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Esse material é baseado em resultados parciais do projeto “Opções de Mitigação 
de Emissões de GEE em Setores-Chave do Brasil”. As análises setoriais foram 

elaborados para fins de utilização nesse projeto, exclusivamente. Portanto, não 
representam a visão oficial do Governo sobre esse tema.
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Objetivo do projeto

Ajudar o governo brasileiro a reforçar a sua capacidade técnica de apoiar a
implementação de ações de mitigação de emissões de gases de efeito estufa em
setores-chave da economia (indústria, energia, transportes, edificações, LULUCF,
gestão de resíduos e outras alternativas intersetoriais).



Procedimentos metodológicos e principais 
premissas gerais



Modelagem setorial e modelagem integrada
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Projeções macroeconômicas

Taxas de crescimento médio do PIB nacional (%)

Taxas de crescimento médio do PIB (%) por setores e anos – Cenário FIPE III



Cenários REF e BC do sistema energético

Premissas



Cenários de emissões de GEE



Cenários de emissões totais
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(A) Cenários de emissão até 2050, referência (REF) e baixo carbono (BC) com faixas de valor de carbono de US$ 0 a US$ 100/tCO2e.

(B) Cenários de emissão de 2025 e 2030, referência (REF) e baixo carbono (BC) com faixas de valor de carbono de US$ 0 e US$ 10/tCO2e.



Principais atividade de baixo carbono do sistema
energético

1 O potencial e as opções de mitigação referem-se aos cenários BC0 e BC10, para os anos de 2025 e 2030, respectivamente.



Cenários do setor industrial



Modelo Setorial – Indústria

Coordenação: Maurício Henriques (INT)

11 subsetores: desagregação do Balanço Energético Nacional

Objetivo: consistência com cenário macroeconômico da FIPE

Cada setor fornece demanda em termos de: 

Produção (quando trivial) ou energia útil (ex: Alimentos e Bebidas)

Todos os setores possuem opções de conversão de energia final, 
opções de eficiência energética e, alguns, opções de processos

CCS foi considerado para os setores: químico (Amônia), cimento e 
siderúrgico



Modelo Setorial – Indústria

Grande esforço de 
compatibilização e consolidação 

na modelagem integrada



Emissões de GEE
Emissões: Setor Energético*
*Emissões de combustíveis, processos industriais, fugitivas e de resíduos.



Emissões de GEE
Emissões: Setor Energético*
*Emissões de combustíveis, processos industriais, fugitivas e de resíduos.

Industria
(energia)



Emissões de GEE
Emissões: Setor Energético*
*Emissões de combustíveis, processos industriais, fugitivas e de resíduos.

Industria
(energia e
processos)



Consumo de Energia
Histórico e cenário referencial

Nota: Alimentos e Bedidas - descontando o consumo da produção de açúcar (integrado ao setor energético)



Emissões de GEE
Emissões: Setor Industrial (combustíveis)

Eficiência

Combustíveis

Processos

CCS



Consumo de Energia
Variação de respostas dos setores (2030)

Nota: Alimentos e Bedidas - descontando o consumo da produção de açúcar (integrado ao setor energético)



Emissões de GEE
Variação de respostas dos setores (2030)

Nota: Alimentos e Bedidas - descontando o consume da produção de açúcar (integrado ao setor energético)



Detalhamento Setorial
Setor siderúrgico (2030)

Maior participação de arco elétrico 
a altos custos de carbono

CCS aparece a altos 
custo de carbono (TGR)

Carvão vegetal ganha pouco espaço 
com custo carbono



Detalhamento Setorial
Setor cimento (2030)

Redução da razão clínquer/cimento 
aparece no BC0

CCS aparece a altos 
custo de carbono

Eficiência e 
processo Eficiência e 

processo

CCS
CCS



Barreiras e políticas públicas para a adoção 
dos cenários de baixo carbono



POR QUE AS MEDIDAS “NO REGRET” NÃO SÃO IMPLEMENTADAS?



Considerações finais



O setor pode contribuir para o cumprimento da NDC, com
medidas no-regret (BC0) em 2025, e que exigirão uma
internalização de preço de carbono (BC10) em 2030.

Entretanto, é preciso remover barreiras econômicas e não
econômicas para viabilizar a implementação das medidas de
baixo carbono.

Sobretudo, a capacidade de financiamento doméstico e o
lock-in tecnológicos são críticos.

Por fim, impactos sobre a competitividade revelam a
necessidade de priorização setorial para fins de cumprimento
da NDC.



Obrigado!

ctc_mitigação@mctic.gov.br

http://sirene.mcti.gov.br


