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RESUMO 
 
O elevado consumo de combustíveis de origem fóssil nas Usinas Termelétricas dos Sistemas Isolados, que 
representam quase a totalidade da geração naqueles sistemas, foi a motivação para o estabelecimento de ato 
legal incentivando a substituição da geração que utilizasse tal combustível por empreendimentos de geração a 
partir de fontes renováveis. Após a implementação do mecanismo de sub-rogação da Conta de Consumo de 
Combustíveis Fósseis – CCC, por intermédio da Lei n° 9.648, de 27 de maio de 1998, com alteração dada pela Lei 
nº 10.438, de 26 de abril de 2002, iniciou-se o processo de substituição das Usinas Térmicas existentes por 
empreendimentos de Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH’s, Usinas Térmicas que utilizam como combustível a 
biomassa e, mais recentemente, a interligação de localidades isoladas à malha de transmissão do Sistema 
Interligado Nacional. Espera-se que, com a maior utilização desse mecanismo, seja possível uma redução da 
despesa com a CCC dos Sistemas Isolados, prevista em R$ 3.316.513.066,94 para o ano de 2005, conforme 
estabelecido na Resolução Normativa ANEEL nº 144, de 24 de janeiro de 2005. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
 
CCC,SUB-ROGAÇÃO, SISTEMAS ISOLADOS.  

1.0 - INTRODUÇÃO 
 
A Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis – CCC foi criada, inicialmente, para cobrir os gastos de 
combustível com a geração termelétrica das Usinas do Sistema Interligado. Posteriormente, esse benefício foi 
estendido às termelétricas localizadas nos Sistemas Isolados, onde o atendimento à carga é realizado, quase que 
na sua totalidade, por geração termelétrica, com a utilização de combustível de origem fóssil. 
Isto porque, os custos com geração, notadamente os associados ao consumo de combustível, são elevados. 
Portanto, a lógica de aplicação da CCC está voltada a garantir que os consumidores dos sistemas isolados não 
sejam onerados excessivamente por não terem acesso à energia em condições semelhantes àquela disponível no 
Sistema Interligado Nacional. 
O crescimento da carga, aliado a um parque térmico antigo e à falta de mecanismos que induzissem a uma 
utilização mais eficiente do combustível, resultou numa despesa para a CCC que, em 2004, atingiu o montante de 
2,6 bilhões de Reais dos Sistemas Isolados.  
O gráfico a seguir apresenta a evolução dos dispêndios com a CCC dos Sistemas Interligado Nacional e Isolado, a 
partir do qual observa-se, além de uma tendência crescente do consumo total, uma redução dos custos com a 
CCC dos Sistemas Interligados, a partir do ano de 2002. Esse decréscimo ocorreu em virtude de comando da Lei 
n° 9.648, de 1998, que determinou a redução, a partir de 2002, na proporção de 25% ao ano na cobertura dos 
custos com combustíveis, até sua extinção em 31 de dezembro de 2005. Vale lembrar que, de acordo com a 
mesma lei, a CCC para os Sistemas Isolados permanece reembolsando 100% do combustível até o ano de 2022. 
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GRÁFICO 1 – EVOLUÇÃO DA CCC 
 
 
O elevado consumo de combustível subsidiado implica numa série de problemas graves, dentre os quais pode-se 
destacar:  
i) um custo elevado aos consumidores de todas as regiões do país, visto que a CCC dos Sistemas Isolados é 
rateada entre todos os consumidores finais do Sistema Elétrico Brasileiro;  
ii) a falta de motivação, por parte dos agentes responsáveis por essa geração, em promover a eficientização do 
parque existente; e 
iii) a falta de perspectiva de auto-sustentabilidade desses sistemas devido ao custo elevado da geração na região 
economicamente menos desenvolvida do país. 
Diante disso, ficava evidente a necessidade da implantação de um mecanismo que incentivasse a substituição da 
geração térmica por outro tipo de geração de energia elétrica a partir de recursos naturais renováveis ou, ainda, a 
interligação das localidades atendidas por geração termelétrica ao Sistema Interligado Nacional, através de 
circuitos de transmissão.  

2.0 - O MECANISMO DE SUB-ROGAÇÃO DA CCC. 
 
