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Identificação do projeto 

Execução: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC).

Agência executora: ONU Meio Ambiente.

Financiamento: Doação do Global Environment Facility (GEF).

Período de execução: maio de 2013 a janeiro de 2018.



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, Afolu, gestão de resíduos e outras alternativas intersetoriais).



Atribuições no projeto
Comitê Técnico Consultivo formado por 11 ministérios e IPEA.

Comitê Diretivo formado pela ABC, ONU Meio Ambiente e MCTIC.

Diretor Nacional, Coordenador e Coordenador Técnico.

Equipe técnica de 98 pesquisadores, em 7 subgrupos (COPPE/UFRJ, UFF, INT, 
UFMG, USP):

Indústria: Consultores presentes no INT – Coordenação de Maurício Henriques Jr. 

Energia, Edificações, Opções Transversais e Modelagem Integrada: COPPE/UFRJ - Coordenação dos 

professores Alexandre Szklo, André Lucena e Roberto Schaeffer.

Agricultura, florestas e outros usos do solo (Afolu): CSR/UFMG – Coordenado pelo professor 

Britaldo Soares Filho.

Gestão de Resíduos: IVIG/COPPE/UFRJ – Coordenado pelo professor Marcos Freitas.

Modelagem Econômica: FIPE/USP – Coordenado pelo professor Eduardo Haddad.

Transportes: DEI/UFF – Coordenado pelo professor Bruno Borba



Interação com setores industriais
1º workshop com setores industriais: 13/11/2014.

Reuniões com setores para apresentação da metodologia do estudo e solicitação 
de dados para construção dos cenários entre 03/2015 e 05/2015.

Workshop de discussão das premissas dos cenários de baixo carbono: 07/2015.

2º workshop com setores industriais: 04/2017.

Envio de contribuições aos relatórios entre 06/2017 e 08/2017.

Disponibilização das publicações e posicionamento acerca das 
contribuições em 02/2018



Contextualização e impactos das ações de 
mitigação na economia nacional



http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/ciencia/SEPED/clima/index.html
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Integração iterativa
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Premissas



Premissas



Horizonte de projeção de 2011 a 2050, tendo 2010 como ano-base.

Os cenários BC consideram diferentes níveis de valores de carbono na função
objetivo dos modelos de otimização, quais sejam: 0, 10, 25, 50 e 100 dólares
por tonelada de dióxido de carbono equivalente (US$/tCO2e).

Cenário com valor de carbono nulo (BC0) contém as medidas de abatimento do tipo no
regret, ou seja, que apresentam viabilidade econômica ao longo da sua vida útil.

Cenários BCx (em que “x” é o valor do carbono na função objetivo da otimização) abrangem
as medidas de valor de carbono nulo e oportunidades adicionais de mitigação que
demandam um valor implícito de carbono para sua viabilização.

Conversão para dióxido de carbono equivalente pela métrica GWP 100 anos
do AR5.

Emissões de CO2, CH4 e N2O relativas a combustão, tratamento e disposição
de resíduos, processos energéticos e industriais, emissões fugitivas e
emissões decorrentes do uso e mudanças no uso do solo.

Premissas



Projeções de crescimento do PIB
Taxas de crescimento médio do PIB nacional por quinquênio (%)

Setores 2016 – 2020 2021 – 2025 2026 – 2030 2031 – 2035 2036 – 2040 2041 – 2045 2046 – 2050

Alimentos e Bebidas 1,96% 2,03% 1,84% 1,63% 1,41% 1,20% 0,99%
Cerâmica 1,39% 1,96% 1,93% 1,86% 1,75% 1,62% 1,48%
Cimento 2,20% 2,36% 2,17% 2,00% 1,82% 1,63% 1,45%
Ferro-Gusa e Aço 1,94% 2,30% 2,12% 1,95% 1,81% 1,70% 1,59%
Ferroligas 1,81% 2,04% 1,92% 1,80% 1,70% 1,61% 1,52%
Mineração 2,26% 0,28% 0,97% 1,38% 1,58% 1,62% 1,56%
Não Ferrosos 0,78% 1,57% 1,48% 1,36% 1,24% 1,13% 1,03%
Outras Indústrias 1,38% 1,90% 1,94% 1,80% 1,75% 1,62% 1,48%
Papel e Celulose 1,56% 1,58% 1,50% 1,35% 1,17% 1,00% 0,82%

