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A a i idade ind s rial brasileira responde por cerca de
do cons mo o al de energia no país e apro imadamen e
do PIB brasileiro No hori on e de
não apenas a e pansão da a i idade econômica do se or desempenha papel
f ndamen al no crescimen o de cons mo de energia da ind s ria como especialmen e o perfil do crescimen o en re os
segmen os ind s riais efei o es r ra no adamen e no Cenário Desafio da Expansão A pene ração de ganhos de
eficiência energé ica ambém e erce efei o bas an e rele an e na mi igação do ri mo de crescimen o do cons mo da
ind s ria brasileira nesse hori on e
No con e o do so de energia há opor nidades para apro ei amen o de po enciais rele an es de eficien i ação no
cons mo de energia e red ção de emissões de gases de efei o es fa GEE relacionadas à s bs i ição de fon es
energé icas ao retrofit de ins alações e is en es a ino ações em processos e prod os com menor con e do energé ico
e po encialmen e in ensificadas pela inserção de digi ali ação das operações ind s riais Sob esse aspec o por an o
iden ifica se espaço para q e polí icas energé icas possam con rib ir para o es abelecimen o de ma raje ória menos
in ensi a em energia e emissões de GEE para a ind s ria no longo pra o Inserem se nes e escopo ações q e promo am
m ambien e polí ico ins i cional propício à pene ração de fon es energé icas com maior eficiência em se so e
menores fa ores de emissão de GEE maior apro ei amen o das opor nidades de eficiência energé ica bem como
promoção de formas de a endimen o das demandas energé icas des e se or q e incl em a oprod ção de energia e
apro ei amen o de fon es reno á eis de energia como mini geração dis rib ída e energia solar érmica
Sob o aspec o da reno abilidade por s a e cabe des acar o conj n o de opor nidades q e incl i por e emplo o so
de car ão ege al para a prod ção sider rgica ma érias primas reno á eis em s bs i ição à prod ção pe roq ímica e
so de biomassa adensada briq e es e pellets como e emplo em processos érmicos Apro ei ar essas opor nidades
con do demanda s perar a ais limi ações écnicas e econômicas e is en es Tomando como e emplo a prod ção de
aço a par ir de car ão ege al se por m lado aspec os relacionados à escala de prod ção e c s o geram res rições à
s a e pansão em maior ní el no longo pra o por o ro fa ores como a compe i i idade da prod ção brasileira de
biomassa e ino ações ecnológicas poderão e en almen e con rib ir para maior pene ração dessa ro a de prod ção de
aço no Brasil Tais aspec os se aplicam an o ao so energé ico q an o não energé ico na ind s ria
O ro pon o q e merece des aq e na ind s ria brasileira é o papel do gás na ral na ma ri energé ica f ra Em especial
segmen os prod ores de ma eriais como fer ili an es ni rogenados e resinas poderão se beneficiar com maior so de
gás na ral q e es eja disponí el a preços compe i i os permi indo iabili ar a prod ção local des es ma eriais Den re
odas as fon es o gás na ral po encialmen e apresen a a maior ariação de par icipação na ind s ria brasileira para esse
ipo de prod ção
A ro a al erna i a de prod ção de ma eriais a par ir de deri ados de biomassa por s a e apresen a grandes desafios
para o f ro o q e ao mesmo empo mos ra espaço para a anços em ermos de compe i i idade para o so dessa
fon e bem como para a b sca de ino ações ecnológicas relacionadas
Dessa forma aspec os como es r ra prod i a ind s rial inserção de rec rsos energé icos dis rib ídos ino ações
ecnológicas e compe i i idade econômica de energé icos são fa ores q e poderão afe ar a forma como se cons mirá
energia f ramen e na ind s ria brasileira de endo assim compor pon os de a enção para polí icas energé icas q e
afe em esse se or
Políticas Energéticas Influentes sobre o setor industrial brasileiro
As principais polí icas e programas q e afe am o so de energia na ind s ria podem ser agr padas naq eles relacionados
ao comba e às m danças climá icas eficiência energé ica e ino ação ecnológica
.