A Lei nº 9.648, de 1998, extinguiu a CCC para os Sistemas Interligados, mantendo o mecanismo por mais quinze 
anos para os Sistemas Isolados. Concomitantemente, criou o mecanismo da sub-rogação da CCC, que previa a 
utilização da sistemática dessa conta por PCH’s e empreendimentos de geração de energia elétrica a partir de 
fontes eólica, solar ou biomassa que viessem a serem implantados em sistemas isolados e substituíssem a 
geração térmica que utilizasse derivados de petróleo. 
Em 26 de abril de 2002, por intermédio da Lei nº 10.438, foi alterado o prazo de vigência da CCC nos Sistemas 
Isolados para 20 anos e, além disso, foram inseridas modificações no mecanismo da sub-rogação da conta. A 
partir dessa Lei, passou a se beneficiar da sub-rogação a geração de energia elétrica a partir de gás natural e, 
especialmente, qualquer empreendimento que promovesse a redução do dispêndio atual ou futuro da CCC dos 
sistemas elétricos isolados. 
A ANEEL, ao regulamentar o mecanismo da sub-rogação, estabeleceu, na Resolução nº 146, de 14 de fevereiro 
de 2005, as seguintes condições e prazos para a concessão do benefício: 
I - Empreendimentos com direito ao benefício: 

− Pequenas Centrais Hidrelétricas;  
− geração de energia elétrica a partir de fontes eólica, solar, biomassa ou gás natural;  
− empreendimentos de transmissão ou distribuição de energia elétrica; e 
−  outros empreendimentos que comprovadamente provoquem a redução do dispêndio 

da CCC; 
II – O benefício será pago mensalmente sendo que a primeira parcela ocorrerá no mês subseqüente à entrada em 
operação do empreendimento; 
III – O benefício total corresponderá a 75% do valor total aprovado do empreendimento; 
IV – Para cada empreendimento será estabelecido o número de parcelas mensais necessárias para o reembolso 
do valor total do benefício; 
V – O pagamento do benefício está limitado a abril de 2022, independentemente do número de parcelas 
estabelecidas para o empreendimento; 
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VI - O cálculo do valor das parcelas mensais será feito de forma que seja pago, ao empreendedor, um percentual 
do valor que seria gasto pela CCC para o reembolso de combustível necessário à geração da mesma quantidade 
de energia elétrica fornecida pelo empreendimento, no mesmo período. 

3.0 - RESULTADOS OBTIDOS 
 
O primeiro empreendimento a solicitar o benefício da sub-rogação foi a PCH Monte Belo, localizada no Município 
de Alta Floresta D’Oeste, Estado de Rondônia. No ano de 2001, quando de sua entrada em operação, era previsto 
o atendimento, a partir da energia elétrica gerada por essa usina, de uma carga da ordem de 2,85 MWmédio. Até 
então, o atendimento era realizado por central termelétrica, que utilizava óleo diesel como combustível a um custo, 
para a CCC, de R$ 4,6 milhões ao ano. Esse valor corresponde ao valor gasto com o combustível necessário à 
geração da energia elétrica, ou seja, 7,48 milhões de litros de óleo diesel. Considerando que a sistemática de 
reembolso da CCC vigorará até 2022, essa central, desconsiderando o crescimento natural do mercado e o 
aumento do preço do combustível, representaria um ônus para a CCC superior a R$ 100 milhões, no período de 
2001 a 2022. Esse valor foi obtido considerando o preço do óleo diesel em 2001 durante todo o período. 
O início da operação comercial da PCH Monte Belo, significou, além da indiscutível melhora na confiabilidade e na 
qualidade do atendimento à população local, uma redução no dispêndio da CCC da ordem de R$ 93 milhões. Isso 
porque, a PCH recebeu um total de R$ 8,3 milhões a titulo de sub-rogação da CCC, distribuídos em 21 parcelas. 
Caso não houvesse substituição da central termelétrica pela PCH, o gasto anual com combustível montaria a R$ 
4,6 milhões, durante os 22 anos em que ainda seria possível o reembolso de combustíveis fósseis nos Sistemas 
Isolados, totalizando R$ 101,2 milhões. 
 
A Tabela 1 apresenta os empreendimentos de geração já beneficiados pela sub-rogação da CCC.  
 
