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DESAFIOS E OPORTUNIDADES DOS PROJETOS DE 

ENERGIA RENOVÁVEL REGISTRADOS NO PRIMEIRO 

PERÍODO DO PROTOCOLO DE QUIOTO 
AUTORA: ALICE DE MORAES FALLEIRO 

ORIENTADORA: PROF.ª DR.ª MARIA DO CARMO CAUDURO GASTALDINI 

COORIENTADOR: PROF. DR. VALNY GIACOMELLI SOBRINHO 

Data e Local da Defesa: Santa Maria, 03 de julho de 2015.  

 

Há 10 anos entrava em vigor o acordo climático global Protocolo de Quioto como uma 

tentativa de frear as emissões de gases do efeito estufa (GEE) com a ajuda de três mecanismos 

de flexibilização, entre eles o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). O embate entre 

os países em desenvolvimento – que se mostram resistentes à ideia de ter metas de redução 

obrigatória no período pós-Quioto – e os países desenvolvidos, que sustentam que os países 

em desenvolvimento devem passar a ter metas obrigatórias de redução de GEE – se apresenta 

como a grande discussão que paira nas negociações relativas à continuidade de um acordo 

climático global pós-2020. O Brasil, nesse contexto, se comprometeu, através da Política 

Nacional de Mudança do Clima, a perseguir metas de redução voluntárias de GEE. Diante 

disso, essa dissertação tem como objetivo identificar os desafios e as oportunidades dos 

projetos de energia renovável localizados no Brasil, registrados no primeiro período do 

Protocolo de Quioto e que foram desenvolvidos segundo a metodologia ACM0002, 

considerando a ótica das empresas proprietárias dos projetos e das consultorias que 

desenvolveram os mesmos. Para tanto, foram utilizados dados secundários disponíveis nos 

sites da United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) e do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Os dados primários foram obtidos a 

partir da aplicação de questionário com o público alvo. Para a comparação dos dados 

primários, foram realizados, ainda, os testes estatísticos Exato de Fisher e Wilcoxan. A partir 

disso, concluiu-se que as consultorias e as empresas apresentaram significativa similaridade, 

no que diz respeito aos desafios e às oportunidades enfrentadas pelos projetos. Isso se deve ao 

fato de que os problemas ligados aos projetos de MDL são expressivos desde a estruturação 

da elegibilidade do projeto a ser submetido na UNFCCC até a venda dos créditos de carbono 

no mercado de regulado, que apresenta excesso de oferta frente à pouca demanda. Ainda, 

verificou-se que as questões relacionadas diretamente ao MDL apresentaram maior diferença 

entre as repostas dos entrevistados, quando comparado com os questionamentos a respeito do 

mercado de créditos de carbono. Isso pode estar atrelado ao fato de que um mercado de 

carbono estável aumenta a chance de as empresas negociarem seus créditos e conseguir escoá-

los a um preço que garanta retorno ao investimento e propicie às consultorias desenvolver 

novos projetos nesse mercado.  

 
Palavras - chave: Mecanismos de Desenvolvimento Limpo. Energia renovável. 

Comercialização de créditos de carbono. Economia de baixo carbono. 
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ABSTRACT 

Master Thesis 

Post Gratuate Program in Environmental Engineering 

Federal University of Santa Maria, RS, Brazil 
 

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF RENEWABLE 

ENERGY PROJECTS REGISTEREDIN THE UNFCCC 

DURING THE FIRST COMMITMENT PERIOD OF THE 

KYOTO PROTOCOL 
AUTHOR: ALICE DE MORAES FALLEIRO 

SUPERVISOR: DR. MARIA DO CARMO CAUDURO GASTALDINI 

CO-SUPERVISOR: DR. VALNY GIACOMELLI SOBRINHO 
 

10 years ago it entered into force global climate agreement Kyoto Protocol, as an attempt to 

curb emissions of greenhouse gases (GHG) with the help of three flexibility mechanisms, 

including the Clean Development Mechanism (CDM). The clash between developing 

countries, which have proven resistant to the idea of having mandatory reduction targets in the 

post-Kyoto period and developed countries, which support the idea of developing countries 

spend to have binding targets to reduce GHG emissions is presented as the great debate that 

hangs in the negotiations that lead to continuity of a post 2020 global climate agreement this 

sense Brazil committed through voluntary GHG reduction targets through the National 

Climate Change Policy. Therefore, this work aims to identify the challenges and opportunities 

of renewable energy projects located in Brazil, recorded in the first period of the Kyoto 

Protocol and that have been developed according to ACM0002 methodology from the 

perspective of the companies owning the projects and consultancies who develop them. 

Secondary data available were used on the websites of United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Ministry of Science, Technology and 

Innovation (MCTI). Primary data were obtained from a questionnaire with the target 

audience. Still, Fisher's exact statistical tests, and Wilcoxan were performed. From this, it was 

concluded that consultancies and companies showed significant similarity with regard to the 

challenges and opportunities faced by projects. This is due to the fact that the problems 

associated with CDM projects are significant since the structuring of project eligibility to be 

submitted to the UNFCCC to the carbon market, which has excess supply and low demand 

front. Still, it was found that the issues directly to the CDM, in turn, showed greater difference 

between the answers of respondents with respect to the carbon credit market. This can be 

linked to the fact that a stable carbon market increases the chance for companies to negotiate 

their claims in the market and achieve drain, at a price that guarantees return on investment 

and fosters the consultants develop new projects in this market 

 

 

Keywords: Clean Development Mechanism. Renewable energy. Carbon trading. Low carbon 

economy. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Entre os esforços para entender e frear as mudanças climáticas encontram-se os 

projetos de energia desenvolvidos a partir de fontes renováveis, como usinas hidrelétricas, 

usinas eólicas, usinas solares e biomassa, que contribuem para a não emissão dos gases do 

efeito estufa (GEE). Ao desenvolver projetos desse tipo, os países se tornam menos 

dependentes de fontes não renováveis, tais como o petróleo e o carvão. 

Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2015), o setor de 

energia no Brasil é baseado no uso de fontes renováveis. Em balanço emitido em 16 de março 

de 2015, as usinas hidrelétricas correspondiam a 62,51% da geração de energia elétrica do 

país, as pequenas centrais hidrelétricas, a 3,53%, e a energia eólica, a 4,17%. Assim, as 

energias renováveis representam cerca de 70% da matriz energética brasileira. No país, os 

empreendimentos de energia não renovável são acionados somente quando a demanda por 

energia é muito grande e as usinas baseadas em energia renovável não conseguem suprir toda 

essa demanda. 

O quadro 1 apresenta os empreendimentos de energia elétrica em operação, a potência 

fiscalizada e a porcentagem da participação desses empreendimentos na matriz energética 

brasileira. 

 

Tipo Quantidade Potência Fiscalizada (kW) % 

Central Geradora Hidrelétrica 

(CGH) 
490 314.584 0,23 

Usina Eólica (EOL) 258 5.643.089 4,17 

Pequena Central Hidrelétrica 

(PCH) 
473 4.770.509 3,53 

Central Geradora Solar 

Fotovoltaica (UFV) 
317 15.179 0,01 

Usina Hidrelétrica (UHE) 201 84.544.838 62,51 

Usina Termelétrica (UTE) 1.896 37.965.244 28,07 

Usina Termonuclear (UTN) 2 1.990.000 1,47 

Total 3.637 135.243.443 100 

 

Quadro 1 – Empreendimentos de geração de energia elétrica em operação (16/03/2015) 
 

Fonte: adaptado de ANEEL (2015). 
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As fontes utilizadas transformam-se em variáveis avaliadas pelo Operador Nacional do 

Sistema (ONS) para determinar o despacho, ou seja, quais usinas devem operar e quais devem 

ficar de reserva de modo a manter, permanentemente, o volume de produção igual ao de 

consumo. A energia hidrelétrica, mais barata e mais abundante no Brasil, é prioritária no 

abastecimento do mercado. As termelétricas, de uma maneira geral, são acionadas para dar 

reforço em momentos chamados como picos de demanda ou em períodos em que é necessário 

preservar o nível dos reservatórios (ANEEL, 2008). Em outras palavras, as operações de 

usinas hidrelétricas e termelétricas no país atuam em regime de complementaridade. 

Segundo Schaeffer et al. (2008), a disponibilidade de energia elétrica a partir de fontes 

renováveis é suscetível às variações consequentes das mudanças globais do clima amplamente 

relacionadas com as emissões dos GEE. De acordo com esse autor, o planejamento energético 

de longo prazo no Brasil ainda não leva em consideração os potenciais impactos das 

mudanças climáticas no sistema energético brasileiro. Tal cenário pode se agravar, tendo em 

vista que o Ministério de Minas e Energia (2013), por meio do Plano Decenal de Expansão de 

Energia Elétrica 2010-2019, projeta, para os próximos anos, um aumento na demanda de 

energia no país de aproximadamente 52,22%.  

Em escala global, a UNFCCC reconhece que as responsabilidades pelo aumento da 

temperatura no mundo, decorrente do acúmulo de emissões de GEE ao longo do tempo, são 

comuns, porém diferenciadas. Reconhece, ainda, as respectivas capacidades financeiras e 

tecnológicas de cada país. Isso fundamenta a diferenciação das obrigações de países 

desenvolvidos, listados no Anexo I (países desenvolvidos com metas obrigatórias de redução 

de emissão de GEE) e de países em desenvolvimento (sem metas obrigatórias).  

Dentro desse contexto, em 12 de fevereiro de 2005 entrou em vigor o Protocolo de 

Quioto. Nesse acordo, foram criados mecanismos para reduzir, nos países desenvolvidos 

signatários, as emissões de GEE em 5,2% referente às emissões de 1990 entre o período de 

2008 e 2012. Entre esses mecanismos está o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), 

único mecanismo em que atuam os países em desenvolvimento, como o Brasil, que podem 

ajudar os países signatários do acordo a reduzirem suas emissões a partir da venda de créditos 

de carbono com projetos de energia renovável, dentre outras medidas. Desse modo, os países 

em desenvolvimento sediam projetos que geram créditos de carbono e comercializam esses 

créditos para os países que necessitam reduzir as suas emissões de GEE.  

Nesse contexto, o MDL é um mecanismo que, além de ajudar os países desenvolvidos 

a reduzirem as suas emissões de GEE a partir da compra de créditos de carbono de países em 

desenvolvimento, também tem por função contribuir para a sustentabilidade ambiental do país 
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hospedeiro com base na transferência de tecnologias mais limpas, mais precisamente com a 

geração de energia partindo de fontes renováveis. 

É importante salientar, então, que o Brasil é um dos países em desenvolvimento com 

maior número de projetos de energia renovável registrados no âmbito do MDL no mundo. 

Segundo a UNFCCC (2015), até dezembro de 2012 – data em que se encerrou o primeiro 

período do Protocolo de Quioto –, o Brasil desenvolveu 299 projetos de MDL. Desses, 185 

foram de energia renovável, sendo 98 projetos de energia renovável, desenvolvidos de acordo 

com a ferramenta metodológica ACM0002 - metodologia consolidada de linha de base para a 

geração de eletricidade conectada à rede a partir de fontes renováveis. Observa-se, ainda, que 

mais de 60% dos projetos brasileiros foram de energia renovável e mais de 50% desses foram 

desenvolvidos de acordo com a metodologia acima citada. 

Ademais, por meio da Política Nacional de Mudanças do Clima (PNMC), o governo 

brasileiro estabeleceu a meta de redução das emissões projetadas até 2020 em 36,1% a 38,9%. 

Diante dos países reunidos na Conferência das Partes em 2009, o Brasil se comprometeu, 

voluntariamente, a consolidar tal meta. Com isso, o país deverá reduzir até 2020 de 1.168 a 

1.259 milhões de tCO2e, meta fixada no Art. 6º do Decreto 7.390, que institui tal política.  

Por outro lado alguns estudos apontam as iniciativas do governo federal, derivadas da 

Política Nacional sobre Mudança Climática (2009), como sendo tímidas e sendo 

frequentemente atropeladas por outras, como os subsídios à gasolina e o incentivo aos 

veículos automotivos. Ou seja, o governo por um lado elabora políticas e planos para 

consolidar uma economia de baixo carbono, mas de outro lado incentiva e subsídia 

programas, que geram mais emissão de GEE. Consequência disso, é que o posicionamento do 

governo em relação às mudanças climáticas não está claro, ocasionando perda de 

oportunidades dentro desse setor, como ocorre com o MDL. 

Mesmo com esse cenário, ainda são incipientes as pesquisas acadêmicas acerca de 

projetos de energia renovável localizados no Brasil aptos a comercializar créditos de carbono 

e, portanto, operar no âmbito do MDL, embora o estudo sobre tais projetos, bem como sobre 

os esforços para minimizar as emissões de GEE, sejam importantes para o entendimento do 

que ocorreu no primeiro período do vigente acordo. Tal estudo, portanto, mostrou-se como 

uma ferramenta para a concretização de ações futuras na medida em que analisou as 

organizações que submeteram projetos para a venda de créditos de carbono, as consultorias 

que desenvolvem os projetos de MDL, as políticas governamentais e os acordos de âmbito 

global. 
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O primeiro momento desse estudo consistiu na realização de busca documental por 

artigos, livros, documentos oficiais e legislação sobre o tema. Posteriormente, foram 

realizadas buscas por informações acerca dos projetos no site do Ministério da Ciência 

Tecnologia e Inovação (MCTI), onde constam informações sobre a aprovação desses projetos, 

e nos Project Development Document (PDD) no site da UNFCCC, entidade responsável pelo 

registro dos mesmos. Em um terceiro momento, foi aplicado um questionário, via ferramenta 

online googledocs, com os proprietários dos referidos projetos de MDL e com as consultorias 

especializadas em desenvolve-los. A partir disso, foi possível identificar a percepção sobre os 

desafios e as oportunidades dos projetos de dois atores distintos, mas que são fundamentais 

dentro do processo de obtenção de registro dos projetos de MDL. 

 

 

1.1 Problema de pesquisa 

 

 

É diante do contexto que o presente estudo foi desenvolvido, sendo pertinente 

interrogar, diante de um futuro incerto no que se refere a acordos climáticos e ao mercado de 

carbono, quais são os desafios e as oportunidades dos projetos registrados de energia 

renovável, desenvolvidos de acordo com a metodologia ACM0002 durante o primeiro período 

do Protocolo de Quioto, a partir da visão de dois atores distintos desse processo. 

 

  

1.2 Objetivos 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 

Identificar os desafios e as oportunidades dos projetos de energia renovável, 

desenvolvidos de acordo com a metodologia ACM0002 registrados no primeiro período do 

Protocolo de Quioto, a partir da visão das empresas e consultorias atuantes nos projetos. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

 Realizar um diagnóstico dos projetos de energia renovável, desenvolvidos de acordo 

com a metodologia ACM0002 registrados no primeiro período do Protocolo de 

Quioto; 

 Identificar os desafios e as oportunidades conforme as consultorias desenvolvedoras 

dos projetos de MDL de energia renovável, desenvolvidos de acordo com a 

metodologia ACM0002 registrados no primeiro período do Protocolo de Quioto; 

 Identificar os desafios e as oportunidades conforme as empresas proprietárias dos 

projetos de MDL de energia renovável, desenvolvidos de acordo com a metodologia 

ACM0002 registrados no primeiro período do Protocolo de Quioto; 

 Verificar se existe associação entre as respostas das consultorias e as das empresas no 

que se refere aos desafios e oportunidades. 

 

 

1.3 Justificativa 

  

 

De modo geral, o compromisso nacional voluntário do Brasil até 2020, definido pela 

Política Nacional de Mudança do Clima (PNMC), é reconhecido como sendo ambicioso, mas 

ele não esgota a participação do Brasil no esforço global de combate às mudanças do clima. A 

contribuição brasileira deve levar em conta o esforço de redução de emissões alcançado pelo 

país nos últimos anos, bem como o perfil da matriz energética brasileira, que dispõe de grande 

participação de energias renováveis. Além de iniciativas no âmbito do governo para elaborar 

cenários e quantificar esforços de mitigação, a preparação da contribuição brasileira em 

relação ao novo acordo sob a Convenção deverá levar em consideração propostas, 

metodologias e ferramentas desenvolvidas por instituições acadêmicas, empresariais e da 

sociedade civil brasileira.  

No âmbito global, dos 6.026 projetos de energia renovável registrados na UNFCCC no 

primeiro período do Protocolo de Quioto (2005-2012), a metodologia ACM0002 está presente 

em 3.104 projetos, ou seja, mais da metade de todos os projetos registrados nesse período. No 

Brasil e no mesmo período, foram registrados pela UNFCCC 185 projetos de energia 
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renovável aptos a comercializar créditos de carbono, dentre os quais 98 foram desenvolvidos 

de acordo com a metodologia ACM0002. A tabela 1 apresenta os dados acima citados, 

comparando-os com o total de projetos registrados na UNFCCC até dezembro de 2012, bem 

como a porcentagem dos projetos de energia renovável que foram desenvolvidos de acordo 

com a ferramenta metodológica ACM0002. 

 

 

Tabela 1 – Projetos de energia renovável registrados no âmbito do MDL no mundo e no 

Brasil e os projetos registrados de acordo com a metodologia ACM0002 

 

Projetos de MDL registrados na UNFCCC até 

dezembro de 2012 
Brasil Mundo 

Total de projetos 299 7.147 

Total de projetos de energia renovável 185 6.026 

Porcentagem de projetos de energia renovável 61% 84% 

Projeto de energia renovável de acordo com a 

metodologia ACM0002 
98 3.104 

Porcentagem de projetos de acordo com a 

metodologia ACM0002  
53% 51% 

 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados disponíveis no site da UNFCCC (2015). 

 

 

Considerando o futuro incerto no que se refere à continuidade do Protocolo de Quioto 

após o primeiro período do compromisso (dezembro de 2012), partindo, ainda, da premissa de 

que o Brasil é um país com matriz energética limpa na sua origem e de que há uma carência 

significativa de informações sobre esses projetos, que surge a importância de estudos como 

esse. Para identificar os desafios e oportunidades diante das incertezas que pesam sob um 

acordo climático futuro, a continuidade do Protocolo de Quioto e as incertezas a que o 

mercado de carbono remete, além de realizar o diagnóstico dos projetos de energia renovável 

que operam no âmbito dos MDL no Brasil de acordo com a metodologia ACM0002, é, 

também, fundamental perceber a visão de dois atores fundamentais no processo de obtenção 

de registro frente à UNFCCC, são eles: as consultorias ambientais especializadas nesse 

mercado e as empresas proprietárias dos projetos de energia renovável. A partir disso, é 

possível avaliar se esses projetos poderão ajudar o Brasil a migrar para um mercado interno de 

venda de créditos de carbono, contribuindo, assim, não somente para o alcance das metas de 

diminuição de GEE futura, mas também para uma economia de baixo carbono. Almeja-se, 
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portanto, que esse estudo instigue reflexões a respeito desses projetos e seu legado para o país, 

não sendo apenas relevante para as organizações, mas para todos aqueles que serão afetados, 

ou seja, os países em desenvolvimento, os países desenvolvidos, as organizações e a 

sociedade como um todo. 

 

 

1.4  Estrutura do trabalho proposto 

 

 

Para o desenvolvimento dessa dissertação, o estudo conta com essa introdução, que 

contextualiza o tema, apresenta os objetivos de pesquisa e a sua justificativa. Dispõe, também, 

da revisão de literatura e dos procedimentos metodológicos, a primeira busca explorar melhor 

o campo de discussão e subsidiar as análises, dividindo-se em duas partes: primeiro, constitui-

se em uma discussão mais ampla do tema a partir do exame das iniciativas na área no âmbito 

mundial; segundo, consiste em uma discussão sobre o tema no Brasil, considerando as esferas 

públicas e privadas. Por fim, apresentam-se as análises  e os resultados do estudo, bem como 

as considerações finais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

O presente capítulo discorre sobre os assuntos vinculados ao tema central do estudo. A 

fundamentação teórica tem como propósito situar o leitor com relação aos temas abordados e 

que se inter-relacionam com a questão principal de pesquisa. Sendo assim, esse capítulo 

discorre sobre as mudanças climáticas, o setor energético, os acordos climáticos, os 

Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL), o mercado de crédito de carbono, o período 

pós-dezembro de 2012 e, por fim, a economia de baixo carbono. 

 

 

2.1 Mudanças climáticas 

 

 

Nessa primeira seção da fundamentação teórica, são abordadas a temática das 

mudanças climáticas, a regulamentação nacional e internacional referente a esse tema e a 

relação das organizações com o assunto.  

A ciência indica que a mudança do clima é um fenômeno inequívoco e muitas das 

mudanças observadas são sem precedentes, projetadas em uma escala de décadas a milênios. 

A causa do fenômeno é o acúmulo na atmosfera de gases de efeito estufa desde o início do 

período industrial (1750), principalmente originados da queima de combustíveis fósseis. 

Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC), a influência humana 

no sistema climático é evidente. 

