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1. Introdução
No final de 2013, por uma iniciativa pioneira do Observatório do Clima, foi publicado o Sistema de Estimativa
de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG). Esse instrumento, além de importante sob a perspectiva do
acesso à informação ambiental, tornou possível, por meio dos dados e informações por ele disponibilizados,
a realização de um conjunto de análises e avaliações sobre os principais setores emissores de gases de
efeito estufa (GEE) no Brasil. Nesse processo, o Instituto de Energia e Meio Ambiente (Iema) prestou o auxílio
técnico de levantamento e sistematização dos dados de emissões de Processos Industriais e elaboração
das respectivas notas metodológicas e análise de qualidade dos dados. Todos os dados estão disponíveis
no site http://seeg.observatoriodoclima.eco.br.
As emissões por processos industriais foram contabilizadas em sete ramos industriais: siderurgia, alumínio,
cimento, químico, cal, vidro e de produção de gases de refrigeração não controlados pelo Protocolo de Montreal (HFC, PFC e SF6). Embora represente um número relativamente pequeno de unidades industriais, comparado ao universo industrial brasileiro, elas são responsáveis por 97% das emissões industriais de gases de
efeito estufa, quando consideradas conjuntamente as emissões dos processos industriais e as provenientes
da queima de combustíveis fósseis (derivados de petróleo, carvão mineral e gás natural) nas mesmas plantas
industriais.
A metodologia usada para estimar as emissões de GEE pelo SEEG foi definida pelo IPCC em 1996 e, posteriormente, atualizada em 20061. Uma das preocupações presentes na elaboração da metodologia é evitar a dupla
contagem dos GEE, por isso, as emissões que ocorrem através do uso ou processamento de matérias-primas
foram separadas das que ocorrem por consumo de energéticos2. No entanto, se essa metodologia estabelece
um procedimento cuidadoso na contabilização das emissões industriais, ela não é interessante para analisar
possíveis políticas públicas dirigidas às emissões de GEE pelas industriais, uma vez que nesse momento, o
que conta são as emissões totais de GEE das plantas industriais, onde processos industriais e consumo de
energéticos se somam para compor as unidades (plantas) industriais.
As emissões de gases de efeito estufa por processos industriais estão intrínseca e diretamente relacionadas
à produção bruta de cada um dos ramos de atividade em que ela ocorre. Por se tratar de um conjunto de
indústrias que fornece insumos e materiais para a cadeia de produção industrial (aço e cimento para a construção civil, matérias-primas para a indústria de plásticos e de tecidos sintéticos etc.), esse segmento está
positivamente correlacionado ao crescimento de outros segmentos como as indústrias da construção civil

1

IPCC Guidelines for National Greenhouse Gases Inventories, 1996 (update 2006) em http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/

2

A queima de combustíveis emite GEE, e a eletricidade é produzida com maior ou menor emissão de GEE, conforme a tecnologia e o combustível consu-

mido na geração elétrica.
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e a automobilística. Ao se analisar uma cadeia industrial – por exemplo, na produção de automóveis desde
as matérias-primas até a sua oferta para os consumidores –, é visível que as indústrias de transformação
(siderurgia, química etc.) constituem os elos em que ocorrem as maiores emissões. Isso pode ser verificado
pela comparação entre as emissões de GEE que estão mostradas no SEEG, onde a siderurgia, o cimento, a
produção de cal e a química, somadas, respondem por mais de 81% do total das emissões industriais brasileiras, quando consideradas juntas as emissões por processos industriais e por queimas de combustíveis.
Este documento analítico tem como objetivo relatar o atual cenário das emissões brasileiras nas indústrias,
focando as emitidas em processos industriais , somadas àquelas provenientes do consumo de de combustíveis. Traduz, assim, um olhar sobre os principais desafios e caminhos para que parte importante do setor
industrial se torne mais ambientalmente sustentável. Isso, levando em conta o atual cenário econômico, o
que possibilita uma análise transversal das emissões com vistas à identificação de ações e políticas públicas
efetivas para a implantação de uma economia de baixo carbono.
Nesse cenário, é preciso atentar para um conjunto de fatores que têm pressionado, no passado recente e no
presente, a indústria de transformação para um fraco desempenho.
Todas as análises e dados apresentados neste documento tomaram como premissa e refêrencia as próprias
informações do SEEG, bem como relatórios, textos e estudos técnicos relativos aos processos industriais.

1.1 Conjuntura Econômica Mundial Adversa
Lembrando que a indústria respondeu, em 2012, por 22% do PIB brasileiro, e por 26% dos empregos formais
no mercado de trabalho, por 27% do total de salários que circulam pela economia e 68% do valor total exportado pelo Brasil, uma fotografia do setor industrial e, particularmente, da indústria de transformação, pode ser
dada pelo seu nível de emprego3.
Foi registrada, no acompanhamento mensal do IBGE sobre o nível de emprego, uma queda significativa de
-2,6% no mês de janeiro de 2014 comparado ao mesmo mês do ano anterior, na indústria de transformação.
Não se tratou de um fenômeno isolado e foi verificado nos últimos 28 meses, embora a taxas menores. Esse
índice, verificado nos setores analisados nesse relatório, pode refletir dois movimentos em direções contrárias. De um lado, indicaria que em algumas unidades industriais, principalmente nas que mantêm sua produção, busca-se fazer mais com menos, aumentando a produtividade ao mesmo tempo em que, nas outras
unidades industriais, se procura ajustar a um quadro de baixa produção pela ausência de uma retomada em
curto prazo.
Essa fotografia predominante em toda indústria deve, ainda, ser avaliada dentro de um quadro em que, por
dois anos consecutivos, se registrou queda da participação do PIB industrial no PIB total. As retrações de -1,4%
em 2012 e -1,2% em 2013 confirmariam uma tendência à desindustrialização. Um dos motores desse processo seria baixa competitividade da indústria brasileira visível na crescente presença de produtos industrializados importados no mercado doméstico, o que explicaria as maiores taxas verificadas de perda de postos de
trabalho nos setores de produtos de metal (-6,0%), calçados e couro (-6,6%), produtos têxteis (-5,6%) e refino
de petróleo e produtos de álcool (-5,8%).
Entretanto, essa tendência, mesmo que venha a ser confirmada em atividades de manufatura industrial, não
significa que tenha efeito imediato sobre a indústria de transformação, uma vez que essa última tem bases
mais profundas. Por serem constituídas em unidades industriais por investimentos de maior escala, comparadas às unidades industriais manufatureiras ou de montagem – como automobilística e, em certa medida,
eletroeletrônicos – não apresentam a mesma volatilidade frente às variações do mercado de consumo. Mesmo
assim, a indústria de transformação tem se mostrado vulnerável aos efeitos de câmbio e a fatores conjunturais como a sobreoferta de produtos concorrentes no mercado global. Exemplo disso é a indústria siderúrgica
brasileira frente à concorrência internacional, uma vez que a capacidade instalada mundial tinha em 2012 um
3

