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RESUMO 
 

Desde a década de 90 quando a questão ambiental envolvendo as mudanças 
climáticas foi debatida no âmbito internacional até os dias de hoje, mudanças 
significativas ocorreram em torno deste tema. Hoje para cientistas, pesquisadores e para 
a sociedade, o aquecimento global e suas implicações para o planeta já não são mais 
teorias futuristas, mas sim algo concreto que caso não seja combatido e controlado pode 
causar danos irreparáveis em um período bem inferior que antes se pensava.   

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) representa uma das opções 
desenvolvidas pelos países signatários do Protocolo de Kyoto, e vem chamando a 
atenção por apresentar soluções econômicas e sustentáveis para as necessidades de 
redução das emissões mundiais de gases do efeito estufa. O Brasil é atualmente um dos 
principais participantes do MDL no mundo concentrando 9% das atividades em todo 
mundo. Em relação à distribuição dos 274 projetos instalados no país, as regiões sul-
sudeste concentram aproximadamente 67% das atividades MDL. Apesar de toda 
concentração hoje a Região Amazônica que representa apenas 12% das atividades, 
surge como uma Região de grande potencial para o desenvolvimento de projeto.  

Este trabalho pretende através da análise das iniciativas já existentes na Região 
Amazônica, gerar dados e informações como, por exemplo, localização dos projetos, 
escopos setoriais, reduções de emissões, que auxiliem na análise presente da atividade 
MDL na Região assim como nos futuros projetos na região.  
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Palavras-chaves: Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), Região 
Amazônica, Protocolo de Kyoto, Créditos de Carbono e Escopo Setorial. 
 
ABSTRACT 
 

Since the decade of 90 when the environmental issue involving climate change 
was worldly discussed until today, significant changes occurred around this theme. 
Today for scientists, researchers and to society, global warming and its implications for 
the planet are not more futuristic theories, but something concrete that if not combated 
and controlled can cause irreparable damage in a much lower period than before 
previously thought. 

The Clean Development Mechanism (CDM) is one of the options developed by 
the countries signatories of the Kyoto Protocol, and has been drawing attention to 
present economic and sustainable solutions to the needs of reducing global emissions of 
greenhouse gases. Brazil is currently one of the main participants in the CDM in the 
world concentrating 9% of the activities worldwide. Regarding the distribution of 274 
projects installed in the country, the regions south-southeast concentrated approximately 
67% of CDM activities. In spite of that concentration today the Amazon Region 
represents only 12% of the activities, although inception to be a region of great potential 
for the development of project activities. 

This work intends through the analysis of existing initiatives in the Amazon 
Region, generate data and information such as location of the projects, sectoral scope, 
emissions reductions, which will help in the analysis of the CDM activity in the region 
as well as in the future projects in the Amazon Region. 

 
Key Words: Clean Development Mechanism (CDM), Amazon Region, Kyoto 
Protocol, Carbon Credits and Sectoral Scope. 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

Em 1992 foi estabelecida a criação da Convenção Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas durante o Rio 92 na cidade do Rio de Janeiro com o 
objetivo de debater e propor soluções para o problema do efeito estufa e suas 
conseqüências para o mundo. A mudança climática global é um dos principais 
problemas ambientais enfrentado pela humanidade no século XXI, sendo esta causada 
principalmente pela intensificação do efeito estufa no planeta, o qual é causado 
principalmente pela concentração de determinados gases na atmosfera terrestre, os 
chamados de Gases do Efeito Estufa (GEE). 

Em 1994 entrou em vigor a proposta das Nações Unidas estabelecida através da 
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, no qual alguns 
países (basicamente os industrializados) comprometeram-se em adotar políticas que 
visavam à redução das emissões de GEE. Em relação às medidas adotadas desde a 
criação da Convenção Climática, destaca-se a criação, em 1997, do Protocolo de Kyoto, 
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que estabeleceu a necessidade de países industrializados e em transição para economias 
de mercado reduzirem suas emissões de GEE (CQNUMC). 

Sobre os impactos do aquecimento sobre o planeta, em 2007 foi divulgado um 
segundo relatório que indicava um cenário ainda mais devastador em relação aos 
divulgados anteriormente, onde tanto o meio ambiente e a economia mundial seriam 
severamente afetados caso medidas concretas em relação à diminuição da temperatura 
global não fossem adotadas.  

