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INFORME SETORIAL: ANÁLISE DE CONJUNTURA 
INTERNACIONAL 

 

 

Cenários de Energia de Longo Prazo 

Bloomberg 

 

1. Em nosso cenário de transição econômica central, as emissões globais de 

carbono do uso de energia caíram 8% em 2020 e agora parecem ter atingido o pico em 

2019. Elas aumentam novamente com a recuperação econômica em 2027, mas depois 

diminuem 0,7% ano a ano até 2050, colocando o mundo no caminho para 3,3 graus de 

aquecimento em 2100. Para manter o aquecimento global bem abaixo de dois graus, as 

emissões precisam cair 10 vezes mais rápido, em 6% ano a ano até 2050. Para 1,5 grau, 

a taxa exigida é 10 %. No total, a Covid-19 subtrai cerca de 2,5 anos de emissões 

agregadas nos próximos 30 anos. 

 

2. A energia eólica e fotovoltaica crescem para atender 56% da demanda mundial 

de eletricidade em 2050, com baterias, demanda flexível e picos de energia. Os países 

líderes chegam a 70-80% antes de atingir os limites econômicos. O vento retoma a 

liderança do solar. 

 

3. As energias renováveis e as baterias capturam 80% do total de US $ 15,1 

trilhões investidos em nova capacidade de energia. Cerca de US $ 2 trilhões ou 13% são 

investidos por famílias e empresas. A Ásia-Pacífico atrai 45% de todo o novo capital. Para 

habilitar o sistema de energia do futuro, são necessários US $ 14 trilhões em 

investimentos na rede elétrica entre agora e 2050. 

 

4. A demanda de petróleo atinge o pico em 2035 e, em seguida, cai 0,7% ano a 

ano para retornar aos níveis de 2018 em 2050. Os veículos elétricos (EVs) alcançam a 

paridade de preço inicial com os veículos com Motor de Combustão Interna (ICE) antes 
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de 2025, estimulando uma adoção mais rápida daí em diante. O crescimento dos VEs 

compensa o crescimento da demanda na aviação, navegação e petroquímica, e molda o 

futuro do petróleo. 

 

5. O gás é o único combustível fóssil a crescer continuamente com a perspectiva, 

ganhando 0,5% ano a ano até 2050. O crescimento acumulado de 33% em edifícios e 

23% na indústria é equilibrado pela redução do uso de gás na energia, onde o consumo 

atingiu o pico em 2019 - embora a capacidade de energia movida a gás continue a 

crescer em todo o mundo. Em última instância, o gás barato retarda a transição 

energética nos Estados Unidos. 

 

6. A demanda de carvão atingiu o pico em 2018 e caiu para 18% da energia 

primária em meados do século, de 26% hoje. Está em queda livre em toda a Europa e 

nos EUA. A energia a carvão atinge seu pico na China em 2027 e na Índia em 2030. Mas, 

apesar das melhorias na eficiência energética e na reciclagem, a demanda por carvão 

primário continua a crescer na indústria. 

 

7. No cenário climático NEO, nosso caminho de eletricidade limpa e hidrogênio 

requer 100.000 TWh de geração de energia até 2050. Este sistema de energia é 6-8 vezes 

maior do que o de hoje, tem o dobro da demanda de pico e gera cinco vezes a 

eletricidade. Dois terços dessa eletricidade vão para o fornecimento direto de 

eletricidade nos transportes, na indústria e em edifícios. O resto é usado para fabricar 

hidrogênio verde. 

 

8. O hidrogênio verde fornece pouco menos de um quarto da energia final total 

em 2050 em nosso Cenário Climático. Isso precisa de 800Mt de combustível e 

36.000TWh de eletricidade - 38% a mais de energia do que a produzida no mundo hoje. 

Isso poderia ser atendido com mais 14TW de energias renováveis ou 4TW de novo 

nuclear. A rota renovável pode ser mais barata, mas a terra é um problema. 
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9. Reduzir as emissões para bem abaixo de dois graus em nosso caminho de 

eletricidade limpa e hidrogênio verde requer entre US $ 78 trilhões e US $ 130 trilhões 

de novos investimentos entre agora e 2050. Isso é cerca de US $ 64 trilhões em geração 

de energia e rede elétrica para fornecimento direto de eletricidade, e entre US $ 14 

trilhões e US $ 66 trilhões na fabricação, transporte e armazenamento de hidrogênio.  
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