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Resumo: Este trabalho, sem a pretensão de esgotar o assunto, apresenta um estudo referente 
aos benefícios na implementação de projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(MDL), contemplados no Protocolo de Kyoto, como fator de contribuição para o 
desenvolvimento sustentável. O conceito emergente de desenvolvimento sustentável 
considera, para a contitinuidade da vida das espécies, um equilíbrio entre os aspectos 
econômicos, sociais e ambientais. O MDL trata-se, especificamente, de um mecanismo para 
ser aplicado em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, tendo o crédito de 
carbono como fator de negociação. No mercado de capitais o crédito de carbono é 
considerado por alguns autores como uma nova moeda ambiental. Metodologicamente, o 
artigo  foi desenvolvido utilizando o projeto NovaGerar como estudo de caso no setor de 
resíduos e na categoria de disposição desses resíduos sólidos urbanos em aterros. Como 
resultado, o estudo indicou, preliminarmente, que a implementação de projetos dessa 
natureza podem contribuir, no aspecto ambiental, para a redução do Gases causadores do 
Efeito Estufa, e nos aspectos econômicos e sociais, para a geração de recursos financeiros, e, 
inclusão social, emprego e renda respectivamente. 
Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável; Mecanismo de Desenvolvimento Limpo; 
Crédito de Carbono. 
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1. Introdução 
 O planeta apesar de sua extensa área e, inicialmente, incontáveis recursos naturais, é 
visto, atualmente, como uma esfera sensível a ações do ser humano por sua ânsia de riqueza 
no espectro econômico e, por conseguinte uma ameaça a própria espécie, se providências não 
forem tomadas no sentido de frear e reverter esse quadro. 
 Até a década de 70, as políticas e ações econômicas se orientavam pelo uso intensivo 
dos recursos, e se pautavam no aumento da produção, do consumo e da riqueza. A sustentação 
desse tripé era o desafio para o “desenvolvimento” da sociedade. (SILVA 2005). 
 No entanto, a escassez dos recursos, naturais somada a sua má administração, vem 
gerando situação inquietante em todos os setores e atividades, remetendo-se para discussões 
em que os recursos naturais e uma sociedade mais inclusiva passam, a ser vistos como a base 
de sustentação para um crescimento econômico.  
 Conforme António apud Buffara (2003, p. 39), o momento atual aponta, neste novo 
contexto sócio-econômico-ambiental, uma nova responsabilidade a ser assumida. Por 
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conseguinte, o papel social das organizações está-se redesenhando para  uma característica de 
agentes de transformação e influência na sociedade como um todo. 
 

2. O conceito de desenvolvimento sustentável 

  Historicamente o conceito de desenvolvimento sustentável vincula-se à preocupação 
na manutenção e na existência de recursos naturais para a continuidade das gerações futuras. 
 Nessa afirmativa, consagrou-se o conceito de desenvolvimento sustentável na 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento-Rio 92 citado por  
LAFER (1996, p.25) a saber: 

Une a preocupação com o meio ambiente à preocupação com a 
economia e à pobreza; realça que o desenvolvimento para ser 
sustentável, além de ser viável em sua dimensão econômica, 
precisa ser igualmente viável do ponto de vista do meio 
ambiente e das sociedades; visa ao reconhecimento dos outros, 
dos nossos contemporâneos, no espaço de um mundo comum 
com as futuras gerações na amplitude do tempo. 

 Apesar das economias poderem apresentar diferentes interpretações, elas deverão estar 
centradas no objetivo comum, inerente ao conceito de desenvolvimento sustentável e nas 
estratégias necessárias para sua execução. 
  Assim, o conceito de desenvolvimento sustentável está relacionado com a questão de 
desenvolvimento, ou seja, de fazer melhor (Dressner 2002, p. 65), e, sustentabilidade apóia-se 
na manutenção do ambiente. (BEEL & MORSE, 2003 P.2). 
 Ultramari (2003 p.10) vincula desenvolvimento com a conotação de progresso, de 
industrialização, de consumo e domínio técnico e científico. E, sustentável, no argumento de 
manutenção em equilíbrio. 
 Entre os discursos dos capitalistas e dos ambientalistas havia um ponto a ser 
convergido para um sentido conciliador que favorecesse a aceitabilidade política internacional 
e a realização de amplas coalizões de interesse. Neste sentido Drusek (apud Lima 2003 p. 
105) sugere que: 

 Num cenário de transnacionalização do capitalismo, 
submetidos à imperativos do mercado livre, da mobilização do 
capital e de governos comprometidos com políticas de 
privatização, o discurso do desenvolvimento sustentável só 
poderia obter sucesso se conseguisse demonstrar que a 
conservação ambiental promovia o crescimento dos negócios e 
da economia e não apenas que esses valores antagônicos 
podiam ser reconciliados. 