IBGE, Séries Estatísticas, http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/; MDIC, http://www.mdic.gov.br
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excesso de capacidade produtiva da ordem de 500 milhões de toneladas anuais4, como resultado da persistência da crise econômica nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e
a redução do crescimento na China. Como o mercado brasileiro é da ordem de 21,6 milhões de toneladas de
aço em vendas internas e um consumo aparente de 25,5 milhões de toneladas, usando dados de 2012, é fácil
entender essa vulnerabilidade. Estima-se que, hoje, a participação do aço produzido no exterior, principalmente na China, seja da ordem de 30% da oferta no mercado brasileiro5.
O reflexo dessa situação sobre as emissões de gases de efeito estufa ocorre em diferentes ângulos. Primeiro,
que a vantagem do aço brasileiro frente aos concorrentes internacionais é muito grande. A China, assim como
a Rússia e a Índia, não apresenta estatísticas das intensidades de gases de efeito estufa de seu aço, embora
provavelmente sejam maiores que a média dos países da OCDE. Comparadas aos dados destes últimos, o aço
brasileiro tem uma intensidade de 2,04 tCO2e aço contra 2,17 tCO2e aço dos países da OCDE, na rota integrada
(com maior uso de coque de petróleo), e de 0,15 tCO2e aço contra 0,19 tCO2e aço para a rota semi-integrada
(com uso de carvão vegetal)6.
Outro reflexo desse quadro econômico é que as unidades industriais do setor siderúrgico operam longe de
seu ponto de ótimo, inclusive no tocante às intensidades de gases de efeito estufa. Para entender porque isso
ocorre basta pensar que, como se trata sempre de grandes equipamentos produtivos, são como ônibus ou
caminhões que estão regulados para operar em sua maior eficiência com a carga completa. Ao rodarem com
menor carga ou passageiros em volume menor que o programado, os seus índices de gases de efeito estufa
por passageiro ou carga transportada são maiores que o programado. A utilização da capacidade produtiva na
indústria siderúrgica era de 71% em 2012, contra valores sempre acima de 85% nos anos anteriores a 2008,
ano de início da crise econômica internacional.
Cabe finalmente lembrar que a retomada da atividade industrial em um caminho sustentável passa, antes,
pela superação de alguns obstáculos, alguns deles crônicos, na economia brasileira: os gargalos na infraestrutura logística, a baixa qualificação da mão de obra, além da carga tributária elevada, dos altos custos de
transação acarretados pelas taxas de juros e capacidade decrescente de investimento para a formação bruta
de capital. Todos esses fatores estão à base, como necessidade, de soluções sustentáveis, socialmente justas
e ambientalmente saudáveis na construção de uma economia de baixo carbono.

1.2 A Indústria e a Política Nacional de Mudanças Climáticas
As atividades industriais consideradas como as principais emissoras de GEE no setor7 fazem parte, no momento, das atividades lideradas pelo MDIC para a organização das ações com vistas ao chamado Plano Indústria, um desdobramento da PNMC através do Decreto 7.390/2010. No Plano Indústria, a prioridade estabelecida até 2015 é o conjunto do monitoramento, relato e verificação das emissões dos setores industriais com
maiores emissões de GEE8. Essa prioridade inicial passa pelo registro dessas emissões através dos sistemas
existentes de monitoramento ambiental que, no Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama), são operados
pelos órgãos estaduais de meio ambiente e (Oemas) e, no plano federal, pelo Cadastro Técnico Federal (CTF)
operado pelo Ibama.

4

Instituto Aço Brasil, FGV, 2014.

5

Depoimentos de representantes da indústria siderúrgica, confirmada na comparação entre o consumo aparente e a produção industrial doméstica,

segundo IBGE e MDIC.
6

Plano Indústria MDIC, 2013.

7

A Lei 12.187/2009 que institui a PNMC lista as de transformação, bens de consumo duráveis, química fina, base, papel e celulose, construção civil. O

Plano Indústria/MDIC, resultado do Decreto 7.190/2010 estabelece que: “Em 2012 serão trabalhadas as indústrias de Alumínio, Cimento, Papel e Celulose e
Química. Em 2013 serão contempladas as indústrias de Ferro e Aço, Cal e Vidro, com a incorporação progressiva de todos os setores da Indústria de Transformação até 2020”.
8

