Ciclo e procedimentos para a
elaboração de um DCP no
âmbito do MDL
Projetos no SEB

Mecanismos de Flexibilização do
PQ
•

•

•

Comercio de emissões: compra e venda
de direitos de emitir. Limitado aos países
do Anexo I
Implementação Conjunta (JI): os projetos
podem gerar reduções de emissão que
podem ser compradas ou vendidas entre
países do Anexo I
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
(CDM) – os projetos desenvolvidos em

O que é o MDL?
•

Mecanismo criado p/ auxiliar os
países desenvolvidos a
atingirem suas metas de
redução de emissões no âmbito
do Protocolo de Quioto (PQ),
bem como contribuir para o
desenvolvimento sustentável
dos países anfitriões. Baseia-se

Esquema MDL

Projeto MDL requer
•

•

•

(a) A participação voluntária aprovada
por cada Parte envolvida;
(b) Os benefícios reais, mensuráveis e
de longo prazo relacionados com a
mitigação da mudança do clima;
(c) As reduções de emissões que
sejam adicionais a qualquer redução
que ocorreria na ausência da atividade

Instituições do MDL

Funções das Instâncias MDL
•

Conselho
Executivo: órgão
que supervisiona o
funcionamento do

Funções das Instâncias MDL
•
•

Equipe de Registro e Emissão:
Estabelecida para auxiliar os membros do
CE na tarefa de analisar as solicitações de
registro de atividades de projetos e as
solicitações de emissão de RCE,
encaminhadas ao CE pelas entidades
operacionais designadas (EOD). A Equipe
de Registro e Emissão é composta por
dez membros e um presidente. Os
membros do CE, inclusive os suplentes,

Funções das Instâncias MDL
•
•

•
•

O Painel de Pequena Escala:
Funcionou de abril a agosto de 2002 e
elaborou para o CE modalidades e
procedimentos simplificados para
atividades de projetos de pequena escala
no âmbito do MDL.
Painel de Credenciamento:
Prepara a tomada de decisão do
Conselho Executivo, de acordo com o

Funções das Instâncias MDL
•

•

Entidade Operacional
Designada (EOD):
Entidade jurídica do país ou
uma organização internacional
credenciada e designada
provisoriamente pelo Conselho
Executivo até a confirmação da
COP/MOP.

Ciclo e Elaboração do DCP
(PDD)
•

Ciclo do Projeto

•

Escopos Setoriais

•

Principais conceitos

•

Elaboração DCP

•

Etapas do DCP

Ciclo do Projeto MDL

Principais Conceitos
(1 de 2)
•

•

•

Linha de base: “cenário que representa de
forma razoável as emissões antrópicas
por fontes de GEE que ocorreriam na
ausência da atividade de projeto
proposta”.(Parágrafo 44 do Anexo à
Decisão 3/CMP.1)
Deve cobrir emissões de todos os gases
emitidos por setores e fontes que estejam
dentro do limite do projeto;
Deve ser estabelecida de forma

Redução líquida de
emissões de GEE

Proposta de uma nova
metodologia de linha de base e
monitoramento

Principais Conceitos
(2 de 2)
•

•

Adicionalidade: “uma atividade de projeto
MDL é adicional se as emissões
antrópicas de gases de efeito estufa por
fontes são reduzidas a níveis inferiores as
que teriam ocorrido na ausência da
atividade de projeto de MDL registrada”.
(Decisão 3/CMP.1, Parágrafo 43)
Projeto proposto só é considerado adicional se provar
que a atividade de projeto não seria executada sem a
expectativa dos seus “créditos de carbono” (recursos
financeiros extras)

•

•
•

•

Documento de Concepção do
Projeto
DocumentoDCP
que reúne
as
(PDD)
informações que caracterizam uma
atividade de projeto segundo os
procedimentos estabelecidos pelo
MDL.
O que precisa ser feito?

Tratar dos aspectos técnicos e
organizacionais da atividade de projeto;
Justificar a escolha da metodologia de

Documento de Concepção
do
Sumário do DCP:
Projeto
do doMDL
(DCP)
A. Descrição
geral da atividade
projeto

•
•
•

B. Aplicação de uma metodologia de linha de base e monitoramento

•

C. Duração da atividade do projeto/período de obtenção de créditos

•

D. Impactos ambientais

•

E. Comentários dos interessados

•

Anexos

•

Anexo 1: Informação de contato dos participantes da atividade do
projeto

•

Anexo 2: Informações sobre financiamento público

•

Anexo 3: Informações sobre a linha de base

•

Anexo 4: Plano de monitoramento

•

http://cdm.unfccc.int/Reference/Documents

Etapas DCP: Aplicação
metodologia LB
Determinação Linha de base:
•

§

Ø

Ø

•

Ela servirá como referência de comparação com o
projeto de MDL para mensurar a redução de emissões
ou remoções de GEE e para a futura emissão dos
créditos de carbono.
Existem alguns procedimentos-padrão para estabelecer
a linha de base. Assim é importante verificar:
Existência ou não de metodologia aprovada pelo CE do
MDL adequada do escopo do projeto;
Caso exista, aplicar a metodologia para definir a linha de
base do projeto
Atualmente existem 149 metodologias aprovadas pelo
CE (set/10)