 
 

TABELA 1 – Empreendimentos de geração beneficiados com a sub-rogação da CCC 
 
Empreendimento Localização Potência 

Instalada 
(MW) 

Energia de 
Referência (ER) 

(MWh/mês) 

Parcelas Valor recebido 
(milhões de 

Reais) 
PCH Monte Belo Alta Floresta 

D’Oeste – RO 
 

4 
 

2.078 
 

21 
 

8,265 
PCH Altoé II Cerejeiras – RO 1,1 562 18 3,383 
UTE Itacoatiara Itacoatiara – AM 9 4.200 23 31,593 
PCH Cabixi II Comodoro –MT 2,8 1.317 21 12,583 
PCH Santa Lúcia II Sapezal – MT 7,03 4.670 11 9,325 

 
 

Além dos empreendimentos supra mencionados, outros foram enquadrados para fins de recebimento do 
benefício, sem ter dado início a sua operação comercial: 
 
 
 

TABELA 2 – Empreendimentos de geração autorizados que ainda não entraram em operação comercial 
 

 
Empreendimento Localização Potência 

Instalada (MW) 
Energia  

(MWh/mês) 
Parcelas Investimento 

(milhões de 
Reais) 

PCH Faxinal II Aripuanã – MT 30 1.366 37 18,914 
PCH Saldanha Alta Floresta 

D’Oeste - RO 
 

4,8 
 

2.482 
 

16 
 

13,791 
 

PCH Rio Branco 
Alta Floresta 
D’oeste - RO 

 
6,9 

 
2.817,7 

 
(*) 

 
17,278 

(*) Benefício autorizado com base na nova regulamentação 
 
 
 
No ano de 2004, foram aprovados os primeiros projetos de interligação de localidades isoladas ao SIN, por meio 
de circuitos de transmissão/distribuição, conforme tabela a seguir: 
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TABELA 3 – Empreendimentos de transmissão/distribuição beneficiados com a sub-rogação da CCC 
 

Empreendimento Localização Tensão (KV) 
Comprimento 

(Km) 

ER 
(MWh/mês) 

Parcelas Investimento 
(milhões de 

Reais) 
LT Campo Novo 

do Parecis/ 
Brasnorte 

Campo Novo do 
Parecis - MT 

138 KV 
186 Km 

876 43 13,716 

LT Brasnorte/Faz. 
Cortes/Juara/Juína 

Brasnorte/Juara/Juína 
MT 

138 KV 
235,14 Km 

4.905,6 19 49,928 

RDR Cap. Poço/ 
N.E. do Piriá 

N. E. do Piriá – PA 34,5 KV 
70 Km 

355 8 0,989 

RDR SE Rio 
Maria/Bannach 

Bannach – PA 34,5 KV 
72 Km 

85 48 1,505 

 
O benefício mensal, por princípio, deve reembolsar ao empreendimento, no máximo, 90% do valor mensal que 
seria pago pela CCC para o reembolso do combustível utilizado na geração de energia elétrica necessária ao 
atendimento da localidade em estudo. 

4.0 - PROJETOS EM ANÁLISE NA ANEEL 
 
Além dos empreendimentos referidos, em que o benefício já foi aprovado pela ANEEL, estão sendo analisados 
outros empreendimentos de geração e transmissão totalizando 275 MW de potência instalada e quase 2.000 Km 
de linhas, respectivamente. 
Ressalta-se que entre os empreendimentos de geração citados, encontra-se o AHE Santo Antônio, com 100 MW e 
a UHE Rondon II, com 73,5 MW. O pagamento do benefício a esses empreendimentos foi autorizado de acordo 
com o disposto no inciso III da Lei n° 9.648, de 1998, incluído pela Lei nº 10.438, de 2002. 
A aprovação de todos esses projetos poderia significar a desativação de, aproximadamente, 100 MW de potência 
instalada de centrais termelétricas, que representam um custo anual para a CCC superior a 1,5 milhão de reais. 