No quadro atual de mudança do clima, três aspectos são ressaltados: a concentração de 

CO2 na atmosfera superou 400 ppmv (partes por milhão em volume) em 2013 e 2015; o 

aumento linear da temperatura média global em 0,85
o
C de 1880 a 2012; e os níveis de 

emissões apresentados no recente relatório aprovado pelo Grupo III do Painel 

Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC), de 49 bilhões de toneladas de CO2e de 

emissões de gases de efeito estufa em 2010. Nesse contexto, as questões vinculadas ao 

aquecimento global têm se apresentado como um dos principais problemas tratados no âmbito 

da Governança Ambiental Global (GAG), mobilizando governos e empresas (SIMONI, 2009; 

LOMBARDI, 2008). 
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A apreciação dos problemas climáticos passou a ser realizada com um enfoque mais 

sistematizado a partir de 1988 quando da criação do Painel Intergovernamental das Mudanças 

Climáticas (PIMC), conhecido pela sigla em inglês IPCC (Intergovernmental Panel on 

Climate Change), momento em que se passou a analisar e discutir as implicações do 

aquecimento global do ponto de vista científico e político (LABATT & WHITE, 2007). 

O Artigo 2° da Convenção define “mudança do clima” como a diferença entre o clima 

com e sem o aumento, produzido pelo homem, da concentração atmosférica de GEE não 

controlados pelo Protocolo de Montreal. De acordo com o IPCC (2007), as mudanças 

climáticas globais são provocadas, principalmente, pelo aumento da concentração de GEE. 

São eles: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e o óxido nitroso (N2O), 

hidrofluorcarbonos (HFCs), perfluorcarbonos (PFCs) e hexafluoreto de enxofre (SF6). O 

quadro 2 apresenta os principais GEE abrangidos pelo Protocolo de Quioto e seus potenciais 

de aquecimento global. 

 

 

Gases de Efeito Estufa (GEE) Fórmula Potencial de aquecimento global 

Dióxido de carbono CO2 1 

Metano CH4 21 

Óxido nitroso N2O 310 

Hidrofluorcarbonos HFCs 140 - 11.700 

Perfluorcarbonos PFCs 6.500 - 9.200 

Hexafluoreto de enxofre SF6 23.900 

 

Quadro 2 - GEE abrangidos pelo Protocolo de Quioto e seus potencias de aquecimento global 

 
Fonte: adaptado de IPCC (2007). 

 

 

Considerando o princípio da precaução, é essencial que existam estudos a respeito dos 

mecanismos criados para mitigar tal fenômeno, como também ações concretas para a redução 

de GEE pelos principais emissores. 

 

As projeções de cenários para mudança do clima para o século XXI foram derivadas 

dos vários modelos do clima global utilizados pelo IPCC. O fato de modelos globais 

do clima utilizarem diferentes representações físicas de processos, em uma grade de 

resolução relativamente baixa, introduz um certo grau de incerteza nesses cenários 

futuros da mudança do clima. Essa incerteza é extremamente significativa na 

avaliação da vulnerabilidade e dos impactos da mudança do clima, bem como na 

implementação de medidas de adaptação (BRASIL, 2010, p. 414). 
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No Brasil, de acordo com Relatório de Avaliação Nacional (RAN1) do Painel 

Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC, 2013), em relação aos níveis atuais, a 

temperatura poderá subir em todos os biomas  e mais chuva é prevista nos pampas e menos na 

Amazônia. Esse mesmo relatório demonstra que os níveis de CO2 antes da Revolução 

Industrial se mantinham estáveis; no entanto, a partir da Revolução Industrial, os valores de 

concentração desse gás começaram a aumentar de maneira crescente, evidenciando, assim, a 

participação antrópica no aumento de emissões de GEE. 

A adaptação à mudança do clima consiste em um ajuste nos sistemas naturais ou 

humanos em resposta a estímulos climáticos reais ou esperados ou aos seus efeitos, sendo que 

esse ajuste visa a reduzir danos, evitar perdas ou explorar oportunidades de benefícios frente 

às mudanças (CEDBS, p. 17, 2013). A figura1 apresenta a relação entre o clima e o 

desenvolvimento. 

 

 

 

 

Figura 1 – Dinâmica de risco: relação entre clima e desenvolvimento 
 

Fonte: elaborado a partir de IPCC, CEBDS (2013). 

 

 

Nos processos associados ao gerenciamento de desastres, contudo, os riscos sempre 

estão associados às probabilidades de ocorrências de consequências negativas, perdas e danos 

(exemplo: interrupção de atividade econômica) resultantes de interações entre os perigos 

naturais ou humanos induzidos e condições vulneráveis. O esforço para reduzir a 

vulnerabilidade é o principal elemento comum entre as abordagens de adaptação à mudança 
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do clima e ao gerenciamento de risco, tornando-se base estruturante para a definição de 

estratégias e orientação de ações para instituições públicas e privadas (CEBDS, 2013, p. 19).  

Medidas de adaptação aos impactos da mudança do clima estão diretamente 

relacionadas ao contexto e a desafios de desenvolvimento específicos de cada país e até 

mesmo região. Nesse contexto, um novo acordo sob a Convenção oferece a oportunidade de 

promover a adoção de medidas de adaptação e sua integração às estratégias nacionais de 

desenvolvimento. Além disso, a cooperação internacional é importante para assegurar meios 

de implementação de ações de adaptação em países em desenvolvimento, em particular os 

mais vulneráveis, que não contribuíram tanto quando comparados a outros países para o 

problema, mas serão mais impactados pela mudança do clima.  

 

 

2.1.1 Ações regulatórias no Brasil 

 

 

Nessa seção, são apresentadas as principais medidas legais no Brasil em relação às 

mudanças climáticas.  

No Brasil, as empresas ainda não se deparam com metas de redução de emissões ou 

mecanismos de punição para o não cumprimento da legislação, visto que as iniciativas do 

governo brasileiro são voluntárias. Entretanto, com o novo acordo internacional prestes a ser 

aprovado (previsto para o final de 2015) e com as pressões de países desenvolvidos para que 

países em desenvolvimento, como o Brasil, tenham metas de redução mandatórias, o governo 

brasileiro poderá começar a implementar regulamentações mandatórias, como metas de 

redução, taxas sobre produtos, entre outros (CNI, 2011). 

Em termos de medidas legais brasileiras relacionadas às mudanças climáticas, o 

Decreto nº 2.652 de 01/07/1998 promulga a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima assinada em maio de 2002 (BRASIL, 1998). Esse é um dos primeiros 

marcos legais relativos às mudanças climáticas no país.  

Posteriormente ao Decreto de 01/07/1998, o Decreto de 07/07/1999 criou a Comissão 

Interministerial de Mudança Global do Clima (CIMGC) com a finalidade de articular as ações 

do governo decorrentes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima 

e seus instrumentos subsidiários de que o Brasil seja parte (BRASIL, 1999). Eles são reflexos 

da discussão iniciada no país durante a Rio - 92. O Decreto de 28/08/2000, que dispõe sobre o 

Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, foi criado pelo Decreto nº 3.515, de 20/06/2000. 
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O Decreto nº 5.445 de 12/05/2005 promulga o Protocolo de Quioto ratificado pelo 

Congresso Nacional em 1994 por meio do Decreto Legislativo que dispõe sobre a Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (BRASIL, 2005).  

O Decreto 6.263 de 21/11/2007 institui o Comitê Interministerial sobre Mudança do 

Clima e orienta o Plano Nacional sobre Mudança do Clima (BRASIL, 2007), que visa  

incentivar o desenvolvimento das ações no país que colaborem com o esforço mundial de 

combate às mudanças climáticas e também criar condições internas para o enfrentamento de 

suas consequências, definindo medidas e ações de mitigação e adaptação às mudanças 

climáticas (BRASIL, 2008).  

A Lei nº 12.187 de 29/12/2009 atribui, dentre outros, como instrumentos da Política 

Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC): o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, o 

Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, os Planos de Ação para a Prevenção e Controle do 

Desmatamento nos Biomas e as resoluções da Comissão Interministerial de Mudança Global 

do Clima (BRASIL, 2009).  

No quadro 3 estão as principais ações realizadas em âmbito nacional no que diz 

respeito ao tema da mudança do clima.  

Por meio da Política sobre Nacional Mudanças Climáticas (PNMC), o governo 

brasileiro estabeleceu a meta de redução das emissões projetadas até 2020 entre 36,1% e 

38,9%. Com isso, o país deverá reduzir até 2020 entre 1.168 a 1.259 milhões de toneladas de 

CO2e, meta fixada no Art. 6º do Decreto 7.390. Dentre as ações estabelecidas pelo governo 

brasileiro para o atendimento dessas metas, estão a redução do desmatamento da Amazônia 

em 80% e no Cerrado em 40%; restauração das áreas de pastos; ampliação do uso do 

biocombustível; aumento da eficiência energética; uso de fontes alternativas de energias; 

dentre outros (BRASIL, 2010; 2011; 2012). 

No Art. 5º, inciso VII da PNMC, dentre as diretrizes fixadas, está “a utilização de 

instrumentos financeiros e econômicos para promover ações de mitigação e adaptação à 

mudança do clima”. O Brasil, no Acordo de Copenhague e na COP-16 em dezembro de 2010, 

em Cancun no México, reiterou seu compromisso acerca de ações nacionais voluntárias de 

redução de emissões de GEE. Esse compromisso foi ratificado na Política Nacional sobre 

Mudança do Clima (PNMC) (IPEA, 2011, p. 13).  
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Ano Decreto Descrição 

1992 s/n 

Ocorre a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança 

Climática (UNFCCC) na Eco-92. 

1994 s/n 

A Convenção é ratificada pelo Brasil em 28 de fevereiro e entra em 

vigor em 21 de março. 

1998 2.652 

Promulga a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima, assinada em maio de 2002. 

1999 s/n 

Cria a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima 

(CIMGC) com a finalidade de articular as ações de governo nessa área. 

2000 s/n 

Dispõe sobre o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e dá outras 

providências. 

2005 5.445 

Promulga o Protocolo de Quioto, ratificado pelo Congresso Nacional em 

1994. 

2007 6.263 

Institui o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima e orienta o 

Plano Nacional sobre Mudança do Clima.  

2009 12.187 Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC). 

2010 7.390 Regulamenta os planos setoriais de adaptação às mudanças climáticas. 

2012 s/n 

PPA - Plano Plurianual 2012-2015: Programa 2050 - Mudança do 

Clima. 

2013 s/n 

Publicação do Relatório Nacional de Avaliação sobre Mudanças 

Climáticas (RAN). 

2014 s/n  

Ministério do Meio Ambiente (MMA) lança no Diário Oficial da União 

de 15/04/2014 a chamada pública para empresas interessadas na doação 

de créditos de carbono destinados a companhias “detentoras de CER 

advindas do MDL” que pretendessem participar das estratégias de 

compensação do governo federal para a Copa do Mundo de Futebol de 

2014. 

2015 s/n  Consulta pública para a proposta final do Brasil na COP na França. 

 

Quadro 3 – Ações referentes a mudanças do clima no âmbito nacional 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

A Lei nº 12.187 de 29/12/2009 aborda que são também instrumentos da Política 

Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC): as medidas fiscais e tributárias destinadas a 

estimular a redução das emissões e remoção de GEE; as linhas de crédito e financiamento 

específicas de agentes financeiros; o desenvolvimento de linhas de pesquisa por agências de 

fomento; os mecanismos financeiros e econômicos referentes à mitigação da mudança do 

clima e à adaptação aos efeitos da mudança do clima que existam no âmbito da Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, Protocolo de Quioto e no âmbito 

nacional; os registros, inventários e quaisquer outros estudos de emissões de GEE e de suas 

fontes; o monitoramento climático nacional; os indicadores de sustentabilidade; dentre outros 

(BRASIL, 2009). 

http://www.pbmc.coppe.ufrj.br/pt/
http://www.pbmc.coppe.ufrj.br/pt/


29 

 

Os projetos de MDL sediados no país são contribuintes para a redução das emissões 

do país. O Brasil pretende uma redução entre 36,1 e 38,9% de GEE em relação a projeções 

futuras até 2020, o que vai ser um agente de fomento ao desenvolvimento de projetos de MDL 

(mercado regulado) e projetos de redução de emissão de GEE (mercado voluntário) (BRASIL, 

2009), conforme o Art. 4º, inciso VIII da Lei nº 12.187, estimulando, portanto, o 

desenvolvimento do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE). 

Outro ponto importante da Lei nº 12.187 de 29/12/2009 refere-se ao estabelecimento 

dos planos setoriais de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, regulamentado pelo 

Decreto nº 7390 de 9/12/2010 (BRASIL, 2010). Tais planos são instrumentos da Política 

Nacional de Mudanças do Clima para a obtenção da meta de redução voluntária estipulada 

pelo governo brasileiro na COP-16 em Cancun. Até o presente momento, o país elaborou os 

planos de mitigação de GEE e de adaptações nos seguintes setores, conforme o quadro 4. 

 

 

Planos setoriais de mitigação e adaptação  Sigla 

Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia 

Legal  PPCDAM 

Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento no Cerrado PPCerrado 

Plano Decenal de Energia  PDE 

Plano de Agricultura de Baixo Carbono  Plano ABC 

Plano Setorial de Mitigação da Mudança Climática para a Consolidação 

de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Indústria de 

Transformação Plano Indústria 

Plano de Mineração de Baixa Emissão de Carbono  PMBC 

Plano Setorial de Transporte e de Mobilidade Urbana para Mitigação da 

Mudança do Clima  PSTM 

Plano Setorial da Saúde para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima s/s 

 

Quadro 4 - Planos setoriais brasileiros de mitigação de GEE 
 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados BRASIL - MMA (2013). 

 

Esses planos devem conter como conteúdo mínimo: meta de redução de emissões em 

2020, incluindo metas gradativas com o intervalo máximo de três anos; ações a serem 

implementadas; definição de indicadores para o monitoramento e avaliação de sua 

efetividade; proposta de instrumentos de regulação e incentivo para a implementação do 

respectivo Plano; e estudos setoriais de competitividade com estimativa de custos e impactos 

(BRASIL, 2010). 
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As ações de combate à mudança do clima são em grande medida realizadas com 

recursos nacionais, mas diversos planos e ações do governo brasileiro recebem substantivo 

apoio financeiro e técnico de instituições internacionais e de países desenvolvidos, a exemplo 

do Fundo Amazônia, de projetos do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, da elaboração 

de planos e políticas setoriais, entre outros. 

A Lei nº 12.187 de 29/12/2009 é considerada um marco regulatório para a questão das 

mudanças climáticas no Brasil, pois, a partir dela, muitos estados do país começaram a criar e 

adotar leis estaduais de adaptação e mitigação das mudanças climáticas, com exceção dos 

estados de São Paulo e Santa Catarina, que instituíram a Política Estadual de Mudanças 

Climáticas antes da nacional. 

No Estado do Rio Grande do Sul, a Lei 13.594/10 instituiu a Política Gaúcha sobre 

Mudanças Climáticas (PGMC). Tal lei, em seu artigo 5º, apresenta o objetivo de fomentar 

projetos de redução de emissões de GEE e, no artigo 8º, consta que o Rio Grande do Sul 

assume o compromisso voluntário de reduzir as emissões totais no âmbito estadual como 

proporcionais ao estabelecido no âmbito nacional. O quadro 5 apresenta as políticas estaduais 

de mudança do clima implementadas nos estados brasileiros.  

 

 

Estado Lei Estadual de 

Mudança do Clima (n°) 

Data 

São Paulo 13.798 09 de novembro de 2009 

Rio Grande do Sul 13.594 30 de dezembro de 2010 

Santa Catarina 14.829 11 de agosto de 2009 

Paraná 17.133 25 de abril de 2012 

Rio de Janeiro 5.690 14 de abril de 2010 

Espírito Santo 9.531 16 de setembro de 2010 

Bahia 12.050 07 de janeiro de 2011 

Mato Grosso 9.111 15 de abril de 2009 

Mato Grosso do Sul 4.555 15 de julho de 2014 

Amazonas 3.135 05 de junho de 2007 

Pernambuco 14.090 17 de junho de 2010 

Paraíba 9.336 31 de janeiro de 2011 

Piauí 6.140 06 de novembro de 2011 

Acre 2.308 22 de outubro de 2010 

Tocantins 1.917 17 de abril de 2008 

Goiás 16.497 10 de fevereiro de 2009 

Distrito Federal 4.797 06 de março de 2012 

 

Quadro 5 – Políticas de mudança do clima existentes nos estados brasileiros 

 
Fonte: elaborado pela autora (2015). 
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Desde 2009, percebe-se uma tendência dos governos estaduais no Brasil a 

estabelecerem ações, políticas e legislações com vistas a mitigar as emissões de GEE. Caso, 

tais políticas sejam implementadas haverá uma propensão de estímulo ao desenvolvimento de 

tecnologias limpas, que inclui a energia renovável. Porém, caso os setores não estejam 

preparados para as novas regulamentações, deverão arcar com custos adicionais para 

adaptarem-se às novas exigências, o que pode afetar de maneira considerável a 

competitividade entres os agentes de mercado (CEDBS, 2013, p.64). 

A difusão de informações sobre o potencial do mercado de carbono interno, bem como 

a agilidade na definição para o segundo período de compromisso do Protocolo de Quioto, 

facilitará a execução de uma política nacional de mudanças climáticas no Brasil, integrada aos 

Estados e ao setor público, uma vez que tal política apresenta o que pode ser realizado 

concretamente em relação à mudança do clima de maneira regional, mas em consonância com 

acordos globais definidos. 

 

 

2.1.2 A mudança do clima e as organizações 

 

 

Essa seção apresenta a relação estabelecida entre as mudanças do clima e as 

organizações. A necessidade de adaptar-se a essas mudanças, bem como de atentar para o que 

ocorre em termos de regulação do mercado visando à mitigação de possíveis impactos, 

refletem uma realidade a ser enfrentada por todos os setores, porque atinge, direta ou 

indiretamente, as empresas que desempenham atividades diversas. Assim, seja a partir de uma 

perspectiva científica, política ou econômica, as preocupações crescentes sobre o consumo de 

combustíveis fósseis e sobre outras atividades antrópicas, assim como seus efeitos sobre o 

sistema climático global, começaram a remodelar o ambiente de negócio onde as empresas 

operam (CNI, 2011). 

No âmbito mundial, os desafios associados às alterações climáticas vão exigir dos 

governos, dos cidadãos e das empresas uma atuação conjunta para reduzir as emissões de 

GEE, requerendo informações sobre níveis de emissões de GEE, riscos e oportunidades de 

redução, sobretudo depois da legitimação do Protocolo de Quioto, em 2005 (REID& 

TOFFEL, 2008; KOLK, 2008). 

Na interface entre as dimensões política/institucional e econômico-financeira, 

destacam-se oportunidades associadas à antecipação e influência sobre futuras 
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regulamentações nacionais voltadas para as mudanças climáticas. A adequação aos padrões 

globais de emissão de GEE permite que a empresa opere e disponibilize globalmente produtos 

sem restrições. Empresas engajadas em ações relacionadas às mudanças climáticas poderão 

assumir um papel de liderança no seu setor, na medida em que exercerão influência na 

formulação de regulamentações e políticas públicas sobre as restrições/mitigações de 

emissões de GEE, e, dessa forma, criar um novo ambiente competitivo que favoreça seus 

comportamentos e práticas ainda não adotados pela concorrência (CNI, 2011). 

As práticas e as estratégias adotadas para o enfrentamento das mudanças climáticas 

variam consideravelmente entre as empresas e os setores econômicos, não somente pelas 

legislações restritivas em relação ao carbono, mas também por assegurarem vantagem 

competitiva (FARIAS et al., 2012). Ademais, o Carbon Disclosure Project (CDP, 2009) 

reconhece que os diferentes riscos climáticos impactam diretamente nos setores produtivos e, 

também, impõem desafios para as empresas no desenvolvimento de produtos de baixa 

emissão de carbono, de tecnologias limpas e da geração de energias alternativas. 

Segundo Kim (2008), o combate às mudanças climáticas tem demonstrado um 

comportamento político empresarial baseado em três níveis: a) postura de apoio – envolve a 

participação das empresas na formulação da legislação climática; b) postura neutra – revela 

uma atitude cautelosa das empresas para reduzir as emissões de carbono, em que elas esperam 

um posicionamento mais forte dos governos e se articulam por meio de iniciativas 

voluntárias; c) postura defensiva – apresenta uma atitude crítica das organizações, 

questionando as comprovações científicas e apontando incerteza em relação ao tema. 

Para Labatt &White (2007), Kolk (2008), Hoffman &Woody (2008), Sussman & 

Freed (2008) e Kim (2008), as mudanças climáticas apresentam riscos climáticos sistêmicos 

para os negócios. Pode-se entender risco climático como o fator mais significativo para a 

dinâmica competitiva de muitas corporações. Os riscos climáticos são divididos em três tipos, 

que podem impactar nas instituições: regulatório, físico e negócio. Setores como agricultura, 

seguro, imobiliário e turismo são confrontados como riscos de natureza física, influenciados 

diretamente pelo aumento das temperaturas e do nível do mar. Já os setores intensivos em 

combustíveis fósseis são acometidos por riscos legais e reputacionais (KOLK, 2008).  

Por outro lado, Hoffman &Woody (2008) defendem que os impactos das mudanças 

climáticas ainda estão se manifestando, e, portanto, faz-se necessário que as organizações 

desenvolvam estratégias climáticas orientadas por três passos: (i) conhecimento sobre as suas 

emissões de carbono e o impacto de transição de mercado sobre seus produtos e serviços, 

incluindo as escolhas de ferramentas para medir a emissão, os sistemas de gerenciamento de 
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dados e os registros das emissões e avaliação; (ii) decisão acerca das ações para reduzir as 

emissões e avaliação das oportunidades de negócio, englobando ações de competências 

organizacionais, como qualificação da liderança, desenvolvimento de equipes interfuncionais, 

equipes de eficiência energética, estabelecimento de metas e objetivos, dentre outras; e (iii) 

envolvimento no processo de expansão de políticas voltadas para o enfrentamento das 

mudanças climáticas numa tentativa de influenciar as regras do jogo. 