A partir da elaboração do Protocolo de Kyoto foi criado um mecanismo que 
permitisse aos países incluídos no ANEXO I1

   Neste contexto que o Brasil encontra-se como um dos principais responsáveis 
pelas reduções de emissão de gases do efeito estufa e pela obtenção de reduções 
certificadas de emissões, além de possuir potencial significativo na emissão de RCEs e 
consequentemente redução das emissões de GEE para a atmosfera.  

 reduzirem seus níveis de emissões sem 
comprometer o desenvolvimento de suas economias.  Entre tais mecanismos destaca-se 
o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), o qual consiste em que cada tonelada 
de CO2 (dióxido de carbono) deixada de ser emitida ou retirada da atmosfera por um 
país em desenvolvimento poderá ser negociada no mercado mundial, criando um novo 
atrativo para a redução das emissões globais (Rocha, 2003). Assim empresas e países 
constantes do ANEXO I que não alcançassem suas metas de redução poderiam alcançá-
las através da compra de “Reduções Certificadas de Emissões” (RCEs), também 
conhecidas por Créditos de Carbono.  

 
2. Aquecimento Global, Mudanças Climáticas na Região Amazônica. 
 

O relatório apresentado pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC) em Bruxelas no ano de 2007 (CQNUMC, 2007), adverte a 
comunidade mundial sobre os possíveis efeitos catastróficos do aquecimento global 
sobre o meio ambiente e a população mundial. Dentre as possíveis conseqüências 
destaca-se o efeito sobre regiões como a África Subsaariana indicando que no ano de 
2020 até 250 milhões de habitantes enfrentarão a escassez de água, além de em alguns 
países a produção de alimentos poderá ser reduzida pela metade. O estudo também 
aponta para efeitos desastrosos para a região mediterrânea do continente europeu que 
enfrentará verões mais quentes e desequilíbrios no inverno.  

O mesmo relatório divulgado em 2007 pelo IPCC também traça um panorama 
desfavorável para a região amazônica, afirmando que a mudança climática global 
provocaria em um dos piores cenários o desaparecimento da Floresta Amazônica até 
2080. Além de ser detentora da mais vasta biodiversidade mundial, a floresta amazônica 
também possui importância estratégica na retenção e absorção de CO2 na superfície 
terrestre. Segundo Manzi (2007), a Floresta Amazônica possui um estoque carbono de 
aproximadamente cem bilhões de toneladas e um seqüestro de carbono via fotossíntese 

                                                 
1 Fazem parte do Anexo I os países industrializados que eram membros da Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico em 1992 mais os países classificados como economias de transição. A 
lista completa dos países membros do Anexo I podem ser encontrados no site 
http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/annex_i/items/2774.php .   

http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/annex_i/items/2774.php�
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na ordem de 300 a 600 milhões de toneladas por ano. Porém o desflorestamento da 
Floresta Amazônica surge como uma das principais causas de emissão de carbono para 
a atmosfera, sendo as estimativas de emissões via desflorestamento estão entre 150 e 
400 milhões de toneladas de carbono anualmente.  
 
3. Gases do Efeito Estufa 
 

Emitidos principalmente pelas atividades ditas antrópicas, como a queima de 
combustíveis fósseis, produção industrial, aterros sanitários e desflorestamento, os gases 
passíveis de serem classificados como Gases do Efeito Estufa, e consequentemente 
considerados na emissão de créditos de carbono, são: o dióxido de carbono (CO2), o 
metano (CH4), os hidrofluorcarbonos, os perfluorcarbonos, óxido nitroso (N2O) e o 
hexafluoreto de enxofre.  

O dióxido de carbono é considerado o mais relevante justamente por ser o GEE 
mais abundante na atmosfera (tabela 1). Sua emissão dá-se principalmente pela queima 
de combustíveis fósseis e pelo desflorestamento.  

 
 
 
Tabela 1 – Causas de Emissão dos Gases do Efeito Estufa.   

Gases do Efeito Estufa Principais Causas de Emissão 

Dióxido de Carbono 
Na indústria da eletricidade, na geração termelétrica 
baseada na queima de combustíveis fósseis, tais como o 
carvão e o óleo combustível. 

Metano 
Decomposição da matéria orgânica em lixões e em aterros 
sanitários, processos de mineração de carvão, atividade 
pecuária e extração de gás. 

Óxido Nitroso Fabricação de fertilizantes 
Hidrofluorcarbonos e 
Perfluorcarbonos 

Processos de refrigeração e nos aparelhos de ar 
condicionados 

Hexafluoreto de Enxofre  Produção de magnésio, e utilizado como fluido dielétrico. 
Fonte: UNESA (2005). 
 
4. O Protocolo de Kyoto e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) 

Adotado em 1997 pelos países membros do Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudanças Climáticas, o Protocolo de Kyoto estabeleceu que tanto os países 
industrializados, como os países com em transição para uma economia de mercado, 
deveriam reduzir em 5,2% (CQNUMC) as suas emissões de GEE em relação aos níveis 
registrados em 1990, comprovando as devidas reduções entre os anos de 2008 e 2012. 

