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NDC Brasileira: Desafios e Oportunidades



NDC BRASILEIRA: DESAFIOS E 

OPORTUNIDADES

• A NDC brasileira

• Impactos econômicos e em emissões

• Monitoramento

• Mercados de permissões de emissões
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Energia Indústria Agricultura Uso da Terra

Resíduos Metas NDC (2015) Metas NDC (2020) Indicativo NDC

37% 43%

37% 43%

Emissões de GHGs

NDC Brasileira

➢Acabar com o desmatamento

ilegal

➢ Restaurar 12 milhões de

hectares de florestas

➢ Recuperar 15 milhões de

hectares de pastagens degradadas

➢ Integrar 5 milhões de hectares

de lavoura-pecuária-florestas

➢Garantir 45% de fontes

renováveis no total da matriz

energética

➢Aumentar em 16% a

participação de produtos da cana-

de açúcar no total da matriz

energética

➢Aumentar em 10% a eficiência

elétrica
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Referência

Meta NDC (2015)

Projeção sob NDC

Reduções em emissões por recuperação de pastagens e iLPF não estão 

contabilizadas no inventário brasileiro de GEE nem monitoradas atualmente!

Projeções de emissões de gases de efeito estufa no Brasil
em cenários alternativos

Impactos Econômicos e em Emissões

Fonte: Gurgel et al. (2019) (doi:10.1017/S1355770X1900007X) 

?

➢Impactos econômicos?

➢Impactos sociais?

➢Qual a melhor forma?

➢Metas setoriais?

➢Precificação do carbono?



Mudanças em PIB em relação
ao cenário de Referência

Impactos Econômicos e em Emissões

Fonte: Gurgel et al. (2019) (doi:10.1017/S1355770X1900007X) 

Preço do carbono nos cenários de 
taxação setorial (cinza) e de mercado 

amplo de carbono (vermelho)



Monitoramento

Fonte: MANZATTO et al., 2018.

Estimativas do que já foi

alcançado:

10,4 Mha (2010-2017) 

(40 a 57 Mton CO2eq)

12,7 Mha (2010-2017) 

(23 Mton CO2eq)

0,6 Mha (2010-2018) 

(26 Mton CO2eq)

5,8 Mha (2010-2016) 

(22 a 36 Mton CO2eq)

10,6 Mha (2010-2017) 

(18 a 19 Mton CO2eq)

Outros desafios:

- Custos x benefícios econômicos

- Efeitos sobre a adaptação

- …



Monitoramento

Como mensurar/avaliar/registrar/garantir/certificar as emissões da Agricultura ABC? 

Fonte: Perosa et 

al. (2020)



Monitoramento

ILPF

Oportunidades:

- Aprimorar inventário

- Certificações?



Bioenergia: Renovabio

Fonte: Apresentação EPE – BR Distribuidora, Diretor José Mauro Coelho, 31.07.2018. 

Funcionamento do Renovabio

- Etanol de cana-de-açúcar (1G e 2G) e de milho

- Biodiesel de soja e de gordura bovina

- Bioquerosene de HEFA(1) de soja e de SIP(2) de cana-de-açúcar

- Biometano de resíduos agroindustriais e de resíduos urbanos

- Biocombustíveis importados

(1) HEFA: ácidos graxos e ésteres hidroprocessados (hydro-processed esters and fatty acids)
(2) SIP: iso-parafinas sintetizadas (synthesized iso-paraffins)

Biocombustíveis contemplados

Mercados de Permissões de Emissões

Desafios e oportunidades:

- Ampliar a cobertura

- outros setores/produtos

- co-benefícios



Obrigado pela atenção!

angelo.gurgel@fgv.br