Kolk &Pinkse (2005) propõem que as respostas estratégicas das empresas às 

mudanças climáticas concentrem-se em estratégias de inovação e compensação. As estratégias 

de inovação envolvem o desenvolvimento de novas tecnologias ou serviços ambientais para 

reduzir as emissões de GEE. As estratégias de compensação (ex. Compra de créditos de 

carbono) referem-se àquelas em que a empresa não desenvolve nenhuma tecnologia própria 

para mitigar os efeitos das mudanças climáticas.  

Porter &Reinhardt (2007) defendem que algumas empresas, no processo de combate 

às alterações climáticas, irão encontrar oportunidades para melhorar ou ampliar seu 

posicionamento competitivo por meio da criação de produtos, levando à reestruturação das 

suas indústrias para lidar com as questões climáticas de forma mais eficaz, ou a partir da 

inovação em atividades afetadas pela mudança climática de forma a produzirem uma 

verdadeira vantagem competitiva.  

Embora algumas ações relevantes possam ser apontadas, ainda não está claramente 

configurado o sistema de financiamentos (público e/ou privado) para o enfrentamento das 

mudanças climáticas no mundo, em especial aqueles voltados para financiamentos de projetos 

de redução de emissões de gases do efeito estufa (GEE). O descortinamento dessas iniciativas 

contribuiria para a diminuição da percepção do risco empresarial – ao evidenciar um ambiente 

mais transparente de negociação – e o aumento da potencialidade dos mecanismos de 

mercado existentes (MARQUES et al., 2013). 

As atividades de projeto de MDL apresentam potencial para contribuir para a redução 

das emissões de GEE. O aproveitamento do potencial de cada uma das atividades, já em 

andamento no Brasil ou que ainda podem ser desenvolvidas, depende da superação de uma 

série de barreiras. Dentro das estratégias de sustentabilidade adotadas pelas empresas, os 

desafios e oportunidades decorrentes das mudanças climáticas devem ocupar um papel 

central, devido à dimensão e as inter-relações que o efeito estufa representa.  

Assim, o que se observa é que o enfrentamento das organizações diante das mudanças 

climáticas é inevitável; no entanto, a estratégia adotada frente a essa situação ficará a cargo da 

postura proativa ou reativa que a organização terá acerca desse fenômeno e de todas as 
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implicações dele consequentes, abrangendo tanto o ambiente macroeconômico como o 

microeconômico. 

A partir disso, percebe-se atualmente no Brasil uma tendência à realização de meios 

legais e alternativos com independência ou em parceria, buscando alcançar as metas 

estipuladas pelo país diante de outras nações. Isso só será atingido com políticas de mitigação 

desses gases, o que acontece a passos lentos – mas é importante observar que esse processo, 

mesmo lentamente, já foi iniciado. A chave para uma economia de baixo carbono nacional 

passa pelo diálogo entre governo e o setor privado, o que, infelizmente, ainda não ocorreu de 

maneira efetiva. No geral, o setor privado tem se destacado como desenvolvedor desse tipo de 

projeto. O governo normatiza incentivos ligados a essa iniciativa, mas na prática e em âmbito 

internacional, ainda se observa incertezas que refletiram diretamente na queda do número de 

projetos registrados desde 2013. Uma integração entre o governo e o setor privado, 

objetivando um denominador comum entre esses atores, poderia alavancar um mercado 

interno de carbono e, ainda servir de modelo para outros países.  

 

 

2.2  Setor energético 

 

 

Nessa seção, foi realizada explanação sobre a matriz de energia mundial e brasileira. 

Tal análise é importante porque demonstra o quanto o setor de energia é estratégico na 

mitigação e adaptação às mudanças climáticas tanto no âmbito mundial como nacional.  

 

 

2.2.1. Características do setor de energia no âmbito global 

 

 

Essa seção apresenta informações acerca da matriz de energia mundial. Segundo os 

dados do IEA (2012), a oferta de energia mundial ainda é composta em sua maioria por 

combustíveis fósseis, especialmente com a produção de carvão, petróleo e seus derivados.  

O setor de energia é um dos setores que mais emitem gases causadores do efeito estufa 

(GEE), principalmente por meio da queima de combustíveis fósseis em virtude de a matriz 

energética da maioria dos países ser baseada em fontes fósseis. Em contrapartida, esse setor 

também possui o maior potencial de redução das emissões por meio de investimentos em 
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tecnologias de energia limpa, eficiência energética, geração de energia renovável, entre outras 

formas. 

As variações do clima influenciam nas condições de vida, nos sistemas e nos setores 

socioeconômicos, como a agricultura, a geração de energia, principalmente as fontes 

renováveis, etc. Assim, é de extrema importância a incorporação da questão climática na 

agenda estratégica do setor elétrico e da urgência do entendimento do grau de sensibilidade do 

setor, bem como dos riscos e das oportunidades a ele associados. 

Analisando a matriz energética mundial, algumas questões centrais devem ser 

ressaltadas. Primeiramente, a representatividade das fontes não renováveis de energia, em 

especial o petróleo e o carvão, cujo efeito no aumento das emissões de GEE é alto. Apesar da 

incipiência, as fontes renováveis de energia vêm timidamente ganhando espaço na matriz 

energética mundial.  

Políticas de incentivos a fontes alternativas de energia devem ser estimuladas de forma 

a contribuir para a desaceleração do problema das mudanças climáticas. Além disso, os 

subsídios e incentivos dados às fontes de energias não renováveis devem ser revistos para que 

a energia renovável se torne competitiva nesse setor. A composição da matriz de energia 

brasileira, por sua vez, é bem diferente da mundial, conforme verificado na subseção 2.2.2. 

Entre os países em desenvolvimento, a maior parte dos investimentos em energia 

renovável ocorreu nas três grandes economias emergentes – China, Índia e Brasil –, que 

juntos respondem por quase US$60 bilhões, ou 90%. Outros países em desenvolvimento, 

representando apenas 10% do total, também estão vivenciando um crescimento acelerado, 

com os investimentos quase triplicando na América Latina (excluindo o Brasil), aumentando 

quase um terço na Ásia, e até cinco vezes na África em 2010 (IFES PNUMA, 2011). 

A posição competitiva das energias renováveis seria fortalecida se os subsídios para o 

uso de combustíveis fósseis também fossem eliminados. Em muitos países em 

desenvolvimento, o apoio dos governos para o setor de energia é utilizado para diminuir o 

preço de consumo de energia abaixo dos níveis de mercado, acreditando que isso reduzirá a 

pobreza e impulsionará o crescimento econômico. Para o cenário de 450 ppm, a Perspectiva 

de Energia Mundial da AIE 2010 (AIE 2010d) projeta que um investimento adicional totalem 

tecnologias de baixo carbono e eficiência energética (não apenas de energia renovável) de 

US$18 trilhões seja necessário no período de 2010 a 2035. Apenas US$2,2 trilhões (ou 12%) 

seriam gastos nos primeiros 10 desses 25 anos, mas mais da metade na segunda década, de 

2020 a 2030.  
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Há diversas outras análises com diferentes estimativas de investimentos necessários 

em energia renovável. O Fórum Econômico Mundial (2010) sugere que, para limitar o 

aumento da temperatura média global a 2°C, o investimento global em energia limpa precisa 

atingir US$500 bilhões por ano até 2020, enquanto as políticas atuais sugerem que esse 

número provavelmente só precisaria atingir US$350 bilhões ao ano até 2020.  

O aumento dos investimentos em energia renovável, como parte de uma estratégia de 

economia verde abrangendo todos os principais setores, pode contribuir para reduzir os 

impactos ambientais e de saúde da produção e utilização de energia, assegurando a base para 

o crescimento da economia a longo prazo. Essa estratégia baseia-se na substituição do 

combustível fóssil por energias renováveis, bem como em economias resultantes da eficiência 

energética em termos de manufatura, edifícios e construção, transportes e mudança 

comportamental, entre outros. 

 

2.2.2 Características do setor de energia no âmbito nacional 

 

 

As mudanças no clima provocadas pelo aquecimento global podem afetar a geração de 

energia elétrica em países como o Brasil, que tem sua matriz energética estruturada por fontes 

energéticas limpas. Isso, porque a falta de chuva acaba por diminuir a vazão dos rios, 

atingindo diretamente a produção de energia nas hidrelétricas, e pode provocar também a 

diminuição dos ventos, afetando a produção da energia eólica no país.  

A matriz energética brasileira tem na sua essência e formação, devido à posição 

geográfica do seu território, características que propiciam o desenvolvimento da produção de 

energia limpa. Os rios apresentam uma configuração favorável à construção de hidrelétricas e 

pequenas centrais hidrelétricas (PCH), além de haver regiões com potencial energético a partir 

da força dos ventos, principalmente nas regiões Nordeste e Sul, segundo Atlas de Energia 

Eólica (2005). 

Uma vez que, segundo o artigo 12 do Protocolo de Quioto, um dos objetivos do MDL 

é promover a transferência de tecnologia para que os países em desenvolvimento tenham uma 

matriz energética limpa, é essencial entender qual a contribuição desses projetos para o Brasil, 

já que tal objetivo, pela natureza energética do país, já estava consolidado antes da existência 

desses projetos. 

Mesmo apresentando uma matriz energética limpa, o Brasil está entre os maiores 

emissores de GEE do mundo. Isso ocorre, principalmente, em função das queimadas, 
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responsáveis por mais de 75% da emissão de gás carbônico no território do país, segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). Diante disso, dentre as ações 

estabelecidas pelo governo brasileiro, estão: a redução do desmatamento da Amazônia em 

80% e do Cerrado em 40%; a restauração das áreas de pastos; a ampliação do uso do 

bicombustível; o aumento da eficiência energética; o uso de fontes alternativas de energias; 

dentre outros (BRASIL, 2010).  

Conforme apresentado na figura 2, que apresenta as emissões de GEE (tCO2e), o setor 

de energia está aumento a sua contribuição de emissão de GEE no País ao longo dos anos. 

Isso ocorre, porque existe falta de planejamento a longo prazo e em virtude de que o setor de 

energia depender em grande parte da geração de energia hidrelétrica, o tornando-se vulnerável 

as mudanças do clima. Isso faz com que o governo tenha que acionar a energia termelétrica 

para suprir a demanda de energia no país. 

 

 

 

Figura 2 – Contribuição nas emissões brutas do País por setor em tCO2e e percentual de 

contribuição.  

 
Fonte: Adaptado pela autora a partir de SEEG (2015). 

 

 

Segundo o Observatório do Clima (2015) de acordo com o Sistema de Estimativa de 

Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG), o setor de energia (que inclui produção e 

consumo de combustíveis e energia elétrica) brasileiro quadruplicou seus níveis de emissões 

dos gases de efeito estufa entre 1970 e 2013, respondendo ao final deste período por 29% do 

total de CO2 emitido pelo País. Esses dados vão ao encontro dos publicados pelo MCTI 

(2014). Só nos últimos cinco anos, as emissões da área energética aumentaram 34%. A 

expansão se deve à queda da participação do etanol, ao aumento do consumo de gasolina e 

diesel, além do incremento de geração termelétrica no Brasil.  

De acordo com SEEG (2015) o setor de mudança no uso do solo (desmatamento) 

apresentou uma redução de mais da metade de participação nas últimas duas décadas, de 70%, 
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nos anos 1990, caiu para 35% em 2013. A queda nas emissões de GEE provenientes do 

desmatamento foi a principal responsável por colocar o Brasil rumo ao cumprimento da sua 

meta voluntária de emissões de GEE. Em 2013, os estados do Pará e do Mato Grosso 

(desmatamento) foram os maiores emissores do país. Logo em seguida está São Paulo, onde 

predominam emissões do setor de energia (especialmente o transporte).  

Associado a essa perspectiva, faz-se necessário definir critérios objetivos para a 

participação de fontes renováveis na matriz elétrica brasileira, considerando-se não somente 

os fatores econômicos (preço da energia), mas igualmente aspectos sociais e ambientais 

(CEBDS, 2013, p. 49). 

Outro importante instrumento criado no setor de energia sobre o assunto é o Plano 

Setorial de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas, que foi estipulado como o 

próprio Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE). Nesse contexto, o PDE 2021 colocou 

como meta que as emissões absolutas do setor como um todo no ano de 2020 não poderão 

ultrapassar 680 milhões de toneladas de CO2, e que o indicador de intensidade de carbono da 

economia não poderá ser superior ao valor registrado no ano de 2005 (BRASIL, 2012).  

Apesar dos altos níveis comparativos de contribuição para o aquecimento global, as 

fontes fósseis representam significativa vantagem para a segurança energética quando 

consideradas as suas exposições aos eventos climáticos extremos em relação às fontes 

renováveis (CEBDS, 2013, p. 65). Nesse sentido, o setor energético deve buscar a 

flexibilização de opções de geração, abrangendo não só aspectos operacionais e institucionais, 

mas também a diversificação da matriz para reduzir a dependência por uma única fonte de 

energia.  

O setor energético no Brasil pode ser considerado como um dos pioneiros no mundo 

na utilização de MDL, viabilizando projetos, por exemplo, para a geração de eletricidade a 

partir do bagaço de cana-de-açúcar, de resíduos do processamento de madeira e de pequenas 

centrais hidrelétricas. 

A figura 3 apresenta um esquema de como a energia é medida no ponto de conexão até 

entrar no Sistema Interligado Nacional (SIN) e ser calculada, então, a redução de emissão pela 

atividade do empreendimento energético a partir de fontes renováveis. 
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Figura 3 – Esquema da medição de energia para o cálculo de redução de emissão dos projetos 

de energia renovável no âmbito do MDL 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 
 

 

O Sistema Interligado Nacional é considerado como o sistema elétrico do projeto de 

MDL de energia renovável. O SIN é gerenciado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico 

(ONS), o qual é responsável por todas as atividades relativas ao planejamento da operação na 

região Sul, regiões Centro-Oeste/Sudeste, região Norte e região Nordeste, respectivamente.  

Em função da real disponibilidade de oferta e do comportamento de consumo em cada 

região, o ONS estabelece políticas de intercâmbio inter-regionais de energia, além de medidas 

excepcionais de despacho de geração térmica, caso os níveis de armazenamento de água nos 

rios venham a se reduzir significativamente e tendam a violar as curvas de segurança.  

 

 

2.3 Acordos climáticos 

 

 

Essa seção apresenta os compromissos e acordos bem como as políticas regulatórias 

firmadas no âmbito internacional dentro da temática mudança climática.  

A criação de um mercado de carbono internacional, conectando as iniciativas de todos 

os países voltadas ao corte das emissões de gases do efeito estufa, foi uma tentativa de mitigar 

as emissões de GEE na atmosfera no âmbito global. Atualmente, o que se observa é que as 

políticas ambientais dos países são influenciadas diretamente pelos resultados de acordos 
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internacionais, como o Protocolo de Quioto. Assim, tais acordos sinalizam o caminho a ser 

seguido pelos países no que se refere às questões ambientais e, principalmente, climáticas. 

No entanto, nota-se que, mesmo com tal iniciativa, falta o entendimento entre os 

países durante as negociações internacionais sobre o clima. Consequência direta disso é que 

começaram a surgir iniciativas de mercados de carbono no âmbito regional em detrimento do 

mercado global. Foram identificados mais de 40 países e 20 jurisdições subnacionais que já 

implementaram ou estão considerando colocar um preço sobre o carbono, aprendendo com as 

experiências passadas e desenvolvendo novos elementos (BANCO MUNDIAL, 2013). 

Um dos incentivos dos países em desenvolvimento para participar do MDL, 

especialmente os da América Latina, é de que o MDL seja um instrumento de financiamento 

para captar investimentos para projetos sustentáveis (EGUREN, 2004). Assim, a maioria dos 

países espera que os projetos de MDL contribuam para o fortalecimento da economia local ou 

da região, gerando renda adicional nas comunidades locais e criando oportunidades de 

emprego ao trazerem investimentos (SPALDING-FECHER et al., 2012).  

Nessa perspectiva, é apresentado no quadro 6 a seguir um panorama histórico iniciado 

em 1972 com a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente até a 

Conferência das Partes 21 (COP-21), a ser realizada em dezembro de 2015 na França.  

A Convenção, contudo, já estabeleceu a meta de longo prazo de estabilização da 

concentração de GEE na atmosfera, bem como alguns princípios que devem sempre nortear 

os seus instrumentos subsidiários ou protocolos. Entre os princípios, inclui-se o das 

responsabilidades comuns, porém diferenciadas entre os países, e o reconhecimento da 

responsabilidade histórica devido às emissões passadas (CGEE, 2008 p. 42). 

De acordo com Winkler (2008), ações de mitigação mensuráveis, reportáveis e 

verificáveis, deverão ocupar um papel central nas futuras negociações do regime climático, 

pois possuem grande relevância ao oferecerem condições para um equilíbrio mais duradouro 

entre compromissos e ações, uma vez que seu emprego reforça suas formas de implementação 

ao promover apoio financeiro e tecnológico. 

 

 

(continua)  

COP Cidade/ País Ano Principais decisões 

1 Berlim/Alemanha 1995 
Propõe a constituição de um protocolo e decisões sobre o 

acompanhamento das obrigações da Convenção. 

2 Genebra/Suíça 1996 
Por meio da Declaração de Genebra, é firmada a criação de 

obrigações legais com metas de redução de GEE. 

3 Kyoto/Japão 1997 
Adoção do PQ, estabelecendo metas de redução de GEE para os 

principais países emissores (países do anexo I). 

4 
Buenos 

Aires/Argentina 
1998 O Protocolo de Quioto é aberto à assinatura em 16 de março. 
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(conclusão) 

COP Cidade/ País Ano Principais decisões 

5 Bonn/Alemanha 1999 Continuidade aos trabalhos iniciados em Buenos Aires. 

6 Haia/Países Baixos 2000 

As negociações foram suspensas pela falta de acordo entre a UE 

e os EUA em relação aos sumidouros e às atividades de 

mudança do uso da terra. 

7 Marraquexe/Marrocos 2001 

Sem os EUA, que se retiram sob a alegação de que os custos 

para a redução de emissões seriam muito elevados para a sua 

economia e também contestam a ausência de metas de redução 

para os países em desenvolvimento, em especial a China, a Índia 

e o Brasil. 

8 Nova Délhi/Índia 2002 
Discussão sobre o estabelecimento de metas de uso de fontes 

renováveis na matriz energética dos países. 

9 Milão/Itália 2003 
Destacou-se a questão da regulamentação de sumidouros de 

carbono no âmbito do MDL.  

10 
Buenos 

Aires/Argentina 
2004 

Aprovadas as regras para a entrada em vigor do Protocolo de 

Quioto. 

11 Montreal/Canadá 2005 
Discussões em torno das perspectivas para o segundo período do 

acordo, após 2012.  

12 Nairóbi/Quênia 2006 

Representantes de 189 nações assumiram o compromisso de 

levarem aos seus países a missão de rever os prós e os contras 

do Protocolo de Quioto.  

13 Bali/Indonésia 2007 

Criação do “mapa do caminho”, que norteia as discussões até 

2009. Adesão da Austrália ao Protocolo de Quioto. Texto de 

Bali exclui metas de redução de GEE, mas cita desmatamento 

como estratégia. 

14 Poznan/Polônia 2008 

Avanço na operacionalização do Fundo de Adaptação para 

ajudar países pobres a combaterem os efeitos das mudanças 

climáticas. Consenso de que o mecanismo de Redução de 

Emissões decorrentes de Desmatamento e Degradação Florestal 

(REDD) deveria entrar no acordo final a ser definido em 2009. 

15 Copenhague/Dinamarca 2009 

EUA se comprometeram a financiar projetos de redução de GEE 

em países em desenvolvimento. A China assumiu uma meta 

voluntária para reduzir entre 40 e 45% de suas emissões até 

2020, tomando como referência o ano de 2005. Definidas as 

NAMAs para os países em desenvolvimento, representando as 

ações voluntárias que estão sendo, ou que serão realizadas por 

esses países para mitigar suas emissões. 

16 Cancun/México 2010 Criação do Fundo Verde. 

17 Durban/África do Sul 2011 

Foi aceito o plano da UE de estender o PQ até 2017, enquanto se 

negocia um novo tratado climático que deve estar pronto em 

2015 para ser ratificado até no máximo 2020. O texto final da 

conferência foi batizado Plataforma de Durban para a Ação 

Aprimorada. 

18 Doha/Catar 2012 
As partes chegaram a um acordo para estender até 2020 o 

período de compromisso do Protocolo de Quioto.  

19 Varsóvia/Polônia 2013 

 Propôs que os governos preparem “contribuições” sobre o que 

pretendem fazer para cortar seus GEE para que sejam integradas 

ao novo acordo global. 

20 Lima/Peru 2014 
Países entregaram um rascunho das suas propostas para um 

novo acordo climático global. 

21 Bourges/França 2015 Acordo oficial deve ser realizado para depois de 2020. 

 

Quadro 6 – Histórico da Conferência das Partes e suas principais decisões 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 
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O plano de ação trouxe para as agendas políticas internacionais e nacionais dois novos 

conceitos que representam grandes desafios, riscos e oportunidades para os países e as 

respectivas partes interessadas. O primeiro conceito é o de NAMAs, sigla em inglês das 

“ações de mitigação nacionalmente adequadas”. O segundo conceito é que essas ações 

deverão ser mensuráveis, “reportáveis” e verificáveis – o chamado MRV –, sendo que esse 

procedimento deve ser aplicável também aos apoios financeiro e tecnológico, que essas ações 

poderão receber de países desenvolvidos (BUZZATTI, 2011). 

