetos brasileiros, entre outras dimensões.

A Parte II da publicação se inicia com uma reflexão sobre a evolução do 
conhecimento ao longo dos últimos anos, desde o início da implementação do 
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mecanismo. Os autores do capítulo 3 demonstram de maneira contundente o apri-
moramento do conhecimento voltado à contabilização de emissões de GEEs, sem 
esquecer de registrar a crítica importante de que o intenso processo de revisões das 
metodologias pode, em última análise, ter contribuído para aumentar a incerteza dos 
desenvolvedores de projeto e de forma estendida aos demais agentes do mercado.

Os capítulos seguintes abordam questões voltadas a setores específicos, que 
no caso brasileiro tiveram algum destaque ou se mostraram significativos, dado o 
estágio das atividades econômicas do país em termos de expectativas da diminuição 
da intensidade de emissões. Assim, os capítulos 4, 5, 6 e 7 revelam especificidades 
dos projetos de MDL dos setores de energia, resíduos, florestas e indústrias, res-
pectivamente. As contribuições presentes nesses capítulos não somente registram 
o desenvolvimento das atividades em seus correspondentes setores, mas também 
indicam importantes contribuições dos aprendizados observados, com destaque para:

• a formação de conhecimento em quantificação de emissões;

• a mudança de paradigma na gestão de emissões e práticas setoriais his-
tóricas, a partir da viabilização de novas tecnologias;

• as significativas contribuições ao aprimoramento de atividades de men-
suração, reporte e verificação (MRV); e

• a explícita importância de incentivos para a execução das atividades de 
redução de emissões.

Ao final da Parte II, o capítulo 8 conduz um diagnóstico e apresenta uma 
análise crítica da contribuição do mecanismo para o desenvolvimento sustentável; 
e o capítulo 9 discorre, na perspectiva de um agente do mercado, sobre as contri-
buições que o MDL trouxe ao ambiente corporativo brasileiro como catalisador 
de atividades voltadas ao tema da sustentabilidade.

A Parte III foi concebida para detalhar alguns aspectos discutidos atualmente 
sobre a possível influência do MDL na formação de novos mecanismos, ainda em 
discussão, no âmbito das negociações internacionais sobre mudanças do clima. Mais 
do que isso, os últimos capítulos da publicação trazem conteúdos que apresentaram 
aos leitores os principais aspectos discutidos atualmente sobre essas negociações, 
ressaltando: a relevante contribuição do MDL à estrutura institucional que trata 
das questões climáticas do país (capítulo 10); as questões jurídicas determinantes 
para o sucesso de novos mecanismos no futuro regime do clima (capítulo 11); o 
futuro do MDL, considerando-se os avanços do Acordo de Paris e sua influência 
no desenvolvimento do Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável (capítulo 12); 
a importante mobilização de capital para a criação de infraestrutura sustentável 
(capítulo 13); a precificação (capítulo 14); e a formação de mercados, em especial 
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no Brasil, sob a orientação da iniciativa Partnership for Market Readiness (PMR) 
Brasil (capítulo 15).

Para arrematar o livro, os organizadores da obra, na sua Parte IV, redigiram 
o capítulo 16, asseverando que qualquer dificuldade do processo de implementa-
ção dos projetos de MDL no país não o invalida. Estando em concordância, ou 
não, com os caminhos que o mecanismo tomou, procuraram perceber a herança 
recebida pelos mecanismos que sobrevierem.

O Ipea, no cumprimento de sua missão institucional de contribuir para o 
debate e o aprimoramento das políticas públicas essenciais ao desenvolvimento 
brasileiro, continua atento a essa temática, sobre a qual precisamos continuar nos 
debruçando, para avaliar quais seriam os melhores mecanismos capazes ajudar 
o Brasil e a comunidade internacional a enfrentar os problemas decorrentes da 
mudança do clima e como mitigá-los, evitando emissões antrópicas de gases cau-
sadores do efeito estufa.

Os organizadores
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