Escopos Setoriais

Metodologias aprovadas pelo CE
do MDL
Metodologias
Número
escopo

Grande Escala

Setor do escopo
Aprovadas e Consolidadas

1

ACM0002, ACM0006, ACM0007,
Indústria de Energia( fontes
ACM0009, ACM0011, ACM0012,
renováveis e não renováveis)
ACM0013, ACM0017, ACM0018

Aprovadas

Aprovadas de Pequena escala

AM0017, AM0018, AM0020 AM0046, AM0025,
AM0026, AM0029, AM0035, AM0042, AM0044,
AM0045 ,AM0048, AM0049, AM0052, AM0053
,AM0054, AM0055, AM0056, AM0058,
AM0061,AM0062, AM0069, AM0072, AM0074,
AM0075, AM0076, AM0077, AM0081, AM0084,
AM0085, AM0087, AM0089

AMS-I.A, AMS-I.B., AMS-I.C., AMS-I.D,
AMS-I.E., AMS-I.F.,AMS-I.G, AMS-I.H.,
AMS-II.B., AMS-III.AG, AMS-III.AH.,
AMS-III.AM.,AMS-III.B

2

Distribuição de energia

-

AM0067

AMS-II.A.

3

Demanda de energia

-

AM0017, AM0018, AM0020, AM0046, AM0060,
AM0068, AM0086, AM0088

AMS-II.C., AMS-II.E., AMS-II.F., AMSII.G., AMS-II.J., AMS-II.K., AMS-III.AE,
AMS-III.AL., AMS-III.X

AM0009, AM0023, AM0037, AM0043, AM0064,
AM0077

AMS-III.W.

AM0001, AM0035,AM0065, AM0071,
AM0078,AM0079

AMS-III.AB.,AMS-III.X

AM0025,
AM0039,AM0057,AM0073,AM0080,AM0083

AMS-III.AF., AMS-III.AJ., AMS-III.E.,
AMS-III.F., AMS-III.G., AMS-III.H., AMSIII.I., AMS-III.L., AMS-III.Y.,

AM0042, AR-AM0002, AR-AM0004, AR-AM0005,
AR-AM0006, AR-AM0007, AR-AM0009, ARAM0010, AR-AM0011

AR-AMS0001, AR-AMS0002, ARAMS0003, AR-AMS0004, AR-AMS0005,
AR-AMS0006, AR-AMS0007

10

Emissões Fugitivas de
combustíveusi (sólidos, óleos ACM0008
e gás)

11

Emissões fugitivas da
produção e consumo de
halocarbonos e hexafluoreto
de enxofre

13

Tratamento e disposição de
ACM0001,ACM0010,ACM0014
resíduos

14

Forestamento e
reflorestamento

Fonte: UNFCC (setembro 2010)

-

ACM0001, ACM0002

Etapas DCP: Descrição geral
da atividade de projeto
•

•

•
•

1.1 Título da atividade de projeto,
número da versão e data;
1.2 Descrição da atividade de projeto,
contendo:
- objetivo da atividade de projeto;
- informação referente à tecnologia
utilizada na atividade de projeto e outras
medidas que expliquem como a atividade
de projeto irá reduzir GEE;

Etapas DCP: Descrição geral
da atividade de projeto
•

1.4 Descrição técnica da atividade de projeto:

•

- localização da atividade de projeto;

•

•

•

•

- categoria da atividade de projeto de acordo
com a lista disponível no site da Convenção;
- tecnologia que será empregada pela atividade
de projeto;
- quantidade estimada de reduções de emissões
dentro do período de crédito escolhido, incluindo
estimativas anuais;
- utilização de fontes de financiamento de
origem pública, provenientes de Partes no

Etapas DCP: Adicionalidade
Ferramentas:
Ø

Ø

Ø

Diversas formas e instrumentos para
demonstrar a adicionalidade
Mais utilizada: “Ferramenta para
demonstração e avaliação de
adicionalidade”
Algumas metodologias de linha de base e
de monitoramento já trazem a forma de
demonstrar a adicionalidade para aqueles
casos específicos.

Etapas DCP: Adicionalidade
Passo a Passo:
•

•

•

Identificação das alternativas à atividade
de projeto;
Análise de investimento para determinar
se a atividade de projeto proposta não é a
mais econômica ou financeiramente
atrativa ou, simplesmente, que não é
economicamente ou financeiramente
viável;
Análise de barreiras;

Fluxograma para avaliação da
adicionalidade
Primeiro passo
Identificação das alternativas de
atividades do projeto de acordo com a
legislação e regulamentação

Segundo passo

Terceiro Passo
Análise das Barreiras

Análise do Investimento
A análise de sensibilidade concluiu
que a proposta de atividade do projeto
MDL não é a mais atrativa ou
financeiramente atrativa?