Em 2009, na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-15), 

foram definidas as NAMAs (Nationally Appropriate Mitigation Actions) para os países em 

desenvolvimento, representando as ações voluntárias que estão sendo, ou que serão realizadas 

por esses países para mitigar suas emissões. As NAMAs constituem um conjunto de ações 

governamentais prioritárias destinadas a reduzir a emissão de GEE. Essas ações têm a 

pretensão de combinar um conjunto de ações que são necessárias para facilitar a transição 

para uma economia de baixo carbono em diferentes setores do mercado.  

O Brasil, em particular, assumiu posição de vanguarda entre os países emergentes e 

em desenvolvimento ao apresentar metas de redução de suas emissões de GEE entre 36,1% a 

38,9% até 2020, metas instituídas pela Lei 12.187/2009 que criou a Política Nacional sobre 

Mudança do Clima (PNMC). 

 

 

2.3.1 Protocolo de Quioto 

 

 

Discutido e negociado em Quioto, no Japão, em 1997, o Protocolo de Quioto foi 

aberto para assinaturas em 16 de março de 1998 e ratificado em 15 de março de 1999. 

Oficialmente, entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005, depois que a Rússia o ratificou em 

novembro de 2004. Entra em vigor noventa dias após a data, estabelecendo que pelo menos 

55 partes (países) da Convenção, englobando partes do anexo I (países desenvolvidos), 

respondam a um mínimo de 52,5% do total de emissões de 1990. 

Os países signatários teriam que colocar em prática planos para reduzir a emissão 

desses gases, entre 2008 e 2012. O Protocolo também trouxe a opção de os países do Anexo I 

compensar as suas emissões por meio do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), 

considerando como medida de redução projetos socioambientais sustentáveis implementados 

nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. 
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Segundo o Protocolo de Quioto, mecanismos de flexibilização são arranjos 

regulamentados que facilitam que as partes (países) consigam atingir limites e metas de 

redução de emissões de GEE. Tais instrumentos também têm o propósito de incentivar os 

países emergentes a alcançarem um modelo de desenvolvimento sustentável. 

Assim, para auxiliar os países signatários a cumprirem as metas estabelecidas no 

Protocolo de Quioto, o documento permite três tipos de mecanismos de flexibilização: o 

Comércio de Emissões (CE) ou Emissions Trading (ET), a Implementação Conjunta (IC) ou 

Joint Implementation (JI) e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) ou Clean 

Development Mechanism (CDM) (CASARA, 2009). Esses mecanismos são discriminados a 

seguir. 

 Comércio de Emissões - realizado entre países listados no Anexo I, de maneira que um 

país que tenha diminuído suas emissões abaixo de sua meta transfira o excesso de suas 

reduções para outro país que não tenha alcançado tal condição (Artigo 17 do Protocolo 

de Quioto). 

 Implementação conjunta (IC) - implantação de projetos de redução de emissões de 

GEE entre países que apresentam metas a cumprir (países do Anexo I) (Artigo 6 do 

Protocolo de Quioto). 

 Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) - é o único mecanismo de 

flexibilização aplicado nos países em desenvolvimento e que, portanto, não precisam 

atingir metas de redução, como é o caso do Brasil (Artigo 12 do Protocolo de Quioto). 

Assim, o MDL visa a assistir as partes não incluídas no Anexo I para que alcancem o 

desenvolvimento sustentável e as partes incluídas no Anexo I para que cumpram seus 

compromissos quantificados de limitação e redução de emissões (MCT, 1997). Tal definição 

corresponde ao artigo 12.2 do Protocolo de Quioto:  

 

O objetivo do mecanismo de desenvolvimento limpo deve ser: 1) assistir às Partes 

não incluídas no Anexo I para que atinjam o desenvolvimento sustentável e 

contribuam para o objetivo final da Convenção, e; 2) assistir às Partes incluídas no 

Anexo I para que cumpram seus compromissos quantificados de limitação e redução 

de emissões, assumidos no Artigo 3.  

 

Os mecanismos do Protocolo de Quioto utilizam um único indicador como medida de 

sucesso: as toneladas de emissões reduzidas de carbono. Entretanto, os efeitos diretos da 

redução de emissões de políticas e medidas são de difícil avaliação, porque com frequência 

uma determinada ação de mitigação implementada por um agente do setor privado não ocorre 

somente devido a uma política ou ação específica (CHENG, 2009). O autor ressalta ainda que, 
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por outro lado, o impacto de uma política ou ação específica não necessariamente resulta em 

mitigação, mas pode ser fundamental para criar condições favoráveis para que empresas ou 

indivíduos iniciem atividades de mitigação.  

 

 

2.4 Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL) 

 

 

Ao prever que o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) pode contemplar 

reduções de emissões de diferentes GEE, foi definida uma equivalência que permite expressar 

as emissões de qualquer outro GEE em termos de toneladas de dióxido de carbono 

equivalente. Essa equivalência é denominada Potencial de Aquecimento Global em horizonte 

de 100 anos (GWP100), segundo o Protocolo de Quioto (PQ - MCTI, 1997, p. 27). 

A equivalência é obtida pela estimativa do valor relativo do total de energia de 

aquecimento resultante da emissão de uma tonelada de um gás e de uma tonelada de dióxido 

de carbono, cem anos após a emissão (CGEE, p. 42). A ideia central do MDL é a de que cada 

tonelada de GEE que deixar de ser emitida ou for retirada da atmosfera pelos países em 

desenvolvimento poderá ser negociada no mercado mundial a partir dos Certificados de 

Emissões Reduzidas (CER).  

Para Cosbey (2006), o desenvolvimento sustentável geralmente não é um fator de 

decisão para a realização de projetos de MDL. Segundo esse autor, o foco de atenção tem 

ficado restrito ao volume de redução de emissões de GEE e o correspondente retorno 

financeiro advindo da comercialização das CER geradas pelas atividades de projeto. O Brasil, 

assim como outros países em desenvolvimento que não precisam diminuir suas emissões de 

GEE, pode comercializar essa redução por meio da venda dos créditos de carbono 

conseguidos com os CER. 

Para entender o que significam os MDL e os CER, é preciso ter presente a divisão 

existente entre os países, conforme ficou estabelecido no Protocolo de Quioto (1997). Os 

países estão divididos em dois grupos: os que precisam reduzir suas emissões de GEE e 

aqueles que não são obrigados a fazer tais reduções. São, fundamentalmente, dois conceitos 

trazidos pelo Protocolo de Quioto que sintetizam a ideia do Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo, são eles: adicionalidade do projeto e sua linha de base.  conceito de adicionalidade, 

segundo a Decisão 3/CMP.1,no anexo “Modalidades e procedimentos para um Mecanismo de 



45 

 

Desenvolvimento Limpo, conforme definido no Artigo 12 do Protocolo de Quioto”, é 

apresentado a seguir: 

 

[u]ma atividade de projeto de MDL é adicional se reduzir emissões antrópicas de 

gases de efeito estufa por fontes para níveis inferiores aos que teriam ocorrido na 

ausência da atividade de projeto de MDL registrada. 

 

Em outras palavras, um projeto será considerado adicional quando puder comprovar 

ou demonstrar que não teria sido implementado na ausência dos incentivos relacionados ao 

MDL, sejam eles de cunho econômico ou tecnológico. Para que sejam consideradas elegíveis, 

as atividades devem contribuir para o objetivo primordial da Convenção e observar alguns 

critérios fundamentais, entre os quais o da adicionalidade, ou seja, resultar na redução de 

emissões de gases de efeito estufa e/ou remoção de CO2, adicionalmente ao que ocorreria na 

ausência da atividade de projeto do MDL.  

O conceito de linha de base também está definido conforme a Decisão 3/CMP.1, no 

mesmo anexojá citado: 

 

A linha de base de uma atividade de projeto de MDL é o cenário que representa, de 

forma razoável, as emissões antrópicas de gases de efeito estufa por fontes que 

ocorreriam na ausência da atividade de projeto proposta. [...] Deve considerar-se que 

a linha de base representa, de forma razoável, as emissões antrópicas por fontes que 

ocorreriam na ausência da atividade de projeto proposta [...]. 

 

Assim, a linha de base pode ser entendida como o nível de emissões de gases de efeito 

estufa que uma determinada empresa estaria emitindo para a atmosfera caso a atividade de 

projeto de MDL não tivesse sido implementada. 

O formato da estrutura institucional do MDL inicia com o estabelecimento de 

autoridades nacionais designadas em cada país que deseja implementar atividades desse tipo. 

A aprovação dos requisitos de sustentabilidade do projeto e a confirmação de seu caráter 

voluntário no âmbito da exigibilidade de um país para com outro, no que se refere à 

espontaneidade governamental pela opção de reduzir emissões por via da implementação do 

MDL, são então realizadas pela Autoridade Nacional Designada (AND) – no caso do Brasil, a 

Comissão Interministerial sobre Mudança Global do Clima (prevista no Decreto de 7 de julho 

de 1999, alterado pelo Decreto de 10 de janeiro de 2006). 

Logo, para que um projeto seja elegível como atividade de projeto de MDL, ele deve 

seguir alguns requisitos, tais como: 
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 Ser voluntário, ou seja, não pode ser motivado por exigências legais, ambientais, 

sociais ou ser economicamente atrativo; 

 Promover benefícios reais, mensuráveis e de longo prazo; 

 Comprovar a redução de emissões de GEE adicionais às reduções que ocorreriam em 

sua ausência; 

 Contribuir para o desenvolvimento sustentável do país hospedeiro da atividade. 

Para operar no âmbito do MDL, foram criadas as seguintes instâncias: 

 Conselho Executivo do MDL (CE):órgão máximo, que supervisiona o funcionamento 

do MDL, a UNFCCC. 

 Autoridade Nacional Designada (AND): autoridade nacional do MDL que indica se os 

projetos submetidos contribuem para a sustentabilidade local. No Brasil, é a Comissão 

Intergovernamental de Mudanças Globais do Clima (CIMGC), vinculada ao 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). 

 Entidades Operacionais Designadas (EOD): instituições nacionais ou internacionais 

que recebem credenciamento do Conselho Executivo e que têm como principal função 

validar atividades de projetos e verificar e certificar reduções de emissões 

monitoradas. São chamadas de validadoras dos projetos.  

 Participantes da Atividade de Projeto (PP): são os propositores e desenvolvedores do 

projeto. 

Para que uma atividade resulte em CER, os projetos de MDL devem, necessariamente, 

passar pelas etapas do ciclo do projeto. São elas: elaboração do Documento de Concepção de 

Projeto (DCP) - versão em português, no caso do Brasil (Project Design Document na versão 

em inglês) -, 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 

Quioto); 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; e emissão de CER. O projeto, estando registrado, vai 

para a fase de monitoramento. Esse monitoramento acontecerá como o seguimento de um 

plano estabelecido pela metodologia e terá como resultado relatórios que serão submetidos à 

entidade operacional para a verificação do projeto e da sua autenticidade. 

Ou seja, a elaboração do Documento de Concepção de Projeto (DCP) é a primeira 

etapa do ciclo, bem como a versão em inglês do mesmo (PDD). Esse documento deverá 
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incluir, entre outras coisas, a descrição: das atividades de projeto; dos participantes da 

atividade de projeto; da metodologia da linha de base; das metodologias para cálculo da 

redução de emissões de gases de efeito estufa e para o estabelecimento dos limites da 

atividade de projeto e das fugas; e do plano de monitoramento. Deve conter, ainda, a 

definição do período de obtenção de créditos, a justificativa para a adicionalidade da atividade 

de projeto, o relatório de impactos ambientais, os comentários dos atores e informações 

quanto à utilização de fontes adicionais de financiamento. 

A validação é o segundo passo e corresponde ao processo de avaliação independente 

do PDD de uma atividade de projeto pela Entidade Operacional Designada – no Brasil, são as 

validadoras que fazem esse processo. As validadoras são empresas que auditam os PDD e 

verificam se o projeto está em conformidade com as normas da UNFCCC.  

A aprovação é a terceira etapa. Nessa etapa, a AND confirma a participação voluntária 

do projeto e atesta se a atividade de projeto a ser submetida contribui ou não para o 

desenvolvimento sustentável do país. Essa etapa é pré-requisito para a próxima etapa, a do 

registro. Ou seja, para que o projeto seja registrado na UNFCCC, ele precisa anteriormente ter 

sido aprovado pela AND do país hospedeiro da atividade de projeto (no Brasil, pela CIMGC). 

A etapa do registro, e, portanto, do reconhecimento do projeto como apto a operar no 

âmbito do MDL e, assim, a comercializar créditos de carbono oriundos dessa atividade, é a 

aceitação formal, pelo Conselho Executivo, do registro do projeto como atividade de MDL.  

O processo de monitoramento inclui o recolhimento e armazenamento de todos os 

dados necessários para calcular a redução das emissões de GEE, de acordo com a metodologia 

de linha de base estabelecida no PDD, que tenham ocorrido dentro dos limites da atividade de 

projeto e dentro do período de obtenção de créditos. Os participantes dos projetos (geralmente 

as empresas proprietárias e consultorias que desenvolveram os projetos de MDL) são os 

responsáveis pelo processo de monitoramento. 

A próxima etapa é a verificação/certificação dos créditos emitidos pelo projeto. A 

verificação é o processo de auditoria periódico e independente para revisar os cálculos acerca 

da redução de emissões de GEE ou de remoção de CO2 resultantes de uma atividade de 

projeto do MDL. Esse processo é feito com o intuito de verificar se a redução de emissões de 

GEE efetivamente ocorreu, conforme estava previsto no PDD enviado à UNFCCC para 

registro. 

Por fim, cumpridas todas as etapas anteriores e atestando que as reduções de emissões 

de GEE decorrentes das atividades de projeto são reais, mensuráveis e de longo prazo e, 
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portanto, podem dar origem aos CER, o Conselho Executivo atesta e credita aos participantes 

do projeto os créditos de carbono.A figura 4 apresenta as etapas do projeto de MDL descritas. 

 

 

 

 

Figura 4 – Etapas do projeto de MDL 
 

Fonte: Mudança do clima - conceitos e informações gerais (FIEMG, 2012, p. 12). 
 

 

Nesse contexto, as Autoridades Nacionais Designadas podem adotar padrões menos 

rigorosos em relação ao desenvolvimento sustentável, de forma a facilitar a aprovação dos 

projetos propostos, buscando maximizar a atração dos investimentos para seus países. Essa 

tendência cria uma competição entre os países, o que pode gerar incentivos para reduzir ainda 

mais os padrões de sustentabilidade (OLSEN, 2007). 

Em função de o valor do investimento nos países em desenvolvimento ser menor se 

comparado aos investimentos que teriam que fazer os países desenvolvidos, as empresas 

desses últimos buscam investimentos na execução de projetos de MDL em países em 

desenvolvimento, de tal forma que eles possam comprar o produto gerado desses projetos 

com custos mais baixos (SOUZA, 2011). 
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Os problemas ocasionados na eficiência operacional são motivo de atraso e incertezas 

nos processos de registro, de emissão de certificados e da aprovação de metodologias, 

realimentando pressões na própria estrutura operacional do MDL, assim como causando o 

aumento nos custos de transação e no risco percebido pelos investidores e desenvolvedores de 

projeto (BUZZATTI, 2011).  

Observa-se, atualmente, que as grandes empresas já despertaram para esse tema e 

diversas delas estão ativas na concepção e implantação de projetos de MDL. No entanto, a 

inserção das pequenas e médias empresas (PME) no mercado internacional de crédito de 

carbono ainda precisa ser ampliada e incrementada. Para atingir esse objetivo, são necessárias 

uma maior difusão do conhecimento a respeito das oportunidades concretas desse mecanismo 

e uma capacitação técnica acurada desse segmento para elaborar, contratar, implantar e 

monitorar os projetos de MDL. Para o empresário do país não incluído no Anexo I, o 

desenvolvimento do projeto de MDL é interessante, porque os recursos da venda das CER 

representam um recurso adicional para obter tecnologias para reduzir as emissões de GEE e 

promover a sustentabilidade do seu empreendimento. 

 

 

2.4.1 Metodologia ACM0002 

 

 

Os projetos de MDL são desenvolvidos a partir de metodologias estabelecidas pela 

UNFCCC de acordo com suas características. São inúmeras metodologias direcionadas para 

cada tipo de projeto. Logo, os projetos de energia renovável que desejam submeter sua 

atividade para registro e, portanto, comercializar créditos de carbono a partir de sua atividade, 

precisam seguir um formato específico baseado em um metodologia reconhecida pela 

UNFCCC.  

A metodologia ACM0002, de acordo com os dados da UNFCCC (2015), é a 

metodologia mais utilizada para os projetos de MDL de energia renovável. Nesse contexto, os 

projetos de MDL, enquanto o objeto desse estudo foram desenvolvidos, a partir da referida 

metodologia. 

De acordo com a UNFCCC, ACM0002 é a metodologia consolidada para: geração de 

eletricidade conectada à rede a partir de fontes renováveis: acréscimos de capacidade de 
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eletricidade de usinas hidrelétricas a fio de água; projetos de energia hidrelétrica com 

reservatórios existentes em que o volume do reservatório não aumente; novos projetos de 

energia hidrelétrica com reservatórios cujas densidades de energia (capacidade instalada de 

geração elétrica dividida pela área da superfície no nível máximo do reservatório) sejam 

superiores a 4 W/m
2
; fontes de energia eólica; fontes de energia geotérmica; fontes de energia 

solar; e fontes de energia de ondas e mares. A metodologia ACM0002 é aplicável somente 

aos projetos de grande escala, ou seja, aos projetos cuja capacidade instalada é superior a 15 

MW.  

Essa metodologia não se aplica às atividades de projetos que envolvam a mudança de 

combustíveis fosseis para energia renovável na área da atividade do projeto. Os limites 

geográficos e do sistema da rede elétrica pertinente podem ser claramente identificados. É 

aplicável à geração de eletricidade a partir da captação de gás de aterro, em conjunto com a 

metodologia consolidada aprovada de linha de base para atividades de projetos com gás de 

aterro (ACM0001) (UNFCCC, 2006, p. 2). 

A metodologia ACM0002 recomenda que a Autoridade Nacional Designada 

estabeleça a delimitação dos sistemas elétricos no país. Dessa forma, utiliza-se a definição 

legal empregada pelo ONS para o SIN, que define os submercados: Norte (interligado); 

Nordeste; Sudeste/Centro-Oeste; Sul. Ou seja, tem por objetivo orientar a determinação da 

linha de base de projetos que geram energia elétrica a partir de fontes renováveis e que 

estejam conectados à rede básica do país anfitrião.  

Conforme a metodologia ACM0002, a extensão espacial dos limites do projeto inclui 

as usinas elétricas da atividade de projeto e todas as usinas ligadas fisicamente à rede em que 

as usinas do projeto MDL estão conectadas – no caso do Brasil, as usinas de energia elegíveis 

a operar no âmbito do MDL devem estar conectadas ao Sistema Interligado Nacional (SIN). 

De acordo com o Operador Nacional do Sistema (ONS), com tamanho e características que 

permitem considerá-lo único no âmbito mundial, o sistema de produção e transmissão de 

energia elétrica do Brasil é um sistema hidrotérmico de grande porte, com forte 

predominância de usinas hidrelétricas e com múltiplos proprietários. O Sistema Interligado 

Nacional é formado pelas empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte 

da região Norte. Apenas 1,7% da energia requerida pelo país encontra - se fora do SIN, em 

pequenos sistemas isolados localizados principalmente na região amazônica (ONS, s.d.). 
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2.5  Mercado de crédito de carbono 

 

 

O MDL é uma ferramenta de mercado que permitiu difundir a via mercadológica no 

tratamento das questões ambientais frente ao fenômeno do aquecimento global, viabilizando, 

assim, a criação de um novo mercado, denominado mercado internacional de comercialização 

de créditos de carbono (SIMONI, 2009). 

A criação de um mercado de carbono emergiu a partir da necessidade de instituir 

ferramentas de mercado que, face às realidades e grau de industrialização de países 

desenvolvidos, lhes permitissem compensar seus excessos de emissões por meio da compra 

de créditos de carbono em países em desenvolvimento, permitindo-lhes, assim, cumprirem 

suas metas estabelecidas pelo Protocolo de Quioto (LIMIRO, 2009; SEIFFERT, 2009). Nesse 

contexto, Lorenzoni Neto (2009) explica que o mercado de créditos de carbono se caracteriza 

por uma padronização de uma quantidade definida de redução de GEE que poderá ser 

comercializada.  

Os CER são emitidos quando ocorre a redução de emissão de gases do efeito estufa 

(GEE). Por convenção, uma tonelada de dióxido de carbono equivalente (CO2e) corresponde 

a um crédito de carbono. Esse crédito pode ser negociado no mercado internacional, onde 

países desenvolvidos que não conseguem atingir suas metas de reduções de emissões tornam-

se compradores de créditos de carbono. Por outro lado, aqueles que conseguiram diminuir 

suas emissões abaixo das cotas determinadas podem vender o excedente de “redução de 

emissão” no mercado de créditos de carbono.  

Assim, os países desenvolvidos podem promover a redução da emissão de gases 

causadores do efeito estufa (GEE) em países em desenvolvimento por meio do mercado de 

carbono, quando adquirem créditos de carbono provenientes desses países. Dependendo do 

mercado em contexto, os tipos de créditos, a forma de comercialização e os preços são 

diferentes (DINIZ, 2000). 

