
 

 

Memória - Reunião CTLP  

 
 
 
Data: 22 de Novembro de 2018 (quinta-feira), de 10:30h às 16:00h 
 
Local: Auditório Eloy Vega na Sede da ABRELPE na Avenida Paulista, 807, conj 207 - 
2 andar (próximo ao metrô Brigadeiro) em São Paulo, 
  
Objetivos: Apresentar, discutir e revisar a segunda versão do rascunho do 
documento da CTLP. Após a reunião, ele será apresentado em eventos durante a 
COP24 (03-14 dezembro, Polônia), e depois será revisto para incorporar novas 
sugestões à versão final, que será entregue a representantes do governo. 
 
A reunião também contou com a participação da equipe do Centro Clima da 
COPPE, que apresentou avanços sobre o trabalho paralelo requisitado pelo ofício 
do Presidente da República, convocando o FBMC para apresentar uma estratégia 



 

 
compatível com a meta de o Brasil ter emissões líquidas zero no horizonte de 2060. 
Mais detalhes sobre esses documentos podem ser encontrados nas apresentações 
e resumo abaixo. 
 
 

Link apresentações  

1) Apresentações: 

• PPT Coordenação CTLP 22/11 

• COPPE - Emilio 

• COPPE - William e Carol 

 
2) Documentos com rascunho das medidas para consulta: 

• Mitigacão - Energia 

• Mitigação - Resíduos 

• Adaptaçao 

 
3) Formulários de contribuição grupos de trabalho durante a reunião: 

• Formulario Contribuicao Energia 

• Formulario Contribuicao Adaptação 

 
Agenda 

● 10:30 - 12:30 - Apresentação da Coordenação e comentários iniciais  
● 12:30 - 13:30 - Grupos de trabalho 
● 13:30 - 14:30 - Almoço 
● 14:30 - 15:30 - Apresentação COPPE 
● 15:30 - 16:00 - Deliberações finais 

https://drive.google.com/file/d/1tfspUe8I67uZ3cgj6WZYhxpDkj9L5ZWB/view
https://drive.google.com/file/d/1w-nhZrLdJYAHTwgpVkfRtkmTZgI33j4k/view
https://drive.google.com/file/d/1oQghoqJwyrWSzINahTmEUuhDD9fGFRga/view
https://drive.google.com/file/d/1_SdZOwOxyin9hHGqdsE2oBH_hqalGrYV/view
https://drive.google.com/file/d/1IvJrTe44Do32LHj-seDtiNvGqdZZLXtf/view
https://drive.google.com/file/d/1nQfFnZkHCaMX9XeEZhhea5y9FrM39hHo/view
https://drive.google.com/file/d/1boQLwy8gkknbSkxcJcgnbygQJH64Kc8c/view
https://drive.google.com/file/d/12po6lik3ruRSibwPXEfbWzm7UlYYKh-7/view


 

 
 
Resumo da apresentação 1 - Visão de Longo Prazo 
  

 
 
- Conforme resumido na imagem acima, o escopo do documento em elaboração 
pela coordenação da CTLP foi apresentado, bem como exemplos de especialistas 
consultados ao longo do processo. 
- Governança: sinalizar discussões que devem ser feitas, bem como sugerir algumas 
diretrizes gerais – ex: a importância de o tema ser abordado de forma coordenada 
pelos diversos Ministérios. 
 

 



 

 
- Visão Aspiracional: uma versão atualizada da seção “Visão Aspiracional” foi 
apresentada para discussão. Os pontos levantados pelos participantes (abaixo) 
serão considerados ao longo da redação do rascunho final no documento. 
 

Resumo dos comentários (participantes): 

• É difícil garantir emprego na economia do futuro devido às tecnologias 
exponenciais. Sugestão: trocar por garantia de bem-estar/renda 

o Emprego x Trabalho 
● Agricultura: temos que lidar com o tema de alguma forma na visão, já que é 

um tema central para a economia brasileira 
● Questão do petróleo: que premissas são assumidas? Não vai mais ter 

petróleo? Temos que especificar 
● Sugestão: fazer uma ponte entre o Brasil real, “como ele é” e a visão 

aspiracional, para evitarmos uma visão muito desconectada da realidade 
● É fundamental ressaltar a questão da distribuição de renda nesta seção 
● Como elaborar mais sem ser muito específico?  