 Schmidheiny (2002) adverte que não é possível um desenvolvimento econômico sem 
prejuízo da natureza. Saber administrá-la é fator principal. Para uma boa gestão do 
desenvolvimento, deve-se aliar a utilização responsável dos recursos naturais disponíveis com 
as expectativas econômicas, gerando um benefícios para ambas  dimensões. Assim, o conceito 
ideológico que permeia a definição de desenvolvimento sustentável conciliando-se com a 
decisão de custo versus benefícios, retoma a necessidade de repensar como produzir e 
aproveitar de forma eficiente os recursos. (SILVA, 2005, pg 16). 
 A preocupação de como produzir, tornou-se mais relevante com o discurso 
ambientalista e a percepção dos principais agentes econômicos da máxima da economia: 
recursos escassos e necessidades ilimitadas. Implicando na limitação das perspectivas do 
crescimento contínuo da economia. Sendo assim, há maior necessidade de desenvolvimento 
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de novas tecnologias e formas de produção, que envolve otimização dos recursos e o uso de 
alternativas conscientes para uma melhor combinação, no sentido de maximizar o resultado 
benefício versus custo. 
 O Protocolo de Kyoto surge como uma das fontes que evidenciam as preocupações 
com as dimensões econômicas, sociais e ambientais apontadas no conceito supra citado. 
Trata-se de uma alternativa de criação de mecanismos relacionadas à mitigação dos gases  
causadores do efeito estufa, que emitidos em excesso na atmosfera provocam mudanças 
climáticas e afetam a vida no planeta, ocasionando danos ambientais, sociais e econômicos.  
 

3. O Protocolo de Kyoto como Alternativa para o Desenvolvimento Sustentável 

 O marco no entendimento de uma relação maior entre as dimensões ambientais, 
econômicos e sociais, foi a  terceira Conferência das Partes, realizada em Kyoto, em 1997.  
 Neste encontro ficou estabelecido que para a sustentabilidade, há a necessidade de 
determinar a capacidade de carga dos ecossistemas e criar um arcabouço institucional global 
que permita regular o acesso ao bem público como recurso comum, com critérios de 
eficiência econômica que levem em consideração a necessidade de diminuição das 
desigualdades sociais (DIAS, 2006. p 120). 
 Neste contexto, o Protocolo de Kyoto, implementado em 1997, estabeleceu em seu 
artigo 12 o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) o qual deve assistir os países 
incluídos ao Anexo I no cumprimento de compromissos quantificados de limitação e redução 
dos gases do Efeito Estufa (MCT, 2006). Neste trabalho as menções ao Anexo I referem-se ao 
Anexo I do Protocolo em questão. 
 Devido a altos custos de reestruturação nos setores produtivos nos países do Anexo I e 
outros fatores, flexibilizou-se reduções fora de seus territórios, pois como os gases se 
misturam no ar sua redução não precisa necessariamente ocorrer na geração (PERREIRA e 
MAY, 2003).  
Esta flexibilização envolve o investimento em projetos, nos países em desenvolvimento, que 
contemplem a sustentabilidade, ou seja, o crescimento econômico com o uso responsável dos 
recursos naturais nos sistemas produtivos e os impactos da organização sob os sistemas 
sociais nos quais opera.  
 Dessa forma, o conjunto deve atingir a meta global, tendo como base uma 
compensação para aqueles países que se comprometem com formas de reduções. No mercado 
de capitais essa compensação transforma-se numa moeda, identificada como crédito de 
carbono, que pode ser negociada, por entidades, de qualquer parte do mundo (GAZZONI, 
2006).  
 Neste artigo os aspectos sociais, econômicas e ambientais, relacionados ao conceito do 
desenvolvimento sustentável, estão inseridos nas discussões que seguem. 