O dióxido de carbono é o GEE mais discutido, porém outros gases também 

contribuem para o aquecimento global. Com a finalidade de criar uma medida única para os 

GEE, cientistas do IPCC desenvolveram o que é conhecido como o Potencial de Aquecimento 

Global – PAG (em inglês: Global Warming Potencial – GWP). O PAG é uma medida que 

simplifica o modo como uma determinada quantidade de GEE contribui para o aquecimento 

global, comparando o gás em questão com a quantidade equivalente de CO2, cujo potencial é 

definido como 1 (IPCCC, 2006). Em outras palavras, o PAG de cada gás está relacionado ao 

potencial que um gás tem de aumentar o efeito estufa em 100 anos, comparado com a 

quantidade equivalente de CO2. A unidade dos créditos de carbono nas Reduções Certificadas 
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de Emissão (RCE) ou CER é padronizada em toneladas de dióxido de carbono equivalente – 

por isso a importância de reportar as emissões em tCO2e. 

Tem-se, então, que o CO2 equivalente é o resultado da multiplicação das toneladas 

emitidas do GEE pelo seu potencial de aquecimento global. O potencial de aquecimento 

global do CO2 foi estipulado como 1. O potencial de aquecimento global do gás metano é 21 

vezes maior do que o potencial do CO2, portanto o CO2 equivalente do metano é igual a 21, 

de modo que uma tonelada de metano reduzida corresponde a 21 créditos de carbono. 

Os CER são gerados mediante projetos de MDL, isto é, de redução de emissões dos 

gases do efeito estufa. Segundo Rodrigues (2006, p.17): 

 

[p]or ser um mecanismo de mercado, naturalmente existe a possibilidade de 

mercado futuro, ou seja, o comprometimento prévio de reduções de emissões no 

futuro, por um projeto em fase de concepção, e, consequentemente, a 

comercialização antecipada para o provimento de recursos para a implantação destes 

projetos. 

 

Dentre os ambientes de comercialização de créditos de carbono, destacam-se o 

mercado de carbono Europeu (European Union Emissions Trading Scheme – EU ETS) que 

funciona no esquema de cap-and-trade, no qual operam empresas de diferentes setores de 

atividades (com limites de emissões definidos por governos locais), cujas “economias de 

emissões” são direcionadas para fins de negociação com empresas que atuam nos setores de 

papel e celulose, energia, minério, petróleo etc. (LABATT& WHITE, 2007). 

Além dessas empresas, atuam no EU ETS corretoras de seguros e de carbono, 

investidores especuladores, fundos de carbono, desenvolvedores de projetos/empresas 

consultoras, agentes de compensação, dentre outros. Os especuladores, assim como em outros 

mercados (ações, commodities, etc.), são aqueles que compram e vendem os créditos de 

carbono com o objetivo de obter retornos no curto prazo com a expectativa de variação nos 

preços desses créditos. As informações sobre as tendências dos preços e produtos são 

provenientes de empresas especializadas, como corretoras e intermediários, além de 

especialistas de mercado e de jornais especializados em financiamento ambiental e de carbono 

(WHITTAKER, 2007). Já no âmbito do mercado de Quioto, no qual a dinâmica é de offset 

(ambiente de compensação), a negociação de emissões é pautada em instrumentos de 

mercado. 

Embora Labatt &White (2007) e Whittaker (2007) apresentem o mercado Europeu e o 

mercado de carbono criado pelo Protocolo de Quioto como os principais no mundo, vale 

salientar a existência de outros mercados, tanto na vertente do mercado de carbono regulado 

como no voluntário, mercado esse que se desenvolveu paralelamente à estrutura criada pela 

ONU via Protocolo de Quioto e tem apresentado crescimento considerável (para mais 
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informações, ver PAIVA et. al., 2012), tais como o mercado interno de emissão na China, 

Coréia do Sul, EUA, Holanda, Austrália, Reino Unido, Japão, Canadá, dentre outros, que tem 

uma abrangência mais regional (EUROPEAN COMISSION, 2013). 

No Brasil, atuam no financiamento de iniciativas de carbono: a Caixa Econômica 

Federal (CEF), o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a 

Financiadora de Estudos e Pesquisas (FINEP) (MCTI, 2013; SANTOS, BAUREN 

&RAUSCH, 2011). 

Em 2005, foi lançado o mercado de carbono da Bolsa de Valores, Mercadorias e 

Futuro (BM&F BOVESPA), que constitui um sistema eletrônico para a realização de leilões 

de créditos de carbono gerados a partir de projetos de MDL do mercado de carbono regulado, 

como também decorrentes de projetos de redução de GEE negociados no mercado de carbono 

voluntário. No âmbito do mercado de carbono regulado, o último leilão para negociação de 

créditos de carbono foi realizado em junho de 2012 e envolveu o projeto de MDL do Aterro 

Sanitário de Bandeirantes, ao passo que o leilão do mercado voluntário foi realizado em abril 

de 2010, decorrente do Projeto de Cerâmica Cavalcante (BM&F BOVESPA, 2013). 

No país, embora a BOVESPA realize leilões para a comercialização de créditos de 

carbono, atualmente não opera, ainda, um mercado interno de emissões. Para se ter uma ideia 

da importância desse mercado no país, em 2009, de acordo com o MCT (2010), o país 

exportou mais de U$700 milhões de dólares em créditos de carbono, ocupando posição 

relevante dentre as exportações do setor industrial. De acordo com Silva Junior (2011), os 

principais compradores de créditos de carbono de projetos de MDL brasileiros são Holanda, 

Reino Unido, Japão e Suíça. 

Embora tenha sofrido com a recente volatilidade da economia global, o volume de 

recursos movimentados na comercialização de crédito de carbono no mundo tem sido 

expressivo. O financiamento de carbono, portanto, se dá por meio de alocação de recursos 

destinados a desenvolvimento de produtos e processos sustentáveis e inovadores, como 

também a criação de ambientes voltados para a transição para uma economia de baixo 

carbono, como o mercado de emissões, inovação tecnológica não intensiva em carbono, 

criação de políticas públicas de adaptação e/ou mitigação, além de investimentos em 

eficiência energética que atendam às necessidades organizacionais e da sociedade (LABAT& 

WHITE, 2007). Além disso, volta-se, também, para ações que viabilizem a reflexão da 

escassez e segurança de recursos, além da discussão de mudanças de comportamento e 

adaptação ao cenário atual, oportunizando negócios que demonstrem preocupação de 

desenvolver produtos e serviços adequados a essa nova realidade.  
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2.6 O período pós-dezembro de 2012 

 

 

Segundo Stella et al. (2011), na COP-17 iniciada em 28 de novembro de 2011 e 

realizada em Durban, na África do Sul, foi estabelecida a prorrogação do Protocolo de Quioto 

com a assinatura do segundo período de vigência do acordo global para conter as emissões de 

GEE, que iniciou em janeiro de 2013 e segue até dezembro de 2017. Tal acordo trouxe novas 

perspectivas e desafios para o mercado de carbono regulado, assim como ditou a necessidade 

de avaliar o primeiro período do protocolo para aprender as lições dele decorrentes e 

aperfeiçoar o mercado de comércio de créditos de carbono. 

Na 18ª Conferência das Partes (COP-18), ocorrida em 2012, o segundo período do 

Protocolo de Quioto foi aprovado. Ficou acordado que a vigência da prorrogação do 

Protocolo de Quioto ou seu segundo período será de 2013 a 2020. Ainda segundo o site da 

UNFCCC (2013), foi reforçada a ideia de determinação e estabelecimento de um calendário 

para adotar um acordo climático universal até 2015, que entrará em vigor em 2020. Também 

foi enfatizada a necessidade de aumentar a ambição de reduzir os GEE, bem como a ajuda aos 

países mais vulneráveis para que esses consigam se adaptar às demandas do acordo. 

Ocorreram, ainda, progressos com relação ao apoio financeiro e de tecnologia visando 

investimentos em energia limpa e crescimento sustentável nos países em desenvolvimento. 

Apesar de avanços e diálogos entre os países no que tange ao novo acordo climático 

global, as incertezas sobre o MDL persistem, o que torna o mercado de carbono ainda muito 

incerto quando consideradas as previsões futuras. Conejero (2007) chama a atenção para a 

necessidade de se observarem os riscos intrínsecos e extrínsecos aos projetos de MDL. Isso 

porque o mercado regulado pelo Protocolo de Quioto é marcado por incertezas em função 

tanto do ambiente institucional quanto, também, da possibilidade de o acordo não se sustentar 

após 2012.  

Para Lovins & Cohen (2011), a inexistência de acordos que definam um padrão global 

de mecanismos de combate às mudanças climáticas tem enfraquecido o mercado regulado. 

Nesse sentido, a prorrogação do Protocolo de Quioto na COP-17 realizada na África do Sul, 

em dezembro de 2011, representou um grande avanço nas ações globais de combate às 

mudanças climáticas, deixando evidente a importância desse acordo para os países, bem como 

uma oportunidade ao desenvolvimento e consolidação de um mercado internacional de 

comercialização de créditos de carbono tanto no âmbito regulado quanto no âmbito 

voluntário, uma vez que, dentre as metas estabelecidas, ficou decidido que todos os países 

(Anexo I e não Anexo I) deverão enviar suas metas de emissões para a ONU até 2017, quando 

deverão ser estabelecidas metas globais de redução de GEE. 
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Ademais, o Banco Mundial (2014) destaca que foram identificados mais de 40 países e 

20 jurisdições subnacionais que já implementaram ou estão considerando precificar o 

carbono. A quantidade de iniciativas, variando de esquemas de comércio de emissões a taxas 

sobre o carbono, mostra a importância que os legisladores dão à precificação como uma forma 

de lidar com as mudanças climáticas. Por outro lado, sinaliza uma nova tendência de mercado 

de créditos de carbono, mais voltada para ações no âmbito nacional ou entre determinados 

países. Observa-se que sistemas de precificação de carbono estão em operação em jurisdições 

subnacionais dos Estados Unidos (Califórnia) e da China (Tianjin, Pequim, Xangai, 

Shenzhen, Guangdong, Hubei e Chongqing), dois dos maiores emissores globais de GEE.  

A figura 5 mostra um resumo das iniciativas de precificação de carbono no mundo. 

 

 

 

 

Figura 5 – Distribuição das iniciativas de precificação de carbono pelo mundo 
 

Fonte: Banco Mundial (2014, p. 16). 

 

 

Em contrapartida, o que se observa no cenário atual do mercado de carbono é que a 

incerteza em torno do futuro do mercado de carbono na União Europeia (UE) tem evitado que 

recursos valiosos sejam canalizados para investimentos de baixo carbono, especialmente do 

setor privado, de acordo com o relatório do Banco Mundial (2014). A figura 6 apresenta as 

emissões de CER e EUR e os projetos registrados de Programa de Atividades (PoA). 
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Figura 6 – Emissões de CER, EU e projetos de Programas de Atividades (PoA) registrados 
 
Fonte: Banco Mundial (2014, p. 39). 

 

 

No ano de 2012, quando se encerrou o primeiro período do protocolo de Quioto, 

ocorreu o maior número de emissões de CER e de ERU, assim como ocorreu um maior 

registro de Programas de Atividades (PoA). Isso se justifica pelas incertezas que atingiram 

esses mercados após o ano de 2012, com indefinições perceptíveis acerca de um futuro acordo 

climático global e da continuidade dos mecanismos de flexibilização previstos no Protocolo 

de Quioto, entre eles o MDL.  

Ademais, segundo o Relatório do Banco Mundial (2014), a queda de projetos de MDL 

reflete a desaceleração do mercado, como mostrado na figura 6. Com um preço CER de em 

média €0,37 ($US 0,51) em 2013 e nenhuma recuperação de preços prevista, o MDL e o 

mercado de crédito de carbono apresentaram uma diminuição considerável em 2013. Para a 

demanda dos CER provenientes do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), de 

acordo com essa mesma publicação, várias jurisdições como o Japão e a Califórnia estão 

preferindo desenvolver novos esquemas bilaterais para a compensação de emissões ao invés 

de continuarem a depender dos créditos internacionais.  

No geral, análises estimam que a demanda geral por compensações de emissão entre 

2013 e 2020 seja de cerca de 1,6 bilhão de CO2e, sendo 1,4 bilhão vindo da União Européia. 

Porém, as projeções de oferta indicam que 1,9 bilhão de CO2e esteja disponível nesse período. 

As CER vendidas no mercado secundário caíram de €3,86/t em janeiro de 2012 para €0,34 em 

dezembro. Sem grandes mudanças à vista, não se espera recuperação em curto prazo, o que 

causa um grande impacto sobre o MDL. 

Como o valor atual não cobre os custos de verificação e emissão de RCE para alguns 

tipos de projetos, o relatório alega que o monitoramento está sendo reduzido e, em alguns 
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casos, onde o projeto depende apenas dos créditos de carbono para cobrir custos operacionais, 

as atividades estão sendo encerradas. Assim, contratos estão sendo renegociados. Tal situação 

justifica a queda nos projetos submetidos para registro, bem como atualizações do período de 

crédito dos mesmos. 

De acordo com o Relatório dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do Brasil 

(2015), em relação à emissão de GEE, houve uma queda de 84,4% das emissões de dióxido de 

carbono (CO2) no setor de mudança do uso da terra e floresta (de 1.579.660 Gg para 246.245 

Gg) entre 2004 e 2010. Isso ocorreu em função da redução do desflorestamento na Amazônia, 

que chegou a seu menor valor em 2012 (4.571 km² de desflorestamento). A análise sobre os 

biomas também mostra valores oscilantes, sendo que entre 2012 e 2013 ocorreu uma redução 

do número de focos de calor em todos os biomas. A Amazônia registrou a maior ocorrência 

de focos em todos os anos analisados (48.929 em 2013), seguido pelo Cerrado, com 42.622 

focos de calor no mesmo ano. Os demais biomas somados (Caatinga, Mata Atlântica, 

Pantanal e Pampa) corresponderam a 20,0% do total de focos de calor em 2013. A Mata 

Atlântica vem apresentando decréscimo contínuo desde 2011, mas ainda é o bioma mais 

desflorestado (85,5% de sua área original até 2012) (IBGE, 2015).  

No âmbito nacional, apesar de a Política Nacional de Mudanças Climáticas (2009) 

incluir como uma de suas ferramentas a instituição do mercado brasileiro de reduções de 

emissão, as opções de precificação do carbono ainda estão sendo consideradas. 

Regionalmente, esquemas de comércio de emissões estão sendo discutidos nos estados de São 

Paulo e Rio de Janeiro, porém, têm encontrado muita oposição. O principal desafio para esse 

mercado pode ser o de como gerar equilíbrio entre a gama de esquemas de precificação de 

carbono emergentes, que permitem avanços nas iniciativas em nível nacional, e os incentivos 

globais para cortar as emissões (GHG PROTOCOL, s.d., s.p.). 

O Brasil se mostrou pioneiro ao reiterar suas metas de reduções voluntárias, 

consideradas ambiciosas para muitos. No entanto, ao contrário do que se observa em outros 

países, ainda apresenta resistência em promover políticas que visem a um mercado interno de 

emissões ou até mesmo acordos bilaterais para escoar créditos de carbono dos 

empreendimentos aptos a comercializar créditos no mercado. O que parece é que o país 

aguarda o resultado das negociações acerca de um novo acordo climático global, que deverão 

ser concluídas em 2015, durante a COP-21, em Paris. As negociações do novo acordo na 

Convenção oferecem oportunidade para inaugurar uma nova fase no regime internacional de 

mudança do clima, marcada por maior ambição para combater o problema em escala global, 

mesmo que não haja, até agora, consenso sobre um novo acordo com tal abrangência.  
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2.7  Economia de baixo carbono 

 

 

Conforme exposto anteriormente, pode-se considerar que a economia de baixo 

carbono já é, no mínimo, uma realidade e, certamente, uma tendência, embora ainda não 

existam definições sobre um futuro acordo climático global, após o período de prorrogação de 

Quioto. O que se observa é uma forte tendência dos países a criarem mercados nacionais de 

carbono por meio de políticas internas e também a partir do desenvolvimento de acordos 

bilaterais. 

O movimento em direção a uma economia de baixo carbono está aumentando. Esse 

cenário demonstra a importância de projetos de MDL na redução das emissões globais de 

GEE. Tais contribuições podem ser ampliadas a partir de políticas públicas criadas pelos 

agentes governamentais, utilizando esses projetos como instrumentos de execução dessas 

políticas (TELESFORO & LOIOLA, 2009), sobretudo nos países emergentes, a exemplo do 

Brasil, que tem estabelecido, dentre as suas ações, a busca pela economia de baixo carbono. A 

figura 7 demonstra as emissões de GEE por país no mundo. 

 

 

 

 

Figura 7 – Total de emissão de GEE por país 
 

Fonte: Banco Mundial (2014, p. 19). 
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A diferença de emissões entre os países e, consequentemente, nas oportunidades de 

redução de emissão no âmbito mundial, reforça a necessidade do estabelecimento de algum 

tipo de cooperação internacional que leve em conta a vasta gama de realidades nacionais, 

prioridades e possibilidades (BANCO MUNDIAL, 2014). A figura 7 mostra que o Brasil 

desponta entre os maiores emissores de GEE do mundo. Além disso, é o único país da 

América Latina com mais de 1.000 MtCO2e por ano. Isso ocorre em virtude da sua dimensão 

geográfica, mas principalmente em virtude das queimadas, responsáveis pela maior parte da 

emissão de CO2 para a atmosfera no país, apesar de estarem apresentado decréscimo, 

conforme apresentado no Relatório de Desenvolvimento Sustentável (IDS, IBGE, 2015). 

O relatório do Banco Mundial (2014) aponta que, apesar das difíceis negociações 

internacionais a respeito do clima, várias economias estão em estágios de planejamento, 

implementação ou aperfeiçoamento de suas ações de mitigação das mudanças climáticas. Um 

total de oito novos mercados de carbono abriram as suas portas somente em 2013. A China 

abriga, agora, o segundo maior mercado de carbono do mundo, cobrindo 1.115 mega 

toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e). O EU ETS (Esquema de Comércio de 

Emissões da União Européia) aparece no primeiro lugar, com 2.084 MtCO2e em 2013, ainda 

sob caráter de expansão, apesar de ter sido duramente atingido pela crise econômica européia.  

Adicionalmente, outras razões para as reduções atuais nos preços do carbono referem-

se a um desequilíbrio entre a pouca demanda residual para créditos de carbono até 2020. O 

relatório ressalta que a cooperação continua sendo um elemento chave para o sucesso de um 

mercado internacional, e que a crescente tendência de ações nacionais foi reforçada a partir da 

colaboração entre as partes interessadas, como a cooperação entre os mercados da Califórnia e 

Québec. 

Para acelerar o mercado de créditos de carbono, deve haver um preço estável e 

significativo para as emissões. Quanto mais custar para emitir, mais serão privilegiadas as 

opções limpas. Ferramentas de mercado são, pois, essenciais nesse sentido. Até 2020, o custo 

das emissões simplesmente deve fazer parte das contas empresariais em todo o mundo 

(ROCHA, 2014, s.p.). 

Por outro lado, adverte-se também que os desafios colocados às empresas demandam 

respostas rápidas e abrangem todos os setores da economia, implicando que a transição para 

uma economia de baixa emissão de carbono acarretará riscos e oportunidades para os 

negócios e, portanto, as empresas mais engajadas deverão ter consciência de que estão diante 

de uma gestão impostergável (FARIAS et al., 2012).  
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Muitos países têm desenvolvido e relatado as suas NAMAs como um elemento 

voluntário firme cada vez mais importante na política climática internacional. As ações 

variam desde projetos específicos até políticas setoriais. Por enquanto, as NAMAs podem ser 

financiadas por recursos domésticos ou apoiadas por recursos estrangeiros. O relatório alerta 

que os novos mecanismos de mercado ainda estão sendo definidos e potenciais sobreposições 

com outros mecanismos, como o MDL e as NAMAs, poderão ocorrer (GHG PROTOCOL). 

No Brasil, foram encontradas oposições da indústria para o lançamento de um 

mercado de comercialização de emissões de carbono no Rio de Janeiro e nenhum progresso 

foi feito sobre os planos de mercado para São Paulo. No entanto, algumas empresas já 

demonstraram interesse em ganhar experiência prática em nessa área. Esse fato levou ao 

lançamento de uma plataforma de comércio de emissões pela Bolsa Verde do Rio de Janeiro, 

e a criação da iniciativa Empresas Pelo Clima (EPC). Desse modo, vislumbra-se um sistema 

de comércio de emissões que busca restringir a quantidade de GEE de um setor ou da 

economia de uma região ou país dentro de um limite preestabelecido.  

Em contrapartida, o relatório do Banco Mundial (2014) assinala que o governo 

brasileiro está olhando para vários instrumentos de precificação do carbono, incluindo 

impostos, porém sem apresentar um progresso notável no estabelecimento de planos nacionais 

em mercados de carbono. Dessa forma, o mercado de carbono brasileiro, seja na categoria 

regulada ou voluntária, poderá se consolidar no país, já que ainda apresenta participações 

tímidas se comparado a outros países, bem como poderá contribuir significantemente para o 

alcance das metas governamentais estabelecidas na PNMC, uma vez que os projetos 

brasileiros são potenciais redutores de emissão, contribuindo para estabelecer uma economia 

de baixo carbono no país (SOUZA, 2011). 

