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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



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

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



Cenários do setor de gestão de resíduos



Premissas – Cenário REF

 Destinação Final

 Fim dos lixões até (a partir) 2018;

 Substituição inicial por aterros controlados e, após vida útil, aterros
sanitários;

 Compostagem mantém a participação atual;

 Incineração sem recuperação energética, somente de resíduos
contagiosos;

 Reciclagem continua com pouca participação - apenas 5% até 2050;



Destinação 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Lixão* 36,7% 1,5% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Aterros Sanitários 53,5% 67,7% 75,0% 79,5% 79,5% 84,5% 84,5% 84,5% 84,5%

Aterros Controlados 8,6% 25,7% 18,5% 15,0% 15,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

Reciclagem 1,1% 4,5% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Compostagem 0,1% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Incineração 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Disposição Final de RSU – Cenário REF

*A partir de 2018 não será permitido mais destinação de RSU para lixões. 
Entretanto, os lixões existentes continuarão emitindo GEE após este ano.



 Taxa de atendimento do saneamento: marcos previstos no Plano Nacional de
Saneamento Básico – PLANSAB;

 Ganhos de eficiência da rede de saneamento, durante todo o período: 0,5% ao
ano.

 Carga orgânica no esgoto brasileiro: Em 2050, a carga orgânica atinge a
produção diária similar aos dos cidadãos europeus atualmente.

 Não há mudanças significativas na matriz de tratamento de efluentes durante
todo período.

Efluentes – Premissas do cenário REF



Premissas – Cenário Baixo Carbono

• Adoção de práticas de gestão de resíduos menos intensivas em carbono.

• Práticas relacionadas com outros setores, como por exemplo o
aproveitamento do biogás oriundo de resíduos no setor de energia e
aproveitamento energético de resíduos da agropecuária.

• Produção e composição gravimétrica são as mesmas do cenário
referencial;

• Aterros sanitários sem a degradação do metano não serão licenciados;

• Aumento da reciclagem e compostagem;

• Recuperação de parte do metano emitido nas ETE de tratamento
anaeróbico, reduzindo cerca de 20% das emissões de metano.



Opções de mitigação – Cenário Baixo Carbono



Disposição Final de RSU – Cenário Baixo Carbono 



Emissões de GEE



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



Principais barreiras e mecanismos de 
política pública para a adoção dos cenários 

de baixo carbono



Barreiras ao desenvolvimento das medidas de baixo
carbono no setor
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Técnica Baixa Baixa Média Média Média Baixa Alta Baixa

Mercado Baixa Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta

Econômico-
Financeiras Baixa Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta

Institucionais Média Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta



Aproveitamento de biogás de aterro com produção de 
biometano

Efeito: evita a emissão do metano através da sua queima como combustível. Evita a 
emissão de dióxido de carbono através da substituição de combustíveis fósseis.

Barreiras:

• Técnica – questões de adaptação da tecnologia de biodigestão, adaptação de tecnologias

de uso final de biometano;

• Mercado – fraca cadeia de suprimentos e serviços e competitividade do energético;

• Econômico-financeiras – dificuldade de acesso a crédito e custos de transação;

• Institucionais – desconhecimento do consumidor a respeito da qualidade e confiabilidade

do combustível, especificação físico-química da ANP para comercialização, inadequação

dos arranjos comerciais regulatórios.



Aproveitamento de biogás de aterro com produção de 
biometano

Instrumentos propostos: 

• Regulamentação do combustível pela ANP (com origem de RSU e efluentes);

• Definição de metas de uso de acordo o mapas de competitividade (mapeamento

sistêmico).

• Investimentos em projetos pilotos (utilizando estrutura inicial de aterros) e

desenvolvimento de plataforma para veículos a biometano (motores duais e

dedicados)

• Elaboração de guias para arranjos regulatórios e comerciais (PPP, consórcios, etc)

• Criação de estruturas de financiamento (fundos dedicados, green bonds, fundos de

clima, fundos de desenvolvimento tecnológico e linhas de financiamento), com

captação que utilize os mecanismos internacionais de crédito (GCF, GEF, BID, etc.)



Biodigestão com produção de biometano

Efeito: evita a emissão de metano decorrente da disposição em solo. Evita a emissão 
de dióxido de carbono através da substituição de combustíveis fósseis.

Barreiras:

• Técnicas – questões de adaptação da tecnologia de biodigestão, adaptação de

tecnologias de uso final de biometano;

• Mercado – fraca cadeia de suprimentos e serviços e competitividade do energético;

• Econômico-financeiras – dificuldade de acesso a crédito e custos de transação;

• Institucionais – desconhecimento do consumidor a respeito da qualidade e

confiabilidade do combustível, especificação físico-química da ANP para

comercialização, inadequação dos arranjos comerciais regulatórios;



Biodigestão com produção de biometano

Instrumentos propostos:

• Regulamentação do combustível pela ANP (com origem de RSU e efluentes);

• Definição de metas de uso de acordo mapas de competitividade (mapeamento

sistêmico).

• Licenciamento ambiental condicionado (impedir disposição em solo)

• Investimentos em projetos pilotos (utilizando estrutura inicial de aterros) e

desenvolvimento de plataforma para veículos a biometano (motores duais e dedicados)

• Elaboração de guias para arranjos regulatórios e comerciais (PPP, consórcios, etc)

• Criação de estruturas de financiamento (fundos dedicados, green bonds, fundos de

clima, fundos de desenvolvimento tecnológico e linhas de financiamento), com

captação que utilize os mecanismos internacionais de crédito (GCF, GEF, BID, etc.)



Considerações finais



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

Potencial de mitigação superior aos setores de transportes, elétrico,
cimenteiro, químico e siderúrgico.

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

Sobretudo, o desafio da gestão municipal, perante um compromisso
nacional, exige uma eficaz articulação dos formuladores de políticas
públicas.

Necessidade de alinhamento das políticas nacionais, estaduais e municipais para o setor.

Finalmente, o cumprimento da PNRS torna desafiador o patamar de
emissões do cenário referencial.



Obrigado!

ctc_mitigação@mctic.gov.br

http://sirene.mcti.gov.br