Químico
Químicos inorgânicos 2,86% 3,64% 2,82% 2,16% 1,67% 1,29% 0,99%
Químicos orgânicos 2,79% 3,58% 2,78% 2,14% 1,65% 1,29% 0,98%
Resina e elastômeros 1,13% 2,07% 1,70% 1,37% 1,11% 0,91% 0,74%

Têxtil 1,34% 1,97% 1,59% 1,27% 1,02% 0,81% 0,63%

Crescimento do PIB setorial



Cenários de emissões totais
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Emissões e potencial de mitigação por setor



Potencial contribuição da indústria no âmbito da NDC



Impactos sobre o PIB 

 
Nota: Os valores foram obtidos a partir dos desvios médios anuais no período de 2020 a 2050, decorrentes da implementação dos cenários 
BC0, BC25 e BC100 com relação ao cenário REF de projeções do PIB. 
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Impactos sobre o PIB sem e com reciclagem 

 
Nota: Os valores foram obtidos a partir dos desvios médios anuais no período de 2020 a 2050, decorrentes da implementação dos cenários  
BC25 e BC100 com relação ao cenário REF de projeções do PIB. 
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Impactos sobre o crescimento do PIB no cenário BC0 até 2050

Variação média anual (%)
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Impactos sobre o crescimento do PIB no cenário BC100 até 2050

 
(A) Principais setores impactados negativamente no cenário BC100, com e sem reciclagem de receita obtida com o tributo de carbono.  
(B) Principais setores impactados positivamente no cenário BC100, com e sem reciclagem de receita obtida com o tributo de carbono. 
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Papel do setor industrial na economia de 
baixo carbono





Revisão dos custos de capital e O&M (operação e manutenção), que
inicialmente foram baseados na literatura internacional.

Mensuração de sobrecusto (FS = FL+ER+FCB) baseada em:

Fator de Localização (FL)

Infraestrutura e Eficiência Regional (ER)

Atraso, Escopo e Contingência (FCB)

O FS obtido foi de 1,69, o que implicou em um incremento de 69% nos
custos inicialmente considerados na modelagem integrada.

Análise de sensibilidade do setor industrial





Principais Atividades de 
Baixo Carbono do Setor 

Industrial, por 
Segmento, nos Cenários 
BC0, BC25 e BC100 da 

Rodada SensInd em 
2030 e 2050



Cenário BC0:

A troca de combustíveis e a eficientização na recuperação de vapor se tornam inviáveis

na indústria química.

É sensivelmente reduzido o potencial de abatimento em face da inviabilização da

recuperação de calor e vapor em alguns segmentos, tais como cerâmica, papel e

celulose e têxtil.

Cenário BC25:

A injeção de carvão pulverizado na siderurgia; a adição de carboneto de escória na

produção de cimento; e a otimização de sistemas motores no setor químico tornaram-

se inviáveis com precificação de carbono de 25 US$/tCO2 na economia.

Conclusões da rodada de sensibilidade (relativamente à 
rodada base)



Cenário BC100:

A captura de carbono na produção de amônia e em plantas integradas na Top Gas

Recycling Blast Furnace (TGRBF) deixaram de ser uma opção de mitigação.

O potencial de captura de carbono por absorção química na produção de cimento, em

2050, reduziu de 15,0 MtCO2 para 12,4 MtCO2.

A adoção de sistemas de fornos com cinco estágios de ciclone na produção de cimento

também se tornou inviável.

Com isso, o potencial de mitigação total no cenário BC100 reduziu de 119

MtCO2 para 65 MtCO2 na rodada SensInd em 2050.

Conclusões da rodada de sensibilidade (relativamente à 
rodada base)



Análise de opções de mitigação em 
setores-chave da indústria





Segmentos industriais: alimentos e bebidas; cerâmica; cimento; ferro-
gusa e aço; ferroligas; metais não ferrosos; mineração e pelotização;
outras indústrias; papel e celulose; químico; têxtil.

Emissões do uso de energia e processos industriais.