O reconhecimento dos avanços ocasionados pelo MDL e consequentemente pelo 

mercado de carbono com o intuito de reduzir as emissões de GEE no âmbito global, 

juntamente com a sua importância na transição para uma economia de baixo carbono, apesar 

das incertezas no que se refere à continuidade desse mecanismo, fazem com que seja pouco 

provável que os seus benefícios não sejam aproveitados em ações futuras para a consolidação 

de uma economia desse tipo. No entanto, com o aumento da participação de emissões de GEE 

dos países em desenvolvimento como Brasil, Índia e China, começa a ser revista a premissa 

de que somente os países desenvolvidos devem ter obrigações de redução de GEE.  

Nesse contexto, a Conferência das Partes (COP-21), em Paris, desponta como uma 

oportunidade para a convergência a uma ação climática internacional consensual e robusta 

que poderá reavivar a confiança do setor privado para investir em mercados de carbono. 
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Assim, seja no mercado integrado global ou com ações diversificadas nos países e entre 

países, desde que baseados no mesmo propósito, reduzir as emissões de GEE dos países e 

fortalecer o mercado de créditos de carbono constitui uma demanda essencial atualmente.  
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3  METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Esse capítulo discorre sobre os procedimentos metodológicos usados para a análise e a 

investigação do fenômeno em estudo. Logo, descreve os instrumentos utilizados norteadores 

do trabalho que possibilitaram o seu desenvolvimento, a coleta e a análise dos dados e a 

produção das suas considerações finais. 

De acordo com os seus objetivos e dentro do contexto da temática em que está 

inserida, essa dissertação constitui-se em um estudo exploratório, de natureza bibliográfica e 

documental com abordagem qualitativa e descritiva, fundamentada em uma ampla pesquisa 

em periódicos, documentos oficiais, relatórios, teses e livros nacionais e internacionais a 

respeito do tema de estudo.  

Assim, quanto à sua natureza, a pesquisa realizada classifica-se como qualitativa, que, 

conforme Martins (2010), considera uma relação dinâmica, particular, contextual e temporal 

entre o pesquisador e o objeto de estudo. Por isso, necessita de uma interpretação dos 

fenômenos à luz do contexto, do tempo e dos fatos, ou seja, o pesquisador participa, 

compreende e interpreta tanto os dados quanto as informações coletadas para o 

desenvolvimento e uma melhor conclusão do estudo. A pesquisa descritiva tem como objetivo 

descrever as características da população e o estabelecimento de relações entre as variáveis 

(GIL, 1999).  

A condução do vigente trabalho foi realizada em etapas: primeiramente, mapeou-se 

todos os projetos registrados a partir do ano de 2005, ano em que o Brasil teve o primeiro 

projeto de MDL de energia renovável desenvolvido de acordo com a metodologia ACM0002 

apto a comercializar créditos de carbono, até o último registro no primeiro período do 

Protocolo de Quioto, ou seja, até 31 de dezembro de 2012. Na segunda etapa, foi realizada a 

análise do conteúdo dos Project Document Design (PDD) de cada projeto com as referidas 

características. A terceira e última etapa consistiu na aplicação de questionários online por 

meio de survey exploratória via ferramenta googledocs com as empresas de energia 

proprietárias dos projetos e com as consultorias especializadas no mercado de carbono que 

desenvolveram esses projetos. Os questionários foram enviados para o email dos respondentes 

depois de realizado o contato telefônico.  
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Foram aplicados, ainda, os testes não paramétricos: Teste Exato de Fisher (para as 

onze perguntas com respostas nominais) e o Teste de Wilcoxon (para as cinco perguntas 

escalares). A análise dos dados a partir de técnicas não paramétricas univariadas é bem 

difundida e tem grande utilidade. Testes como o Wilcoxon-Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, 

Friedman, Page e muitos outros são bem conhecidos e discutidos na literatura (HOLLANDER 

& WOLFE, 1999).  

O instrumento utilizado para a obtenção das análises estatísticas descritivas e 

analíticas foi o software SPSS versão 20.0. A partir desse contexto, o estudo foi desenvolvido 

nas seguintes etapas: 

1) Etapa 1 - Diagnóstico dos projetos; 

2) Etapa 2 - Perfil dos dois grupos de entrevistados; 

3) Etapa 3 -Similaridade entre as respostas a partir do Teste de Fisher e do Teste de 

Wilcoxon. 

Como procedimento de avaliação, a literatura propõe dois mecanismos: o primeiro é a 

medida de correlação inter-item, que sugere valores acima de 0,30; o segundo é o coeficiente 

Alpha de Cronbach, que recomenda resultados acima de 0,70. No caso de pesquisas 

exploratórias, esse valor pode ser de 0,60 (HAIR et al., 2010). Esses valores nortearam as 

análises estatísticas aplicadas nos dados primários do estudo.  

A seguir, são apresentados a população e amostra da pesquisa, o instrumento e o 

método da coleta dos dados e as técnicas utilizadas para a análise dos mesmos.  

 

 

3.1  População da pesquisa 

 

 

A delimitação do estudo se justificou pela importância de diagnosticar projetos de 

MDL durante o primeiro período do acordo climático global, tornando possível o real 

conhecimento acerca desses projetos. Ademais, a percepção sobre os sujeitos diretamente 

envolvidos com os projetos acerca dos desafios e oportunidades enfrentados pode ser tomada 

como um subsídio para reformular e propor melhorias para esse mercado.  

Depois de mapeados todos os projetos de MDL objetos desse estudo, foi possível a 

identificação da população alvo da pesquisa, isto é, as empresas proprietárias dos projetos e as 

consultorias que desenvolveram os mesmos. Essa etapa da pesquisa, caracterizada como 

exploratória, viabilizou a obtenção de contato com os entrevistados. Identificou-se, então, que 
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53 empresas são proprietárias dos projetos e que 13 consultorias estiveram envolvidas no 

desenvolvimento. Conforme a tabela 2, houve o retorno de 31 questionários das empresas 

proprietárias e 8 das consultorias, totalizando 39 questionários respondidos, o que 

corresponde a uma taxa de retorno de 58% nas empresas e de 61% nas consultorias em 

relação ao total de pessoas contatadas.  

 

 

Tabela 2 – População do estudo 

 

População Quantidade Amostra Retorno 

Empresas 53 31 58% 

Consultorias 13 08 61% 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

A figura 8 apresenta as etapas percorridas até a obtenção total da amostra. 

 

 

 

 

Figura 8 – Contextualização do estudo e da população da amostra 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 
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3.2 Instrumentos de coleta de dados 

 

 

Os instrumentos de coleta dos dados secundários utilizados nesse estudo foram os 

dados extraídos do site da UNFCCC, responsável pelo registro dos projetos, e do Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Após, para a identificação dos projetos abordados 

nesse estudo, utilizou-se como instrumento para obter os dados primários o questionário 

baseado no modelo estrutural fornecido pelo referencial teórico consultado.  

O questionário aplicado abrangeu perguntas para identificar o perfil das empresas e 

sanar questões sobre os Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL) e sobre o mercado 

de crédito de carbono. Nesse sentido, o questionário foi dividido em três blocos relativos aos 

temas que abrangem a pesquisa: 

 Bloco 1 - Perfil dos entrevistados; 

 Bloco 2 - Refere-se a projetos de MDL; 

 Bloco 3 - Refere-se ao mercado de créditos de carbono. 

A disposição das perguntas nos blocos e conforme os entrevistados é discriminada nos 

quadros 7 e 8 a seguir. 

 

 

Bloco 01 02 03 

Perguntas Perfil da empresa Projetos MDL Crédito de carbono 

N° 01 a 05 06 a 17 e 24 e 25 18 a 23 

 

Quadro 7 - Divisão do questionário aplicado nas empresas de acordo com os temas abordados 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

Bloco 01 02 03 

Perguntas Perfil da consultoria Projetos MDL Crédito de carbono 

N° 01 a 03 04 a 18 19 a 22 

 

Quadro 8 – Divisão do questionário aplicado nas consultorias de acordo com os temas 

abordados 

 
Fonte: elaborado pela autora (2015). 
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A estratégia adotada para a obtenção dos questionários respondidos obedeceu aos 

seguintes passos: mapeamento das empresas; contato por telefone e/ou email; identificação do 

entrevistado apto a responder o questionário; contato por telefone para verificar se foi 

recebido o questionário e aguardo da resposta durante uma semana. Após esse prazo, caso o 

respondente não tivesse enviado o questionário respondido, ele era contatado novamente. O 

contato e o envio dos questionários ocorreram durante o período de 05 de janeiro de 2014 a 15 

de fevereiro de 2014.  

 

 

3.3  Método de coleta de dados 

 

 

Os dados secundários do presente estudo, que constituíram a primeira etapa do 

trabalho, foram extraídos dos sites do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e 

da United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), responsáveis pela 

aprovação e registro dos projetos de MDL, respectivamente. A base de dados dos projetos de 

MDL foi consultada de modo a localizar os PDD dos projetos que contêm as informações 

sobre o empreendimento e o projeto de MDL a ser desenvolvido, além dos dados das 

consultorias e das empresas envolvidas nos projetos. 

Para a coleta dos dados primários, foi realizada a aplicação de questionário estruturado 

com as empresas desenvolvedoras dos projetos que constam nos PDD e as consultorias 

especializadas no mercado de crédito de carbono que foram responsáveis pelo 

desenvolvimento dos projetos de MDL. Malhorta (2012) sugere três alternativas para a 

operacionalização do levantamento de dados: métodos telefônicos, pessoais e eletrônicos. 

Antes do envio do questionário aos grupos consultados, o projeto dessa pesquisa foi 

encaminhado ao Comitê de Ética da UFSM para a aprovação, bem como, após essa etapa e 

antes do envio aos entrevistados, foi realizada a validação dos questionários a partir de um 

pré-teste, quando os questionários foram encaminhados a pesquisadores da área do estudo 

para que avaliassem se o conteúdo estava de acordo com o tema.   

O questionário (anexado no final dessa dissertação) foi hospedado na web e enviado 

via email de forma a gerar o mínimo de valores omissos possíveis. O respondente precisou 

responder a todas as questões obrigatórias para que o questionário fosse considerado válido. 

Foram enviados dois questionários distintos (um para as empresas proprietárias dos projetos e 
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outro para as consultorias especializadas nesse tipo de projeto),  que tinham 16 perguntas em 

comum.  

 

 

3.4 Técnicas utilizadas na pesquisa 

 

 

O estudo foi desenvolvido por meio de survey exploratória por meio de questionário 

respondido via web. Os dados obtidos foram sistematizados através do pacote estatístico do 

Statistical Package for the Social Sciences - SPSS® for Windows (Realease 20.0). 

Para um melhor entendimento da pesquisa, a análise estatística foi dividida em duas 

etapas:  

a) Análise descritiva: inicialmente, foi realizada a análise descritiva das variáveis 

pesquisadas de forma a caracterizar a amostra. Desse modo, foram analisadas as frequências 

percentuais com o objetivo de delinear o perfil das empresas e consultorias. 

b) Teste Exato de Fisher: é um teste não-paramétrico adequado para a comparação de 

duas populações a partir de pequenas amostras independentes e relativamente a uma variável 

nominal dicotômica (no caso, uma pergunta de “sim” ou “não”).  

Essas análises se justificam pelo tipo de dados do estudo, os quais são classificados 

como não paramétricos. O Teste Exato de Fisher é usado quando, ao realizar um teste do Qui-

quadrado, uma ou mais de suas células tem uma frequência esperada de cinco ou menos, 

como também é o caso desse estudo. O Teste Wilcoxon é a versão não paramétrica de um 

teste t de amostras pareadas utilizado em dados com escalas. 

O Teste de Mann-Whitney-Wilcoxon (ou Teste M-W-W) é um teste não paramétrico 

alternativo ao Teste t-Student para comparar as médias de duas amostras independentes 

(FERREIRA, s.d., p.19). O único pressuposto exigido para a aplicação do Teste M-W-W é 

que as duas amostras sejam independentes e aleatórias, e que as variáveis em análise sejam 

numéricas ou ordinais, ao passo que os pressupostos para a aplicabilidade do Teste t-Student 

são mais exigentes: as populações de onde as amostras provêm têm distribuição normal; as 

amostras são independentes e aleatórias; e as populações têm uma variância comum 

(FERREIRA, p. 19). 

A partir dessa metodologia, foi possível identificar, mapear e realizar o diagnóstico, 

bem como identificar os desafios e as oportunidades dos projetos registrados no primeiro 

período do Protocolo de Quioto. O objeto empírico dessa pesquisa foi constituído pelas 
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empresas proprietárias dos projetos de MDL e as consultorias especializadas nesse mercado 

que desenvolveram tais projetos. Assim, ao pesquisar dois participantes diversos, mas 

diretamente envolvidos no desenvolvimento desses projetos, pôde-se perceber a visão desses 

dois protagonistas distintos que operam junto à temática central desse estudo. 
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4  ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

 

Esse capítulo apresenta a análise dos dados e os resultados obtidos com os dados 

primários e secundários, ou seja, trata da descrição e sistematização dos resultados a partir do 

diagnóstico realizado com os dados da UNFCCC e do MCTI e das análises estatísticas 

aplicadas às respostas do público alvo do estudo. 

A primeira etapa dos resultados do trabalho apresenta um diagnóstico do perfil dos 

projetos. A segunda etapa foi constituída pelos resultados da aplicação dos questionários com 

o intuito de identificar os desafios e as oportunidades dos projetos e também identificar as 

semelhanças e diferenças entre as respostas dos dois grupos alvos do trabalho – isto é, 

empresas proprietárias dos projetos e consultorias especializadas –, sendo esses dois 

personagens fundamentais para a efetivação dos projetos, mas que desempenham papéis 

diferentes quando do processo de obtenção do registro para a comercialização dos créditos de 

carbono.  

 

 

4.1 Etapa 1 - Diagnóstico dos projetos 

 

 

Essa etapa inicia com os dados do MDL apresentados no âmbito mundial, com o 

intuito de demonstrar a importância deles em escala global para posteriormente descrever a 

situação desses projetos no Brasil. Dentre as informações obtidas nessa etapa, estão a 

localização dos projetos por região geográfica e estado, a quantidade estimada (tCO2) de 

Certificados e Emissões Reduzidas (CER), o tamanho dos projetos (pequena ou larga escala), 

o tipo de fonte renovável utilizada e a escolha do período de creditação (fixo ou renovável). A 

tabela 3 apresenta os dados sobre os projetos de MDL no âmbito mundial, na América Latina 

e no Brasil no primeiro período do referido acordo.  
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Tabela 3 - Dados de projetos de MDL de energia renovável nos âmbitos mundial, latino-

americano e brasileiro no primeiro período do Protocolo de Quioto 

 

Dados dos projetos registrados no âmbito 

mundial 
Brasil 

América 

Latina 
Mundo 

Total de projetos 299 865 7.147 

Total de projetos de energia renovável 185 531 6.026 

Porcentagem de projetos de energia renovável 61% 61% 84% 

Projetos de energia renovável com a 

metodologia ACM0002 
98 257 3.104 

Porcentagem de projetos com a metodologia 

ACM0002 
53% 48% 51% 

 

Fonte: elaborado pela autora com os dados disponíveis no site da UNFCCC (2015).  

 

 

Conforme apresentado na tabela 3, os projetos de MDL que envolvem energia 

renovável apresentam mais de 60% de todos os projetos de MDL tanto no âmbito mundial, 

nacional e também na América Latina. Os projetos desse tipo desenvolvidos de acordo com a 

ferramenta metodológica ACM0002, que são objeto desse estudo, representam em torno de 

50% de todos os projetos, o que confirma a importância e a ampla abrangência de projetos 

desse tipo. A tabela a seguir apresenta os dados dos projetos de MDL no primeiro período do 

Protocolo de Quioto nos países da América Latina. 

 

 

Tabela 4 – Dados dos projetos de MDL de energia renovável na América Latina no primeiro 

período do Protocolo de Quioto 

 

Países 
Total de 

projetos 

Energia 

Renovável 
% 

Metodologia 

ACM0002 
% 

Brasil 299 185 62 98 53 

México 256 73 29 33 45 

Chile 94 67 71 31 46 

Peru 57 49 86 28 57 

Colômbia 54 17 31 07 41 

Outros 67 54 81 33 61 

Argentina 43 25 58 09 36 

Honduras 29 29 100 05 17 

Equador 25 17 68 08 47 

Guatemala 18 15 83 05 33 

Total 942 531 56 98 53 
 

Fonte: elaborado pela autora com os dados disponíveis no site da UNFCCC (2015). 
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Conforme apresentado na tabela 4, Brasil e México detêm o maior número de projetos 

de MDL da América Latina. No entanto, para projetos de energia renovável no âmbito do 

MDL, o México apresenta menor quantidade quando comparado com os outros países dessa 

porção continental. Projetos desenvolvidos de acordo com a ferramenta metodológica 

ACM0002 estão presentes em todos os países que abrangem a América Latina, destacando-se 

o Brasil, o Peru e o Equador. 

A figura 9 apresenta a quantidade de projetos de MDL nos países com maior número 

de projetos da América Latina, bem como os projetos referidos de energia renovável. 

 

 

Figura 9 – Projetos de MDL e projetos de MDL de energia renovável nos quatro países latino-

americanos com maior número de projetos registrados na UNFCCC no primeiro período do 

Protocolo de Quioto 
 

Fonte: elaborado pela autora com os dados disponíveis no site da UNFCCC (2015). 

 

 

De acordo com o que consta na figura 9, os projetos de energia renovável apresentam 

quantidade expressiva nos países com maior número de projetos de MDL desenvolvidos no 

primeiro período do compromisso climático global – exceto pelo México, que apresenta uma 

quantidade menor de projetos desse tipo, quando comparado com os outros três países citados 

na figura 9. 

Os projetos de MDL são divididos por tipo de setor. No âmbito brasileiro, destacam-se 

os projetos do setor de energia renovável, seguidos pelos projetos de tratamento e disposição 

de resíduos e agricultura, conforme apresentado na tabela 5. 
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Tabela 5 – Projetos de MDL por setor no Brasil registrados na UNFCCC durante o primeiro 

período do Protocolo de Quioto 

 

Setor Brasil 

Indústrias de energia (fontes renováveis/não-renováveis) 185 

Distribuição de Energia - 

Demanda de Energia - 

Indústrias de manufatura 08 

Indústria Química 06 

Transporte - 

Produção de metal 03 

Emissões fugitivas de combustível (sólido, liquido e gasoso) 16 

Emissões de gases (halon SF6) 01 

Tratamento e disposição de resíduos 94 

Florestamento e Reflorestamento 03 

Agricultura 52 

Total 368 

 

Fonte: elaborado pela autora com os dados disponíveis no site da UNFCCC (2015). 

 

 

A figura 10 apresenta a quantidade de projetos de energia renovável aprovados e 

registrados por ano, entre o período de 2005 a 2012. O ano de 2012 apresentou o maior 

número de aprovações e registros. Isso se devera em função do término do primeiro período 

do Protocolo de Quioto, ocorrido em dezembro de 2012. A União Européia, maior 

compradora de créditos de carbono, anunciou que compraria os CER apenas de projetos 

registrados até essa data, o que explica a grande quantidade de projetos registrados durante o 

ano de 2012 em comparação com os anos anteriores. 

 

 



75 

 

 
Figura 10 – Projetos de energia renovável aprovados e registrados por ano desenvolvidos de 

acordo com a ACM0002 (2005-2012) 
 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados nos sites da UNFCCC (2015) e do MCTI (2015). 

 

 

A figura 11 demonstra a trajetória de registros dos projetos de MDL na UNFCCC 

durante o primeiro período do Protocolo de Quioto. 

 

Figura 11 – Projetos de MDL registrados por ano desenvolvidos de acordo com a metodologia 

ACM0002 (2005-2012) 
 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados nos sites da UNFCCC (2015) e do MCTI (2015). 

 

 

Os referidos projetos apresentam um cálculo estimado de Certificados de Emissões 

Reduzidas (CER). Assim, a partir dos dados informados pelos participantes dos projetos no 

Project Design Document (PDD), verificou-se que, de 2005 a dezembro de 2012, os projetos 
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estimam reduzir 20.947.831tCO2e. A tabela 6 apresenta o número de CER estimados pelos 

participantes dos projetos. 

 

 

Tabela 6 – Quantidade de CER estimados (tCO2) dos projetos localizados no Brasil de energia 

renovável desenvolvidos com a metodologia ACM0002 no primeiro período do Protocolo de 

Quioto 

 

Ano Certificados de Emissões Reduzidas (CER) estimados 

2005 - 

2006 538.587 

2007 255.235 

2008 1.090.041 

2009 268.314 

2010 188.148 

2011 245.902 

2012 18.361.604 

Total 20.947.831 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados no site da UNFCCC (2015). 

 

 

Referente ao período de créditos dos projetos, eles podem ser fixos (10 anos) ou 

renováveis (07 anos, podendo ser renovados por mais dois períodos de 07 anos, totalizando 21 

anos de venda de créditos de carbono). O Brasil possui em sua maioria projetos com o período 

de créditos renovável – dos 98 projetos registrados, 87 apresentam período renovável de 

crédito e somente 11 têm período de venda de crédito fixo, projetos os quais são em boa parte 

de PCH. Esses dados constam na tabela 7. 