O MDL foi um dos processos estabelecidos pelo Protocolo de Kyoto que tinham 
por objetivo minimizar o custo monetário dos países do Anexo I que deveriam limitar 
suas emissões. Além de reduzir os impactos econômicos dos países membros do Anexo 
A, o MDL tinha por objetivo a transferência de tecnologia e promoção do 
desenvolvimento sustentável dos países que não estão inclusos no Anexo I. O MDL 
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possibilitaria que os projetos desenvolvidos em países não membros obtivessem 
benefícios econômicos com a redução de emissões de GEE. 
 
5. Projetos MDL no Brasil e na Região Amazônica 
 

De acordo com dados de março de 2008, (CQNUMC) já haviam 3.103 projetos 
inseridos em algum ciclo de projetos do MDL no mundo. Deste total, 891 projetos já 
estavam registrados no Comitê Executivo do MDL, órgão máximo de aprovação dos 
projetos.  

Dentre o total de projetos em determinado estágio do ciclo de projetos o Brasil 
ocupa a terceira colocação dentre os países com maior número de projetos, respondendo 
por 274 projetos (9%) sendo 121 já registrados pelo comitê executivo. Em relação ao 
total de projetos que estão em alguma etapa de validação, em primeiro lugar está a 
China com 1048 projetos e em segundo Índia com 874 projetos. Nesta posição o Brasil 
responderia hoje por 6% do valor de reduções de gases até dezembro de 2012, data do 
vencimento do primeiro ciclo do MDL.  

 
 

 
 
Tabela 2 – Distribuição de Projetos MDL no Brasil por escopo setorial 

 
Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia (2008). 
 

Analisando a tabela 2 pode-se observar uma relativa concentração no número de 
projetos no Brasil em relação ao escopo setorial. Observando a coluna quatro, é possível 
observar que o escopo setorial referente a projetos destinados a geração de energia 
elétrica representam 62% do número total de projeto. Já em relação à redução anual de 
emissão (coluna cinco), também é possível observar a mesma concentração, onde 
apenas os projetos de geração elétrica, aterro sanitário e suinocultura concentram 76% 
das todas as reduções de emissão alcançadas por projetos desenvolvidos no Brasil. 

(1) 
 

 (2) 
 

 (3) 
 

 (4) 
 

 (5) 
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Em relação aos projetos desenvolvidos na Região Amazônica o Estado do Mato 
Grosso com nove por cento de participação no número projetos brasileiros (4ºcolocado) 
e o único representante significativo da Região. Estados como Pará e Amazonas 
ocupam apenas as décima quarta e décima oitava colocação entre os estados brasileiros 
em volume de projetos, sendo que cada estado segundo dados do Ministério da Ciência 
e Tecnologia possuem apenas dois projetos cada um aprovados pela Comissão 
Interministerial de Mudança Global no Clima, órgão nacional responsável pelo registro 
dos projetos no território brasileiro.  

Quanto à potencialidade dos projetos desenvolvidos na Região Amazônica 
destacam-se os projetos voltados para o setor energético, gestão de resíduos e 
exploração florestal. No caso da exploração florestal, Da Silva e Junior (2006) destacam 
a possibilidade do uso de grandes áreas já desmatadas serem utilizadas para projetos de 
seqüestro de carbono, pois a proximidade destas áreas com as principais rodovias seria 
um componente significativo no processo decisório, tornando os projetos mais atraentes 
sob ponto de vista econômico. Isto devido à possibilidade de se implantar um projeto de 
seqüestro de carbono na região amazônica a um baixo custo inicial e operacional. 
 
6. Reduções Certificadas de Emissões (RCEs) 
 

O MDL permitiu que países não-membros do Anexo I conquistassem benefícios 
econômicos através da redução de emissões de GEE. Tais reduções foram denominadas 
como Reduções Certificadas de Emissões (RCEs), que poderiam assim serem 
comercializadas no mercado internacional de carbono.  

Também denominadas como Créditos de Carbono, as RCEs representam a 
comprovação de que uma tonelada de dióxido de carbono equivalente (tCO2e) deixou de 
ser emitida na atmosfera terrestre. Porém, o termo dióxido de carbono equivalente não 
se refere, exclusivamente, à redução nas emissões de CO2, pois este termo pode ser 
empregado para qualquer GEE listado no Anexo A do Protocolo de Kyoto (Batista, 
2007). 

Em seu terceiro artigo, o Protocolo de Kyoto determina que a tonelada de 
carbono equivalente seja a medida utilizada para a realização do cálculo de RCEs, 
definida pelo produto da massa física do GEE (em toneladas) dividido pelo seu 
Potencial de Aquecimento Atmosférico (GWP), que por sua vez representa a capacidade 
de um gás armazenar calor na atmosfera em relação à capacidade do dióxido de 
carbono. A tabela 3 apresenta os GEE e os respectivos GWP. 