MRV (monitoring, reporting, verification) que, no âmbito da UNFCCC está definido como a ação prioritária dentro dos países-membros, para o estabeleci-

mento de futuros compromissos de redução das emissões globais de GEE, em bases que sejam comparáveis internacionalmente. Corresponde ao estabelecimento de uma métrica comum, como o Sistema Internacional (SI) para as medidas físicas elementares (comprimento, volume, massa etc.).
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O ponto de partida para a estimativa das emissões industriais até 2020 podem ter dois valores ligeiramente
diferentes9. No valor definido no Decreto 7.390/010, as emissões estimadas para os processos industriais são
somadas às estimadas para o tratamento de resíduos, projetando a soma para 2020. O Plano Indústria / MDIC
mantêm separada a estimativa de emissão para os processos industriais, o que, do ponto de vista da identificação de políticas públicas necessárias ao cumprimento de metas, é mais adequado e consistente. Por essa
razão, este relatório adota os mesmos números do Plano Indústria / MDIC quando compara a trajetória de
crescimento das emissões em direção à meta estabelecida pela PNMC.
Assim, é preciso ter em mente que, até 2020, há limites definidos na PNMC ao crescimento tendencial (business
as usual) das emissões de GEE nos segmentos de processos industriais, assim como da energia e agropecuário. No caso dos processos industriais, as emissões de GEE10 têm prevista uma redução de 5% com relação à
emissão tendencial. Assim, para 2020, as emissões dos processos industriais estão limitadas a 162,0 milhões
de tCO2e. Para 2012 isso representaria um valor “alvo”11 de 109,7 milhões de tCO2e emitidos pelos processos
industriais, que é 23%acima do que foi efetivamente realizado. Como se pode ver no SEEG, as emissões por
processos industriais somaram 84,0 milhões de em 2012.
Essa mesma diferença, entre os valores projetados e existentes, nas emissões por processos industriais está
também presente nas emissões pelo uso de combustíveis. A aplicação das mesmas premissas para o ano de
2012 resulta em um valor alvo de 110,9 milhões de tCO2e, 18% acima do identificado pelo SEEG, de 91,2 milhões de para aquele ano.

Tabela 1 – Resumo das Emissões de GEE pela Indústria, segundo Decreto 7.390/2010 e SEEG.
Emissões industriais (milhões)

PNMC(1) em 2012

SEEG 2012

Diferença (%)

Processos industriais

109,7

84,0

23%

Energia / Combustíveis

110,9

91,2

18%

Total

220,6

175,3

26%

(1) Emissões de 2005 projetadas à taxa de 5% a.a. com redução de 5% em trajetória linear parae atendimento à meta PNMC para 2020.

Fonte: Plano Indústria / MDIC, 2013. Elaboração Própria.

A folga pode ser apenas aparente para alguns setores industriais porque no Decreto 7.390/2010 as emissões
foram projetadas sob a hipótese de crescimento do PIB e da produção industrial em 5% a.a., o que de fato
ocorreu apenas em dois setores industriais, do cimento e da celulose. Nos demais setores industriais, o crescimento das emissões de GEE pode ter ocorrido a taxas muito distintas daquelas previstas no decreto e no
Plano Indústria/MDIC, ainda em elaboração.

Tabela 2 – Taxas de Crescimento de Algumas Atividades Industriais no Período 2005/2011.

(1)

2005(1)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Cimento

Ref

8,1%

10,2%

Aço Bruto

Ref

1,2%

4,3%

11,3%

8,4%

10,5%

11,0%

5,2%

-2,3%

2,6%

3,4%

Alumínio

Ref

7,1%

5,2%

3,6%

0,6%

0,5%

-0,6%

Celulose

Ref

8,0%

7,9%

7,6%

7,2%

7,4%

5,9%

Papel

Ref

1,5%

2,4%

3,1%

2,4%

3,0%

2,5%

Ano de referência. As taxas de crescimento apresentadas referem-se sempre ao período até esse ano.

Fonte: Anuário da Produção Industrial / MDIC, 2013. Elaboração Própria.

9

Estimativa de Emissões de GEE / MCTI, 2013; Plano Indústria / MDIC, 2014.

10

A Segunda Comunicação Nacional atribui, em 2005, aos processos industriais uma emissão de 77,9 milhões de tCO2e; enquanto o uso de energia na

indústria emitiu 78,83 milhões de tCO2e naquele mesmo ano.
11

Valor obtido da projeção linear da emissão tendencial, a cada ano, descontada de 5%, que é a redução proposta para a emissão projetada em 2020.
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No próximo capítulo são apresentados os dados do SEEG para os principais emissores de GEE no setor industrial, seguida de uma leitura mais detalhada dos dados do SEEG para os setores cimento e siderurgia, essa
última compreendendo a fabricação de ferro – gusa e aço.

2. Análise dos Dados SEEG 2013
Este capítulo apresenta uma análise dos dados SEEG para dois subsetores industriais intensivos em emissões
de GEE: siderurgia e cimento. Juntos respondem por 54% das emissões industriais identificadas pelo SEEG, em
2012, ao se considerar conjuntamente as emissões por processos industriais e por queima de combustíveis.
É preciso relembrar que no SEEG, as emissões foram estimadas com base no Painel Intergovernamental de
Mudança do Clima – IPCC Guidelines 1996 (atualizado em 2006)12 e, por isso, as emissões de GEE da indústria
estão divididas em dois setores distintos. No Setor Energia do IPCC e, portanto, do SEEG estão as emissões da
queima de combustíveis. Do mesmo modo, no Setor Processos Industriais do SEEG, são mostradas emissões
decorrentes de processos que não fazem parte do grupo energia. A definição do IPCC para diferenciar esses
setores é reproduzida no Anexo 2.