 

 

Tabela 7 - Tipo de período para a comercialização dos créditos de carbono dos projetos de 

MDL de energia renovável de acordo com a ACM0002 localizados no Brasil 

 

Período de Crédito Quantidade de projetos Porcentagem 

Fixo 11 11% 

Renovável 87 89% 

Total 98 100% 
 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados disponíveis no site da UNFCCC (2015). 
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Com relação ao tamanho, os projetos podem ser de pequena, larga escala, ou ambos. 

Foi verificado que um projeto de usina hidrelétrica registrado em 2008 apresenta usinas de 

larga e pequena escala, isso porque um projeto registrado pode apresentar mais de uma usina 

de energia elétrica. Por esse motivo, conforme a tabela 8,foi verificado que somente 3% dos 

projetos são de pequena escala, e quase a totalidade dos projetos – 97% – é de larga escala. 

 

 

Tabela 8 – Tipo de escala dos projetos de MDL de energia renovável de acordo com a 

ACM0002 localizados no Brasil 

 

Tipo de escala  Quantidade 

Pequena 03 

Larga 96 

Total 99 
 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados disponíveis no site da UNFCCC (2015). 

 

 

Os tipos de fonte de geração de energia renovável presentes nos projetos são: 

pequenas centrais hidrelétricas (PCH), hidrelétricas, usinas eólicas, aterro sanitário e 

biomassa. A maioria dos projetos são de centrais eólicas (45 projetos) e de PCH (37 projetos), 

conforme apresentado na tabela 9. 

 

 

Tabela 9 – Tipo de projeto de MDL de energia renovável de acordo com a ACM0002 

localizados no Brasil 

 

Tipo de projeto Quantidade 

Pequenas Centrais Hidrelétricas 37 

Usinas Eólicas 45 

Hidrelétricas 10 

Aterro Sanitário 05 

Biomassa 01 

Total 98 
 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados disponíveis no site da UNFCCC (2015). 

 

 

As usinas eólicas e as pequenas centrais hidrelétricas representam mais de 80% dos 

projetos, conforme pode ser verificado na figura 12. 
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Figura 12 – Tipos de fonte renovável dos projetos de MDL de energia renovável de acordo 

com a ACM0002 localizados no Brasil 
 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados disponíveis no site da UNFCCC (2015). 

 

 

Os projetos estão concentrados em 16 estados brasileiros e estão presentes nas 5 

regiões geográficas do país. A região com maior número desses projetos é a região Nordeste, 

com 40% do total, seguida das regiões Sul e Sudeste que apresentam 23% e 21%, 

respectivamente, conforme mostra a figura 13. 

 

 
 

Figura 13 – Projetos de MDL de energia renovável de acordo com a ACM0002 localizados no 

Brasil por região geográfica 
 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados disponíveis no site da UNFCCC (2015). 
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No que se refere ao número de projetos por estado, o Rio Grande do Sul é o que 

apresenta maior número, com 21 no total, ou seja, 20% do total de projetos registrados. 

Desses, 20 são de larga escala e somente 1 projeto de pequena escala. Além disso, dos 19 

projetos localizados nessa região, 11 são PCH, 7 são usinas eólicas, 2 são usinas hidrelétricas 

e 1 é usina de biomassa, sendo esse último como o referido projeto de pequena escala dessa 

região.Em segundo lugar, está o Rio Grande do Norte, que apresenta 14 projetos ao total e 

todos eles são usinas eólicas de larga escala. Em terceiro lugar está a Bahia, seguida do Ceará. 

A distribuição da porcentagem de projetos por estado é apresentada na figura 14. 

 

 
 

Figura 14 – Projetos de MDL de energia renovável de acordo com a ACM0002 localizados no 

Brasil por estado 

 
Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados disponíveis na UNFCCC (2015). 

 

 

É possível observar que os projetos de energia renovável registrados na UNFCCC 

brasileiros até dezembro de 2012 levaram em consideração as características geográficas do 

país para serem implementados. Assim, a região Nordeste, que tem um maior potencial 

eólico, apresenta a maior concentração de projetos eólicos registrados, ao passo que as regiões 

Sul e Sudeste, com maior incidência de rios com quedas com potencial para gerar energia, 

apresentam maior incidência de projetos de energia renovável de usinas hidrelétricas e de 

pequenas centrais hidrelétricas. 
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4.2  Etapa 2 - Perfil dos entrevistados  

 

 

A primeira parte dos resultados com os dados primários do estudo expõe a análise 

descritiva acerca das empresas proprietárias dos projetos e consultorias desenvolvedoras 

desses projetos. Tais questionamentos tiveram o objetivo de identificar as características do 

público alvo, conforme descrito a seguir. 

De acordo com o Sebrae (2015), as micro e pequenas empresas podem ser 

classificadas de acordo com o número de empregados, como mostra a figura 15 a seguir. 

 

 

 

 

Figura 15 – Classificação das micro e pequenas empresas segundo o número de empregados 
 

Fonte: Sebrae (2013, p. 17). 
 

 

Em relação ao número de funcionários, as consultorias de pequeno porte, ou seja, com 

até 10 funcionários, representam 62% das consultorias entrevistadas. Esses dados constam na 

figura 16. 

 

Figura 16 – Quantidade de funcionários nas consultorias respondentes 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 
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Em relação às empresas proprietárias dos projetos, 65% contam com mais de 50 

funcionários, conforme apresentado na figura 17. Ao contrário das consultorias, as empresas 

envolvidas nesse tipo de projeto são em sua maioria de médio porte. Isso se justifica pelo fato 

de os empreendimentos no Brasil que envolvem geração de energia, por serem 

empreendimentos estruturais de desenvolvimento, estão consolidados nas grandes 

construtoras instaladas no país.  

 

 

Figura 17 – Quantidade de funcionários nas empresas respondentes 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

No quesito nacionalidade, ocorreu um alto índice de entrevistados que não 

responderam a esse questionamento tanto nas empresas como nas consultorias. Entre os 

respondentes, 25% informaram que as consultorias são nacionais e a maior parte das empresas 

desenvolvedoras dos projetos que respondeu sobre esse aspecto é multinacional, 

correspondendo a 12,9% das respostas. O alto índice de omissão a essa pergunta por parte das 

empresas pode ser justificado pelo fato de existirem organizações desse tipo que criam a 

chamada Sociedade de Propósito Específico (SPE), direcionada aos projetos de MDL com o 

intuito de diversificar a sua atividade e também pagar um imposto diferenciado, visto que a 

legislação do país prevê que pequenas empresas com fins específicos tenham uma taxa 

diferencial em relação às grandes corporações. Isso pôde ser observado em diversos PDD dos 

projetos. Os dados acerca do quesito nacionalidade são apresentados na figura 18. 
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Figura 18 – Nacionalidade das organizações respondentes 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

Com relação ao cargo que o respondente ocupa na organização, a maioria dos 

respondentes das consultorias e empresas ocupa cargo de direção e gerência, conforme 

apresentado nas figuras 19 e 20. 

 

 
 

Figura 19 – Cargo que o respondente ocupa na empresa 

 
Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

Para o alto índice de abstenção a essa pergunta por parte das consultorias, pode-se 

considerar que o fato de a maioria ser empresas de pequeno porte, muitas vezes não há, nelas, 

uma divisão de cargos bem estabelecida. 
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Figura 20 – Cargo que o respondente ocupa na consultoria 

 
Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

 No quesito tempo de trabalho do respondente nas organizações, a maior parte dos 

entrevistados das empresas (41,9%) e das consultorias (37,5%) não respondeu a essa questão.  

 

 

 
 

Figura 21 – Tempo que o respondente trabalha na empresa  
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 
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Figura 22 – Tempo que o respondente trabalha na consultoria 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

Observa-se que, dos respondentes das empresas, 22,6% trabalham há 2 a 5 anos na 

organização. No que se refere às consultorias, 37,5% está há mais de 5 anos empregado no 

local. Acerca desses dados, nota-se que, pelo tempo de trabalho em ambas as organizações, a 

maioria dos respondentes acompanhou o final do primeiro período do Protocolo de Quioto. 

Considerando as perguntas aplicadas, é possível perceber que, de um modo geral, o 

alto índice de abstenção nas respostas ocorreu para os mesmos questionamentos se 

comparados os dois grupos, sendo que tais questionamentos são os que poderiam violar, de 

certo modo, algum dos princípios do MDL.  

 

 

4.3 Etapa 3 - Aplicação do Teste Exato de Fisher e do Teste de Wilcoxon  

 

 

Essa etapa apresenta os resultados da aplicação dos testes estatísticos não 

paramétricos: o Teste Exato de Fisher para as variáveis nominais e o Teste de Wilcoxon para 

as variáveis escalares. Esses testes tiveram por intuito verificar diferenças estatisticamente 

significativas entre as empresas e as consultorias. Foram extraídos também a frequência, a 

média e o desvio-padrão, bem como apresentada a curva de normalidade. Nessa etapa, 

também foram construídos gráficos com o comparativo das respostas dos dois grupos que 

constituem o público alvo da pesquisa.  

A partir dessa análise, foi possível identificar quais são os principais desafios e 

oportunidades apontados pelos entrevistados, além de verificar se existem similaridades 
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significativas nas respostas, o que possibilitou identificar se há semelhanças na percepção 

desses dois atores ativos dos projetos, mas que desenvolvem papéis distintos no processo de 

registro no âmbito do MDL e nas negociações de crédito de carbono.  

Em relação ao tipo de projeto desenvolvido pelas empresas e pelas consultorias, a 

figura 23 apresenta o comparativo dos dados obtidos. 

 

 

 
 

Figura 23 – Tipo de projeto de MDL 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

De acordo com a figura 23, observa-se que, para ambos, a grande maioria dos projetos 

desenvolvidos foi de PCH e de usinas eólicas, o que vai ao encontro do resultado da análise 

do Teste Exato de Fisher apresentado no quadro 9 e, anteriormente, na tabela 9, em que 

constam os tipos de fonte de energia renovável dos projetos registrados. O resultado 

demonstra que, com uma probabilidade de 0,618 (p=0,618), pode-se afirmar que não existe 

diferença significativa entre as respostas das consultorias e das empresas no quesito tipo de 

projeto desenvolvido. 
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Teste nãoparamétrico Value Exact Sig. (2-sided) 

Fisher's Exact Test 15,131 0,618 

 

Quadro 9 – Tipo de projeto com relação à fonte de energia renovável 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

Observa-se, ainda, que as respostas das empresas obtiveram menor variação 

(dispersão) do que a das consultorias, como mostra a figura 24. Isso se justifica pelo fato de as 

empresas trabalharem com o foco naquele tipo de segmento de energia renovável do projeto 

que desenvolvem, sendo a atuação, portanto, mais restritiva do que a das consultorias, que, 

geralmente, desenvolvem projetos de MDL independentemente do tipo de fonte.  

 

 

 
 

Figura 24 – Tipos de projeto desenvolvidos pelas empresas e pelas consultorias 

 
Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

Com relação à principal motivação para desenvolver os projetos, pode-se observar, 

conforme a figura 25, que todas as consultorias tiveram como motivação a questão financeira. 

Para as empresas, além dessa questão, está muito presente a questão ambiental, o que pode ser 

justificado pelo fato de elas provavelmente utilizarem os projetos de energia renovável no 

âmbito do MDL também como promoção do seu marketing ambiental.  

 

 



87 

 

 
 

Figura 25 – Motivação para desenvolver projetos de MDL 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

O resultado do Teste Exato de Fisher, como exposto no quadro 9, demonstra que, com 

uma probabilidade de 0,726 (p=0,726), pode-se afirmar que não ocorreu diferença 

significativa entre as respostas das consultorias e das empresas referente à motivação para 

desenvolver projetos desse tipo.  

 

 

Teste Value Exact Sig. (2-sided) 

Fisher's Exact Test 8,697 0,726 

 

Quadro 10 – Principal motivação para desenvolver os projetos 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

  

    

Existe, portanto, similaridade entre as respostas dos entrevistados, apesar das respostas 

das empresas sofrerem menor dispersão do que as consultorias, conforme mostra o histograma 

a seguir, na figura 26. 
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Figura 26 – Motivação para desenvolver esse tipo projeto nas empresas e nas consultorias 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

As incertezas que pairam sob esse mercado e a demora nas etapas de desenvolvimento 

do projeto até a obtenção de registro são as principais barreiras apontadas pelas empresas, 

correspondendo a 74,2% e 71% das ocorrências, respectivamente. A demora nas etapas é a 

principal barreira apontada pelas consultorias (62,5%), e isso se justifica pelo fato de que 

geralmente os contratos entre o contratante (na maioria das vezes, os proprietários dos 

projetos) e as consultorias prevêem o pagamento ao término de cada uma dessas etapas até a 

obtenção de registro junto à UNFCCC. Esses dados constam na figura 27. 
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Figura 27 – Principais barreiras enfrentadas pelos projetos 

 
Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

O resultado do Teste Exato de Fisher demonstra que, com uma probabilidade de 0,060 

(p=0,060), pode-se afirmar que existem diferenças significativas entre as respostas das 

consultorias e das empresas com relação às principais barreiras enfrentadas pelos projetos, 

resultado esse que vai ao encontro do que foi exposto acima. 

 

 

Teste Value Exact Sig. (2-sided) 

Fisher's Exact Test 18,203 0,060 

 

Quadro 11 – Principais barreiras dos projetos de MDL 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

As respostas das empresas para esse quesito obtiveram menos dispersão quando 

comparadas às das consultorias, conforme mostra a figura 28. 
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Figura 28 – Principais barreiras enfrentadas pelos projetos nas empresas e nas consultorias 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

Para a maioria das empresas (64,5%), a criação de um mercado de créditos de carbono 

nacional parece ser o principal estímulo para desenvolver novos projetos. No entanto, para 

62,5% das consultorias, a obrigatoriedade de metas de redução de emissão para as empresas 

seria o principal estímulo para desenvolver novos projetos de MDL, conforme a figura 29. 
 

 

 

 

Figura 29 – Estímulos para desenvolver projetos 

 
Fonte: elaborado pela autora (2015). 
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De acordo com o quadro 12, o resultado do Teste de Fisher demonstra que, com uma 

probabilidade de 0,476 (p=0,476), pode-se afirmar que existe diferença significativa entre as 

respostas das consultorias e das empresas no que tange ao estímulo em desenvolver esse tipo 

de projeto.  

 

 

Teste Value Exact Sig. (2-sided) 

Fisher's Exact Test 9,034 0,476 

 

Quadro 12 – Estímulo para desenvolver projetos de MDL 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

Ao desenvolver projetos que foram registrados no âmbito do MDL, as empresas se 

tornam detentoras dos créditos de carbono que serão emitidos a partir de sua atividade. Tal 

situação justifica o fato de a maioria das empresas entrevistadas apontarem a criação de um 

mercado interno de carbono como o maior estímulo para o MDL, uma vez que poderiam 

escoar seu “estoque” de créditos. Por outro lado, para as consultorias, os maiores estímulos 

estão ligados à obrigatoriedade de metas de redução, uma vez que isso implicaria em um 

maior número de empresas e países necessitando de consultorias para desenvolverem projetos 

desse tipo. As respostas das consultorias apresentam menor dispersão, conforme mostra o 

gráfico de frequência, na figura 30.  

 

 

 
 

Figura 30 – Estímulo para desenvolver os projetos nas empresas e consultorias 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 
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No quesito barreiras enfrentadas na negociação dos créditos, pode-se observar, de 

acordo com a figura 31, que os dados referentes às empresas sofreram menos dispersão 

quando comparados com os dados das consultorias. Isso se deve provavelmente ao fato de que 

para as consultorias a falta de demanda para os créditos de carbono prejudica o interesse das 

empresas em submeter projetos no âmbito do MDL, o que é percebido também pelas 

empresas – por isso, há o alto grau de similaridade nas respostas. No entanto, para as 

empresas, as indefinições do mercado de crédito de carbono e a volatilidade do preço são 

apontadas como as maiores barreiras.  

 

 

Figura 31 – Barreiras na negociação dos créditos de carbono 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

Um dado relevante é que, no quesito risco de performance do projeto, 37,5% das 

consultorias o consideram como barreira e somente 9,7% das empresas apontam esse quesito 

como obstáculo para as negociações dos créditos de carbono. Isso se deve ao fato de muitas 

consultorias receberem pelo seu trabalho quando é emitido o registro do projeto. Por isso, os 

riscos representam uma ameaça latente para essas organizações. 

De acordo com o quadro 13, referente às possíveis barreiras enfrentadas nesse 

processo, existe forte similaridade entre as respostas dos dois públicos (p=1), conforme 

apresenta a tabela. 
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Teste Value Exact Sig. (2-sided) 

Fisher's Exact Test 8,238 1,000 

 

Quadro 13 – Barreiras na negociação de créditos de carbono 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

Existe, portanto, forte associação entre as respostas dos entrevistados, conforme 

mostra a figura 32. As empresas apresentam menor dispersão com relação à percepção das 

barreiras do processo de negociação de créditos do que as consultorias.  

 

 

 
 

Figura 32 – Barreiras na negociação dos créditos de carbono nas empresas e nas consultorias 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

O mercado de carbono e, por consequência, o MDL apresentam incertezas no que diz 

respeito à sua continuidade, o que interfere de maneira direta no desenvolvimento de projetos 

desse tipo. Por esse motivo, as respostas das empresas e consultorias referentes a essa questão 

foram unânimes entre os respondentes, ou seja, conforme esperado, as incertezas afetam a 

continuidade desse mercado, como mostram as figuras 33 e 34.  
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Figura 33 – Incertezas afetam a continuidade do mercado de créditos de carbono 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

 
 

Figura 34 – Incertezas afetam a continuidade do mercado de créditos de carbono nas empresas 

e nas consultorias 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

Uma das possibilidades diante de um novo acordo climático global é a de que os 

países em desenvolvimento, como o Brasil, venham a ter metas de redução de emissão de 

GEE obrigatórias. Essa questão, inclusive, tem sido o ponto central das discussões nas últimas 
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Conferências das Partes (COP). Com relação a isso, 75% das consultorias acreditam que a 

obrigatoriedade dessas metas seja uma oportunidade, pois possibilitará a venda de créditos de 

carbono excedentes no mercado, ao passo que somente 12,5% vêem essa medida como um 

problema, pois elevará os custos de produção.  

As empresas, em sua maioria (45,2%), não avaliaram essa questão, provavelmente em 

virtude de não preverem a submissão de novos projetos de MDL a partir de suas atividades; 

no entanto, 35,5% dessas empresas também consideram como uma oportunidade o fato de que 

os países em desenvolvimento tenham metas obrigatórias de redução de GEE a cumprir, ao 

passo que em torno de 13% delas sinalizam essa medida como um problema. 

 

 

 

Figura 35 – Impacto caso o Brasil venha a ter metas de redução de GEE obrigatórias 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

O resultado do Teste de Fisher demonstra que, com uma probabilidade de 1,000 (p=1), 

pode-se afirmar que não existe diferença significativa entre as respostas das consultorias e das 
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empresas referente ao impacto nos projetos caso o Brasil venha a ter metas de emissão de 

GEE obrigatórias. 

 

Teste Value Exact Sig. (2-sided) 

Fisher's Exact Test 2,969 1,000 

 

Quadro 14 – Impacto caso o Brasil venha a ter metas de redução de GEE obrigatórias 

 
Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

Nota-se, então, que existe forte associação entre as respostas dos entrevistados; no 

entanto, as empresas apresentam menor dispersão quando comparadas com as repostas das 

consultorias, conforme mostra o gráfico de frequência, na figura 36. 

 

 

 
 

Figura 36 – Impacto caso o Brasil venha a ter metas obrigatórias conforme as empresas e 

conforme as consultorias 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

O mercado de créditos de carbono voluntário (MV) pode ser visto como uma opção 

para os projetos que não conseguem obter registro junto à UNFCCC ou que não cumprem os 

pré-requisitos para se tornarem projetos no âmbito do MDL. Todas as consultorias apontam 

conhecer esse mercado, assim como 74,2% das empresas entrevistadas. Ocorre que, para 

submeter projetos no mercado voluntário (MV), é preciso desenvolver projetos de acordo com 
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uma metodologia, motivo pelo qual as consultorias muitas vezes também prestam serviços 

para desenvolver projetos para o MV.  

 

 
 

Figura 37 – Conhece o mercado voluntário de créditos de carbono 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

Com base nas respostas dos entrevistados dos dois grupos, percebe-se que há, 

portanto, similaridade entre elas, conforme mostra o gráfico de frequência, na figura 38. 

 

 

 
 

Figura 38 – Conhece o mercado voluntário de créditos de carbono conforme as empresas e 

conforme as consultorias 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 
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De acordo com os dados, observa-se que as consultorias desenvolvedoras dos projetos 

de MDL são mais atuantes no que se refere ao envolvimento em participações nas discussões 

acerca do tema do mercado voluntário, enquanto que a grande maioria das empresas não 

participa ou participou dessas discussões. Isso se deve ao fato de que as consultorias têm 

maior interesse em manter e aperfeiçoar esse mercado, visto que o ramo de sua atuação, 

muitas vezes, é restrito a ele. Já as empresas, por terem outra fonte de investimento e sendo os 

projetos de MDL um adicional na sua receita, se mostraram menos atuantes nessa área, como 

mostra a figura 39. 

