
Visão e linha de base para o 
desenvolvimento de uma Trajetória de 
Descarbonização



POR QUE FALAMOS SOBRE LINHA DE BASE E VISÃO
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Outros objetivos



• Série de dados históricos e projeções futuras 

• Um cenário “business-as-usual” da produção e consumo de energia, produção/consumo/gestão 

de recursos naturais, mudanças no uso do solo, atividade socioeconômica e emissões de GEE.

LINHA DE BASE DE GEE



LINHAS DE BASE
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O OBJETIVO DA LINHA DE BASE

Linha de base (BAU)
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• Coleta de dados para análise defensável:
• Acesso aos dados disponíveis em diferentes setores, incluindo dados socioeconômicos

• Envolver diferentes agências governamentais relevantes (incluindo a agência de 
planejamento)

• Envolver diferentes atores-chave no setor privado

• Identificar um grupo de especialistas técnicos na jurisdição (diferentes setores)

• Identificar o plano de desenvolvimento existente nos diferentes setores

• Necessidade de fazer suposições para análise

• Revisão pelo grupo de especialistas técnicos 

• Consideração das mudanças socioeconômicas na jurisdição

• Gestão de incertezas

• Planejamento de longo prazo

PRINCIPAIS DESAFIOS E RECOMENDAÇÕES



• Não existe uma linha de base perfeita
• Processo contínuo que requer ajustes à medida que os dados estiverem disponíveis.

• Ponto de partida em um processo de planejamento

• Usar a linha de base e a visão como ferramentas para identificar ações
• Da visão às ações mensuráveis

• Identificar os dados com detalhes suficientes dentro de cada setor

• Desenvolver uma visão a partir da linha de base e ajudar a identificar áreas estratégicas 
chave de foco para a trajetória de descarbonização

• Visão e objetivos ajudam na ambição, elas não estão escritos numa pedra

PRINCIPAIS DESAFIOS E RECOMENDAÇÕES
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