Combate às mudanças climáticas: b scando ind ir o so de fon es energé icas com menor fa or de emissão e
ações de eficiência energé ica fa em par e desse gr po
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Política Nacional sobre Mudança do Clima PNMC definida pela Lei
es abelece compromisso
nacional ol n ário de red ção de
a
das emissões proje adas a é
Pos eriormen e o
decre o
e se s bs i o Decre o
ins i i o Plano Decenal de E pansão de
Energia PDE e o Plano Se orial de Red ção de Emissões da Sider rgia como planos se oriais de mi igação e
adap ação à m dança do clima do se or de Energia e Ind s ria
Contribuição Nacionalmente Determinada NDC q e es abelece o compromisso brasileiro de red ir em
as emissões de GEE em
em relação ao ano de
endo como me a indica i a red ir essas
emissões em
Há de se des acar q e as medidas consideram caminhos fle í eis para o conj n o da
economia em erri ório nacional não e is indo me as se oriais
Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima PNA ins i ído em
é m ins r men o com o
obje i o de red ir a lnerabilidade nacional e reali ar ma ges ão de riscos associados à m dança do clima
Um dos se ores considerados é a ind s ria incl indo a mineração
Eficiência Energética: isam a incen i ar o so eficien e de energia pela ind s ria e incl em
Plano Nacional de Eficiência Energética PNEf indica ações e dire ri es específicas direcionadas à promoção
da eficiência energé ica em ários se ores da economia incl indo o se or ind s rial brasileiro orien ando
polí icas p blicas ol adas para esse fim
Programa Nacional de Conservação de Energia PROCEL e ec ado pela Ele robrás no âmbi o do Programa
de Aplicação de Rec rsos do PROCEL PAR PROCEL são direcionados rec rsos para aplicação em proje os
q e reali em in es imen os em es dos capaci ação e programas de eficiência energé ica nes e se or
Programa de Eficiência Energética PEE ANEEL cond ido pela Agência Nacional de Energia Elé rica
ANEEL o PEE des ina erba das dis rib idoras para aplicação em proje os de eficiência energé ica
orien ado aplicação para os segmen os mais represen a i os no cons mo de ele ricidade no Brasil o q e
reconhece a rele ância da ind s ria brasileira nesse aspec o
Lei da Eficiência Energética
es abelece a reg lamen ação de índices mínimos de eficiência
energé ica para eq ipamen os comerciali ados no Brasil e no âmbi o do se or ind s rial incl i se a
reg lamen ação para mo ores elé ricos a é
CV e ransformadores de dis rib ição
Programa Brasileiro de Etiquetagem cond ido pelo INMETRO e PROCEL incl i eq ipamen os ind s riais
como mo ores bombas e ransformadores de dis rib ição e em como obje i o principal informar o
desempenho dos eq ipamen os ao cons midor final b scando ind ir escolhas por eq ipamen os mais
eficien es
Inovação Tecnológica: buscam promover a penetração de inovações tecnológicas pela indústria brasileira,
po encialmen e a men ando a prod i idade energé ica da ind s ria brasileira
P D em IoT In erne das Coisas e Manufatura
o MCTIC crio m programa priori ário PPI e ai
disponibili ar R
milhões em rec rsos não reembolsá eis para Proje os de Ino ação na área de IoT e
Man fa ra
a ra és da EMBRAPII Empresa Brasileira de Pesq isa e Ino ação Ind s rial com rec rsos
das empresas beneficiadas pela Lei de Informá ica Lei n
Desafios Principais para o Tomador de Decisão no Setor Energético
Fomentar o aproveitamento de ganhos de eficiência energética
Como m dos se ores mais represen a i os no cons mo de energia a ind s ria brasileira de ém significa i os
po enciais de eficien i ação no so de energia e es e apro ei amen o pode se dar a ra és de medidas q e
incl em desde aperfeiçoamen os na ges ão de prod ção como ambém s bs i ição de eq ipamen os
reciclagem de ma eriais e fl os energé icos resid ais de processos assim como a pene ração de processos
prod i os mais eficien es A implemen ação de cada ma des as al erna i as seg e dinâmicas dis in as
con emplando mecanismos legais e reg la órios de financiamen o e ino ação a depender da si ação