 

 

 

Figura 39 – Participação em discussões acerca do tema 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

O resultado do Teste de Fisher demonstra que, com uma probabilidade de 0,500 

(p=0,500), pode-se afirmar que existe diferença significativa entre as respostas das 

consultorias e das empresas com relação à participação delas em ações que envolvem o tema 

MDL e créditos de carbono, conforme mostra o quadro 15.  
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Teste Value Exact Sig. (2-sided) 

Fisher's Exact Test 3,898 0,500 

 

Quadro 15 – Participação em discussões acerca do tema 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

De acordo com a figura 40, nota-se que existe uma maior dispersão nas respostas das 

consultorias quanto à sua participação em eventos ligados ao tema MDL. Já nas empresas, 

ocorreu menor dispersão em virtude de a ampla maioria (80,6%) não ter participado de 

eventos desse tipo. 

 

 

 
 

Figura 40 – Participação em discussões acerca do tema  
 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

 

No que tange à percepção dos entrevistados a respeito das principais oportunidades e 

desafios dos projetos, foi realizada uma pergunta aberta, em que eles poderiam dissertar 

livremente sobre essa questão. O que foi realizado foi uma compilação, a partir de palavras 

chaves apontadas pelos entrevistados. Para as oportunidades vislumbradas para os referidos 

projetos, o resultado do Teste Exato de Fisher apontou que, com uma probabilidade de 0,857 

(p=0,857), pode-se afirmar que não existe diferença significativa entre as respostas das 

consultorias e das empresas, conforme apresenta o quadro 16. 
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Teste Value Exact Sig. (2-sided) 

Fisher's Exact Test 13, 640 0, 857 

 

Quadro 16 – Principais oportunidades dos projetos de MDL 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

Existe, pois, uma forte associação entre as respostas dos entrevistados, conforme 

mostra a figura 41. 

 

 

 
 

Figura 41 – Principais oportunidades para as empresas e para as consultorias 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

As respostas das consultorias obtiveram menor variação do que as respostas das 

empresas a cerca dos desafios enfrentados, como ocorreu também com relação à percepção 

das oportunidades. Isso acontece porque, para as consultorias, a questão financeira sobressai 

e, portanto, o principal desafio para a grande maioria delas passa a ser as incertezas do 

mercado. Já para as empresas, assim como os principais desafios abrangem uma gama maior 

de possibilidades, as oportunidades também vislumbradas pelas empresas foram maiores do 

que as respostas das consultorias, o que justifica uma maior variedade de respostas nessa 

amostra. 

 

 



101 

 

Teste Value Exact Sig. (2-sided) 

Fisher's Exact Test 29,262 1,000 

 

Quadro 17 – Principais desafios enfrentados pelos projetos 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

De acordo com o quadro 17, pode-se afirmar que, com uma probabilidade de 1 (p=1), 

não existe diferença significativa entre as respostas das consultorias e das empresas para os 

desafios enfrentados pelos projetos, ou seja, existe uma forte associação entre as respostas dos 

dois públicos entrevistados, conforme também mostra a figura 42. 

 

 

 
 

Figura 42 – Principais desafios para as empresas e para as consultorias 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

O que se observa é que tanto os desafios enfrentados quanto as oportunidades 

apresentaram alto grau de similaridade entre as respostas das empresas e consultorias. No 

entanto, no que diz respeito aos desafios, essa similaridade ainda é mais evidente. Isso ocorre, 

porque para ambos os públicos os desafios se mostraram os mesmos, ou seja, foi apontada a 

viabilidade econômico-financeira dos projetos, demanda para os créditos gerados e a 

burocracia para obter o registro além das indefinições do mercado de créditos de carbono. 

As oportunidades vislumbradas pelas empresas perpassam na maioria por aproveitar 

esse tipo de projeto como marketing ambiental, ou seja, como um diferencial competitivo 
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frente as concorrentes. Também foi colocado por muitos desse público que, no momento 

atual, fica difícil vislumbrar oportunidades, em virtude das indefinições do mercado, que 

foram apontadas por muitos como o principal desafio dos projetos. Já as consultorias apontam 

em sua maioria advinda receita a partir da receita da venda dos créditos seja para o mercado 

regulado, ou a partir do mercado voluntários ou para um mercado interno incipiente. 

O quadro 18 apresenta uma síntese dos resultados do Teste Exato de Fisher em ordem 

decrescente de similaridade entre as respostas das consultorias e das empresas. 

 

 

Temas abordados Teste Exato de Fisher 

Principais desafios dos projetos 1 

Impactos caso o Brasil venha a ter metas de redução de GEE 1 

Barreiras nas negociações de crédito de carbono 1 

Principais oportunidades 0,857 

Motivação para desenvolver projetos 0,726 

Tipos de projetos desenvolvidos 0,618 

Participa ou participou de decisões sobre o MDL 0,500 

Estímulo para desenvolver os projetos 0,476 

Principal barreira para o MDL 0,060 

Incertezas do mercado afetam a venda de créditos de 

carbono 
Não se aplica

1
 

Conhecimento do Mercado Voluntário Não se aplica
2
 

 

Quadro 18 – Ordem decrescente de similaridade entre as respostas das consultorias e das 

empresas 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

A partir dos resultados do Teste Exato de Fisher, observa-se que as questões que se 

referem ao MDL são as que apresentam diferenças significativas entre as respostas dadas 

pelas consultorias e as empresas. Essas questões dizem respeito à participação dos atores em 

eventos sobre o tema, sendo que nesse aspecto as consultorias apresentaram maior 

participação do que as empresas. Ademais, com relação aos estímulos para desenvolver os 

projetos, as respostas apresentam ainda menor grau de similaridade do que a da questão 

anterior. No que tange às barreiras no processo de negociação de crédito, as diferenças 

ficaram ainda mais evidentes, na medida em que as consultorias sinalizaram a demora nas 

                                                      
1
Unanimidade nas repostas dos entrevistados – por esse motivo, o Teste Exato de Fisher não se aplica. 

2
Idem à nota anterior. 
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etapas do processo de registro como sendo a principal barreira percebida, ao passo que a 

maioria das empresas percebeu as incertezas do mercado como o principal obstáculo a ser 

enfrentado pelos projetos de MDL. 

No que compete à “escala de importância”, foi aplicado nas cinco questões o Teste de 

Wilcoxon, com variável ordinal, conforme consta no quadro 19. Isso ocorreu uma vez que o 

Teste Exato de Fisher é aplicado para variáveis nominais. Os cinco questionamentos dão 

conta do grau de importância dos seguintes fatores para a negociação dos créditos de carbono: 

1) visibilidade (marketing) para a empresa/consultoria; 2) transparência no processo; 3) 

credibilidade do comprador dos créditos de carbono; 4) quantidade de crédito de carbono a ser 

comercializada; e 5) preço do crédito de carbono. 

A visibilidade (marketing) nas negociações de créditos de carbono para as empresas 

(51,6%), bem como para as consultorias (50%), aparece como sendo um fator importante 

nesse processo. Ademais, para 29% das empresas, essa questão se coloca como muito 

importante; em contrapartida, para 37,5% das consultorias, ela é apontada como indiferente, 

conforme apresentado na figura 43. 

 

 

 

Figura 43 – Visibilidade (marketing) 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 
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No quesito grau de importância da credibilidade do comprador de crédito nas 

negociações, de acordo com a figura 44, para as empresas ele é muito importante (58,1%) e 

importante para 62,5% das consultorias. Cabe ressaltar, ainda, que 25% das consultorias é 

indiferente a essa questão. O fato de a credibilidade do comprador ter uma maior importância 

para as empresas se justifica porque, apesar de algumas consultorias também serem 

responsáveis pelos trâmites da venda dos créditos, são as proprietárias dos créditos (empresas) 

que investem e desembolsam os custos dos projetos e, portanto, correm mais riscos. 

 

 

 

Figura 44 – Credibilidade do comprador de créditos de carbono 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

O preço do crédito de carbono nas negociações se mostrou muito importante para 

ambos os grupos. De acordo com a figura 45, 77,4% das empresas e 87,5% das consultorias 

consideram esse quesito muito importante. Além disso, nenhuma empresa ou consultoria é 

indiferente ou sinalizou que essa questão é pouco importante ou não é importante. A partir 

desse dado, pôde-se perceber o quanto a questão financeira é relevante para o MDL. Por esse 

motivo, é provável as indefinições e incertezas quanto ao valor dos créditos de carbono 

impactem diretamente na intenção de desenvolver os projetos. 
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Figura 45 – Preço do crédito de carbono 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

A quantidade de créditos de carbono a ser negociada se mostrou importante para 

41,9% das empresas e para 62,5% das consultorias. Isso se justifica pelo fato de que a 

estimativa da quantidade de créditos de carbono a ser gerada pelo projeto serve como um 

norteador do retorno do investimento realizado para o registro do projeto, fazendo com que 

esse quesito apresente relevância para ambos os entrevistados. Nesse contexto, quanto maior a 

quantidade de créditos gerada, maior é o projeto de MDL e maior será o valor cobrado pelos 

desenvolvedores para a obtenção dos trâmites para registro. 
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Figura 46 – Quantidade de crédito de carbono 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

Para as empresas, a transparência no processo de negociação de créditos de carbono é 

muito importante (54,8%) ou importante (38,7%); para as consultorias, por outro lado, esse 

aspecto é indiferente (37,5%) ou é pouco importante (12,5%). Tais resultados são compatíveis 

com os resultados apresentados no quesito credibilidade do comprador, uma vez que, 

conforme mencionado anteriormente, as empresas são amplamente responsáveis pelos 

projetos, o que gera uma maior responsabilidade para elas. Assim, conforme apresentado na 

figura 47, esse quesito apresentou diferenças significativas entre as respostas dos 

entrevistados. 
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Figura 47 – Transparência no processo de negociação de créditos de carbono 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

Os resultados do Teste de Wilcoxon estão apresentados no quadro 19 e vão ao 

encontro das respostas descritas acima. Ele foi aplicado para obter a classificação (ranking) 

dos fatores que mais influenciam a negociação de créditos de carbono.  

 

 

Visibilidade 

(marketing) 

Quantidade de 

crédito de carbono 

Preço do 

crédito carbono 

Transparência do 

processo 

Credibilidade do 

comprador 

 

0,890 0,705 0,317 0,102 0,0960 
 

 

Quadro 19 – Resultados do Teste de Wilcoxon para as variáveis escalares 
 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

 

Com base nos dados obtidos, nota-se que o quesito visibilidade (marketing) apresentou 

forte associação entre as respostas das empresas e das consultorias, seguido da questão da 

importância da quantidade dos créditos de carbono nas negociações. O quesito credibilidade 

do comprador obteve baixo nível de significância, o que indica pouca similaridade nas 

respostas das consultorias e empresas.  

 

54,8%

38,7%

3,2% 3,2%

25,0% 25,0%

37,5%

12,5%

Muito importante Importante Indiferente Pouco importanteNão é importante

Empresas Consultorias
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O êxito para a concretização de um novo acordo climático global, a ser finalizado e 

assinado em dezembro de 2015 na Conferência das Partes (COP-21), depende diretamente da 

cooperação entre as nações desenvolvidas e em desenvolvimento para que uma economia de 

baixo carbono possa ser implantada, possibilitando, com isso, a efetiva redução das emissões 

de GEE, os quais se mostram em elevação e atingindo níveis nunca antes datados. Tal 

situação sinaliza que é preciso rever o que foi realizado até aqui nesse sentido, tais como os 

mecanismos de flexibilização, previstos no Protocolo de Quioto, entre eles o MDL.  

O maior desafio para a assinatura de um novo acordo climático global em 2015 parece 

ser uma resolução para que os países em desenvolvimento passem a ter metas de redução 

obrigatórias. Outro desafio é fazer com que o novo acordo tenha natureza legal e com claro 

entendimento de como será executado e monitorado. Em relação ao mercado de créditos de 

carbono, uma reforma no sistema de emissões é fundamental para torná-lo mais eficaz e ativo, 

tendo em vista que, no formato atual, esse mercado está enfraquecendo diante dos mercados 

internos e bilaterais que estão emergindo ao longo dos últimos anos. 

No âmbito nacional, o Brasil, ao se voluntariar em reduzir as suas emissões de GEE 

diante de outras nações, assinala pretender um crescimento econômico mais sustentável, o que 

parece ser, igualmente, o seu maior desafio, uma vez que, ao apresentar uma matriz energética 

limpa, baseada em fontes renováveis de energia, o país passa a apresentar mais 

vulnerabilidade em relação aos eventos climáticos. Tal cenário ocorreu em 2014 e 2015, 

quando a falta de precipitação pluvial e de planejamento de gestão fizeram com que o país 

enfrentasse a maior crise hídrica de sua história. Essa situação se refletiu nas usinas 

hidrelétricas que movem mais de 60% da matriz energética do país, o que ocasionou o 

aumento da demanda de geração de energia complementar termelétrica, que é mais cara que 

as demais. Por tais motivos é que a geração de energia é um assunto tão importante no cenário 

político e econômico atual no Brasil e também no mundo. 

Dentro desse contexto, o diagnóstico dos projetos realizado verificou que: 

 O Brasil está entre os países com maior número de projetos de MDL do mundo; 

 A grande maioria dos projetos registrados na UNFCCC, localizados no Brasil, é de 

energia renovável e foi desenvolvida de acordo com a metodologia ACM0002;  
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 O ano de 2012 apresentou o maior número de projetos aprovados e registrados, o que 

ocorreu em função da proximidade com o final do primeiro período do Protocolo de 

Quioto; 

 Os projetos localizados no Brasil e registrados na UNFCCC até dezembro de 2012 

são, em sua maioria, usinas eólicas e PCH; 

 A grande maioria dos projetos registrados é de larga escala; 

 A maioria dos projetos apresenta período de venda de créditos renovável; 

 As cinco regiões geográficas do país hospedam projetos de MDL registrados no 

primeiro período do Protocolo de Quioto; 

 Apesar de a região Sul apresentar o menor número de projetos quando comparada à 

região Nordeste, o Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de projetos 

registrados do país.  

 A região Nordeste é a região com a maior quantidade de projetos eólicos registrados, 

enquanto que a região Sul apresenta o maior número de projetos hidrelétricos e de PCH. 

Logo, pode-se afirmar que esses projetos podem ser vistos como importantes 

impulsionadores para o Brasil conseguir migrar para um mercado interno de venda de créditos 

de carbono, contribuindo, assim, não somente para o alcance das metas voluntárias de redução 

de emissão de GEE adotadas pelo país, mas também para o incentivo a uma economia de 

baixo carbono atrelada aos planos setoriais, que são instrumentos da Política Nacional de 

Mudanças do Clima. 

Amplamente vinculados nesse contexto, estão os proponentes dos projetos de MDL, 

entre eles: as empresas proprietárias e as consultorias desenvolvedoras dos mesmos. Assim, 

os resultados do estudo com esses dois atores, mostrou que com relação ao perfil identificou-

se, no que tange às empresas, que elas são em sua maioria de grande e médio porte, algo que 

pode ser explicado em função do fato de que projetos de energia requerem investimentos altos 

para entrarem em operação e que os custos com a submissão para registro não são 

desprezíveis, tornando o processo de viabilização de seus projetos desse tipo bastante oneroso 

para pequenas empresas. Tal aspecto, reflete no baixo número de projetos de energia 

renovável de pequena escala registrados. As consultorias, por sua vez, se apresentam como 

pequenas empresas, o que vai ao encontro do seu tipo de negócio.  

Acrescenta-se que a maior parte dos entrevistados dos dois grupos possui cargos de 

gestão e está nas respectivas organizações há mais de 2 anos. Além disso, e mesmo com o alto 

índice de omissão, o quesito nacionalidade indica que a maioria das consultorias e empresas 
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são nacionais, apesar de haver organizações multinacionais, segundo alguns respondentes de 

ambos os públicos. 

As consultorias e as empresas apresentaram significativa similaridade, no que diz 

respeito aos desafios e às oportunidades, enfrentadas pelos projetos. Isso se deve ao fato de 

que os problemas ligados ao declínio dos projetos de MDL são expressivos desde a 

estruturação da elegibilidade do projeto a ser submetido na UNFCCC até o mercado de 

carbono, que apresenta excesso de oferta frente à pouca demanda. Diante disso, as 

consultorias se mostram mais atuantes e “otimistas” quando se trata de aspectos ligados a 

oportunidades vislumbradas nesse mercado, prevendo escoar os créditos não comercializados 

no mercado regulado, no mercado voluntário ou até mesmo em um vislumbrado mercado 

interno de créditos de carbono. Em contrapartida, as empresas se mostram menos confiantes 

no que se refere ao futuro desse mercado, bem como dos projetos de MDL. Isso assinala um 

risco de as empresas não renovarem o seu período de venda de crédito de carbono, o que 

acarretaria um abandono desse mercado, por parte delas.  

As questões relacionadas diretamente ao MDL, por sua vez, apresentaram maior 

diferença entre as repostas dos entrevistados. Por outro lado, o que diz respeito ao mercado de 

créditos de carbono dispôs de uma semelhança entre a percepção desses atores. Isso pode 

estar atrelado ao fato de que um mercado de carbono forte aumenta a chance de as empresas 

negociarem seus créditos no mercado e conseguirem escoá-los a um preço que garanta retorno 

ao investimento e propicie às consultorias desenvolverem novos projetos nesse mercado.  

Os quesitos estímulo para desenvolver projetos de MDL, participação em eventos 

sobre o tema e barreiras enfrentadas pelos projetos de MDL apresentaram diferenças 

significativas entre os sujeitos do público alvo. Isso se justifica pelo papeis distintos que eles 

desempenham no processo de registro.  

Com relação aos quesitos grau de importância da credibilidade do comprador nas 

negociações dos créditos de carbono, transparência no processo e o preço dos créditos, os 

mesmos apresentaram menor diferença significativa entre os entrevistados, sendo que a 

visibilidade da empresa (marketing) e a quantidade de créditos de carbono a ser 

comercializada apresentaram um grau de similaridade elevado. Isso se justifica pelo fato de o 

marketing ambiental ser importante para ambos os envolvidos, mas a questão da credibilidade 

do comprador para a empresa que investiu o maior montante financeiro no processo e que faz 

o trâmite sob esse aspecto é mais importante do que para a consultoria, que está centrada 

somente no desenvolvimento do projeto de MDC.  
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Portanto, medidas conjuntas entre o governo e o setor privado poderiam ajudar a criar 

mercados ou alternativas para que, de um lado, as empresas detentoras dos créditos 

conseguissem escoar o seu excedente e, por outro lado, criaria incentivos para o 

desenvolvimento de novos projetos ligados à redução de emissão de GEE, entre eles o MDL 

ou outro mecanismo que possa vir a surgir na COP-21, o que ajudaria as consultorias a 

vislumbrarem um futuro mais promissor para a sua atividade de negócio. Ocorre que governo 

por um lado elabora políticas e planos para consolidar uma economia de baixo carbono, mas 

de outro lado incentiva e subsidia programas, que geram mais emissão de GEE. Consequência 

disso é que o posicionamento do governo em relação às mudanças climáticas não está claro, 

ocasionando perda oportunidades dentro desse setor, como ocorre com o MDL, exemplo disso 

é que o país ainda não conta com um Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE), 

previsto na Política Nacional de Mudança do Clima. 

Por fim, recomenda - se novos estudos sobre esses projetos após o primeiro período do 

Protocolo de Quioto, ou seja, a partir de 2013 até o início de um novo acordo, a ser finalizado 

em dezembro de 2015. Ainda, sugere - se estudos mais aprofundados sobre projetos de MDL 

desenvolvidos em outros setores, além de energia renovável e com outras metodologias que 

não contemple a metodologia ACM0002. Isso possibilitará obter um diagnóstico completo a 

cerca de todos os projetos de MDL localizados no Brasil bem como a realização de um 

comparativo entre eles, contribuindo assim com melhorias, alterações e propostas dentro 

desse mercado. Com relação a identificação dos desafios e oportunidades dos projetos de 

MDL poderá ser aplicado o método estatístico de Análise de Correspondentes Múltiplos 

(MCA) como uma alternativa de ordenação de observações multivariadas qualitativas dos 

dois público alvo entrevistados. 
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ANEXOS 

 
1. Solicitação para responder à pesquisa 

 

Prezado (a), 

Em nome da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e da Coordenadoria do Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental (PPGEAmb), pedimos sua atenção à solicitação da 

mestranda Alice de Moraes Falleiro para responder ao questionário proposto por ela para a realização 

da sua pesquisa de mestrado. A pesquisa trata dos projetos de energia renovável registrados na 

UNFCCC até dezembro de 2012, motivo pelo qual seu contato foi incluído.Sua participação é 

fundamental para o desenvolvimento dessa pesquisa. As respostas são confidenciais e a divulgação 

dos resultados será feita somente de forma agregada. 

 A mestranda se compromete em enviar relatório para os respondentes que tiverem interesse 

em obtê-los, com os resultados da pesquisa, o que poderá trazer importantes informações para o 

desenvolvimento de estratégias e decisões futuras para área de mercado de carbono. Por isso, 

enfatizamos o valor da sua colaboração não só para a pesquisa da UFSM, mas também para todos os 

envolvidos nesses projetos. 

O questionário pode ser acessado através do link abaixo.  

 

Caso tenha alguma dificuldade ou dúvida, por favor, entre em contato pelo email 

alice.falleiro@gmail.com; mcarmocg@gmail.com ou pelos telefones: 

(55) 81391844  

(55)3220-8423. .  

 

Agradecemos antecipadamente sua contribuição. 

 

Atenciosamente,  

 

Alice de Moraes Falleiro 

Mestranda em Engenharia Ambiental  

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Maria do Carmo Cauduro Gastaldini  

Coorientador: Prof. Dr. Valny Giacomelly Sobrinho 
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2. Questionário enviado às empresas 
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3. Questionário enviado às consultorias 
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