figura 1
Emissões por Processos Industriais por
Atividade Industrial 1990 a 2012 (tCO2e)
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fonte: SEEG, 2014.
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A análise das indústrias intensivas em GEE tomará por base as emissões provenientes tanto dos processos
industriais como do uso de combustíveis, esses últimos comumente queimados em fornos, fornalhas e caldeiras. A consideração conjunta dessas emissões nas indústrias é necessária porque, de fato, a separação entre
processos industriais e uso de combustíveis é artificial. Ela decorre do cuidado tomado pelo IPCC em evitar a
dupla contagem das emissões, chamando a atenção para processos físicos e químicos de produção – caso do
cimento – que resultam em emissões de GEE, bem como para o fato de que há processos industriais que incorporam parte do carbono nos produtos finais. Na siderurgia ocorrem os dois casos, de emissão por reações
químicas internas às matérias-primas e incorporação parcial do carbono nos produtos finais. Um terceiro
grupo é representado por produtos industriais com alto teor de GEE e que fazem parte de equipamentos cujo
uso final resulta em sua emissão. É o caso de extintores que lançam GEE e geladeiras e ar-condicionado cujo
12

IPCC Guideline, 1996 (Re. 2006) for National GHG Sources and Sinks Inventories.
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funcionamento se dá com a circulação de GEE em seu interior. Esse terceiro grupo, no Brasil, tem peso ainda
insignificante no total das emissões industriais de GEE.
Mantendo esse cuidado, ao analisar as emissões de GEE das indústrias é preciso considerar os processos
produtivos – físicos e químicos – como partes de uma mesma cadeia em que há uso de combustíveis, invariavelmente para produção de calor, e que não é possível alterar um deles sem afetar simultaneamente o outro.
Para uma avaliação mais abrangente do total de emissões que decorrem da atividade industrial, deveriam
ainda ser somadas a essas emissões aquelas oriundas da geração da eletricidade que é consumida pelas
indústrias. No entanto, os dados reportados no SEEG ainda não apresenta esse arranjo.

figura 2
Emissões por Processos Industriais por
Atividade Industrial, 1990 a 2012 (MtCO2e)

90
80
70

fonte: SEEG, 2014.

60
50

FERRO E AÇO

40

CIMENTO

1990 - 2012

QUÍMICA

30

CAL, CALCÁRIO, DOLOMITA E BARRILHA

20

HFC

10

ALUMÍNIO

0 1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Na evolução das emissões de processos industriais entre 1990 e 2012 (Figura 2) observam-se dois momentos
de alteração significativa de emissões nas atividades química e produção de ferro e aço. O primeiro ocorreu na
implementação de um grande projeto de MDL13 em uma planta produtora de ácido adípito em 2006, que levou
a uma grande redução de emissões de N2O do processo produtivo que, ao ser queimado em caldeira, é emitido
na forma de nitrogênio e oxigênio. Esse projeto resultou numa redução de emissões equivalente a 6 milhões
de tCO2e. O segundo momento foi a forte redução da produção de ferro e aço no auge da crise econômica internacional de 2008-2009.

2.1 Emissões Totais de GEE na Indústria
Os dados obtidos pelo SEEG mostram que, de 1990 a 2012, há um crescimento visível nas emissões de GEE
por consumo de combustíveis a taxas maiores que do crescimento das emissões por processos industriais.
A Figura 3, abaixo, mostra o crescimento dessas emissões e na Tabela 3, é possível ver que as emissões por
processos industriais cresceram 65% no período, enquanto as emissões por combustíveis cresceram 130%.
13

Projetos MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) são previstos no Protocolo de Kyoto, como mecanismo de flexibilização para o cumprimento das

metas de redução das emissões de GEE nos assim chamados países Anexo 1, que podem usar as reduções desses projetos como compensação para parte
de suas emissões.
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figura 3
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Emissões Totais na Indústria: Processos
Industriais e Combustíveis, em milhões de tCO2 e.
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Tabela 3 – Emissões Totais de GEE pela Indústria, em anos escolhidos e milhões de tCO2 e.
1990

1995

2000

2005

2010

2012

2012/1990

Processos

50,9

60,6

70,8

74,7

76,8

84,0

165%

Combustíveis

39,6

49,4

72,2

78,0

85,3

91,2

230%

Total

90,5

110,0

143,0

152,7

162,1

175,3

194%

Fonte: SEEG, 2014.

Essa diferença nas taxas de crescimento revela a diversificação da indústria no período, com as indústrias de
ramos distintos com emissões por processos industriais crescendo a taxas maiores. É o caso das indústrias
manufatureiras, como a automobilística, eletroeletrônicos e a construção civil que, efetivamente, tiveram significativo aumento nesses anos14, particularmente na década do ano 2000.
As emissões totais, entretanto, não permitem leitura aprofundada do universo industrial, dada sua diversidade
refletida nas emissões de GEE específicas de cada setor, medida por tCO2e produto. Para isso analisamos em
separado os setores siderúrgico e de cimento que representaram mais de 75% das emissões do setor industrial.

2.2. Emissões de GEE na Indústria Siderúrgica
As emissões de GEE na indústria siderúrgica derivam diretamente de seu processo produtivo. A base tecnológica de todos os tipos de ferro e aço repousa na redução15 do minério de ferro, cujo processamento primário
nos chamados altos-fornos16 resulta em ferro-gusa. A redução é feita com a queima de carvão (vegetal ou coque) juntamente ao minério17 em um ambiente pobre em oxigênio, de forma que o carbono aí presente forma
14

IBGE - www.seriesestatisticas.ibge.gov.br

15

Simplificadamente a retirada do elemento químico oxigênio que, em diferentes proporções, liga-se ao elemento metálico ferro para formar os compo-

nentes dos diferentes tipos de minério de ferro. A esse propósito ver http://www.vale.com/brasil/pt/business/mining/iron-ore-pellets/paginas/default.aspx
16

A grafia correta seria auto forno, por se tratar de um reator em que a produção de calor ocorre no seu interior, fluindo de dentro para fora. No ambiente

industrial, entretanto, fala-se alto forno, certamente pelo fato de se tratarem de estruturas altas, atingindo 100 metros de altura.
17