4. O Efeito estufa e o reflexo nas mudanças climáticas  

 O efeito estufa é um fenômeno natural que ocorre a partir da concentração excessiva, 
na atmosfera, de gases, tais como vapor d’água (H2O), ozônio (O3), dióxido de carbono 
(CO2), metano CH4), óxido nitroso (N2O), clorofluorcarbonos (CFCs), hidrofluorcarbonos 
(HFCs) e perfluorcarbonos (PFCs). Esses gases são denominados gases de efeito estufa 
(GEE) por terem a capacidade de reter parte do calor na atmosfera, através da captação de 
raios solares, fazendo com que a temperatura média do planeta mantenha-se em níveis 
adequados para o desenvolvimento da vida (PERREIRA e MAY, 2003). 
 O desenvolvimento industrial e outras atividades econômicas de produção 
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intensificaram as emissões de alguns GEE, principalmente de CO2, provocando a 
concentração e o acúmulo dos mesmos na atmosfera. Uma vez que as reduções não ocorrem 
na mesma proporção que as emissões, a conseqüência é a intensificação do efeito estufa 
natural, provocando um crescimento na temperatura média da Terra. Esse fenômeno é o 
responsável pela mudança climática global (DIAS, 2006). 
 O termo mudança climática é utilizado para designar vários aspectos do efeito estufa, 
tais como: as causas da intensificação desse fenômeno natural, as conseqüências do 
aquecimento global, as medidas necessárias para prevenir ou minimizar esse aquecimento, as 
conseqüentes mudanças no clima da terra e as prováveis medidas que a humanidade deverá 
adotar para se adaptar a essa mudança (PERREIRA e MAY, 2003). 
 O efeito estufa natural, portanto, não é nocivo, mas a sua intensificação representa um 
grave problema para a humanidade, pois o acelerado consumo energético (principalmente 
carvão, gasolina e óleos minerais) acumulou nos últimos 250 anos, quantidade significativa de 
gases na atmosfera, que afeta a temperatura e o clima do planeta como um todo (DIAS, 2006). 
 Em função dessa mudança climática, Ferreira e May (2003) elencam possíveis 
conseqüências tais como: a elevação do nível dos oceanos; o derretimento de geleiras, calotas 
polares; mudança nos regimes de chuvas e ventos; formação de desertos e dificuldade de 
acesso à água potável; aumento do risco de incêndios, dentre outras.  
 
5. As mudanças climáticas e os efeitos sobre o meio ambiente e desenvolvimento  

 O desenvolvimento industrial e outras atividades econômicas de produção 
intensificaram as emissões de alguns GEE, principalmente de CO2, provocando a 
concentração e o acúmulo dos mesmos na atmosfera. Uma vez que as reduções não ocorrem 
na mesma proporção que as emissões, a conseqüência é a intensificação do efeito estufa 
natural, provocando um crescimento na temperatura média da Terra. Esse fenômeno é o 
responsável pela mudança climática global (DIAS, 2006). 
 O termo mudança climática é utilizado para designar vários aspectos do efeito estufa, 
tais como: as causas da intensificação desse fenômeno natural, as conseqüências do 
aquecimento global, as medidas necessárias para prevenir ou minimizar esse aquecimento, as 
conseqüentes mudanças no clima da terra e as prováveis medidas que a humanidade deverá 
adotar para se adaptar a essa mudança (PERREIRA e MAY, 2003). 
 Os principais gases causadores do efeito estufa e o tempo em que permanecem na 
atmosfera, contribuindo para o aquecimento global, estão evidenciados na figura 1. 

Gás Duração Origem 
Dióxido de Carbono (CO2 ) 120 anos Natural: oceanos, decomposição vegetal e respiração animal 

Humana: Combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás) 
Metano (CH4) 10 anos Natural: decomposição vegetal e animal 

Humana: resíduos gasosos, gado e produção de petróleo 
Óxido Nitroso (N2O) 150 anos Natural: decomposição sob a terra 

Humana: fabricação de fertilizantes e combustão de petróleo 
Fonte: US Dept. Of Energy apud Dias (2006) 
Figura 1 – Principais gases responsáveis pelo efeito estufa 