S

N

opcional

1) Existe pelo menos uma barreira
impedindo a atividade do projeto
sem MDL?
2)Há
pelo
menos
um
cenário
alternativo à proposta de atividade
do projeto MDL não previsto por
quaisquer
das
barreiras
identificadas?
S

Quarto Passo
Análise das práticas comuns
1)
Nenhuma
atividade
similar
observada?

N
foi

2)
Se
atividades
similares
foram
observadas,
existem
diferenças
entre
estas e a atividade de projeto MDL que
podem ser razoavelmente explicadas?
S

Projeto é adicional

N

Projeto não é adicional

Análise de investimento
•

•

Opção I: Análise de custo simples, caso a
atividade de projeto não traga
rentabilidade além dos créditos de
carbono
Opção II: Análise por comparação de
investimentos, quando o projeto tem
lucratividade além dos “créditos de
carbono”, como, por exemplo, a venda de
eletricidade. Isso implica:

Análise de barreiras
Essa análise deve indicar que existem uma ou
mais barreiras que dificulta a implementação da
atividade de projeto
Barreiras mais comuns:
•

•

Barreiras de investimentos, como
dificuldades de acesso às fontes de
financiamento
Barreiras tecnológicas tais como riscos

Etapas DCP: Análise de prática
comum
Visa explicar porque outros projetos não MDL
estão implantados.
•
•

•

Listar projetos análogos;
Justificara razão da existência desses
projetos. Mostrar como estão difundidos;
Mostrar que ainda assim a atividade de
projeto proposta não é atrativa
financeira/economicamente ou enfrenta
barreiras;

Etapas DCP: Plano de
Monitoramento
Ø

Ø

Ø

Verificar a linha de base, estimar ou medir
as emissões antrópicas por fontes de GEE
que ocorrem dentro do limite do projeto
durante o período de obtenção de
créditos;
Identificar as causas potenciais de
aumento das emissões antrópicas de GEE
significativas, provenientes de fontes, que
ocorrem fora dos limites do projeto;
Analisar os impactos ambientais

Início da atividade de projeto e período
de obtenção de créditos
Data de início da atividade de projeto: dia
em que uma ação objetiva e efetiva para o
desenvolvimento de uma atividade de projeto é
tomada;

• duração da atividade de projeto em
anos e meses;
• escolha do período de obtenção de
crédito

Escolha período obtenção de
créditos: 10 anos

Escolha período obtenção de
créditos: 7 anos

Etapas DCP: impactos
ambientais e comentários dos
4 - Documentos e atores
referências sobre

impactos ambientais associados à atividade
de projeto
5 - Comentários dos atores interessados
(stakeholders)

Etapas DCP: Validação
Processo de avaliação independente de
uma atividade de projeto conduzido por uma
EOD com relação aos requisitos do MDL,
com base no documento de concepção do
projeto.
Os participantes do projeto devem
selecionar e contratar uma EOD para
realizar a validação.

Etapas DCP: Registro
•

•

•

O registro é a aceitação formal pelo CE de um
projeto validado como uma atividade de projeto no
âmbito do MDL
Pré-requisito para a verificação, certificação e
emissão de RCE relacionadas com essa atividade
de projeto.
Instruções sobre os procedimentos de registro e
revisão de uma atividade de projeto podem ser
obtidas NO website do MDL
[http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures].

Etapas DCP:
Certificação/Emissão de RCE
•

•

•

EOD certifica se a atividade do projeto obteve as reduções de
emissões antrópicas de gases de efeito estufa por fontes
como verificado.
Deve informar após a conclusão do processo aos
participantes do projeto, às Partes envolvidas e ao CE a sua
decisão por escrito acerca da certificação e divulgar o
relatório de certificação ao público [M&P do MDL, parágrafo
63].
O relatório de certificação enviado ao CE pela EOD constitui
uma solicitação de emissão de RCE equivalente à quantidade
verificada de reduções de emissões de gases de efeito estufa
[M&P do MDL, parágrafo 64].

Certificação/Emissão de RCE
•

•

A emissão deve ser considerada final, 15 dias após
a data de recebimento da solicitação de emissão, a
menos que uma Parte envolvida na atividade do
projeto ou pelo menos três membros do CE
solicitem uma revisão da emissão de RCE proposta
(M&P do MDL, parágrafo 65].
Quando a solicitação de emissão se tornar final ou o
CE decidir aprovar a emissão como resultado de
uma revisão, o CE instruirá administrador do
registro do MDL a emitir a quantidade especificada
de RCE para a conta pendente do CE no registro do
MDL [M&P do MDL, parágrafo 66].

