Projetos do MDL com Energia e
Resíduos

Objetivo
Obter capacitação para identificar e avaliar a
elegibilidade de projetos de redução de emissões de
Gases de Efeito Estufa que envolvam o setor
energético e o manejo e destinação de resíduos

Principais etapas dos projetos de
Redução de Emissões
– Identificação das oportunidades (originação)
– Avaliação inicial e estudo de elegibilidade
• Metodologia(s) aplicável(veis)
• Qualificação e quantificação (determinação do cenário de linha de base e
demonstração de adicionalidade)
• Disponibilidade de tecnologias aplicáveis

– Estudo de viabilidade:
•
•
•
•

Técnica
Regulatória
Legal
Financeira e econômica

– Preparo de um PIN (Project Idea Note)
– Documento de Conceito do Projeto (DCP)

Revisão de Conceitos Fundamentais
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
(MDL)

Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL)
Parte Anexo I
(com limite de emissão)
Emissões atuais de GEE de
uma Parte Anexo I

País não Anexo I
(sem limite de emissão)

RCEs
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Emissões de uma
Parte Anexo I
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Fonte: Adaptado de CDM Ilustrado v.8.0

Os países em
desenvolvimento
se beneficiam dos
projetos que geram
RCEs

As Partes Anexo I
adquirem as RCEs
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o cumprimento de
parte de suas
metas de redução
de emissões

Unidades de
Quantidade
Atribuída
(AAUs) para a
Parte Anexo I

Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo (MDL)
Requerimentos de elegibilidade dos projetos do MDL:
• Ser voluntário
• Contribuição para o desenvolvimento sustentável (conceito)
- Contribuição para a sustentabilidade ambiental local
- Contribuição para o desenvolvimento das condições de trabalho e a
geração líquida de empregos
- Contribuição para a distribuição de renda
- Contribuição para capacitação e desenvolvimento tecnológico
- Contribuição para a integração regional e a articulação com outros
setores

Ciclo dos Projetos de MDL
Participantes
do Projeto

Elaboração do
DCP

(1) CP MDL – Consideração
Prévia do MDL
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de Concepção de Projeto
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Atividades de Projeto
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(10) Emissão

Linha de Base
• A Linha de Base é o cenário que
razoavelmente representa as emissões
antrópicas de GEE que ocorreriam na
ausência do projeto de MDL proposto
(3/CMP.1, Anexo, Parágrafo 44).
– As emissões que ocorreriam no cenário
mais plausível (cenário da linha de base)
são calculadas através das metodologias
de linha de base aprovadas ou novas
– As metodologias são necessárias porque
projetos de MDL reduzem emissões
futuras de GEE, que necessitam ser
determinadas e calculadas
anteriormente, de maneira transparente
e conservadora, de acordo com diretrizes

Identificação de cenários
alternativos
• Diferentes cenários podem ser elaborados como possíveis evoluções da
situação existente antes da atividade de projeto proposta no âmbito do
MDL:
– A continuação de uma atividade atual poderia ser um deles;
– A implementação da atividade de projeto proposta pode ser outro;
– E muitos outros poderiam ser elaborados.

• As metodologias de linha de base requerem uma descrição de todos os
cenários da linha de base plausíveis.
• Para elaborar os cenários, diferentes elementos devem ser levados em
consideração.
– políticas e circunstâncias nacionais/setoriais, os avanços tecnológicos da
atualidade, as barreiras aos investimentos, etc.

Limites do Projeto

• Os limites do projeto deverão abranger todas as emissões

antropogênicas de gases de efeito de estufa por fontes que
estejam sob controle dos participantes do projeto e que
sejam significativas e razoavelmente atribuíveis à atividade do
projeto de MDL (3/CMP.1, Anexo, Parágrafo 52).
• São definidos pelas metodologias de linha de base

Políticas e Circunstâncias
Nacionais e Setoriais em Cenários
de Linha de Base

• Tipo E+: Políticas ou regulações nacionais e/ou setoriais que
dão vantagens comparativas para tecnologias ou combustíveis
mais intensivos em emissão contra tecnologias ou
combustíveis menos intensivos em emissão.
– Apenas políticas do Tipo “E+” implementadas antes da adoção de Quioto (11
de dezembro de 1997) deverão ser desconsideradas no desenvolvimento do
cenário de linha de base.