5.0 - PONTOS CRÍTICOS DA SUB-ROGAÇÃO 
 
Apesar das vantagens oferecidas pelo mecanismo da sub-rogação, até o momento não foi alcançado o êxito 
esperado com a utilização desse mecanismo. Existem alguns problemas cuja superação são imprescindíveis para 
que a sub-rogação seja, de fato, um mecanismo indutor da sustentabilidade econômica da geração de energia 
elétrica dos sistemas isolados. Dentre os problemas levantados, destacamos: 
i) Falta de interesse por parte das concessionárias em adquirir energia proveniente de PCH ou outros 
empreendimentos que utilizem fontes alternativas, obrigando-os a desativar geração térmica que utilize 
combustível reembolsado pela CCC; e 
ii) Falta de financiamento para os empreendimentos. O reembolso referente à sub-rogação só é iniciado após a 
entrada em operação comercial do empreendimento, cabendo ao empreendedor os recursos necessários à sua 
implantação ou a utilização de financiamento por terceiros, situação em que é exigido, como garantia, o contrato 
de venda de energia para as concessionárias locais, retornando ao problema apresentado no item anterior. 

6.0 - PERSPECTIVAS FUTURAS PARA A UTILIZAÇÃO DO BENEFÍCIO 
 
Dentre as áreas que compõem os sistemas isolados, duas delas despertam maior interesse, seja em virtude da 
carga que representam, seja pelas possibilidades de sua conexão ao SIN: 
- a cidade de Manaus, atualmente atendida pela Manaus Energia, onera a CCC em R$ 1,7 bilhões por ano para o 
atendimento de uma carga prevista da ordem de 5 milhões de MWh ano; e 
- a interligação do norte do Estado do Mato Grosso ao Estado de Rondônia, possibilitando o atendimento de 1,8 
milhões de MWh ano através do SIN, com um custo para a CCC de R$ 650 milhões por ano. 

 
6.1 Atendimento às cidades de Manaus e Macapá 
 
O Sistema Manaus é o maior dentre os isolados brasileiros, representando cerca de 46% do total do mercado de 
energia elétrica dos Sistemas Isolados. A cidade de Manaus possui, hoje, uma carga própria da ordem de 5 
milhões de MWh (596 MW médio), correspondendo a uma demanda máxima de 813 MW. Esse sistema dispõe de 
um parque gerador hidrotérmico com potência nominal de 1.150 MW, que representa uma potência efetiva de 
1.096 MW, atendida em parte (23%) por geração hidráulica proveniente da UHE Balbina. A parcela restante da 
carga é atendida por meio da geração térmica de 3 centrais: UTE Mauá, UTE Aparecida, UTE Electron. Além 
dessas, há plantas de geração de Produtores Independentes de Energia contratados pela Manaus Energia, quais 
sejam: El Paso e CGE, totalizando uma potência instalada de 846 MW. Juntas consomem, anualmente, 800 
milhões de litros de derivados de petróleo e 378 toneladas de óleo combustível, ao custo de 1,7 bilhões de Reais, 
segundo o Plano e Combustíveis dos Sistemas Isolados – 2005. Entretanto, há possibilidade de restrição na 
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geração térmica em virtude da elevada idade operacional de algumas unidades geradoras, reduzindo a 
capacidade efetiva de geração. 
O mercado atendido pelo sistema elétrico do Amapá é da ordem de 100 MW, abrangendo a capital do estado e 
região fronteiriça. O parque gerador é de origem hidrotérmica e possui capacidade instalada da ordem de 185 
MW, sendo 71 MW de natureza hidráulica e 114 MW de natureza térmica. Esta capacidade instalada, bem 
superior à demanda, é necessária uma vez que no período de hidrologia desfavorável, as usinas hidrelétricas 
geram um terço da capacidade nominal. É previsto um consumo, em 2005, de 125 milhões de litros de óleo diesel, 
ao custo de R$ 14 milhões. 
O Comitê Coordenador do Planejamento da Expansão dos Sistemas Elétricos – CCPE, definiu quais seriam as 
obras necessárias à integração dos sistemas isolados da região Amazônica (Amazonas e Amapá) ao Sistema 
Interligado Nacional, incluindo o atendimento às comunidades situadas à margem esquerda do Rio Amazonas. De 
acordo com o Programa Determinativo da Expansão da Transmissão – PDET, 2004-2008, essa integração se dará 
por intermédio de 2 circuitos em 500 KV entre Tucuruí e Manaus, passando por Jurupari, e um terceiro circuito, em 
230 kV, interligando Jurupari a Macapá. O investimento total preliminarmente estimado no PEDET, para esse 
empreendimento, é da ordem de US$ 1,3 bilhões, ou seja, R$ 3,7 bilhões. 
A partir de simulações realizadas com base no estabelecido na Resolução no 146, de 2005, que estabelece os 
prazos e critérios para a sub-rogação da CCC, pode-se verificar que empreendimentos de transmissão 
interligando grandes sistemas isolados ao Sistema Interligado Nacional – SIN teriam o retorno de 75% dos 
investimentos realizados, num prazo não superior a três anos. Como exemplo, pode ser analisado o caso da 
interligação do sistema da Manaus Energia.  
Ao se comparar o gasto previsto para o reembolso do combustível necessário ao atendimento das cidades de 
Manaus e de Macapá, em 2005, com o investimento previsto para a interligação Tucuruí/Manaus/Macapá, conclui-
se que apenas com a substituição do combustível esse custo poderia ser amortizado em cerca de 2,3 anos, se 
fosse utilizada a sub-rogação da CCC. Neste ponto é importante ressaltar que, em um segundo momento, 
diversas cidades localizadas nas proximidades do circuito de 500 KV, notadamente as localizadas na margem 
esquerda do Rio Amazonas, terão sua geração térmica local substituída pela energia proveniente do SIN, gerando 
um efeito multiplicador na economia de combustível. 
Os estudos de planejamento indicam a necessidade de início da operação comercial da interligação 
Tucuruí/Manaus em 2007, quando a carga atendida será de, aproximadamente, 1.100 MW. 
O atendimento à essa região deverá ser complementada com geração térmica utilizando-se o gás natural 
proveniente de Urucu. A disponibilização desse gás em Manaus depende da conclusão do gasoduto 
Urucu/Coari/Manaus, ou seja a implantação do trecho Coari/Manaus, visto que o trecho Urucu/Coari já está 
concluído. A implantação do gasoduto Coari/Manaus, com extensão de 417 Km, faz parte de um compromisso 
entre o governo do Amazonas e a Petrobrás e sua implantação permitiria uma sensível redução no dispêndio da 
CCC, visto que o preço desse combustível, ainda não definido, deverá ser 30% inferior ao preço dos combustíveis 
líquidos atualmente utilizados na geração térmica. A previsão para início da operação desse gasoduto é dezembro 
de 2006, com um investimento da ordem de R$ 900 milhões. 
 