 
 O efeito estufa natural, portanto, não é nocivo mas a sua intensificação representa um 
grave problema para a humanidade, pois o acelerado consumo energético (principalmente 
carvão, gasolina e óleos minerais) acumulou nos últimos 250 anos, quantidade significativa de 
gases na atmosfera, que afeta a temperatura e o clima do planeta como um todo (DIAS, 2006). 
 Em função dessa mudança climática, Ferreira e May (2003) elencam possíveis 
conseqüências tais como: a elevação do nível dos oceanos; o derretimento de geleiras, 
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glaciares e calotas polares; mudança nos regimes de chuvas e ventos, furacões, ciclones, 
tempestades tropicais e inundações; formação de desertos e dificuldade de acesso à água 
potável; aumento do risco de incêndios, dentre outras. 
 Esse contexto propiciou crescente preocupação em nível mundial a cerca de uma 
possível mudança no padrão de funcionamento do sistema climático. 
 O marco principal relacionado com as preocupações relacionadas às mudanças 
climáticas foi a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(CNUMAD), realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992, na qual foi assinada a Convenção 
Quatro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (CQNUMC) por 155 países, 
denominados signatários, que entrou em vigor em 21 de março de 1994 (PERREIRA e MAY, 
2003; FIGUERES e IVANOVA, 2005). 
 Esta Convenção tem por objetivo alcançar índices de concentrações de gases, que 
provocam o efeito estufa na atmosfera, a níveis que não influenciem na alteração do sistema 
climático. Para tanto estabelece um processo de tomada de decisão coletiva entre as partes 
signatárias, propondo uma estratégia global para proteger o sistema climático para gerações 
presentes e futuras (PERREIRA e MAY, 2003; FIGUERES e IVANOVA, 2005). 
 A Conferencia das Partes (COP), órgão supremo da Convenção, dentre outras 
responsabilidades, tem como papel promover e revisar a implementação da Convenção, assim 
como verificar a efetividade dos programas de mudanças climáticas nacionais (BERTUCCI, 
2006).  
 A primeira Conferência das Partes (COP 1), realizou-se em 1995 na cidade de Berlim, 
Alemanha, cujo maior objetivo foi a discussão do fortalecimento das Convenção.  
 Na COP 2, sediada em Genebra, na Suíça, em 1996, foi assinada a Declaração de 
Genebra que contemplou acordo para a criação de obrigações legais, visando a redução de 
emissões  de CO2 ainda a ser celebrado na COP 3. 
 A Terceira COP foi realizada em Kyoto, no Japão em dezembro de 1997. Contou com 
a participação de mais de 150 países, dos quais 84 aprovaram e assinaram o documento 
denominado Protocolo de Kyoto (BERTUCCI, 2006). 