Políticas e Circunstâncias
Nacionais e Setoriais em Cenários
de Linha de Base

• Tipo E-: Políticas ou regulações nacionais e/ou setoriais que
dão vantagens comparativas para tecnologias ou combustíveis
menos intensivos em emissão contra tecnologias ou
combustíveis mais intensivos em emissão (por exemplo,
subsídios públicos para promover difusão de energia
renovável ou para financiar programas de eficiência
energética).
– Apenas políticas do Tipo “E-” implementadas após a adoção pela COP das
Modalidades e Procedimentos do MDL (decisão 17/CP.7, de 11 de novembro
de 2001) deverão ser desconsideradas no desenvolvimento do cenário de
linha de base

Adicionalidade

• Uma atividade de projeto de MDL é adicional, se suas emissões de GEE
forem inferiores àquelas que ocorreriam na ausência do mesmo projeto
(3/CMP.1, Anexo, Paragraph 43), isto é, as emissões do projeto devem ser
inferiores às emissões do cenário mais plausível (Linha de Base)
• Participantes do Projeto devem demonstrar claramente que o projeto não
ocorreria sem o benefício do MDL
• Demonstração seguindo metodologias e/ou ferramentas:
– “Ferramenta para avaliação e demonstração da adicionalidade”, versão 5.2

– “Ferramenta combinada para identificar o cenário de linha de base e
demonstrar a adicionalidade”, versão 2.2

Ferramenta Adicionalidade
1) Alternativas consistentes com leis e
regulamentações
OU
2) Análise de investimento – análise de
sensibilidade mostra que projeto NÃO
é financeiramente atrativo ou o mais
atrativo?

NÃO

3) Análise de barreiras:
a) Existe alguma barreira que impeça
o projeto sem o MDL?

SIM
E/OU

b) Existe pelo menos 1 cenário
alternativo, além do projeto de MDL,
que NÃO é impedido pelas barreiras
identificadas?
SIM

4) Análise de prática comum:
SIM

Projeto é adicional

a) O projeto é o primeiro de sua
espécie?
b) Se houver similares, existem
diferenças explicáveis entre o projeto
de MDL e os similares?

NÃO

Projeto não é adicional

NÃO

Redução de Emissões

• A diferença entre as emissões da linha de base e as

emissões de GEE após a implementação da atividade
do projeto de MDL (emissões do projeto) são as
reduções de emissões:

ERy = BEy – PEy – Leakagey

Projetos MDL Pequena Escala x
Larga Escala
• Projetos de Pequena Escala
– Procedimentos e modalidades simplificados
– Classificação
• Tipo I – Projetos de geração de energia renovável com potência
instalada limitada a 15 MW ou equivalente
• Tipo II – Projetos de melhoria da eficiência energética que reduza
o consumo em até 60 GWh por ano, do lado da produção ou da
demanda;
• Tipo III - Outras atividades de projeto limitadas à redução de
60.000 tCO2e por ano.

• Projetos de larga escala são os projetos que não atendem aos
requisitos acima.

Ferramentas metodológicas para
projetos de MDL
Fonte: CDM in Charts v13.1

Projetos de Redução de Emissões
no Setor Energético

Projetos de redução de emissões
com energia
• Energia elétrica, térmica ou mecânica
• Geração de energia a partir de fontes renováveis
– Solar, eólica, hídrica, geotermal, biomassa renovável, resíduos (queima ou
gaseificação), biogás (aterros ou tratamentos de efluentes), energia ou gases
residuários, etc.

• Melhoria na eficiência energética (redução no consumo)
– Melhoria na geração e/ou distribuição
– Redução do consumo de energia (melhoria em equipamentos e processos)

• Troca de matriz energética (para matriz fossil de menor emissão)
• Biocombustíveis
– Etanol ou biodiesel

Geração de energia conectada à
rede
• Fatores de emissão da rede:
– “Ferramenta para calcular o fator de emissão de um sistema elétrico”
• Estabelece regras e parâmetros para se calcular os fatores de emissões de
CO2 (tCO2/MWh) das MARGENS de Operação, Construção e Combinada
– Margem de Operação – conjunto de todas plantas em operação, conectadas à
rede, cuja geração seria afetada pelo projeto

– Margem de Construção – conjunto de plantas, recentemente construídas,
que reflete o tipo de unidades geradoras a serem construídas no futuro, cuja
geração seria afetada pelo projeto

• Assume-se que os novos projetos de geração afetarão o suprimento da
demanda de pico do sistema elétrico

– Atividades de projeto de MDL não são contabilizadas

Geração de energia conectada à
rede

Demanda
de pico
(marginal)

