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Resumo:  

Os projetos de redução de Gases do Efeito Estufa (GEE) devem 

ter como objetivo complementar a geração de cobenefícios 

para o desenvolvimento sustentável. Pesquisas realizadas em 

países em desenvolvimento vêm apontando limitações desses 

projetos para consecução desse objetivo. Considerando que o 

setor energético desempenha um papel crítico para a redução 

dos GEE, o propósito desta tese é analisar oportunidades e 

desafios para a ampliação dos cobenefícios gerados pelos 

projetos de MDL de energia eólica do Nordeste brasileiro. A 

pesquisa privilegia estratégias e técnicas de pesquisa 

qualitativa e divide-se em cinco fases metodológicas, 

culminando com uma comparação entre análises ex-ante e ex-

post e a análise das oportunidades e desafios para ampliação 

dos cobenefícios gerados. Os resultados mostram a 

importância da realização de estudos de cobenefícios de após a 

implementação dos projetos de MDL, pois os cobenefícios 

declarados (análise ex-ante) foram muito inferiores aos 

percebidos na pesquisa de campo (análise ex-post). Os 

menores co-benefícios foram a melhoria da gestão da água na 

área de influência do projeto, a prevenção da poluição do solo, 

as melhorias na saúde e segurança e a transferência de 

tecnologia. As maiores oportunidades de aumento dos co-

benefícios surgem do processo de licenciamento ambiental, do 

fortalecimento da Responsabilidade Social Corporativa e da 

possibilidade de conciliar a geração eólica com outras 

atividades econômicas. Os maiores desafios são a melhoria da 

gestão da água para as comunidades, a ampliação da 

participação dessas comunidades nos projetos, a melhoria da 

sua saúde e segurança e o aumento da transferência de 

tecnologia. 
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