Fluxo: verificação e certificação
até a emissão de RCE

Custos relacionados com o ciclo do projeto
no âmbito do MDL
Há dois tipos de custos relacionados com a elaboração
e a execução de uma atividade de projeto no âmbito do
MDL:
1- Custos de desenvolvimento da atividade do projeto,
que são comuns ao desenvolvimento de qualquer projeto
comercial, p. ex., avaliação de viabilidade, custos iniciais
de construção e compra de equipamentos, custos de
funcionamento e manutenção, custos de capital, etc..
2 - O segundo tipo de custos são aqueles decorrentes
dos requisitos específicos do processo do MDL, os quais
são chamados às vezes de “custos de transação”, que são
incorridos em diferentes etapas do ciclo do projeto no
âmbito do MDL.

Custos relacionados com o ciclo do projeto
no âmbito do MDL

Custos relacionados com o ciclo do projeto
no âmbito do MDL
•

•

•

Para os custos que não são determinados
pelo processo da CQNUMC, os valores
apenas indicam faixas possíveis com base
na bibliografia existente sobre os custos
de transação do MDL.
As faixas de custos baseiam-se nos
valores encontrados na bibliografia. Não
se garante que os custos reais fiquem
dentro dessas faixas.
Taxas de câmbio: 1,82 dólar norte-

Custos relacionados com o ciclo do projeto
no âmbito do MDL
Outras taxas que devem ser pagas ao
Secretariado da CQNUMC:
Ø
Envio de uma nova metodologia de linha
de base e monitoramento: US$ 1.000
Ø
Taxa de registro
Ø
Parcela das receitas para cobrir as
despesas administrativas
Ø
Parcela das receitas para auxiliar a cobrir
os custos de adaptação

Fluxo da Emissão e distribuição
das RCE

Emissão e distribuição das RCE entre as
diferentes contas dentro do registro do MDL.

Custos relacionados com o ciclo do projeto
no âmbito do MDL
•
•

•

•

•

Fontes:
1 “Carbon transaction costs and carbon project viability”,
Escritório de Projetos de Mudança do Clima,
Departamento de Comércio e Indústria, abril de 2005.
http://www.dti.gov.uk/files/file21145.pdf
2 Hanna-Mari Ahonen, Kari Hämekoski, “Transaction
Costs under the Finnish CDM/JI Pilot Programme”,
Universidade de Helsinki, 2005,
http://www.mm.helsinki.fi/mmtal/abs/DP12.pdf
3 Matthias Krey, “Transaction costs of unilateral CDM
projects in India - results from an empirical survey”,
Energy Policy 33 (2005) 2385-2397
4 “Transaction Costs of CDM Projects”, Ministério de

SIN: Capacidade Instalada Geração de
Energia Elétrica (dez 2009)

Observações s/ tendência de
fossilização da matriz do SEB
•

•

•

Número significativo de projetos de geração de
eletricidade usando combustíveis fósseis (óleo,
carvão e gás natural), contratados entre 2005 a
2008 nos leilões de energia realizados para garantir
a oferta de energia.
Esta tendência foi reconhecida no PDEE 2017.
Segundo as projeções deste Plano, as emissões
iriam triplicar nos dez anos subseqüentes
Indo de encontro às expectativas das discussões
sobre mudanças climáticas e emissões de GEE no
país e no mundo.

Energia contratada nos leilões de geração
de energia nova (2005-2010)

Novas perspectivas com a publicação
do PDEE 2019
•

•

•

Os leilões de Santo Antonio e Jirau permitiram maior flexibilidade na
realização dos leilões programados para 2009 e 2010 e uma
correção de rota na carbonização da matriz de energia
Iniciativa do governo em promover o primeiro leilão exclusivo para
a contratação de energia de fonte eólica (dez/2009), corrigindo por
pressões de grupos ambientais e do meio acadêmico, a distorção
dos leilões até então efetivados, reorientando-os para alternativas
tecnológicas menos emissoras dos GEE
PDEE 2019 considera a capacidade já contratada das fontes
alternativas até 2012, decorrente do PROINFA e dos leilões já
realizados – 10,7GW e soma ao subsistema Norte, a partir de 2010,
a capacidade instalada dos empreendimentos que se encontram
em operação nos sistemas isolados Acre/Rondônia e Manaus
/Amapá, que totalizam, respectivamente, 206,4MW e 2.157,1 MW.

SIN: Evolução da capacidade Instalada

PDEE 2019:Capacidade Instalada
Geração de Energia Elétrica por Fonte
(2010)

PDEE 2019:Capacidade Instalada
Geração de Energia Elétrica por Fonte
(2019)

SIN: Carga de Energia

Observação s/ entrada de novas
instalações
•

•

PDEE 2019: “a efetiva realização desse plano,
com a configuração proposta na expansão da
geração, encontra-se na dependência da
obtenção de Licenças Prévias Ambientais para
que os empreendimentos indicados,
hidrelétricos principalmente, possam ser
licitados”
Se esse cenário não for possível, haverá uma
expansão de projetos térmicos, com prioridade
para a utilização de gás natural e carvão
mineral, a exemplo da UTE CTSUL com
650MW.