Numa carga de alto forno é também colocado carbonato de cálcio (CaCO3) em proporções variáveis para a formação da chamada escória de alto forno

que carrega outras impurezas do minério de ferro. Essa escória é importante na produção de cimento, como se verá no próximo item.
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inicialmente monóxido de carbono (CO), e esse, então, liga-se ao oxigênio do minério, liberando-se na forma
de CO2. Parte do carbono permanece no ferro-gusa (3% a 5%), mas esse teor diminui na produção do aço para
entre 0,15% a 1,4%, definindo o tipo e qualidade do aço produzido.
A emissão de CO2 pela reação química de redução dos óxidos de ferro contidos no minério é intrínseca à produção do ferro e aço, podendo ser evitada com a reciclagem do aço, que é sempre possível uma vez que não
há limite para o número de vezes que o aço pode retornar ao processo produtivo, sem perda de propriedades
físicas e químicas. A reciclagem do aço é feita pelo seu derretimento (fusão) em fornos elétricos onde pode ser
necessária adição de ferro-gusa (tipicamente 30%) para homogeneizar o aço produzido dentro da especificação definida pelo seu uso. A reciclagem do aço implica, naturalmente, em significativa redução das emissões
de GEE pelo processo industrial.
Outra maneira de diminuir significativamente as emissões de GEE na produção do aço é utilizar carvão vegetal
com origem em reflorestamentos sustentáveis. Nesse caso, o carbono presente no carvão vegetal, que será
lançado à atmosfera na redução do minério de ferro, será compensado pelo crescimento das árvores plantadas para a produção do próprio carvão vegetal. A maior parte das siderúrgicas brasileiras, entretanto, utiliza
um produto do carvão mineral betuminoso18 - carvão coque - resultante do processo de coqueificação, em que
o aquecimento por fonte de calor externa do carvão em fornos (reatores) com atmosfera sem oxigênio retira os
compostos orgânicos voláteis (condensados em alcatrão) e outras substâncias, para a obtenção de um sólido
com alto teor de carbono (>85%) quase similar ao carvão vegetal.
Apesar da vantagem ambiental da siderurgia a carvão vegetal de origem sustentável, é preciso ter claro
que altos-fornos projetados para usarem coque de carvão não podem ser convertidos para o uso do carvão vegetal. O impedimento não está nas adaptações que seriam necessárias em sistemas auxiliares,
como a alimentação de matérias-primas, de injeção de ar e outras, mas na própria dimensão dos fornos. O
fato físico que leva a essa diferença entre as rotas do coque e do carvão vegetal está na alta friabilidade19
do último. Ela resulta em dimensionamento para o forno a carvão vegetal mais baixo que os similares a coque
de petróleo ou carvão mineral. Isso porque é impossível produzir grandes alturas de carga, de minério de ferro
e carvão, sem que o peso da coluna dessa matéria-prima esmague o carvão vegetal na região próxima à base
do forno (saída), o que impediria a redução completa do minério de ferro.
A alternativa do carvão vegetal é viável para produção de aços longos onde o gusa é produzido em fornos baixos e depois adicionado à sucata para produzir o aço. No caso do de aços planos (ex. chapas para fabricação
de automóveis e eletrodomésticos), em que a produção é baseada em altos-fornos é ainda um desafio. Uma
possível alternativa seria produzir o gusa com carvão vegetal em pelotas para ser injetado no processo de
produção do aço. Mas essa alternativa implica em modificar de forma estrutural das atuais usinas integradas.
Esse fato é importante porque uma das iniciativas em andamento no setor siderúrgico, que contribui para
a redução das emissões de GEE, é o investimento em reflorestamentos para a produção de carvão vegetal
sustentável20. Essa medida, embora importante, não ensejará a substituição do coque por carvão vegetal nas
siderúrgicas existentes a coque, pelo fato de a vida útil de qualquer alto-forno ser bastante longa21. Além disso,
toda linha de produção está ajustada à produtividade desse equipamento, sendo que sua substituição equivale
a reprojetar todo sistema produtivo.
Tendo esses fatos em mente, vejamos as emissões de GEE por processos industriais e consumo de combustíveis na siderurgia brasileira, de 1990 a 2012.

18

Também é usado o coque do petróleo, produzido com os resíduos da destilação para produção de gasolina, óleo diesel e outros derivados. O processo de

coqueificação na siderúrgica é semelhante ao do carvão coque.
19

Uma medida da facilidade com que um material se rompe quando submetido a um aumento de pressão em qualquer direção.

20

Protocolo de Sustentabilidade do Carvão Vegetal, assinado entre siderúrgicas e o Governo Brasileiro, para que até 2016 todo carvão vegetal para produ-

ção própria de ferro gusa (2,4 milhões de toneladas) venha de reflorestamentos sustentáveis, próprios ou de terceiros.
21

A rigor um alto forno nunca é substituído, uma vez que passa por reformas e retrofitings praticamente todos os anos.
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figura 4
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Essa curva de emissões, acima, segue muito de perto a curva da produção de aço, como se pode ver comparando-a com a mostrada na Figura 5 abaixo.

figura 5
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Analisando a contribuição percentual das diferentes fontes de emissão na siderurgia – processos, combustíveis e cal – verifica-se que há um aumento da participação dos combustíveis no processo, parcialmente revertido a partir da queda na produção em 2009, resultante da crise internacional.

figura 6
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Esse aumento relativo do peso dos combustíveis nas emissões pode refletir a busca da eficiência produtiva
num momento de baixa na produção, em função do mercado global e nacional. Um movimento possível é a
concentração da produção em unidades de maior porte e a colocação de unidades de menor porte e menos
eficientes com carga parcial ou em situação de stand-by. Nessa situação nunca há o desligamento total dos
equipamentos, por razões de segurança e pelo fato de sua retomada a partir da temperatura ambiente ser
demasiadamente custosa.
Os dados de produção e consumo específico, bem como de capacidade ociosa, confirmam essa hipótese.