 
Tabela 3 – Potencial de Aquecimento dos Gases do Efeito Estufa (GWP) 

Gases do Efeito Estufa 
(GEE) 

Simbologia Potencial de Aquecimento Atmosférico 
(GWP) 

Dióxido de Carbono CO2 1 
Metano CH4 21 

Óxido Nitroso N2O 310 

Hidrofluorcarbonos 
HFC 23 11700 
HFC 125 2800 
HFC 134a 1300 
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HFC 152a 140 

Perfluorcarbonos CF4 6500 
C2F6 9200 

Hexafluoreto de Enxofre SF6 23900 
Fonte: UNESA (2005) 
 
Onde, tCO2e = tGEE x GWP;  
 

Por exemplo, um projeto hipotético que reduzisse em 10 toneladas a emissão do 
gás metano na atmosfera. Como o gás metano possui um GWP igual a 21 temos que o 
equivalente em toneladas de gás carbono total do projeto seria de 210 toneladas, ou seja, 
o GWP do gás metano vezes o total do gás que deixaria de ser emitido em decorrência 
do projeto. Assim 210 também seriam o total de reduções certificadas de emissão 
geradas pelo projeto.  
 
7. Agentes e Ciclos de Execução de um Projeto MDL 
 

A fim de assegurar o bom funcionamento do MDL, foi criada uma estrutura 
institucional responsável, onde cada autoridade ou órgão criado possui funções e 
objetivos muito bem determinados. Entre os principais órgãos controladores criados 
estão o Comitê Executivo, Autoridade Nacional Designada (AND) e Entidades 
Operacionais Designadas (EOD).  

Subordinado à Conferência das Partes, o Comitê Executivo é o órgão 
encarregado de supervisionar o funcionamento do MDL. A Emissão de RCEs, o 
estabelecimento e aperfeiçoamento das metodologias que definem a linha de base e o 
monitoramento das atividades dos projetos propostos estão entre suas funções.  

A AND é o órgão estabelecido por cada país que não consta no Anexo-B, que 
tem por objetivo aprovar os projetos propostos dentro de seu país, informar sobre a 
voluntariedade dos envolvidos e se o projeto contribui para o desenvolvimento 
sustentável do país hospedeiro. Para o Brasil, o órgão responsável para tais funções é a 
Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, órgão vinculado ao Ministério 
de Ciência e Tecnologia. As EOD são instituições credenciadas junto ao Comitê 
Executivo e designadas pela Conferência das Partes para validar a atividade dos projetos 
MDL, verificar e certificar as reduções de emissões de um projeto.  

 
Figura 1: Etapas do Ciclo de aprovação dos projetos MDL. 



 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
Rio Branco – Acre, 20 a 23 de julho de 2008 

Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural 
 

 
Fonte: Fundação Getúlio Vargas, 2007. 
 
Em seu trabalho, Batista (2007) resume os ciclos de execução de um projeto 

MDL em seis etapas principais, representadas de forma simplificada na figura 1. No 
esquema indicado é possível observar todas as etapas e agentes envolvidos, iniciando-se 
com a elaboração de um documento de concepção do projeto (1), no qual deve constar 
de uma descrição detalhada das atividades propostas pelo projeto, assim como a 
metodologia empregada para o cálculo da sua linha de base e outras informações e 
características peculiares a cada projeto.  

A segunda etapa corresponde à aprovação (2) pela AND e a Validação (2) do 
projeto pela EOD. Tais ações objetivam atestar a contribuição do projeto paro o 
desenvolvimento sustentável do país, o caráter voluntário das partes envolvidas, e a 
confirmação das características técnicas e ambientais atestadas pelo documento de 
concepção do projeto. Após as validações pela AND e EOD, o projeto é registrado pelo 
Comitê Executivo, que pode aceitar diretamente ou solicitar uma revisão do relatório de 
validação.  
 Uma vez que o projeto proposto é registrado (3), suas atividades devem ser 
monitoradas (4) e as reduções nas emissões de GEE são anualmente medidas. A etapa 
do monitoramento é feita de acordo com o plano determinado pelo Documento de 
Concepção do Projeto. Esta etapa é de responsabilidade dos próprios desenvolvedores 
do projeto.  

Aliada ao monitoramento ocorrerá a verificação e certificação (5) das reduções 
alcançadas pelo projeto. Uma segunda EOD é responsável por verificar e certificar as 
reduções e emissões declaradas pelos desenvolvedores do projeto. Por fim cabe ao 
Comitê Executivo realizar a emissão das RCEs que poderão ser negociadas e utilizadas 
para que países do Anexo B atinjam suas cotas de redução de emissão (6).   
 
8. Adicionalidade e Cálculo da Linha de Base 
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Ao se propor a implantação de um projeto MDL, tem-se a necessidade de 

calcular o impacto do mesmo sobre as emissões GEE na atmosfera. O cenário que 
representa as emissões antrópicas de GEE caso o projeto em questão não fosse 
implantado representa a definição do termo Linha de Base. Considerando-se todas as 
características dos gases e fontes enumeradas no Anexo A do Protocolo de Kyoto e 
contempladas pela atividade do projeto. Mostra-se na Figura 2 as definições tanto da 
linha de base como adicionalidade de projetos MDL. 