PDEE 2019:Potencial de Biomassa

Potencial Eólico
•

•

•

•

Alguns estados do Brasil já atualizaram seus atlas eólicos demonstrando
que o potencial brasileiro deve superar a faixa de 500 GW
Rio Grande do Sul elevou o potencial comercial do estado de 15,8 GW, a
50 m, para 115,2 GW, a 100 m, tendo referência um limiar de velocidade
média de 7 m/s.
Alagoas o potencial eólico do estado de é de 650 MW, para o mesmo limiar
de velocidade de vento e altura
Espírito Santo, adotando a mesma base chegou a um potencial de 1.143
MW.

•

Minas Gerais, o potencial eólico a 100 m chega a 40 GW

•

Rio Grande do Norte, o potencial a 100 m é de 27 GW.

•

•

Somando-se apenas estes quatro estados que já apresentaram seus atlas
a 100 m, chega-se a uma potência da ordem de 184 GW.
Ademais, deve-se considerar que com a mudança nos regimes de ventos
devido às mudanças climáticas, este potencial deve crescer em várias
regiões do Brasil.

Potencial Hidrelétrico
•

•

•

•

•

O PNE 2030 estima o potencial hidrelétrico em 260 GW, sendo 126
GW o potencial aproveitável(abatidas as usinas em operação, em
construção e em processo de licenciamento).
Desse total, mais de 70% estão nas bacias do Amazonas e do
Tocantins/Araguaia
A região é muito sensível do ponto de vista ambiental e apresentará
limitações significativas a níveis muito elevados de aproveitamento.
No conjunto das bacias, ao se considerar as diversas interferências
consideradas intransponíveis por afetar parques e florestas
nacionais ou terras indígenas, o potencial remanescente ainda
totaliza 45,5 GW.
Ao final, assumindo algumas hipóteses de trabalho, o Plano estima
que se possa chegar a uma potência hidrelétrica de até 174 GW,
em 2030.

Potencial Hidrelétrico por Bacia

Potencial de Geração a GN

Potencial de Energia Nuclear

Potencial Eficiência Energética
•

•

•

O Plano Decenal 2019 trabalha um potencial de
redução no consumo de eletricidade por
eficientização na faixa de 23,3 TWh.
Em 2010 e 2014 o potencial previsto é de 2,7
TWh e 10,5 TWh, respectivamente
De acordo com Plano isso representa uma
“postergação da construção de uma usina
hidrelétrica de cerca de 4.800 MW ou,
aproximadamente, 3.800 MW em usinas
termelétricas”

Brasil: Potencial de conservação(?)

Brasil : oportunidades adicionais
•

•

•

•

Massificação da utilização de sistemas solares
de aquecimento
Programas de redução das perdas, em
particular na Região Norte.
As perdas estimadas no PDEE 2019: quase
16%, em 2010 e 2014 e de 15,5%, em 2019.
Redução de emissões dos GEE das UTE que
operam nos SI por meio da troca de
combustíveis fósseis por biomassa de
reflorestamento

Brasil: Potencial de energia solar
•

•

•

O potencial de produção de energia elétrica a partir da
energia solar também é bastante significativo, de acordo com
os dados do projeto de mapeamento do potencial brasileiro
desenvolvido pelo Programa SWERA
O radiação solar direta passível de ser usada em sistemas de
concentradores solares atinge um nível de radiação entre 6,0
e 6,5 kWh/m2/dia na região central do Brasil coberta pelos
cerrados e semi-árido nordestino. O Sudoeste da Bahia,
apresenta o maior potencial do País, atingindo um patamar
de 6,5 a 7,0 kWh/m2dia.
A geração heliotérmica ainda não se mostra competitiva
embora no horizonte do referido estudo possa atingir um
custo de 5 c/kWh

Brasil: Perspectivas de utilização de
energia solar
•

•

•

Criação de um programa incentivado para sistemas
solares conectados à rede numa faixa de 100 kWp
anuais, o que abre perspectiva de oportunidades de
redução de emissões de gases de efeito estufa.
Aplicação para eletrificação rural em áreas remotas,
consolidada com a regulamentação pela ANEEL dos
Sistemas Individuais de Geração por Fonte Intermitente
– SIGFI, que no estado da Bahia tem mais de 18.000
instalações feitas pela COELBA concessionária do
Estado
Várias outras concessionárias vêm considerando a
utilização destes sistemas, de forma a ajudar a atingir
suas metas de universalização do serviço de energia

Mapa da radiação solar direta

Mapa da radiação solar no plano
inclinado

Plano Nacional de Mudança Climática
•

•

•

O PNMC é um dos instrumentos da Política Nacional
sobre Mudança do Clima, instituída pela Lei no 12.187,
dez/2009
Estabeleceu em seu artigo 12 o compromisso voluntário
de reduzir as emissões brasileiras de GEE, tendo como
meta uma diminuição entre 36,1% e 38,9% das
emissões projetadas até 2020.
O valor das emissões projetadas será calculado com
base no segundo Inventário Brasileiro de emissões que
deve ser concluído este ano (2010)

Segmentos de redução que devem ser
priorizados
•

•

•

Fomento ao uso de fontes renováveis com prioridade
para os segmentos de cogeração (cana e outros tipos
de biomassa), solar e eólica e hidrelétrica como fonte de
energia na base de geração;
A eficiência energética, focada principalmente na
distribuição de energia (perdas técnicas) e uso eficiente
de equipamentos;
A utilização de resíduos urbanos para a produção de
energia elétrica que já dispõe de tecnologias maduras,
mas que deverá ainda superar entraves regulatórios e
institucionais, com relação aos limites de competências
dos sistemas de gerenciamento de resíduos.