figura 7
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fonte: SEEG, 2014; MME, 2014. Elaboração própria.
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Verifica-se que no período de 1996 a 2006 há ligeiro aumento na intensidade total no período. Esse período
corresponde à entrada em operação de novas plantas siderúrgicas, para dar conta do aumento de produção
mostrado anteriormente. O início de operação dessas plantas (start up) é sempre custoso em energia e emissões, uma vez que grande parte da energia serve para aumentar a temperatura do alto-forno desde a temperatura ambiente até a sua temperatura de operação. Há ainda um segundo pico de aumento verificado em
2009, quando ocorre a queda na produção total em função da crise econômica na Europa e Estados Unidos,
com simultânea queda da demanda na China, e aí pode ter ocorrido a operação em carga parcial do alto-forno. Essa segunda hipótese é compatível com o fato de que a parcela de intensidade diante das emissões por
processo permanece praticamente estável entre 2007 e 2012 (0,94 tCO2e aço), em níveis 8% menores que as
de 1990 (1,02 tCO2e aço).
É importante observar que a similaridade das curvas de produção industrial e de emissões de GEE da siderurgia (Figuras 4 e 5) pode indicar que há pouco espaço para ganhos marginais de redução de emissões, a não
ser que haja investimentos significativos em modernização, que não seriam atrativos em termos econômicos
ao se olhar o preço atual dos produtos siderúrgicos22.
Os dados de capacidade ociosa, ou inversamente de uso da capacidade produtiva instalada, mostram que há
muito espaço para crescimento da demanda e consequente aumento da oferta de aço produzido localmente. O
índice de ocupação da capacidade de produção da siderurgia em 2012 era de 71% contra uma média histórica
de 86%23. Tornando a situação ainda mais difícil, essa capacidade ociosa está presente num período de signi22

Os dados da Bloomberg mostram que tanto a recessão econômica na Europa e Estados Unidos, como a sobra de produção na China, que fez com que

essa passasse a exportadora líquida de aço, deprimiram os preços internacionais a patamares de US$ 500 por tonelada de aço bruto na Europa e US$ 630
por tonelada nos Estados Unidos. Os preços praticados pela China não parecem ter relação com os seus custos de produção.
23

Dado da Fundação Getulio Vargas /FGV.
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ficativo investimento na ampliação da capacidade produtiva, criando-se uma situação em que a retomada do
crescimento da produção é vital para a recuperação de investimentos já realizados. Novos investimentos com
vistas à redução das emissões de GEE necessitariam, portanto, de incentivos significativos para se tornarem
viáveis, ou ao menos, justificáveis como parte de políticas públicas nesse tema.
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figura 8
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fonte: Instituto Aço Brasil, 2013. Elaboração própria.
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Por se tratar de grandes unidades industriais, os investimentos têm um tempo de maturação de vários anos. A
figura abaixo reproduz os últimos investimentos realizados em aumento da capacidade de produção. É visível
que o último ciclo ocorre num momento de sobra de capacidade produtiva tanto no País como no exterior.
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Considerações e recomendações específicas – Siderurgia:
• As iniciativas em andamento para a implementação do Plano Indústria / MDIC deveriam incluir um componente de diferenciação dos produtos siderúrgicos aos consumidores, com relação ao conteúdo de GEE na
sua produção. Um efeito imediato dessa medida seria, de um lado, a restrição a produtos importados com
alto teor de GEE, enquanto de outro criaria um estímulo entre as plantas industriais para que a produção
doméstica de produtos siderúrgicos buscasse ganhos marginais na redução do seu conteúdo de GEE.
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• Há claramente um potencial de crescimento na demanda de aço no mercado doméstico brasileiro. Embora
tenha crescido nos últimos cinco anos, o consumo per capita de aço no Brasil ainda é de 128 kg aço/hab,
contra 172 kg/hab no Chile e 173 kg/hab no México, para comparar com países que não exportam indiretamente o aço em produtos de alto valor agregado (manufaturados). A média mundial é de 217 kg/hab,
refletindo o peso desses produtos em países como a Alemanha (470 kg/hab), Estados Unidos (306 kg/hab)
e mesmo a China (477 kg/hab), onde o aço é, além de usado internamente, exportado ou reexportado na
forma de ferramentas, implementos, máquinas, equipamentos e bens de capital24. Uma política pública que
incentivasse a produção local desses manufaturados, além de automóveis de emissão na faixa dos híbridos
e elétricos, conjugada às demais ações de promoção da redução de emissões de GEE na indústria em geral,
como pretende o Plano Indústria, resultaria em significativa redução global das emissões de GEE, dada a
vantagem comparativa da indústria siderúrgica local nesse quesito: 1,4 tCO2e aço (total SEEG) contra uma
média mundial de 1,7 tCO2e aço25.
• O acompanhamento da oferta internacional de produtos siderúrgicos, complementada por levantamentos
independentes do conteúdo de GEE desses mesmos produtos de países concorrente mostra-se essencial
para qualquer política voltada à redução das emissões domésticas por esse segmento. A situação atual, em
que 30% do mercado é ocupado por produtos com maior teor de GEE, caracteriza um vazamento de GEE,
indesejável sob todos os aspectos.
• Caso o quadro atual de sobreoferta de aço no mercado internacional persista e se consolide, criando uma
situação extrema em que algumas unidades produtivas domésticas se mostrem inviáveis economicamente,
é de todo interesse que a eliminação de capacidade produtiva em excesso seja feita nas unidades que são
menos eficientes do ponto de vista das suas emissões especificas (tCO2e produto) de GEE.
• Um programa de modernização da produção siderúrgica que produza ganhos na redução das intensidades
de carbono – para além do Protocolo de Sustentabilidade do Carvão Vegetal – pode ser custo efetiva dada
a participação desse segmento nas emissões totais da indústria, da ordem de 28% das emissões totais da
indústria.
• Estabelecer um programa de incentivos regulado para atingir o pleno potencial de substituição do carvão
mineral por carvão vegetal nos processos não integrados ou de produção pura de gusa.