○ Educação climática como parte da educação no geral 
● Financiamento de baixa emissão: trocar por um termo mais amplo, como 

nova economia, que inclua questões como economia de transição 
● Desenvolvimento x outros conceitos: sustentabilidade, solidariedade, cultura 
● Incluir o conceito de equidade intergeracional: meta e “linha mestra” de 

todos os processos internacionais na área de sustentabilidade 
● Excesso de otimismo: calibrar um pouco – documento suficientemente 

utópico e suficientemente realista 
○ Brasil como país desenvolvido x Brasil a caminho do desenvolvimento 
○ Ciência e Tecnologia permitem inserção como país importante x 

algumas áreas serão mais avançadas que outras 
● Questões inegociáveis: 

○ Descarbonização 
○ Não usar totalmente as reservas do pré-sal: já caminhamos para um 

mundo insegurável, o que vai impactar todos os setores da economia 
● Importância da comunicação: a educação tem efeitos no futuro, enquanto 

a comunicação pode resultar em efeitos imediatos 



 

 
○ Juntar educação e comunicação – ex: população conscientizada e 

preparada/educada para lidar com os efeitos/combater a mudança 
do clima 

● Deixar mais claro o que entendemos por cidadania e direitos humanos 
● O documento é uma estratégia: tem que sinalizar onde devemos investir, o 

que devemos priorizar para chegar lá 
● Sugestão de referência - CGEE: trabalho de discussão de futuro no setor 

energético 
 

 
Resumo da apresentação 2 - IES Brasil 2050 e Brasil "carbono-neutro" 
em 2060 
 
- Contexto: 

● Demanda do Decreto do Presidente: realizar, em quatro meses, um estudo 
sobre a viabilidade do Brasil neutralizar suas emissões de GEE até 2060. 

● Para atender o pedido feito, realizamos uma extrapolação do estudo IES Brasil 
2050, que já foi amplamente debatido e oferece uma boa base para esse 
novo estudo que está sendo elaborado. 

 
Resumo Brasil carbono-neutro 2060: 
 
- Cenários 

● Curto Prazo (2018-2020): Período de recuperação, crescimento de 2.5%/ano 
● Médio Prazo (2021-2030): Crescimento baseado em novos investimentos  
● Longo Prazo (2031-2060): Arrefecimento do crescimento  

 
- Premissas 

● Demografia: ápice da população atingido em 2047 
● Pré-sal utilizado, de forma conservadora e controlada, mas reinvestido para 

melhorar infraestrutura e produtividade da indústria 
● Transição para neutralidade: só é possível (com as tecnologias existentes hoje) 

com emissões líquidas negativas no setor de AFOLU, principalmente advindas 
de mudanças no uso da terra 

 



 

 
- AFOLU: 

● Produção agrícola: acompanha evolução do PIB 
● Mitigação: intensificação da penetração das medidas do Plano ABC e da 

NDC desde 2021 e inclusão de medidas como o pagamento por serviços 
ambientais e plantio de florestas comerciais para produção de pellets. 

 
Principais conclusões do estudo: 
 
1) Macroeconomia 

• Um cenário de implantação plena da NDC brasileira por meio de políticas 
públicas adequadas é compatível com uma melhora acentuada nos 
indicadores econômicos e sociais do país, além de propiciar uma significativa 
redução de emissões de GEE, permitindo o cumprimento dos compromissos 
assumidos pelo Brasil no Acordo de Paris; 

• Uma estratégia de desenvolvimento do Brasil no longo prazo compatível com 
a limitação do aumento da temperatura global a 1,5°C não implicaria 
necessariamente em consequências econômicas e sociais significativamente 
negativas para o país, se implantada através de políticas públicas 
apropriadas. 

 
2) Transportes 

• A redução das emissões de CO2e no transporte de carga decorre da busca 
pelo equilíbrio da divisão modal por meio de investimentos em infraestrutura 
e políticas públicas; eletrificação das ferrovias; renovação da frota de 
caminhões; introdução de veículos urbanos de carga (VUC) a bateria (BEV) 
e de caminhões médios com sistema de propulsão híbridos elétricos na frota 
circulante; aumento da eficiência logística e da participação do biodiesel, 
além da introdução do bioquerosene e do bio-óleo. 