Índice: 1) Caracterização setorial e tecnológica; 2) Melhores Tecnologias
Disponíveis (MTD) aplicáveis aos processos produtivos; 3) Cenários de
consumo energético e emissões – Referência (REF), Baixo Carbono (BC) e
Baixo Carbono com Inovação (BC+I); 4) Subsídios à formulação de
instrumentos de política pública para adoção dos cenários de baixo
carbono.

Escopo e estrutura  das publicações 



Técnica: construção de cenários.

Portanto, não se trata de realizar previsões de evolução setorial.

Modelagem bottom-up (consumos específicos, produção e custos de
capital e O&M ao nível dos diferentes segmentos e processos industriais)
com integração soft-link aos modelos MSB8000, OTIMIZAGRO e EFES.

Ano-base: 2010.

Calibrado com base no BEN e TCN.

Fatores de emissão considerados na TCN/IPCC (2006).

Conversão para CO2e: GWP-AR5 100 anos do IPCC.

Projeção de crescimento do PIB setorial: FIPE/USP (Fipe II).

Projeções de produção → consumo energético → emissões de GEE.

Procedimentos metodológicos





Agregação de produtos

Além disso, foi adicionada a demanda energética 
remanescente não considerada na análise, para fins de 
ajuste e de compatibilidade com EPE (2017). Sobre tal 

demanda, entretanto, não foram propostas medidas de 
mitigação no cenário BC.



Cenário REF

Emissões crescem mais que 
proporcionalmente ao consumo energético 
em face do aumento no fator de emissão do 

grid.1



Construído a partir de MTD com nível de prontidão tecnológica (TRL)

igual ou superior a 7.

TRL 7 a 9 indicam disponibilidade comercial e aplicação em nível internacional e/ou

nacional.

Penetração a partir de 2020.

Vida útil variando de 20 a 30 anos.

De 27 MTD listadas para 15 tecnologias/processos considerados no

cenário BC.

Aplicável em parte do parque industrial, tendo em vista a modernização

das plantas instaladas.

Custos marginais de abatimento: taxas de desconto de 8% a.a. e 17% a.a.

Cenário BC



Adoção de queimadores low NOx em fornos;

Monitoramento e manutenção de caldeiras;

Recuperação de calor em caldeiras;

Monitoramento e manutenção de sistemas motores;

Recuperação de hidrogênio na produção de amônia;

Recuperação de hidrogênio na produção de metanol;

Integração de processos com análise pinch na petroquímica básica;

Integração de processos com análise pinch na produção de amônia;

Reciclo de condensado em caldeiras;

Adoção de pré-reformador na produção de amônia;

Adoção de pré-reformador na produção de metanol;

Maior uso de gás natural em caldeiras;

Maior uso de gás natural em fornos;

Maior uso de biomassa em caldeiras;

Maior uso de biomassa em fornos.

Cenário BC



Cenário BC
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Cenário BC



Construído a partir de MTD com nível de prontidão tecnológica (TRL) inferior a 7.

Tecnologias com potencial de viabilização tecnológica e comercial no longo prazo.

Cenário com elevado grau de incerteza e condicionado a políticas de ciência,

tecnologia e inovação (C,T&I).

Fortemente baseado em rotas tecnológicas inovadoras de catálise, química verde

e captura e armazenamento de carbono.

Cenário BC+I



Cenário BC+I



Cenários REF, BC e BC+I
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Potencial de mitigação de emissões nos cenários BC e BC+I, 

com relação ao cenário REF, em 2050, é de 17% e 36%, 

respectivamente. 



Porém, considerando a construção de cenários 
integrados de emissões...



MTD selecionadas na modelagem integrada
Adoção de queimadores low NOx em fornos;

Monitoramento e manutenção de caldeiras (BC25);

Recuperação de calor em caldeiras (BC0);

Monitoramento e manutenção de sistemas motores (BC25);

Recuperação de hidrogênio na produção de amônia (BC0);

Recuperação de hidrogênio na produção de metanol (BC0);

Integração de processos com análise pinch na petroquímica básica;

Integração de processos com análise pinch na produção de amônia;

Reciclo de condensado em caldeiras (BC25);

Adoção de pré-reformador na produção de amônia;

Adoção de pré-reformador na produção de metanol;

Maior uso de gás natural em caldeiras (BC100);

Maior uso de gás natural em fornos (BC100);

Maior uso de biomassa em caldeiras (BC100);

Captura de carbono na produção de amônia (BC100);

Maior uso de biomassa em fornos (BC100).



