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Gás Natural Braskem - Brasil UNIDADES
INDUSTRIAIS40

Consumo GN 2021 Braskem
Brasil de 2,2 MMm3/d



Em linha com a agenda 2030 da ONU e o Acordo de Paris, a Braskem se comprometeu em
fortalecer a atuação na economia circular de carbono neutro

• Alcançar a neutralidade de carbono, por meio de redução e remoção de emissões, a partir da
produção de produtos de fonte renovável, e captura de carbono

Até 2030

• Redução de emissões de GEE¹ Escopo 1 e 2 em 15% até 2030

• Atingir 1,0 milhão de toneladas de capacidade de produção de PE verde até 2030
.
Até 2050

• Alcançar a neutralidade de carbono em 2050

COMBATE AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

OBJETIVO

COMPROMISSOS
ASSUMIDOS

2020³ 2030 2050

0,

0

Emissões MM tCOe2, Escopo 1 e 2

-15%

Fonte: Braskem. Nota (1): Gases de Efeito Estufa (2) Considera o CAGR, ou taxa de crescimento anual composta (3) Considera a média de três anos
(2018, 2019 e 2020)
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A BRASKEM criou o Programa de Descarbonização Industrial em 2021 para avançar
na frente de Redução de emissões

REDUÇÃO DE EMISSÕES

• O Programa de Descarbonização Industrial da Braskem tem como objetivo desenvolver a estratégia e
plano de ação para implementação das iniciativas que promovam a redução de 15% nas emissões
absolutas de GEE¹ (escopos 1 e 2) até 2030, alicerçado no inventário de carbono da Companhia

CULTURA E PROCESSO
LINHAS DE ATUAÇÃO

PILARES

• Formação e cultivo de uma mentalidade
industrial voltada às emissões de GEE

• Fortalecimento de uma governança e processos
orientada para a tomada de decisões
considerando as potenciais emissões de GEE

• Fomento às parcerias no desenvolvimento e
implementações das soluções

GOVERNANÇA
EFICIÊNCIA

ENERGÉTICA
MATRIZ

ENERGÉTICA
PROJETOS

TRANSFORMADORES

• Implementação de
iniciativas
operacionais com
ações de melhoria
continua voltadas
para a redução das
emissões de GEE

• Redução das
emissões de GEE por
meio de iniciativas de
integração e
otimização de energia

• Aumento da
participação de
energias renováveis e
combustíveis de baixo
carbono na matriz
energética da Braskem

• Implementação de
iniciativas-chaves
capazes de reduzir em
grande quantidade as
emissões de GEE dos
principais complexos
emissores



O papel do BIOMETANO na descarbonização Braskem

Compromisso 2030

Redução de

15%
Emissões GEE

No ultimo ano os esforços empreendidos no Programa resultaram no desenvolvimento da MACC global e

de um Roadmap de Descarbonização 2030

Dentre as 161 iniciativas mapeadas na MACC há 69 iniciativas priorizadas (Roadmap) com potencial

de redução de ~3,4 MMt CO2e, as quais nos permitem afirmar que é possível alcançar a meta 2030 com

VPL positivo

No Roadmap de descarbonização há iniciativas que se referem ao uso do biometano na nossa matriz. A

utilização do biometano é completamente aderente à nossa rota de descarbonização, se competitiva for, já

que o nosso Portfolio apresenta alternativas rentáveis
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Iniciativas da Braskem rumo à descarbonização

Eletrificação Biomassa
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2024

VTRM

PPAs

VESTA

BIOMETANO

Estas iniciativas reduzirão ~400.000m3/d de GN a partir de 2024!



Para suportar a indústria
nacional diante do desafio
global de transição energética
sustentável, a Braskem criou a
Voqen.

A nova empresa da Braskem

“A Voqen nasce com o objetivo de alavancar oportunidades de negócio
por meio da criação colaborativa de soluções competitivas que acelerem

a transição energética sustentável da Braskem e da indústria".



O que a Braskem pode oferecer?

▪ Contratação de Longo Prazo 

▪ Volumes âncora relevantes para viabilizar projetos de biometano

▪ Desenvolvimento de negócio de GNC/GNL small scale durante a fase de
construção da conexão do produtor ao duto

▪ Flexibilidade na definição da precificação e indexação

▪ Baixo risco de crédito (Rating)



Quais os desafios atuais?

▪ Garantir a qualidade e rastreabilidade do biometano que assegure a
redução de emissões de GHG

▪ Garantir Competitividade no longo prazo

▪ Buscar Harmonização Regulatória (ou mesmo criação de regulação)

Técnico

Comercial

Regulatório

Brent / HH
IPCA

Tarifa GN
 Pré-Sal

GNL Competitivo



Harmonização Regulatória
▪ Consumidor parcialmente livre ("regra fixa alocação contratos")

▪ Estrutura tarifária (portfólio)

▪ Custos, penalidades e riscos atuais no Mercado Livre não compensam migração

▪ Regras claras para conexão dos produtores de biometano nas malhas de
transporte e distribuição + interconexão das malhas (Avançar SWAP)

▪ Não deveríamos ter diferentes interpretações regulatórias dentro de um
mesmo Estado ou entre Estados

▪ Regular mecanismos de flexibilidade contratuais são fundamentais para promover
liquidez e dar segurança aos agentes (CUSD interruptível?)



Obrigado!

Um futuro renovável é possível, se a gente põe energia!

claudio.filho@voqen.com


