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MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO LIMPO:
FUNDAMENTOS, HISTÓRICO E ESTATÍSTICA

Ilidia da Ascenção Garrido Martins Juras

1. COMO SURGIU O MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO LIMPO

Na Primeira Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima, realizada em Berlim em 1995, decidiu-se pela negociação de um
protocolo, cujas diretrizes estão contidas na resolução conhecida como Mandato de Berlim. De
acordo com esse Mandato1, deveria ser iniciado um processo, por meio da adoção de um
protocolo ou outro instrumento legal, que fortalecesse os compromissos das Partes incluídas no
Anexo I da Convenção (Partes do Anexo I). Assim, os países incluídos no Anexo I deveriam
elaborar políticas e medidas e definir objetivos de limitação quantificada e redução dentro de
prazos específicos, como 2005, 2010 e 2020, para suas emissões antrópicas por fontes e remoções
por sumidouros de gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal. As Partes
não incluídas no Anexo I não teriam qualquer novo compromisso, mas seriam reafirmados os
compromissos existentes, de forma a atingir o desenvolvimento sustentável.

O Brasil apresentou uma proposta para a concepção desse novo
instrumento e teve participação de destaque nas negociações que se seguiram. A proposta
brasileira consistia nos seguintes pontos: 

- seriam considerados os seguintes gases de efeito estufa: dióxido de
carbono, metano e óxido nitroso;

- seria estabelecido um teto de emissões para as Partes da Convenção
incluídas no Anexo I (países desenvolvidos e os do leste europeu em
transição para uma economia de mercado);

- cada Parte do Anexo I que não cumprisse o teto contribuiria com
US$ 3,33 (três dólares e trinta e três centavos) para cada unidade de
emissão acima do teto, expressa em toneladas de Carbono
equivalente, destinada a um fundo de desenvolvimento limpo;

                                                          
1 MCT. Mudanças Climáticas. Negociações. In: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/18604.html
capturado em 08/05/2007.
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- os recursos do fundo de desenvolvimento limpo seriam destinados às
Partes não-Anexo I para uso em projetos de mitigação e adaptação à
mudança do clima.

Essa proposta, com algumas modificações, resultou no Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo, um dos instrumentos previstos no Protocolo de Kyoto, assinado em
1997, na Terceira Conferência das Partes da Convenção.

Em resumo, o Protocolo de Kyoto obriga os países desenvolvidos
(Partes do Anexo I), individual ou conjuntamente, a cortar, no período de 2008 a 2012, em média,
5,2% das emissões de gases de efeito estufa (foram aprovadas cifras diferenciadas para cada país)
em relação ao ano-base de 19902.

Além do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL (Clean
Development Mechanism - CDM)3, o Protocolo prevê dois outros mecanismos que permitem às
Partes do Anexo I o cumprimento de suas metas de redução de emissões, a implementação
conjunta (joint implementation) e o comércio de emissões (emissions trading)4. Pelo mecanismo de
implementação conjunta, qualquer país do Anexo I pode transferir ou adquirir de outro país desse
Anexo unidades de redução de emissões resultantes de projetos destinados a diminuir as emissões
ou aumentar as remoções, por sumidouros, dos gases de efeito estufa. O comércio de emissões
prevê um sistema global de compra e venda de emissões de carbono entre Partes do Anexo I.

2. COMO FUNCIONA O MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO LIMPO

O MDL permite a certificação de projetos de redução de emissões nos
países em desenvolvimento e a posterior venda das reduções certificadas de emissão, para serem
utilizadas pelos países desenvolvidos como modo suplementar para cumprirem suas metas. Esse
mecanismo deve implicar em reduções de emissões adicionais àquelas que ocorreriam na ausência
do projeto, garantindo benefícios reais, mensuráveis e de longo prazo para a mitigação da
mudança do clima.

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo destina-se a auxiliar os países
não desenvolvidos a atingir o desenvolvimento sustentável e contribuir para o objetivo final da
Convenção. O MDL poderá beneficiar bastante o Brasil, em projetos nos setores energético, de
transporte e florestal. Podem candidatar-se, por exemplo, projetos relativos a implementação de
energia solar e eólica, co-geração, aproveitamento de biomassa, plantios florestais e
reflorestamento.

                                                          
2 Art. 3º do Protocolo de Kyoto
3 Art. 12 do Protocolo de Kyoto
4 Arts. 6º e 17, respectivamente, do Protocolo de Kyoto.
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2.1. Etapas dos projetos de MDL

Para que um projeto resulte em reduções certificadas de emissões –
RCEs, deve passar pelas seguintes etapas:

- elaboração de documento de concepção de projeto (DCP), usando
metodologia de linha de base e plano de monitoramento aprovados;

- validação (verifica se o projeto está em conformidade com a
regulamentação do Protocolo de Kyoto);

- aprovação pela Autoridade Nacional Designada – AND, que no caso
do Brasil é a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima
– CIMGC (verifica a contribuição do projeto para o desenvolvimento
sustentável);

- submissão ao Conselho Executivo para registro;

- monitoramento;

- verificação/certificação;

- emissão de unidades segundo o acordo de projeto.

2.1.1. Elaboração do Documento de Concepção de Projeto – DCP

No Documento de Concepção de Projeto – DCP, devem constar: a
descrição das atividades de projeto; os participantes do projeto; a metodologia da linha de base; as
metodologias para cálculo da redução de emissões de gases de efeito estufa e para o
estabelecimento dos limites do projeto e das fugas; e o plano de monitoramento.