Demanda
de base

Modelo de Despacho
Fonte: R.W. McCarthy, C. Yang, J.M. Ogden. Emissions impacts of marginal
electricity demand for California hydrogen supply pathways. At:
http://steps.its.ucdavis.edu/People/rwmccarthy/NHA%202007%20Paper%20
v2.pdf

Geração de energia conectada à
rede
– Pesos das margens são pré-definidos:
• Projetos de geração eólica ou solar
– 75% Margem de Operação e 25% Margem de Construção

• Outros projetos
– 50% para cada margem

– Sistema Interligado Nacional (SIN)
• CIMGC adota sistema único como padrão para o MDL (29abr09)
• No Brasil, fatores de emissão são fornecidos pelo MCT
– http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/74689.html

Geração de energia conectada à
rede

Fator de Emissão Margem
Combinada (2010)

EFgrid,CM,y

Margem de Operação

EFgrid,OM,y

Peso da Margem de Operação
Margem de Construção

Peso da Margem de Construção

wOM,y

Outros

Eólica e
Solar

0,3093

0,3941

0,4787
0,5

EFgrid,BM,y

wBM,y

tCO2/MWh
0,75

0,1404

0,5

tCO2/MWh

tCO2/MWh

0,25

Projetos de redução de emissões
com energia
• Patamares de densidade de potência para usinas hidrelétricas
– Incertezas científicas acerca das emissões de GEE dos reservatórios
– Critério baseado em patamares de densidade de potência (capacidade
instalada de geração de energia elétrica dividida pela área da
superfície alagada: W/m2):
• < 4 W/m2 – NÃO podem usar as metodologias atuais;
• 4 W/m2 < densidade < 10 W/m2 – metodologias aprovadas atuais; fator de
emissão de 90 g-CO2eq/kWh para as emissões dos reservatórios do
projeto (CH4);
• > 10 W/m2 – metodologias aprovadas atuais; emissões do projeto
provenientes dos reservatórios podem ser desconsideradas.

Fonte: CDM in Charts v8.0

Projetos de Redução de Emissões
Tratamento ou Uso de Resíduos

O que é resíduo?
• “Resíduo é qualquer substância ou objeto que um determinado detentor
descarta, deseja descartar ou necessita descartar, de acordo com DiretivaQuadro de Resíduos (Diretiva Européia (WFD) 2006/12/EC). Uma vez que
uma substância ou objeto tornaram-se resíduos, eles permanecerão
resíduos até que sejam totalmente recuperados e já não representem
uma ameaça potencial para o ambiente ou à saúde humana. A partir deste
momento, os resíduos deixam de ser resíduos e não há mais nenhuma
razão para que sejam sujeitos ao controle e outras medidas exigidas pela
diretiva.” Fonte: AggRegain
• “Os resíduos são resultados da sobra de atividades da comunidade em
geral, sejam industriais, domésticas, hospitalares, comerciais ou agrícolas.
Resíduos podem ainda ser resultados das atividades da área de serviços,
assim como de uma simples atividade pública, como a varrição. Eles
podem se apresentar nos estados: sólido, semi-sólido e líquido.” Fonte:
ambientebrasil

Projetos a partir do tratamento ou
uso de resíduos

• Projetos de redução de emissões com tratamento ou uso de

resíduos, na sua grande maioria, estão associados a resíduos
de origem orgânica, degradáveis, sólidos ou líquidos
• Resíduos orgânicos degradáveis têm origem biogênica,

primariamente de plantas, que seqüestram e fixam carbono
(CO2) através da fotossíntese

Projetos a partir do tratamento e
disposição de resíduos
• A decomposição aeróbica ou a queima de resíduos orgânicos
degradáveis resulta em emissões de CO2, que são
consideradas nulas (origem biogênica; ciclo do carbono)
• Em muitos casos, a destinação dos resíduos promove sua
decomposição em condições anaeróbicas, resultando na
formação de metano (CH4), que tem GWP = 21
– Aterros sanitários, pilhas de resíduos, lagoas anaeróbicas

• Resíduos (ou o metano resultante da decomposição) são
fontes de energia
• Excelente oportunidade para projetos de redução de emissão
e geração de energia renovável

Origem do Carbono Orgânico –
Ciclo do Carbono

Resíduos Sólidos
• Resíduos sólidos urbanos (RSU) ou lixo doméstico:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Restos de alimentos
Resíduos de jardinagem domésticos e de áreas públicas
Papel e papelão
Madeira
Têxteis
Fraldas descartáveis
Borracha e couro
Plásticos
Metal
Vidro (e de cerâmica e porcelana)
Outros (por exemplo, cinzas, poeira, terra, lixo eletrônico)