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Promover a formação de um ambiente de oferta de energia com menores fatores de emissão a preços
competitivos
O ambien e adeq ado de preços de energia além de ind ir à eficiência econômica a depender de como es eja
desenhado es e mercado poderá con rib ir para a inserção de fon es com menor fa or de emissão de GEE a
c s os compe i i os com os energé icos concorren es Propiciar o a men o da par icipação do gás na ral na
ma ri energé ica ind s rial por e emplo promo e deslocamen o de cons mo de óleo comb s í el e GLP por
e emplo A ele rificação de processos onde co ber por s a e ambém con rib i para menor pegada de
carbono des e se or endo em con a o ele ado gra de reno abilidade da geração elé rica brasileira
Potencializar o aproveitamento de oportunidades de autoprodução de energia eletricidade e combustíveis
A ind s ria brasileira dispõe ol mes e pressi os de fon es energé icas resid ais ori ndos da prod ção de cana
de aç car cel lose papel sider rgia q ímica en re o ros Con do o papel da a oprod ção de energia na
ind s ria brasileira pode e plorar opor nidades para ele ar o rendimen o de geração de e ceden es de energia
elé rica em segmen os ind s riais como a prod ção de cel lose por e emplo o ainda o apro ei amen o de
opor nidades para cogeração a gás na ral na ind s ria brasileira Além disso a e ploração de po enciais de
geração dis rib ída ia fon es reno á eis a par ir de fon es como energia solar PCHs e biomassa ambém
cons i i ma opor nidade para esse segmen o q e pode ambém e plorar o po encial de so de energia solar
érmica para s bs i ir o cons mo de comb s í eis fósseis em di ersas si ações Ações nesse campo poderão
con rib ir para s s en ar e mesmo ampliar a ro a de reno abilidade da ma ri energé ica ind s rial brasileira
Recomendações
Desenhar e implementar mecanismos para aceleração de ganhos de eficiência energética na indústria brasileira
em coordenação com outras políticas setoriais
Es abelecer plano de ação para promoção de eficiência energé ica na ind s ria brasileira con emplando an o
mecanismos e is en es e aperfeiçoamen os q an o in rod ção de polí icas p blicas ino adoras com esse
propósi o Além disso é impor an e des acar a necessidade de ar ic lação se orial para coordenação de o ras
ações não cober os no escopo do se or energé ico mas da q al depende o s cesso de implemen ação de
alg mas ações de eficiência energé ica como por e emplo polí icas de fomen o à ino ação ecnológica
Realizar revisão do marco regulatório do setor energético visando promover eficiência econômica e de inserção
de fontes renováveis na matriz energética brasileira
Re isar o marco reg la ório da ofer a de energia no país abrangendo ele ricidade gás na ral comb s í eis e
biocomb s í eis b scando eliminar dis orções de preços promo er adeq ada alocação de c s os na cadeia de
alor de cada fon e de energia de modo q e os di ersos ser iços e a rib os presen es no so de cada fon e de
energia sejam reconhecidos em se s preços A aliar mecanismos de precificação de carbono q an o à s a
aderência como sol ção para o mercado brasileiro em coordenação com o ras polí icas se oriais incl si e a
econômica
Fomentar a exploração do potencial industrial de geração de energia
A ar de formar coordenada à re isão do marco reg la ório do se or energé ico de modo a reconhecer si ações
onde a a oprod ção de energia seja a sol ção mais eficien e do pon o de is a econômico e ambien al para a
ind s ria brasileira incl indo geração dis rib ída de energia e cogeração Ar ic lar se com o ras polí icas
se oriais econômicas ambien ais e ecnológicas b scando promo er m ambien e q e fa oreça a ino ação
ecnológica em prod os e processos em especial propiciando opor nidades para implan ação de modelos de
economia circ lar em segmen os ind s riais aplicá eis

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA

21

Mapa do Caminho Ind stria

PLANO NACIONAL DE ENERGIA

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA

21