6. Protocolo de Kyoto e seus mecanismos de flexibilização 

 Neste Protocolo estabeleceu-se o compromisso dos países desenvolvidos em reduzir as 
emissões, segundo os níveis quantificados em 1990.  Estabeleceu-se, também, metas 
quantitativas de redução dos GEE e instrumentos para seu alcance efetivo pelos países 
signatários. O referido Protocolo passou a vigorar em 16 de fevereiro de 2006, três meses 
após a adesão da Rússia (DIAS, 2006; PERREIRA e MAY, 2003). 
 Os compromissos quantificados de limitação e redução de emissões foram 
estabelecidos de forma politicamente diferenciada às Partes do Anexo I, em que cada país 
ofereceu suas metas, as quais não guardam nenhuma relação de proporcionalidade com os 
níveis históricos e presentes de emissão (PERREIRA e MAY, 2003).  
 Para o alcance das metas de redução, pelos países signatários, o Protocolo inclui três 
instrumentos de flexibilização denominados Emissions Trade - ET (Comércio de Emissões); 
Joint Implementation – JI (Implementação Conjunta) e Clean Development Mechanism – 
CDM (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL). 
 O ET permite que dois países sujeitos às metas de redução de emissão negociem entre 
as partes o excesso de suas reduções. A redução de cada tonelada de carbono equivalente, ou 
seja, quantas toneladas de carbono correspondem à redução do gás que está sendo eliminado, 
gera uma Unidade de Quantidade Atribuída (UQA) que é o certificado de negociação deste 
mecanismo (BERTUCCI, 2006; UNIQIMICA, 2006).  
 Assim como no ET, na JI os interesses e os benefícios estão relacionados 
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exclusivamente aos países do Anexo I. Neste mecanismo de flexibilização, um país pode 
desenvolver projetos que levem a redução de emissões em outro país, no qual os custos de 
redução sejam mais baixos. Para esta modalidade o certificado de negociação é a Unidade de 
Redução de Emissão (URE) (STRECK, 2005). 
O único instrumento que envolve países em desenvolvimento, não inclusos no Anexo 1 como 
é o caso do Brasil, é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo criado por iniciativa brasileira. 
A lógica dessa modalidade é contribuir para a sustentabilidade de países em desenvolvimento, 
pelo uso de recursos financeiros e da adoção gradativa de “tecnologias limpas” transferidos 
pelos países do Anexo 1 (BERTUCCI, 2006; MCT, 2006).  
 Tais recursos devem ser destinados a projetos que ofereçam benefícios reais, 
mensuráveis e de longo prazo para mitigação do aquecimento global. Essas iniciativas 
gerariam créditos de redução para os países financiadores e ao mesmo tempo ajudariam os 
países em desenvolvimento. 
 Para efeitos do MDL, as atividades integrantes de um empreendimento que tenham 
por objetivo a redução das emissões de gases de efeito estufa e/ou a remoção de CO2, são 
consideradas project activities. Esses projetos podem ser direcionados para conservação de 
áreas naturais protegidas, reflorestamento, florestamento, iluminação eficiente, eficiência 
energética nos processos industriais entre outros (BERTUCCI, 2006; DIAS, 2006). 
 Quando validados tais projetos, esses passam a gerar superávit de contenção de 
emissão, denominados crédito de carbono. Segundo Gazzoni (2006) essa nova moeda 
ambiental, “assume um valor de mercado, flutuando ao sabor da Lei da Oferta e da Procura”. 
 O certificado de negociação desse mecanismo é a Redução Certificada de Emissões 
(RCE), havendo a possibilidade de utilizar os RCEs obtidos durante o período de 2000 à 
2008, para auxiliar no cumprimento das reduções estabelecidas durante o período de 2008 à 
2012. 

7. Os Projetos de MDL e o Crédito de Carbono 

 Para serem validados, existem basicamente duas modalidades de projetos de MDL 
considerados elegíveis perante as regras do Protocolo de Kyoto: 
a) Projetos Florestais 
As atividades que visam a remoção de CO2 da atmosfera e estão relacionados ao uso da terra, 
referem-se aos projetos florestais. As áreas elegíveis, á luz do Protocolo de Kyoto, para 
florestamento e reflorestamento devem comprovar que não apresentavam cobertura florestal 
até o ano-referência de 1989 (BERTUCCI, 2006).  
O tempo de duração de um projeto desta natureza é definido por um prazo máximo de 30 anos 
ou de 20 anos, havendo a possibilidade para mais duas renovações por igual período, podendo 
atingir até 60 anos, dependendo do tipo de floresta e dos ciclos de plantio e colheita 
(UNIQIMICA, 2006). 
b) Projetos Não-Florestais  
São projetos cujas atividades objetivam a redução da emissão de gases do efeito estufa. Para 
esta modalidade, o Protocolo relaciona os setores e as categorias para potenciais projetos de 
MDL (MCT, 2006): 
− Setor de energia: queima de combustível (setor energético, indústria de transformação e 

construção, transporte, outros) e emissões fugitivas de combustíveis (combustíveis sólidos, 
petróleo e gás natural, outros); 

− Setor de processos: industriais (mineradoras, químicas, de metais, produção e 7consumo de 
halocarbonos e hexafluereto de enxofre); 

− Setor agrícola: fermentação entérica, cultivo de arroz, manejo do solo, queimadas e queima 
de resíduos agrícolas e outros; 
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− Setor de resíduos: disposição em aterros, tratamento de esgoto, incineração de resíduos, 