Carbono
Orgânico
Degradável
(COD)

Resíduos Sólidos
• Resíduos sólidos industriais
– Bagaço de cana-de-açúcar

– Casca de arroz
– Cavaco de serrarias

• Lodo proveniente do tratamento de efluentes
• Podem ser destinados a:
– Aterros sanitários ou depósitos não controlados (SWDS)
– Reciclagem
– Incineração
– Estabilização (briquetes, pellets, painéis, etc.)
– Combustão (fonte de energia)

Resíduos Líquidos
• Efluentes domésticos (esgoto)
• Efluentes industriais
– Etanol ou cachaça (vinhaça)
– Papel e celulose
– Abatedouros
– Processamento de alimentos e outros produtos agrícolas (sucos
cítricos; cerveja e refrigerantes; amido de mandioca ou de milho, etc.)

• Dejetos animais
• Várias formas de tratamento
– Físico-químico
– Biológico (aeróbicos e anaeróbicos)

Resíduos no Brasil
(PNSB 2008, IBGE)
• Resíduos sólidos
–
–
–
–
–

88,4% dos domicílios com coleta de resíduos (IBGE, 2007)
50,8% dos municípios – RSU em lixões
27,7% dos municípios – RSU em aterros sanitários
22,5% dos municípios – RSU em aterros controlados
Resíduos de biomassa – algumas indústrias com problemas sistêmicos
de destinação (madeireiras, por exemplo)

• Resíduos líquidos
– 55,2% dos municípios e 45,7% dos domicílios com coleta de esgoto
– 68,8% do esgoto coletado é tratado

Decomposição anaeróbica
Nutrientes
Proteínas, lipídios, carboidratos
ou seus fragmentos
Cadeias de C + H, O, (N)
Fontes de energia

Ácidos orgânico
Ác. Acético, entre outros
Ação de bactérias
acidogênicas

+
CO2 + H2

Metano (CH4)
PCI ~ 9.000 kcal/m3
Ação de bactérias
metanogênicas
Sensíveis a alterações no
meio (pH, temperatura,
outras)

GWP = 21
Inodoro

onte: Saqib Mukhtar and Sergio Capareda. Manure to energy:
nderstanding processes, principles and jargon

Destinação de resíduos urbanos

Lixão

CH4

CH4
Aterro
Sanitário

Fonte: CETESB. Inventário Nacional de Emissões de Metano pelo Manejo de Resíduos, Vol I, 1998

Depósito de lixo não controlado

Aterro Sanitário

Destinação de resíduos líquidos
Sistema de lagoas de estabilização
CH4
CH4

Sistema com reator
anaeróbico
CH4

Fonte: CETESB. Inventário Nacional de Emissões de Metano pelo Manejo de Resíduos, Vol I, 1998

Tratamentos de Efluentes

Biometano como energia

Projetos com biomassa (resíduos
ou dedicada)

Ferramentas metodológicas para
projetos do MDL
Fonte: CDM Ilustrado v.8.0

Fonte: CDM in Charts v.7.0

Principais ferramentas e dados
de referência
• Anexo 10 “Ferramenta para calcular emissões evitadas de metano a partir
de resíduos dispostos em depósitos”
• Anexo 13 “Ferramenta para determinar emissões do projeto a partir da
combustão de gases com metano em flare”
• 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, volumes 4
(Agriculture, Forestry and Land Use) e 5 (Wastes)

Projetos de REs com resíduos
(líquidos e sólidos)
• Resíduos sólidos
– Captação e queima de CH4
– Digestão anaeróbica, com captura e
queima do CH4
– Uso do CH4 como energia
– Compostagem (CH4 evitado)
– Gaseificação

• Dejetos de animais, esgoto e
efluentes agro-industriais
– Digestão anaeróbica, com captura e
queima do CH4
– Uso do CH4 como energia
– Tratamento aeróbico
– Separação de sólidos

• Geração de energia com biomassa
– CH4 evitado
– Combustão ou gaseificação
– Estabilização da biomassa
– Digestão anaeróbica, com captura e
queima do CH4
– Uso do CH4 como energia

• Biocombustíveis
– Uso de óleos e gorduras residuárias

Projetos de REs com resíduos
(líquidos e sólidos)
Fonte: CDM Ilustrado v.8.0

Projetos de REs com resíduos
(líquidos e sólidos)

Fonte: CDM Ilustrado v.8.0
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