Brasil: Evolução das emissões do Setor
Energético
(em Mt CO2)
Subsetor

Transporte
Indústria
Geração de energia
Outros
Total
Transporte
Indústria
Geração de energia
Outros
Total

2005

2010

2020

Emissões do PNE 2030
150
187
123
173
27
55
55
95
355
510
Emissões do PDEE 2019
150
167
123
123
27
26
55
91
355
407

245
273
67
120
705

2030

Acréscimo
(2010/2020 %)

368
341
95
164
968

252
225
51
146
674

Fonte: Elaboração própria com base na Figura 7.11 do PNE 2030 e no PDEE 2019

63,6
122,2
144,4
120,0
98,8
68,0
83,3
87,0
167,7
90,1

Participação das emissões do setor
elétrico no setor energético

BRASIL: Projetos MDL
•

•

•

Total projetos aprovados pelo CE (set/10) :
252 projetos, sendo que desse total 47%
são de projetos de geração de energia
Projetos para os segmentos de geração
de energia e substituição de combustíveis
fósseis por fontes menos emissoras
(escopo setorial 1 do MDL)
101 projetos (88 de geração com fonte
renovável e 11 de substituição de
combustíveis fósseis), 13 distintas

Brasil:Distribuição por escopo
Fonte: MCT (posição em setembro 2010)

Eficiência Energética
6%
7%

1%

Emissões Fugitivas
Energia Renovável

15%

Manejo de Dejetos

4%
47%
20%

Processos Industriais
Resíduos
Substituição de
Combustível Fóssil

Distribuição projetos geração
por fonte
Fonte: MCT (posição em setembro 2010)

6%
6%

PCH

8%

UHE

36%

6%

Eólica
Bagaço cana
Casca de arroz

29%

Resíduos e madeira

4%
5%

Subst óleo por gás
Outros

Brasil: Projetos MDL de geração e
de substituição de combustíveis
aprovados
Redução de
emissões
(tCO2 e)

Número
de
Projetos

Metodologias Utilizadas*

Óleo Combustível por Gás Natural

6

AMS - III.B (3); AM0008 (1); ACM0009 (2)

GLP por Biomassa Renovável (lenha)

1

AMS – I.C

98.707

Óleo Combustível por Biomassa Renovável
(carvão vegetal)

1

AMS – I.C

288.491

Óleo Combustível por Licor Negro

1

AMS – I.C

233.312

Óleo Combustível por Sebo

1

AMS – I.C

102.847

Óleo Combustível por Biomassa Sólida
(cascas de arroz, resíduos de madeira,
bagaço de cana)

3

AM0036 (1); AMS – I.C (2)

1.913.999

Biomassa (resíduos de madeira)

6

AMS – I.D (5); AMS – III.E (6)

9.716.793

Biomassa (bagaço de cana)

29

AM0015 (24); AMS – I.D (1); ACM0006 (3);
ACM0002 (2); AMS – I.B (1)

4.449.369

Biomassa (cascas de arroz)

6

AMS – I.D (5); AMS – III.E (5); AMS – III.G (2);
ACM0002 (1)

1.437.958

Energia Eólica

5

AMS – I.D (3); ACM0002 (2); AMS – I.A (1)

1.311.133

PCH

37

AMS – I.D (20); ACM0002 (18)

UHE

4

ACM0002

Resíduos Sólidos Urbanos

1

AMS – III.E

TOTAL DE PROJETOS

101

13

Fonte de Geração

Fonte: MCT (posição em setembro d 2010)
AMS – III.B - Outras atividades de projeto/Substituição de combustíveis fósseis
AM0008 – Substituição de combustível industrial de carvão mineral e petróleo sem extensão da capacidade e da vida útil da instalação
ACM0009 – Metodologia consolidada para a substituição industrial de carvão mineral ou petróleo por gás natural
AMS – I.C – Projetos de energia renovável/Energia térmica para o consumidor
AM0036 – Substituição de combustíveis fósseis por resíduos de biomassa em caldeiras para geração de calor
AMS – I.D – Projetos de energia renovável/Geração de eletricidade renovável para uma rede
AMS – III.E – Outras atividades de projeto/Evitar produção de metano devido à decomposição de biomassa através de combustão controlada
AM0015 – Co-geração com base em bagaço interligada a uma rede elétrica
ACM0006 – Metodologia de linha de base consolidada para geração de eletricidade interligada à rede a partir de resíduos de biomassa
ACM0002 – Metodologia consolidada para geração de eletricidade para rede interligada através de fontes renováveis
AMS – I.B – Projetos de energia renovável/Energia mecânica para o consumidor
AMS – III.G – Outras atividades de projeto/Recuperação de metano em aterros
AMS – I.A – Projetos de energia renovável/Geração de eletricidade para o usuário
* Alguns projetos utilizam mais de uma met odologia