outros. 
 Entre os projetos não-florestais de redução, Bertucci (2006) exemplifica os projetos de 
substituição de combustíveis, fontes alternativas de eletricidade, aterros sanitários e co-
geração por biomassa, por uso de fontes e combustíveis renováveis, a partir de resíduos 
industriais e animais além de projetos que objetivem o aumento de eficiência enegética de 
matrizes poluidoras. 
 As negociações das RCEs, referentes aos projetos, ocorrem através de mecanismos 
centralizados com organizações de bolsas de mercadorias e de futuros, semelhante as 
negociações tradicionais para commodities agrícolas, de energia e financeiro. Atualmente, os 
créditos de carbono estão sendo comercializados pela European Climate Exchange e Chicago 
Climate Exchange.  
 A perspectiva, segundo Esparta, é a comercialização de US$ 10 bilhões em créditos de 
carbono ao ano, entre 2008 e 2012, sendo o Brasil responsável por 10% dessas vendas 
(VALOR ECONÔMICO, 2002). 
 Em todo o mundo, existem 244 projetos aprovados segundo os critérios do Protocolo 
de Kyoto. Desses projetos, 74 são brasileiros, 54 indianos e 14 chineses. Os 74 projetos 
brasileiros já aprovados acumulam um total de créditos de 130 milhões de toneladas de CO2, 
nos cálculos da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima (IZIQUE, 2006). 
 O Brasil não tem obrigação de redução das emissões, neste primeiro período de 
compromisso que compreende os anos de 2008 a 2012, mas tem potencial para implantação 
de projetos de MDL. No entanto, necessita de investimentos que poderão ser oriundos dos 
países desenvolvidos, signatários ao Protocolo, e que possuem o compromisso com a redução 
dos GEEs.  
 O primeiro projeto de MDL aprovado pela ONU foi o Nova Gerar, um aterro sanitário, 
em Nova Iguaçu (RJ), que tem por objetivo usar o gás metano liberado na decomposição do 
lixo para produzir energia elétrica (IZIQUE, 2006). Há estimativas de reduções das emissões 
na ordem de 30 milhões de toneladas, podendo representar no mercado de crédito de carbono 
um valor de US$ 150 milhões, para os projetos de Nova Iguaçu (RJ) e de Salvador (BA), 
ambos relacionados a aterro (GAZZONI, 2006). 

8. Projeto NovaGerar e o MDL no Brasil 

 Exemplo de parceria para investimentos em projetos de MDL no Brasil é a 
NovaGerar, que se constitui de uma joint venture entre a EcoSecurities, empresa financeira 
inglesa especializada em projetos de MDL e créditos de carbono e, a S.A. Paulista que atua no 
segmento de construção e gerencia a maior estação de transferência do lixo doméstico da 
América do Sul (FERNANDEZ, 2004).  
 O projeto que tem por título “Projeto NovaGerar de conversão de gases de aterro em 
energia dentro do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL)”, supracitado, foi um dos 
primeiros a ser elaborado e o primeiro validado dentro dos moldes do MDL.  
Originou-se em 2001 e adaptou-se às metodologias do Project Design Document – PDD, 
sendo enviado para o Executive Board da ONU, responsável pelos assuntos de mudanças 
climáticas (UNFCCC).   
 Recebeu a carta de aprovação do governo brasileiro em julho de 2004, reconhecendo o 
projeto como contribuidor para o desenvolvimento sustentável do país. A carta é um dos 
documentos necessários  para o registro no Executive Board, órgão máximo da ONU. Em 
setembro de 2004, foi o primeiro projeto brasileiro e um dos primeiros no mundo a receber o 
registro pelo referido órgão. 
 O projeto contempla o Aterro Sanitário de Adrianópolis e o Lixão de Marambaia, 
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situados no município de Nova Iguaçu, RJ.  
 O biogás gerado em aterros é rico em metano (aproximadamente 50%) que, segundo 
estudos do Painel Científico para Mudanças Climáticas - IPCC da ONU, tem um potencial de 
aquecimento 21 vezes maior que o gás carbônico (FERNANDEZ, 2004).  
 O NovaGerar tem como objetivo a redução da emissão do metano, um dos gases do 
efeito estufa o qual recebe um tratamento, para que não se misture ao oxigênio e torne-se um 
biogás. A canalização do biogás constitui-se de fonte renovável de matéria-prima na geração 
de energia.  
 Segundo o Projeto NovaGerar outros benefícios agregarão o desenvolvimento 
sustentável, tais como (FERNANDEZ, 2004): 
− Construção do Aterro Sanitário de Adrianópolis e Recuperação do Lixão de Marambaia, 

resultando em recuperação paisagística e no recolhimento e tratamento do chorume; 
− Geração de emprego, renda na região, inclusão social de ex-catadores do antigo lixão da 

Marambaia, alcançado pela instalação da nova central de disposição de resíduos;  
− Parcerias com a prefeitura e as escolas, em projetos de educação ambiental; 
− Geração de eletricidade a partir de uma fonte renovável; 
− Transferência de tecnologia britânica na geração de energia a partir do biogás; 
− Aporte de capital externo pelos compradores das RCEs; 
− Pioneirismo e Fonte de Motivação: primeiro projeto aprovado de geração de energia em 

aterro sanitário, encorajando outros locais na busca de melhor aproveitamento de seus 
recursos.  