A linha tracejada indica o cenário na ausência do projeto, sendo o valor de x as 
emissões de GEE em tal situação. Já o valor y demonstra o nível de emissões de GEE 
quando é feita a opção pelo projeto. A adicionalidade será exatamente a diferença entre 
as emissões calculadas na situação sem adoção do projeto (x) e as emissões no caso de 
adoção do projeto (y). 

 
Figura 2: Linha de Base e Adicionalidade de projetos MDL. 

Fonte: Batista, 2007. 
A linha de base uma vez calculada permite estimar as reduções alcançadas pela 

implantação de um projeto MDL. A redução alcançada por um projeto também é 
conhecida como Adicionalidade de um projeto MDL, sendo um projeto considerado 
como adicional quando suas emissões de GEE são inferiores aos valores estabelecidos 
pela Linha de Base do Projeto.  
 Existem determinados indicadores que permitem atestar a adicionalidade de 
projetos MDL citados por Batista (2007) em seu trabalho: Indicador Tecnológico, de 
Investimentos, de Barreiras e Regulatório.  
 O Indicador Tecnológico, estabelece se o projeto em questão utiliza de 
tecnologias ou procedimentos que vão além da prática habitual da indústria ou setor, 
sendo assim considerado adicional por incentivar a superação de barreiras tecnológicas. 
O indicador de investimentos determina se o projeto seria realizado na ausência dos 
incentivos econômicos propostos pelo MDL.  

O projeto também é considerado adicional quando elimina ou tende a superar 
qualquer barreira de informação, isto caracteriza o indicador de barreiras. O Indicador 
Regulatório testa a situação onde caso comprove-se que o projeto seja conseqüência 
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obrigatória, direta ou indireta, de alguma lei ou regulamento do país hospedeiro ele é 
classificado como não adicional. 
 
9. Comercialização de Créditos de Carbono 
 

Atualmente existem três modelos bem consolidados de comercialização de 
RCEs. Trata-se dos Modelos Unilateral, Bilateral e Multilateral. O Modelo Unilateral 
transfere todos os custos e riscos referentes ao projeto, certificação e funcionamento ao 
país hospedeiro do projeto, não havendo nenhum envolvimento de países do Anexo B 
do Protocolo de Kyoto.  
 O Modelo Bilateral de comercialização transfere parte dos investimentos 
necessários ao desenvolvimento do projeto para agentes de países Anexo B juntamente 
com agentes do país hospedeiro. A propriedade sobre as RCEs produzidas ficariam 
divididas de acordo com a participação de cada agente nos investimentos. 
 Por ultimo, o Modelo de Comercialização Multilateral contempla principalmente 
a inclusão dos chamados fundos de carbono no desenvolvimento dos projetos, captando 
recursos e financiando projetos que sejam capazes de atender à demanda por RCEs.  
 
10. Riscos Envolvidos nos Projetos MDL 
 

Dentre os principais riscos que envolvem os projetos MDL destacam-se três 
detalhados por Batista (2007) em seu trabalho: risco inerente ao próprio Protocolo de 
Kyoto e ao MDL, risco técnico e o risco referente aos preços futuros das  RCEs nos 
mercados internacionais. 

A alta complexidade administrativa e a burocracia envolvendo as diferentes 
esferas e agentes de aprovação de projetos MDL destacam-se, assim como o próprio 
Protocolo de Kyoto, que tem seu primeiro compromisso que irá vencer em 2012 e 
dependerá do sucesso de projetos e reduções efetivas de emissões de GEE para 
fortalecer as premissas defendidas pelo Protocolo de Kyoto e o mecanismo MDL. 

 O risco técnico refere-se ao nível de reduções alcançadas pelo projeto que no 
caso poderiam provocar uma produção de RCEs inferiores àquelas fixadas no contrato 
impossibilitando que contratos de compra e venda de créditos de carbono possam ser 
efetivados. 
 
11. Metodologia e Análises Realizadas 
 

O trabalho se realizou através do levantamento de todos os projetos MDL que 
estão sendo desenvolvidos na Região Amazônica. Foram considerados os projetos que 
estavam em qualquer uma das fases do ciclo de validação dos projetos MDL. O 
levantamento dos projetos foi realizado tanto nos arquivos do Comitê Executivo, órgão 
máximo de aprovação dos projetos, como também na Comissão Interministerial de 
Mudança Global do Clima, órgão responsável pela aprovação e registro dos projetos na 
esfera nacional. 

Os projetos desenvolvidos na Região Amazônica foram estudados através da 
análise dos Documentos de Concepção de Projeto (DCP).  No documento de concepção 
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do projeto foi possível encontrar informações fundamentais do projeto além de 
peculiaridades de cada projeto. 