804.363

12.100.507
6.133.264
1.989
38.592.732

Aplicação da Metodologia ACM 0002
•

Aplicabilidade:
–

–
–
–
–

•

Hidrelétricas a fio d’água ou com reservatórios existentes, desde
que não haja aumento do volume do reservatório
(repotencialização);
Fontes eólicas;
Fontes geotérmicas;
Fontes solares;
Fontes de marés e ondas

Metodologia mais utilizada pelos projetos já
aprovados para o Brasil, alcançando 25% do
total de projetos nos segmentos de geração
(escopo1)

Aplicação da Metodologia ACM
0002
•

•

•

•

•

Ferramentas associadas à aplicação da
ACM 0002:
Ferramenta para calcular o fator de
emissão do sistema elétrico
Ferramenta para a demonstração e
avaliação da adicionalidade
Ferramenta combinada para a
identificação do cenário de linha de base e
demonstração da adicionalidade
Ferramenta para calcular as emissões ou

•

•
•
•

•

Cálculo do fator de emissão do
sistema
LB
O fator de
emissãoelétrico
(EFy) (ou- a
linha de
base do projeto) é calculado mediante três
parâmetros:
FE da margem de operação (EFOM,y);
FE da margem de construção (EF BM,y);
FE da margem combinada (EFCM,y)
Esta ferramenta tem por base o princípio de que, ao se adicionar um
novo projeto de geração de energia a um parque já implantado, este
projeto tem impacto na operação, uma vez que deverá deslocar a
geração com maior custo de operação e, na construção de novos

Cálculo do fator de emissão do
sistema elétrico - LB
•

•

O fator emissão da margem combinada
(EFCM,y), calculado pela média
ponderada dos fatores de emissão da
margem de operação (EFOM,y) com o
fator de emissão da margem de
construção (EF BM,y) será o valor a ser
usado para a linha de base do projeto
(EFy) conectado ao SIN
Os valores dos pesos que ponderam a
margem operacional (OM) e a margem de

•

•

•

•

•

Procedimentos para aplicação da
A aplicação daferramenta
ferramenta requer o

cumprimento dos seguintes passos:
Identificação do sistema elétrico do
projeto;
Identificação do sistema elétrico ao qual o
projeto será conectado;
Seleção do método para calcular o fator
de emissão da margem operacional;
Seleção do método e escolha do grupo de
usinas que irão compor o cálculo do fator

Procedimentos para aplicação da
ferramenta
•

•

•

Dois primeiros passos definem as fronteiras de atividade
do projeto;limites geográficos do sistema interligado para o
qual a energia gerada pelo projeto pode ser despachada
sem restrições.
O sistema interligado: a atividade do projeto é conectada
através de linhas de transmissão, as quais também servem
ao despacho das demais usinas do sistema, sem
restrições significativas de transmissão.
As fronteiras do projeto, quando já delimitadas pela
Autoridade Nacional Designada (AND), deve ser a utilizada
pelo projeto. Quando essa delimitação não está disponível,
as fronteiras devem ser definidas e justificadas pelo
proponente do projeto

Procedimentos para aplicação da
ferramenta
•

•

•

•

A ferramenta apresenta dois parâmetros para identificar
a existência de restrições nos sistemas de transmissão:
Para sistemas de transmissão com mercados spot: se
há diferenças de preços de eletricidade (sem computar
os custos de distribuição e transmissão) de mais de 5%
entre os sistemas, por mais de 60% das horas do ano;
Se a linha de transmissão é operada a mais de 90% de
sua capacidade nominal durante 90% ou mais das horas
do ano.
O SIN foi considerado como sistema único para o
cálculo do fator de emissão (LB) de projetos de MDL a
serem conectados ao sistema elétrico.

Métodos de cálculo dos parâmetros
para determinação da LB
•
•
•
•

•

Margem operacional:
Margem operacional simples
Margem operacional simples ajustada
Margem operacional com os dados do
despacho
Margem operacional média

•

FE: margem operacional com
os dados do despacho

Considerado mais
rigoroso utiliza os
dados reais do
despacho do

FE: Margem construída com os
dados do despacho
•

•

•

O fator de emissão da margem construída
é calculado pela média ponderada das
emissões por unidade de geração
(tCO2/MWh) de um conjunto ou amostra
de usinas, que serão consideradas, com
base em um dos seguintes critérios:
Amostra das cinco usinas mais
recentemente construídas;
Amostra de um conjunto de usinas,
recentemente construídas, cuja