6.2 Atendimento aos Estados do Acre e de Rondônia  
 
A distribuição de energia elétrica em todo o Estado de Rondônia é realizada pela CERON, que possui contratos de 
compra de energia com a ELETRONORTE e com Produtores Independentes de Energia de usinas hidrelétricas e 
termelétricas do Estado. Além disso, possui geração termelétrica própria a diesel e hidráulica proveniente da PCH 
Rio Vermelho. O Estado do Acre é atendido pela ELETROACRE, por meio de contratos de compra de energia 
com a ELETRONORTE e de geração térmica local. 
A carga própria de energia prevista para 2005 do Sistema Acre /Rondônia é de, aproximadamente, 2,3 mil MWh 
(264,7 MW médio) para uma demanda de 391 MW. O sistema de Rondônia é de natureza hidrotérmica, possuindo 
5 unidades hidráulicas da UHE Samuel e 12 unidades geradoras térmicas, totalizando 766 MW de potência 
nominal instalada. Já o Sistema Rio Branco é exclusivamente térmico, possuindo 24 unidades geradoras a óleo 
diesel, totalizando uma potência nominal instalada de 94,4 MW e efetiva de 78,2 MW, pertencentes à 
ELETRONORTE. 
Através da interligação do Estado do Mato Grosso ao Estado de Rondônia, via circuitos de transmissão em 230 
kV, será possível a desativação de pequenas centrais termelétricas existentes nas localidades situadas nos 
Estados de Rondônia e do Acre, com ganho de qualidade e de confiabilidade no atendimento a essas regiões 
assim como redução no consumo do combustível correspondente. Cabe lembrar que a interligação 
Acre/Rondônia, por intermédio de uma Linha de Transmissão em 230 KV, com 494 Km de extensão, apesar de 
estar em operação desde novembro de 2002, ainda não está sendo utilizada em toda a sua capacidade, por 
problemas com o governo daquele Estado, referentes à arrecadação de ICMS. A utilização plena da interligação 
permitiria a desativação de todo o parque térmico de Rio Branco. 
Outra vantagem decorrente da interligação do Estado de Rondônia ao SIN, seria uma melhor utilização da energia 
gerada pela usina termelétrica Termonorte II, que pode operar com dois combustíveis, óleo tipo PTE e gás natural. 
Da mesma forma que no sistema Manaus, existe a previsão de implantação do gasoduto Urucu/Porto Velho que 
irá suprir a UTE Termonorte II com um combustível mais barato que aquele ora utilizado. 
Referida central opera em ciclo combinado, sendo uma térmica competitiva que será despachada 
centralizadamente pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, não fazendo jus nesta condição ao 
reembolso da CCC. 