Este trabalho não teve por objetivo a análise em relação a possíveis incrementos 
econômicos provenientes da venda das RCEs, assim a análise esteve restrita aos 
aspectos qualitativos dos projetos desenvolvidos na Região. 

A tabela 4 representa os dados e informações coletadas de todos os projetos 
instalados na Região Amazônica. 

 
Tabela 5: Dados e Informações Analisadas 
Análise dos Dados Projetos 
  Região Amazônica 
Local de instalação X 
Escopo Setorial X 
Status de Aprovação X 
Total de RCEs geradas após o término do ciclo X 
Duração do Projeto X 
 
11.1. Documento de Concepção do Projeto (DCP) 
 

Dentre os documentos que serão utilizados no desenvolvimento do trabalho, o 
DCP será utilizado tanto no levantamento dos projetos MDL instalados na Região 
Amazônica como na obtenção de informações e dados de cada projeto. 
 O DCP é o documento inicial submetido à AND para avaliação e posterior 
aprovação, ou no caso de falha o projeto é recusado e enviado de volta à entidade 
coordenadora / gerenciadora do projeto para que as devidas correções. 
 De acordo com as normas estabelecidas no MDL, o DCP deve conter as 
seguintes informações relacionadas ao projeto:  
a) Descrição geral das atividades do projeto. Nesta seção deverão ser incluídas 
informações como titulo e descrição da atividade do projeto, participantes, descrição 
técnica, local da atividade do projeto, tecnologia a ser empregada, explicação sucinta de 
como as emissões antrópicas de GEE serão reduzidas, além da quantia estimada das 
reduções de emissão durante o período de obtenção dos créditos e financiamento 
público da atividade do projeto. 
 
b) Aplicação de uma Metodologia de análise da Linha de Base. O nome da metodologia 
aplicada, justificativa da escolha e descrição de como a metodologia escolhida é 
utilizada no contexto do projeto estão incluídas. 
 
c) Duração da atividade do projeto e período de obtenção dos créditos.  
 
d) Aplicação de uma metodologia e de um plano de monitoramento, constando além do 
nome da metodologia, justificativa de escolha e tabela com dados que deverão ser 
coletados para monitorar as atividades do projeto. Neste item o nome da pessoa / 
empresa responsável pelo monitoramento também deve estar incluído. 
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e) Estimativa de GEE por fonte.  
 
f) Impactos Ambientais. Toda documentação sobre a análise dos impactos ambientais 
deve estar incluída junto com o DCP, incluindo impactos transfronteiriços. 
 
g) Comentário dos atores. Deve conter basicamente a descrição do processo de convite e 
compilação dos atores locais. 

 
Por fim o DCP consta de quatro anexos que indicando os dados para contato 

com os participantes do projeto, informações sobre financiamento público, informações 
de linha de base e plano de monitoramento.   
 Todos os DCP que já estão em fase de aprovação dentro do ciclo MDL podem 
ser encontrados no próprio site do Ministério da Ciência e Tecnologia, onde constam 
apenas os projetos que são desenvolvidos no território brasileiro 
(http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/4007.html). Já no site da própria 
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas há o espaço 
destinado ao MDL, onde também podem ser encontrados os DCP já aprovados pela 
AND (http://cdm.unfccc.int/index.html). 
 
12. Análise dos Resultados 
 
12.1. Considerações sobre os resultados 
 
 É preciso ressaltar novamente que este trabalho tem por objetivo analisar 
quantitativamente as características das poucas atividades presente no território 
amazônico, fornecendo um panorama geral do comportamento da atividade MDL até 
então. Através da análise dos projetos aprovados pela Comissão Interministerial de 
Mudança Global no Clima e pela Comissão Executiva da Convenção Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, foi possível encontrar na Região 
Amazônica 15 projetos já registrados, 17 projetos em ciclo de validação e 1 projeto 
rejeitado pelo Comitê Executivo do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Somando 
as atividades já registradas e aquelas que estão em processo de validação, a região 
amazônica concentra atualmente apenas 12% das atividades MDL no território 
brasileiro. 
 Dentre as 32 atividades encontradas, 11 são projetos que possuem parte das suas 
atividades dentro da região amazônica, porém também possuem atividades em outras 
localidades fora da região. Esse é o caso dos projetos de “Recuperação de metano em 
atividades agrícolas e agroindustriais” representados, por exemplo, por projetos de 
biodigestão de resíduos provenientes de granjas suínas.  
 Como tais projetos agregam diversas propriedades agrícolas, espalhadas por até 
cinco estados diferentes, essas atividades serão excluídas das análises quantitativas 
envolvendo as reduções de emissões, devido à incapacidade de determinar a 
contribuição das propriedades localizadas na região amazônica no total de emissões 
reduzidas pelo projeto. Outros dois projetos apresentaram atividades em estados 
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diferentes, porém por serem ambos estados pertencentes à Região Amazônica, estes 
foram considerados nas análises de redução de emissão.  
 