Margem construída:sobre os dados
necessários
•

•

•

A amostra selecionada por um destes
critérios devem ser a que representa a
maior geração anual.
Empreendimentos registrados no MDL
não podem compor as amostras, por
qualquer dos critérios, a exceção das
usinas que são despachadas pelo
operador do sistema, compulsoriamente.
Também devem ser excluídas da
amostra, segundo o critério b, as usinas

Margem construída:sobre os dados
necessários
•

•

•

Os fatores de emissão das plantas
incluídas na amostra devem ser
determinados mediante o levantamento
dos seguintes dados:
Geração de energia e consumo de
combustíveis diretamente dos centros de
despacho;
Valores defaut do IPCC para poder
calorífico inferior e fatores de emissão de
carbono para combustíveis, tendo em

Margem construída:sobre as
fronteiras
•

•

Na determinação do fator de emissão da
margem construída a fronteira do sistema
elétrico do projeto é limitada ao sistema
ao qual está interligado.
Se houver adição da capacidade de
transmissão recente ou provável, que
permita elevada importação de energia
este aumento de capacidade deve ser
considerado um recurso (projeto) a
compor a margem de construção.

•

•

FE: Cálculo da Margem
Combinada
Média ponderada dos FE da
margem operacional e da
margem construída adotando-se
os seguintes valores defaut:
0,5 para o fator de emissão da margem
operacional (WOM) e 0,5 para o fator de
emissão da margem construída (WBM)
para o primeiro período de obtenção de
créditos para projetos com qualquer fonte

Validação dos dados
•

•

•

•

Ex-ante, a validação ocorre no momento de registro do
projeto junto ao CE do MDL e valerá por 10 anos ou 7 anos,
se o período de obtenção de crédito for de 21 anos (LB será
revisada a cada 7 anos)
Ex-post, a validação ocorre no ano em que as atividades do
projeto deslocam energia do sistema elétrico. Neste caso os
cálculos dos fatores de emissão da margem operacional e de
construção devem ser atualizados a cada ano
Quando o método do despacho é o escolhido para o cálculo do FE
do sistema elétrico, a validação dos dados do projeto sempre será
ex-post.
Em ambos os casos a data de validação não pode ser alterada
durante o período de crédito, conforme documentada no DCP

SIN: Fator de Emissão da Margem
de Operação
Fator de Emissão Médio Mensal (tCO2/MWh)
Média
Ano
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual
2006 0,3218 0,3462 0,3373 0,2752 0,3173 0,3058 0,3507 0,3360 0,3834 0,3598 0,2651 0,2802 0,32323
2007 0,2292 0,1954 0,1948 0,1965 0,1606 0,2559 0,3096 0,3240 0,3550 0,3774 0,4059 0,4865 0,2909
2008 0,5727 0,6253 0,5794 0,4529 0,4579 0,5180 0,4369 0,4258 0,4102 0,4369 0,3343 0,4686 0,47658
2009 0,2813 0,2531 0,2639 0,2451 0,4051 0,3664 0,2407 0,1988 0,1622 0,1792 0,1810 0,1940 0,24757
Média do período 2006-2009
Fonte: MCT

0,33457

SIN: Fator de Emissão da Margem
de Construção
Ano

Fator de Emissão Médio Anual (tCO2/MWh)

2006

0,0814

2007

0,0775

2008

0,1458

2009

0,0794

Fonte: MCT

SIN: Fator de Emissão da Margem
Combinada
Em tCO2/MWh
Ano

Fator da Margem Fator de Emissão
Operacional (média da Margem de
anual)
Construção

Fator da Margem
Combinada

2006

0,3232

0,0814

0,2628

2007

0,2909

0,0775

0,2376

2008

0,4766

0,1458

0,3939

2009

0,2476

0,0794

0,2056
0,2749

Média (2006 a 2009)
Fonte: MCT

Conclusões
•

•

O setor elétrico brasileiro caracteriza-se pela
baixa intensidade das emissões de GEE em
relação ao padrão internacional
Em 2005, as emissões dos GEE associadas à
geração de eletricidade representavam pouco
mais de 1% em relação às emissões nacionais,
considerando as emissões estimadas no PNE
2030 de 27 MtCO2 dividi do pelo total das
emissões nacionais estimadas no 2º Inventário
nacional de GEE em 2005

Conclusões
•

•

•

PDEE 2019 alterou a trajetória de intensificação do uso
de combustíveis fósseis para a geração de energia
elétrica no SIN e ampliou o programa de eficiência
energética em relação às metas propostas no PNE 2030
Algumas oportunidades de mitigação(biomassa e
eólica), para as quais foram calculados os custos de
abatimento das emissões, apresentaram custos
negativos quando descontadas a 8% (taxa de desconto
social)
A análise descontando os fluxos de caixa a taxas
setoriais privadas revelou que para biomassa o preço
que tornava atraente do ponto de vista privado era de
US$34/tCO2 e de US$ 98,5/tCO2 para a geração eólica.
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