• Já no transporte de passageiros, decorre da maior participação do transporte 
metroviário; aumento da frota circulante de veículos compartilhados; maior 
participação dos biocombustíveis na mistura (incluindo novos como o 
bioquerosene); incentivo ao uso do etanol; maior participação do transporte 
público devido à qualificação da frota; incentivo ao transporte ativo (não 
motorizado) e aos veículos com sistema de propulsão alternativos (elétricos e 
híbridos). 

 
3) Indústria 

• Crescimento de 97% das emissões até 2050 no Cenário de Referência 



 

 
• As medidas de mitigação do Cenário 1,5oC podem reduzir 35% das emissões 

em 2050, em relação ao Cenário de Referência. 
o 23% proveniente de processos e uso de produtos 
o 12% proveniente do consumo de energia 

• Maiores reduções podem ser alcançadas através da implementação de 
medidas disruptivas 

 
4) Oferta de Energia 
 

• As metas da NDC podem ser atingidas com pouco esforço adicional até 2030. 
• Serão necessárias novas medidas para evitar o crescimento das emissões de 

GEE após esse período. 
• São necessárias análises complementares sobre a necessidade de 

tecnologias que tragam mais flexibilidade para o sistema elétrico, como 
baterias e hidrelétricas reversíveis. 

 
5) AFOLU 
 

• No subsetor de Uso da Terra concentram-se as maiores oportunidades de 
redução de emissões do setor de AFOLU: 

o Redução do desmatamento 
o Restauração de florestas nativas 

• Na agropecuária, as medidas mais impactantes incluem: 
o Recuperação de pastagens e melhoria nas práticas agropecuárias 

(recuperação e manejo das áreas, aumento da taxa de lotação em 
no cabeças/ha, redução da idade de abate) 

o Redução de fertilizantes nitrogenados pelo uso da fixação biológica de 
nitrogênio nas culturas agrícolas 

 
6) Resíduos 
 

• O Setor Resíduos é contribuinte importante para a redução das emissões 

brasileiras considerando a implementação das medidas de mitigação 

elencadas, podendo alcançar 65% de redução das emissões no ano de 2050 

em relação ao cenário de referência. 



 

 
• As emissões relativas ao tratamento de resíduos sólidos deverão cair 74% em 

2050. 

• As emissões relativas ao tratamento de esgotos e efluentes deverão cair 45% 

em 2050. 

• A ação de mitigação de maior relevância é o incremento no aproveitamento 

do biometano produzido nos aterros sanitários, seja para geração de 

eletricidade, substituição do gás natural em usinas térmicas ou como 

combustível veicular. 

• A redução na emissão relativa ao tratamento dos resíduos industriais se deve 

à melhoria de eficiência energética na produção industrial. 

• De modo geral, a redução das emissões no setor resíduos se deve ao 

incremento na captura de biometano, seja qual for o tratamento, uma vez 

que a ampliação do sistema de saneamento contribui de forma aumentar as 

emissões totais. 

 
Lista de presença:   
 

Nome Instituição 

Marta Bandeira BNDES 

Ana P B Veiga IPEA 

Flavia Frangetto IPEA 

Linda Murasawa FRACTAL 

Emilio La Rovere Centro Clima/ COPPE 



 

 
Geniana Gazotto Min das Cidades 

Roberto Fontoura OHS 

 

Ana Carolina Szklo CEBDS 

Alfredo Sirkis FBMC 

Carlos Rittl Observatorio do Clima 

Claudia Freitas Clavi 

Alice Ratton Copos COPPE 

Christel Schoetter Reos Partners 

 

Isabela Anoeira Itau - Unibanco 

Karina Marzano Fundacão Konrad 

Anja W. GIZ 

Larissa Basso Independente 

Guilherme Goncalves GIZ 

Gabriela Otero Abrelpe 

 

Manuella Cantalice FBMC 



 

 
Cassia Moraes FBMC 

Carolina Dubeux COPPE 

William Wills COPPE 

Carolina Grottera COPPE 

Viviane Romeiro WRI 

 

Jaqueline LUZ Instituto Escolhas 

Juliana Speranza WRI 

Branca Americano IIS 

Clarice Degani CBCS 

 

Nome Instituição 

Letícia Bortolon ITDP 

Thiago Viana Viden 

Tita Boson  

Luciana Ferreira da Silva  UNIFESP 

Bressan CGEE 

Nathalia UFOP 

 