12.2. Distribuição das Atividades MDL na Região Amazônica 
 
 Os projetos que estão em desenvolvimento na Região Amazônica estão 
distribuídos no território da Amazônia brasileira de acordo com a figura 3. 
 
Figura 3. Projetos MDL na Região Amazônica Brasileira. 

  
Fonte: MCT e UNFCCC, 2008. 
 
 Na figura 3 estão os estados e as localidades que possuem atividades MDL 
sendo desenvolvidas. Os marcadores vermelhos representam os locais onde são 
desenvolvidos os projetos MDL, e os marcadores amarelos representam os municípios 
onde estão as propriedades agrícolas ou agroindustriais participantes dos projetos de 
recuperação de metano no estado do Mato Grosso. São projetos que possuem atividades 
em outros estados fora da região amazônica. O estado do Tocantins apesar de apresentar 
um projeto em desenvolvimento, não foi apontado no mapa, pois o “Projeto de MDL do 
Grupo Rede” é desenvolvido em várias localidades dentro dos estados do Tocantins e 
Mato Grosso. 

Mesmo dentro da própria região Amazônica foi possível observar uma 
concentração das atividades MDL no estado do Mato Grosso. Com 25 projetos sendo 
desenvolvidos o estado concentra 25 atividades MDL, aproximadamente 72% das 
atividades MDL em toda região amazônica. Em segundo lugar com apenas 4 projetos 
ou 13% das atividades, está o estado de Rondônia. Os demais estados com apenas 5 
projetos,  representam 15% dos demais projetos. A concentração dos projetos MDL na 
região amazônica pode ser observada na figura 4.  
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Figura 4. Distribuição das Atividades MDL na Região Amazônica por estado. 
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Fonte: MCT e UNFCCC, 2008. 
 
 Analisando a figura, além da concentração dos projetos, é possível perceber a 

ausência de estados como Amapá, Acre, Maranhão e Roraima, que não possuem 
nenhuma atividade MDL nem ao mesmo em estágio de análise e validação. 
 
12.3. Escopo Setorial e Características dos Projetos 
 
 Em relação ao escopo setorial dos projetos pesquisados pode-se afirmar que os 

projetos da região amazônica seguem o mesmo padrão do restante das atividades no 
Brasil, onde os projetos de geração de energia elétrica (a partir de fontes renováveis ou 
não renováveis) representam a maioria dos projetos. Os 10 projetos de recuperação de 
gás metano através de atividades agrícolas e agroindustriais também são destaque na 
região, estando concentrados até então apenas no estado do Mato Grosso. Na figura 5 
mostra-se a distribuição dos projetos MDL na região amazônica de acordo com o 
escopo setorial em que a atividade se encaixa. 
 
Figura 5. Distribuição do número de Projetos MDL na região amazônica em relação ao 
escopo setorial. 
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Fonte: MCT e UNFCCC, 2008.  
 
 Uma particularidade observada entre os projetos está a presença de um projeto 
MDL pertencente à categoria de Produção de Metal. Trata-se do “Projeto de Reduções 
de Emissões de PFC na ALBRAS, Alumínio Brasileiro S.A.” localizado na cidade de 
Barcarena no estado do Pará. Este é o único projeto MDL de produção de metal no país 
e é responsável pela redução anual de 80.286 toneladas de CO2. Este projeto já foi 
aprovado pela Agência Nacional Designada e atualmente aguarda validação por parte 
do Comitê Executivo do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Divisão entre projetos de Grande e Pequena Escala. 
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Projetos MDL de Grande e Pequena Escala na 
Região Amazônica
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Fonte: MCT e UNFCCC, 2008. 

Em relação ao tamanho dos projetos observou-se a superioridade de projetos de 
grande escala em relação aos projetos de pequena escala, onde 19 projetos foram 
concebidos como projetos de grande e 13 projetos de pequena escala (figura 6).  
 
12.4. Status de Validação 
 
 Na figura 7 mostra-se a situação em que os projetos desenvolvidos na região 
amazônica se encontram dentro do ciclo de aprovação e do MDL.  
 
Figura 7. Status de Aprovação dos Projetos MDL na Região Amazônica. 
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Fonte: MCT e UNFCCC, 2008. 
 
 Na figura pode-se observar a presença de um projeto rejeitado pelo Comitê 
Executivo do MDL, como mencionado anteriormente. Os projetos que já foram 
registrados pelo Comitê Executivo do MDL, representam principalmente os projetos de 
recuperação de gás metano proveniente de atividades agropecuárias. No total 9 das 10 



 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
Rio Branco – Acre, 20 a 23 de julho de 2008 

Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural 
 

atividades pertencentes a este escopo setorial já foram registradas pelo órgão máximo 
do MDL.  
 Os projetos já aprovados pela AND são encaminhados para análise e 
validação final por parte da Comissão Executiva do MDL, como determina o ciclo de 
aprovação. Os projetos que estão em revisão, ainda estão na esfera nacional de 
aprovação e após serem revisados serão analisados pela AND. 
 