2.3 Emissões de GEE na Indústria do Cimento
As emissões de GEE por processo industrial na fabricação do cimento ocorrem na produção de sua principal matéria-prima ou componente chamado clínquer. Esse componente resulta da calcinação do calcário e da
dolomita, extraídos de formações geológicas peculiares e cujo principal componente é o carbonato de cálcio
e associações (CaCO3 e CaMg(CO3)2, respectivamente). O aquecimento do calcáreo promove a reação química
do carbonato de cálcio com o oxigênio (O2), dando como resultado a cal (CaO) e dióxido de carbono (CO2) que é
liberado para a atmosfera. A massa resultante dessa reação é o clínquer, que é usado para produzir cimento
pela adição de gesso (CaSO4) e outras substâncias que podem conter metais e outros minerais. Em todo esse
processo há queima de combustível para o fornecimento de calor, além de energia elétrica para movimentar a
grande massa que é levada aos fornos e dali para os demais processos de mistura, homogeneização e secagem.
Os três tipos de cimento Portland usados no mercado brasileiro - comum, siderúrgico e pozolânico - são diferentes pelo tipo de aditivo que é usado para sua fabricação. Na fabricação do cimento Portland siderúrgico
é adicionado a escória dos altos-fornos, que trazem ao cimento propriedades hidráulicas importantes para a
construção de estruturas como viadutos, pontes ou portos. No cimento Portland pozolânico o principal aditivo
é a cinza das usinas termoelétricas e de outras indústrias, cuja adição permite produzir um cimento com propriedades físicas – resistência mecânica e ao ataque da água e organismos – que são necessárias à construção de grandes barragens hidroelétricas.

24

Dados de consumo per capita do Instituto Aço Brasil, 2013.

25

World Steel Association, 2014. http://www.worldsteel.org/steel-by-topic/sustainable-steel/environmental/climate-change.html
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As emissões de GEE tem origem, portanto, no processo industrial de produção do clínquer e no uso de combustíveis para o aquecimento e secagem. A indústria brasileira de cimento produziu, no período de 1990 a
2012 uma significativa redução na intensidade de GEE, como pode ser vista na Figura 10 abaixo.

figura 10
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A queda na intensidade das emissões de GEE da indústria do cimento é resultado de inovações locais como a
pré-calcinação e o uso de matérias-primas provenientes de outros processos industriais – notadamente escória
da siderurgia e cinzas de termoelétricas – além do coprocessamento de resíduos sólidos, como pneus, nos seus
fornos. A partir de 1995 a indústria de cimento substituiu o carvão mineral pelo coque de petróleo26, cuja participação no processo produtivo consolidou-se a partir de 1998, e foi uma modificação que tirou proveito do maior
poder calorífico dessa matéria-prima. As figuras 11 e 12, abaixo, mostram o resultado desses movimentos.
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Enquanto as emissões crescem até 2008 e caem em 2009 para crescer abaixo dos patamares pré 2009 até
2012, a produção é crescente em todo o período de 2003 a 2012.

figura 12
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BEN/EPE 2014.

Documento de Análise - Emissões de GEE pela indústria

16

Lembrando que nessa indústria, a queda da intensidade total de emissão de GEE é um movimento constante
desde 2003, chegando a 0,67 tCO2e cimento em 2012, pode-se ver que internamente à indústria há movimentos importantes que produzem essa redução. A comparação entre as emissões dos processos industriais e do
consumo de energia, por exemplo, mostra claramente que há um aumento na participação dos combustíveis
no processo industrial. Esse aumento revela a inclusão dos novos componentes que reduzem a participação
do clínquer e que fornecem, adicionalmente, energia combustível à produção. Quanto menos clínquer utilizado
menos emissões por tonelada de cimento. Mesmo na produção de clínquer, o cimento brasileiro apresenta
vantagem de 0,48 tCO2e cimento contra uma média nos países da OECD de 0,501 tCO2e cimento (IEA, 2013).
É importante ressaltar que uma das principais dificuldades no processo de estimativa das emissões de processo industrial no setor de cimentos é a de obter a informação precisa sobre a proporção de clínquer utilizada
pela indústria. Esses dados não são publicados e precisaram ser estimados a partir da interpretação de uma
série de dados de diferentes fontes e entrevistas com entidades setoriais. Os dados obtidos através do SNIC,
ABCP e CSI indicam que a proporção média de clínquer no cimento brasileiro está entre as mais baixas do
mundo, o que justifica a baixa emissão proporcional de CO2 por tonelada de cimento produzido.

figura 13
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Considerações e recomendações específicas – Indústria do Cimento:
• Com as reduções já realizadas na produção da indústria do cimento, sem prejuízos de novos ganhos marginais por medidas localizadas de eficiência energética, tanto para os combustíveis como para a energia
elétrica, é importante atentar para o ciclo de vida desse produto. O cimento é um produto perecível, com vida
útil média de 60 dias a partir de sua fabricação. Apesar da baixa emissão na sua produção, dois aspectos
inter-relacionados colocam em questão essa eficiência quando se vai em direção aos seus usos finais em
aspectos extrafábrica.
• O primeiro aspecto a destacar é a logística da distribuição do cimento. Embora a expansão da indústria se
mova em direção aos novos mercados, implantando novas plantas próximas aos novos mercados consumidores, é facilmente identificável que a maior parte da sua produção ainda se encontra concentrada na região
Sudeste. Somado a isso, a precária logística de distribuição – basicamente por rodovias – faz com que a maior
parte (60%) de toda produção seja colocada em sacos de papel Kraft de 50 quilos27. Assim, além da distribuição acarretar emissões de GEE acima das que seriam necessárias comparadas àquelas que existiriam com
o maior uso do transporte ferroviário e aquaviário, há uma promoção do desperdício do produto por esse
27