 

 

6

Assim, as interligações do norte do Mato Grosso ao sistema Rondônia, associada à interligação existente 
Acre/Rondônia, permitiriam a desativação de, aproximadamente, 85 MW médios de usinas térmicas nesses 
Estados, com a conseqüente desoneração da CCC em quase R$ 214 milhões anuais. 
O custo previsto para essa interligação é algo da ordem de R$ 390 milhões. Portanto, seriam necessários 3 anos 
para a amortização de 75% do investimento requerido. 

7.0 - NOVA REGULAMENTAÇÃO 
 
No intuito de aperfeiçoar os critérios estabelecidos na Resolução Aneel nº 784, de 2002, foi elaborada nova 
regulamentação que reforça os mecanismos de acompanhamento e de fiscalização dos investimentos realizados 
na construção e na instalação de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), centrais geradoras eólicas, usinas 
movidas  à energia solar e termelétricas a biomassa beneficiadas com os recursos da CCC. 
As principais alterações apresentadas pela Resolução nº 146, de 14 de fevereiro de 2005, são: 

− reajuste anual pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) do saldo do montante apurado 
para o benefício;  

−  evita a cumulatividade do mecanismo da sub-rogação com a tarifa de uso dos sistemas de 
transmissão para empreendimentos que vierem a ser licitados; 

−  Para os casos de substituição de central termelétrica, o limite mensal será estabelecido apenas 
para o primeiro ano de operação do empreendimento sub-rogado com base na geração média 
dos últimos doze meses da central substituída; e 

−  o direito de usufruir o rateio da sub-rogação da CCC pode ser dado como garantia à captação 
de recursos ou a obtenção de financiamento para a realização de investimentos. 

8.0 - CONCLUSÃO 
 
Do exposto, pode-se concluir que com a utilização do mecanismo da sub-rogação da CCC seria possível uma 
redução de despesas da ordem de R$ 1,5 bilhões por ano, com reflexo nas faturas de energia de todos os 
consumidores. A redução, que em última análise representa economia de recursos gastos pela sociedade, refere-
se à diferença entre o que seria gasto com o reembolso do combustível às usinas térmicas e os valores gastos 
com o ressarcimento dos investimentos em empreendimentos que substituam geração térmica nos sistemas 
isolados. A diferença resultante é calculada com base no período compreendido entre a implantação dos 
empreendimentos e a extinção do mecanismo de reembolso de combustíveis, previsto para 2022, além dos 
benefícios oriundos da conexão de localidades isoladas ao SIN 
Ademais, a CCC torna-se um fundo de financiamento para aplicação nesses projetos. Com a implantação de 
empreendimentos dessa natureza, o valor da CCC, atual e futuro, será reduzido permitindo a prática de tarifas 
menores aos consumidores de energia elétrica de todo o País. Os consumidores residentes na Amazônia Legal 
serão beneficiados duplamente, pois terão projetos mais eficientes que resultam em melhor qualidade de serviços 
e tarifas menores. Além disso, a medida também contribui para reduzir a importação de combustíveis e a emissão 
de gases de efeito de estufa, inserindo-se, portanto, nos objetivos do Protocolo de Kyoto. 
Com a entrada em vigor do Protocolo de Kyoto, os empreendedores de países desenvolvidos, grandes emissores 
de gases de efeito estufa, interessados em investir em projetos como os aqui assinalados, poderão se beneficiar 
duplamente, pois, além dos recursos recebidos a fundo perdido do programa brasileiro, poderão receber créditos 
que permitam aumentar suas emissões de carbono sem contribuir para que seus países ultrapassem o limite 
estabelecido pelo Protocolo. É, portanto, uma relação onde todos ganham, em especial a região amazônica. 
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