O  DCP deve conter, ainda: a definição do período de obtenção de
créditos; a justificativa para adicionalidade da atividade de projeto; o relatório de impactos
ambientais; os comentários dos atores; e informações quanto à utilização de fontes adicionais de
financiamento. Os responsáveis por essa etapa do processo são os participantes do projeto.

2.1.2. Validação

A validação corresponde ao processo de avaliação independente de um
projeto por uma Entidade Operacional Designada – EOD, no que se refere aos requisitos do
MDL, com base no DCP.
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2.1.3. Aprovação

Uma vez validado o projeto, ele é submetido à análise das AND das
Partes envolvidas, para verificação da participação voluntária e, ainda, de que o projeto
contribuirá para o desenvolvimento sustentável do país onde será implementado. Este aspecto,
no caso do Brasil, é analisado pelos integrantes da Comissão Interministerial, que avaliam o
relatório de validação e a contribuição da atividade de projeto para o desenvolvimento sustentável
do país, segundo cinco critérios básicos: distribuição de renda; sustentabilidade ambiental local;
desenvolvimento das condições de trabalho e geração líquida de emprego; capacitação e
desenvolvimento tecnológico; e integração regional e articulação com outros setores.

2.1.4. Registro

Registro é aceitação formal, pelo Conselho Executivo, de um projeto
validado e aprovado pela AND. O Conselho Executivo analisa a metodologia escolhida, a
adicionalidade do projeto, entre outros aspectos.

2.1.5. Monitoramento

O processo de monitoramento do projeto inclui o recolhimento e
armazenamento de todos os dados necessários para calcular a redução das emissões de gases de
efeito estufa, de acordo com a metodologia de linha de base estabelecida no DCP, que tenham
ocorrido dentro dos limites da atividade de projeto e dentro do período de obtenção de créditos.
Os participantes do projeto serão os responsáveis pelo processo de monitoramento.

2.1.6. Verificação/Certificação

A sexta etapa é a verificação/certificação. Verificação é o processo de
auditoria periódico e independente para revisar os cálculos acerca da redução de emissões de
gases de efeito estufa ou de remoção de CO2 resultantes de um projeto do MDL constantes do
DCP. Esse processo é feito com o intuito de verificar a redução de emissões que efetivamente
ocorreu. Após a verificação, o Conselho Executivo certifica que uma determinada atividade de
projeto atingiu um determinado nível de redução de emissões de gases de efeito estufa durante
um período de tempo específico.

2.1.7. Emissão de reduções certificadas de emissões

Cumpridas as etapas anteriores e sendo comprovado que as reduções de
emissões de gases de efeito estufa decorrentes do projeto são reais, mensuráveis e de longo prazo,
o Conselho Executivo emite as RCEs, que são creditadas aos participantes do projeto, na
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proporção por eles definida. Deve-se esclarecer que uma RCE equivale a uma tonelada de CO2

equivalente.

3. DADOS SOBRE PROJETOS DE MDL EM ANÁLISE OU EXECUÇÃO

Uma atividade de projeto entra no sistema do MDL quando o seu
documento de concepção de projeto (DCP) correspondente é submetido para validação a uma
Entidade Operacional Designada (EOD). Em 22 de abril de 2007, havia 1.906 projetos em
alguma fase do ciclo de projetos do MDL em todo o mundo5, dos quais 221 correspondem a
projetos a serem implementados no Brasil. Nosso País ocupa a 3ª posição (11,6% do total), sendo
que em primeiro lugar encontra-se a Índia, com 623 projetos (32,7%), e, em segundo, a China,
com 446 projetos (23,4%).

Estão registrados pelo Conselho Executivo do MDL 661 projetos; os
demais encontram-se em outras etapas do ciclo. 

No que se refere à redução das emissões de gases de efeito estufa, o total
de projetos de MDL em análise corresponde a 1.900.000.000 RCEs até o final de 20126, ao passo
que os 661 projetos já registrados correspondem a 900.000000 RCEs. A média anual dos projetos
já registrados é de 141.610.994 RCEs. A China ocupa a primeira posição, com 61.963.005 RCEs,
a Índia, a segunda, com 21.187.776 RCEs, e o Brasil, a terceira, com 16.630.339 RCEs anuais.

Em termos de Reduções Certificadas de Emissões – RCEs  (CERs no
inglês) projetadas, os projetos registrados são equivalentes a 113.935.221 RCEs por ano. A China
ocupa a primeira posição, com 46.836.829 RCEs (41,11%), e o Brasil, com 15.846.288 RCEs
(13,91%), está praticamente empatado na segunda posição com a Índia, com 15.823.833 RCEs
(13,89%).

No Brasil, os 221 projetos em análise estão distribuídos conforme os
seguintes setores ou atividades: biomassa (31%); geração elétrica (22%); aterro sanitário (12%);
manejo e tratamento de resíduos (10%); recuperação de metano (10%); substituição de
combustíveis (7%); eficiência energética (4%); indústria manufatureira (1%); energia mecânica
(1%); N2O (1%). Os setores/atividades relacionados a indústria química, emissão fugidia e
distribuição energética contam com um projeto cada, que representam menos de 1% do total.
Considerando as reduções de emissões projetadas, o primeiro lugar é ocupado por projetos de
aterro sanitário (36%), seguido dos projetos de redução de emissões de N2O (23%); em seguida
aparecem biomassa (13%) e geração elétrica (12%).

                                                          
5 MCT. Status atual das atividades de projeto no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) no Brasil
e no mundo.  Última versão: 22/04/07. www.mct.gov.br Capturado em 26/04/2007.
6 UNFCC. http://cdm.unfccc.int/Statistics/index.html Capturado em 14/05/2007.
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