8.1 Linhas de Base do Projeto NovaGerar e os Créditos de Carbono 

 O cenário de linha de base é definido como o cenário futuro mais provável na ausência 
da atividade do projeto de MDL (FERNANDEZ, 2004). De posse deste conceito, foram 
desenvolvidas metodologias para calcular as emissões geradas pelos resíduos, caso o projeto 
não fosse implantado.  
 Os valores estimados para o cenário de linha de base, sem a implantação do projeto, se 
constitui da emissão de 19.510.119 toneladas de CO2 sendo 17.910.109 relativas a liberação 
de metano e 1.600.010 relativas a operação do sistema elétrico. 
 O NovaGerar contempla as reduções dos GEEs nas formas de incineração do metano 
gerado nos aterros e na geração de energia, a partir de uma fonte renovável. Com a 
implantação o projeto prevê a redução de 16.610.999 toneladas de CO2  em 21 anos. 
As reduções, fato gerador dos créditos de carbono, atraiu a  Holanda que fechou contrato com 
a empresa, por intermédio do Banco Mundial (BIRD), para a compra dos créditos gerados até 
2012 (CONPET, 2005).  
 Para geração das RCEs o monitoramento é imprescindível, pois é a partir dos dados 
coletados nesta fase que se quantifica os créditos gerados. O valor a ser recebido pelo 
NovaGerar terá por base a medida em toneladas equivalentes de gás carbônico. Para tanto o 
monitormanto das medições ocorre 24 horas ininterruptas (CONPET, 2005).  
Segundo Dias (2006, p. 124), o crédito recebido até 2005, foi para reduzir 2000 toneladas de 
metano e a meta da empresa é obter R$35 milhões de reais, em crédito de carbono, até 2012.  

9. Considerações finais. 

 A interferência do ser humano junto a natureza para o desenvolvimento industrial e de 
outras atividades econômicas, contribuiu para a intensificação das emissões de alguns GEEs, 
principalmente de CO2, provocando a concentração e o acúmulo dos mesmos na atmosfera. 
Como conseqüência desse desequilíbrio, constata-se mudanças climáticas de efeitos 
catastróficos para a humanidade. 
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 O Protocolo de Kyoto tem como principal objetivo minimizar os impactos dos GEEs 
com a redução das emissões, estabelecendo compromissos entre os países desenvolvidos, 
propondo percentuais e períodos para o atendimento das metas. Criou uma motivação 
econômica com o MCC e possibilitou a flexibilização utilizando-se do MDL.   
 Essa flexibilização oportunizou aos países pertencentes ao Anexo I, investirem em 
projetos que podem contribuir para o desenvolvimento econômico das nações signatárias não 
Anexo I. Como os projetos podem gerar créditos para os países com compromissos de 
reduções dos GEEs, vislumbra-se oportunidade para que o Brasil participe ativamente deste 
Mercado. 
 O caso NovaGerar evidenciou as possibilidades de desenvolver e implementar projetos 
dessa natureza, como mola propulsora para o desenvolvimento sustentável em países como o 
Brasil. O referido projeto aprovado e ainda em fase de implementação permitiu grandes 
vantagens para o país até o momento, tais como: investimento em recuperação de áreas 
degradadas (caso do lixão de Marambaia) e a transferência de tecnologia limpa contribuindo 
para o desenvolvimento sustentável (caso do Aterro Sanitário de Adrianópolis).    
 A implementação de projetos dessa natureza podem contribuir, no aspecto ambiental, 
para a redução do Gases causadores do Efeito Estufa; nos aspectos econômicos a geração de 
recursos financeiros e lucratividade; e nos sociais, emprego e renda.  
 Como agente transformador o projeto NovaGerar demonstra que é possível é possível 
obter benefícios ao criar uma nova consciência sobre as formas adequadas de tratamento dos 
lixões.   
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