
Tipologias atendidas pela linha AFD-BDMG 
e co-beneficios climáticos
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Curso Gestão Pública e Elaboração de Projetos Sustentáveis
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― Modalidades de projetos atendidos:

Adaptação

Resíduos Urbanos

Eficiência Energética

Mobilidade Urbana

Tipologias atendidas pela linha de crédito
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Mobilidade Urbana

Melhoria, ampliação e implantação de 

sistemas de infraestrutura de 

transporte público coletivo; 

Desenvolvimento e/ou melhoria dos 

sistemas de gestão de transportes que 

priorizem o transporte público e 

reduzam os congestionamentos;

Intervenções integradas que priorizem a 

mobilidade ativa e os modos não-

motorizados (ciclovias, calçadas, áreas de 

pedestres) de deslocamento e reduzam, 

potencialmente, as emissões de gases de 

efeito estufa; 

Substituição de frota veicular que utilize 

combustível menos poluidor; 
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Co-benefício - Mobilidade Urbana
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Co-benefício - Mobilidade Urbana
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Co-benefício - Mobilidade Urbana

Combustível Distância/Tempo

Emissāo CO2e é um fator de:

•Litros consumidos
•Fator de emissāo por combustível

Em kgCO2/litro

Diesel: 3,33 – 3,41

Gasolina 20% etanol: 2,10 – 2,21 

Gasolina 25% etanol: 2,00 – 2,11 

Etanol hidratado: 0,49 – 0,61

Exemplo: 40 litros/semana

Gasolina (25%): 80 a 84.4

Etanol: 19.6 a 24.4

Emissāo CO2e é um fator de:

•Km percorrido

•Fator de emissāo por km

Em gCO2/km

Motor (Gasolina) 1.0: 133.7 – 152.2 

Motor (Etanol) 1.0: 44.9 – 61 

Motor (Gasolina) 1.8: 170.7 – 188.7

Motor (Etanol) 1.8: 58.4 – 78.2

-70%
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Co-benefício - Mobilidade Urbana

Consulta dos níveis de emissão 

dos veículos novos brasileiros
https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico

/sel_marca_modelo_rvep.php
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Gestão de Resíduos Sólidos

Implantação de sistemas de coleta 

seletiva e/ou unidades de 

reciclagem;

Melhoria, ampliação e implantação de 

sistemas de tratamento e 

disposição final, incluindo unidades 

de triagem e compostagem; 

Implantação de aterros sanitários

que substituam parcialmente ou 

totalmente o uso de lixões e aterros 

controlados, com captação e queima 

de metano (CH4). 
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Co-benefício - Gestão de Resíduos Sólidos
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Co-benefício - Gestão de Resíduos Sólidos

RECICLAGEM
― Evita o despejo recursos dos resíduos nos aterros sanitários;
― Reduz o “custo de emissāo” de uma nova produçāo;
― Reduçāo dos riscos ao meio ambiente (contaminaçāo).
― EX: Pilhas – sāo queimadas em fornos com filtros; sais e óxidos sāo

reaproveitados em vidros, tintas, cerâmicas, industria química, etc.

TRIAGEM E COMPOSTAGEM
― Material orgânico corresponde a cerca de 52% do volume total de 

resíduos produzidos no Brasil (IPEA, 2012);
― No processo de compostagem existe a formação de CO2, água e 

biomassa (húmus);
― Aumento da vida útil dos aterros;
― Reduçāo do custo com transporte de resíduos;
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Co-benefício - Gestão de Resíduos Sólidos
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Eficiência Energética

Redução do consumo energético em 

mínimo 20% (em comparação com 

média histórica dos últimos 12 meses) 

no uso de fontes energéticas diversas 

em: prédios públicos ou de 

interesse público, com 

modernização de equipamentos e/ou 

processos industriais (para 

concessionárias de serviço público) 

com foco em energias de origem 

não-fóssil ou com fator de emissão 

menor comparado ao utilizado 

atualmente; 
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Co-benefício - Eficiência Energética

BRASIL: 64 gCO2/kWh (2009) (EPE)
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Co-benefício - Eficiência Energética
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Adaptação

Projetos que aumentem a resiliência dos 

ecossistemas naturais e a segurança 

climática e hídrica da população como 

recuperação de matas  ciliares e 

reflorestamento de áreas degradadas; 

Proteção e estabilização de encostas 

desde que comprovada a existência 

de riscos por eventos extremos; 

Sistema de alerta a eventos extremos, 

sendo este caracterizado por chuvas e 

períodos de estiagem; 

Investimentos para redução da 

vulnerabilidade de populações em 

resposta  a estímulos climáticos reais ou 

esperados, ou seus efeitos, que reduza 

danos de secas e enchentes. 
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Obrigado pela atenção!
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Contato:

V.Goncalves@enviroconsult.fr

www.i-care-consult.com