Cenários de emissões

Os potenciais mínimo (BC0) e máximo (BC100) de mitigação, com relação 
ao cenário REF, em 2050, são de 4% e 9%, respectivamente. 
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Segmentação do setor
Siderúrgicas integradas com coqueria

Siderúrgicas integradas sem coqueria

Siderúrgicas semi-integradas

Produção independente de ferro-gusa



Cenário REF



Construído a partir de MTD com nível de prontidão tecnológica (TRL)

igual ou superior a 7.

TRL 7 a 9 indicam disponibilidade comercial e aplicação em nível internacional e/ou

nacional.

Penetração a partir de 2015.

De 26 MTD mapeadas para 13 tecnologias/processos considerados no

cenário BC.

Aplicável em parte do parque industrial, tendo em vista a modernização

das plantas instaladas.

Custos marginais de abatimento: taxa de desconto de 15% a.a.

Cenário BC



Cenário BC



Cenário BC



Cenário BC



Construído a partir de MTD com nível de prontidão tecnológica (TRL) inferior a 7.

Tecnologias com potencial de viabilização tecnológica e comercial no longo prazo.

Cenário com elevado grau de incerteza e condicionado a políticas de ciência,
tecnologias e inovação (C,T&I).

Cenário BC+I



Cenários REF, BC e BC+I

Potencial de mitigação de emissões nos cenários BC e BC+I, 
com relação ao cenário REF, em 2050, é de 13% e 37%, 

respectivamente. 



Porém, considerando a construção de cenários 
integrados de emissões...



MTD selecionadas na modelagem integrada

+ captura de carbono no cenário BC100



Cenários de emissões

Os potenciais mínimo (BC0) e máximo (BC100) de mitigação, com relação 
ao cenário REF em 2050, são de 2% e 8%, respectivamente. 
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Instrumentos de política pública para 
implementação dos cenários de baixo 

carbono na indústria



Instrumentos propostos para adoção dos cenários de baixo
carbono

Convergência entre os objetivos das políticas econômica, ambiental,
energética, ciência e tecnologia, transportes e industrial.

Requer a revisão da governança de clima no Brasil.

Criação de um programa de depreciação obrigatória de equipamentos de
geração de calor e vapor

Estabelecimento de padrões mínimos de eficiência para equipamentos
(criação de Selo de Eficiência Industrial)

Criação de linha de financiamento para eficiência energética industrial no
BNDES



Instrumentos propostos para adoção dos cenários de baixo
carbono

Precificação de carbono visando o aumento da ambição de mitigação de
emissões

Em patamar compatível ao desenvolvimento da cadeia de biomassa energética

Ampliação da rede de gasodutos para fomento à substituição de
combustíveis

Ampliação do Projeto Siderurgia Sustentável

Incentivo à obtenção da ISO 50.001

Criação de mecanismos de diferenciação nos processos de compras
públicas para empresas que possuam o Selo Eficiência Energética
Industrial e/ou ISO 50.001



Possibilidades de aperfeiçoamento

A partir dos resultados do projeto:
Discriminação dos resultados de modelagem integrada por setores industriais.

Elaboração de estudos setoriais detalhando a aplicabilidade e custos ao nível de
instalações industriais.

Atualização do ano-base de emissões e revisão do cenário econômico considerando a
atual conjuntura econômica.

Análise quantitativa da mitigação e cobenefícios de ações pretéritas de baixo carbono no
setor industrial.

Análise quantitativa de efeitos adversos decorrentes da implementação de opções de
mitigação (recursos hídricos, poluentes locais, etc).



Obrigado!

regis.rathmann@mctic.gov.br

http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/ciencia/SEPED/clima/opcoes_mitiga
cao/Opcoes_de_Mitigacao_de_Emissoes_de_Gases_de_Efeito_Estufa_GEE_e

m_SetoresChave_do_Brasil.html