12.5. Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) 
 
 Em relação às emissões de GEE reduzidas pelas atividades dos projetos MDL na 
região amazônica, os projetos de recuperação de gás metano por estarem distribuídos 
por outros estados não foram incluídos na análise. Sendo assim, os 21 projetos 
desenvolvidos exclusivamente na região são responsáveis pela redução de 18.670.207 
toneladas de CO2 equivalente ao final do período de créditos.  
 Comparando os números da região com o restante do Brasil (37.377.311 
tCO2/ano) a região amazônica contribui com apenas 5,44% (2.033.332 tCO2/ano) das 
reduções anuais de emissão. Entre os projetos pesquisados o “Projeto de Gás de Aterro 
Sanitário de Manaus” é o principal projeto em termos de toneladas de CO2 equivalente 
que deixam de ser emitidas para a atmosfera, com um total de 910.835 créditos de 
carbono emitidos por ano aos seus participantes. 
 
13. Conclusões 
 
 Como foi possível perceber através da análise dos resultados, a Região 
Amazônica permanece como uma valiosa fronteira para o desenvolvimento de 
atividades MDL no território brasileiro. Com apenas 21 projetos “exclusivamente” 
amazônicos, a região segue os mesmo padrão da região centro-sul em relação aos 
escopos setoriais da maioria dos projetos nacionais, ou seja, projetos voltados ao setor 
energético e para a mitigação do gás metano emitido pelas atividades agropecuárias.  
 A concentração de projetos no estado do Mato Grosso também reforça a 
constatação feita no parágrafo anterior. Entre as observações sobre o potencial de 
crescimento das atividades MDL na região amazônica pode-se destacar a análise dos 
projetos da região por escopo setorial. Atualmente existem metodologias consolidadas 
pelo Comitê Executivo do MDL para 15 escopos setoriais: 
 

• Setor de Energia (fontes renováveis / não renováveis); 
• Distribuição de energia; 
• Demanda de energia; 
• Indústrias Manufatureiras; 
• Indústrias Químicas; 
• Construção; 
• Transporte; 
• Mineração; 
• Produção de Metais; 
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• Emissões fugitivas de combustíveis; 
• Emissões fugitivas a partir da produção e consumo de halocarbonetos e 

hexafluorido de enxofre; 
• Uso de solventes; 
• Manuseio e eliminação de resíduos; 
• Reflorestamento e Arborização e; 
• Agricultura. 

 
Dos possíveis escopos setoriais o Brasil possui projetos em atividade em 9 dos 

15 escopos, enquanto a região Amazônica concentra atividades em apenas 4 escopos 
setoriais diferentes. Entre as reais possibilidades de expansão da atividade MDL na 
Região Amazônica destaca-se os projetos de reflorestamento. De acordo com dados 
do Ministério do Meio Ambiente, somente no ano 2006-2007 foram desmatados 
11.224 km2 na Região Amazônica. Com os incentivos fornecidos pelo MDL, e além 
de favorecer as emissões de CO2 através do projeto em si, as áreas já devastadas 
poderiam ser gradualmente recuperadas favorecendo a biodiversidade e a 
manutenção do ecossistema amazônico. 

Outras atividades bastante desenvolvidas na região como a mineração e 
produção de metais são exemplos de atividades que podem ser exploradas no âmbito 
do MDL, além das indústrias manufatureiras e químicas instaladas na região.  

No contexto do ciclo de validação dos projetos a região amazônica apresenta um 
bom histórico de aprovação de projetos. Apenas um projeto até então foi rejeitado 
pelo Comitê Executivo do MDL e dos 17 projetos restantes, 15 já foram aprovados 
pela AND e estão aguardando apenas a análise e parecer do Comitê Executivo.  

Mesmo com a aproximação do fim do primeiro compromisso estipulado pelo 
Protocolo de Kyoto e os demais riscos envolvendo as atividades do MDL no mundo, 
a atividade MDL na região amazônica continua sendo uma importante fronteira a ser 
explorada. Este trabalho buscou demonstrar através do levantamento do número de 
projetos ligados ao MDL e algumas das suas características, que o potencial de 
crescimento dessas atividades na região é possível. Independentemente das aptidões 
regionais a determinada atividade econômica, existem inúmeras possibilidades a 
serem exploradas na região, seja no setor energético, nas indústrias, na agricultura, 
extrativismo ou reflorestamento, a principal questão é que os benefícios fornecidos 
pelo MDL são reais e a região amazônica possui plenas condições para desfrutá-los 
também. 
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