Dado do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC), 2013.
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módulo de comercialização que são os sacos de 50 quilos. Essa é uma das razões para que o Sinduscon28
aponte que, em média, nas pequenas reformas e construções há um desperdício de 50% da quantidade
de cimento consumida. Ou seja, em média a cada saco de cimento, um terço dele é perdido ou usado sem
necessidade.
• Esse segundo aspecto, do uso do cimento de forma racional e eficiente é importante para que os ganhos em
redução de emissões na produção, não continuem sendo perdidos pelos meios ineficientes de distribuição
e uso final. Afinal, os ganhos adicionais a serem conquistados são marginais aos índices hoje existentes.
Reduzir o desperdício trará mais ganhos para essa redução que hoje é anulada quando se ultrapassa, para
fora, a porta das fábrica.

2.4 Outros GEE nos processos industriais
Além do CO2, CH4 e N2O que representam 95% das emissões do setor (CO2e), os processos industriais são
responsáveis pela emissão de outros gases de efeito estufa típicos desse grupo de atividades incluindo PFC,
CFCs, SF6, CF4 e C2F6.
As emissões de PFC têm origem na indústria do alumínio. Resumidamente, a produção do alumínio primário se
dá pela redução da alumina, onde o alumínio está presente quimicamente associado ao oxigênio. Para liberar
o alumínio, a alumina é fundida a alta temperatura e é submetida à passagem de uma corrente elétrica. Esse
processo chama-se eletrólise e os terminais elétricos que provocam a passagem da corrente são chamados de
ânodo (polo negativo) e cátodo (polo positivo). A eletrólise da alumina remove o oxigênio, fazendo-o ligar-se ao
carbono que está presente nos terminal negativo (ânodo). De fato, o ânodo é consumido nesse processo. Portanto, a emissão de CO2 na indústria do alumínio provém desse processo, uma vez que no ânodo o carbono de que
ele é feito mais o oxigênio da alumina resultam em CO2. A emissão de PFC, por seu lado, ocorre pela presença de
flúor na alumina - em proporções pequenas, traços - através do chamado efeito anódico. Esse efeito é também,
além de emissor desse gás de efeito estufa, um fator de perda de eficiência no uso de eletricidade.
As emissões de PFC na indústria brasileira de alumínio são relativamente baixas pelo fato dessa indústria ter
aumentado sua eficiência no uso de eletricidade desde a década de 1990, a fim de reduzir os custos de produção do alumínio primário. Um efeito secundário positivo dessa busca por eficiência energética foi reduzir as
emissões desse potente gás de efeito estufa.
O SF6, por seu lado, é um gás produzido e consumido pela indústria de componentes elétricos, pelo fato de ter
um alto poder isolante, ou seja, de dificultar a passagem de corrente elétrica. Ele é usado em transformadores elétricos de grande porte, presentes em subestações de eletricidade. Os seus concorrentes seriam óleos
isolantes que tem a desvantagem de requererem grandes volumes para produzir o mesmo efeito. Assim,
transformadores compactos usam SF6.
No Brasil, a única indústria produtora de SF6, localizada em Montes Claros, Minas Gerais, reduziu sua produção
de SF6 através de um projeto MDL, em que o reúso e a reciclagem eficiente do produto existente nos transformadores em serviço gerou créditos de carbono para a indústria produtora do gás.
Os HFCs (hidrofluorcarbono) por seu lado são gases produzidos para uso em sistemas de ar-condicionado,
introduzidos na década de 1990 para substituir os CFCs (clorofluorcarbono) cuja produção foi banida através
do Protocolo de Montreal (1986) a fim de proteger a camada de ozônio.
Todos esses gases produzem efeito estufa por molécula de dezenas a milhares de vezes maiores que o CO2,
o que está expresso no seu GWP, que é uma forma de compará-los ao CO2. O SEEG contabiliza todos esses
gases e, através da base de dados ali disponível, é possível ver que, apesar de representarem potentes gases
de efeito estufa, sua contribuição final, em termos de CO2 equivalente é pequena, correspondente a menos de
5% do total contabilizado.
28

Sindicato da Indústria da Construção Civil de São Paulo, 2012.
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3. Trajetória, Metas e Compromissos
O decreto 7.390 de 2010, que regulamentou Lei no 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que instituiu a Política
Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC, definiu a projeção das emissões nacionais de gases do efeito estufa
para o ano de 2020, no teto de 3.236 milhões composto pelas projeções dos seguintes setores:
I.

Mudança de Uso da Terra: 1.404 milhões de tCO2e;

II.

Energia: 868 milhões de tCO2e;

III. Agropecuária: 730 milhões de tCO2e;
IV. Processos Industriais e Tratamento de Resíduos: 234 milhões tCO2e.
Para o setor Processos Industriais e Tratamento de Resíduos foram projetadas as emissões entre os anos de
2006 e 2020, considerando a previsão de crescimento médio anual do PIB de 5% a.a. para o período de 2010
a 2020.

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
123.648 131.105 137.805 137.552 144.361 151.507 159.006 166.877 175.138 183.807 192.905 202.504 212.476 222.993 234.031
Projeções do DECRETO Nº 7.390, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2010 – Processos Industriais e Tratamento de Resíduos.

Essas metas, somando processos industriais a tratamento de resíduos, poderiam ser analisadas se os dados
para ambos estivessem disponíveis em bases de dados com o mesmo grau de confiabilidade. Ocorre, entretanto, que os resíduos industriais não têm uma base de registro nacional, como se dispõe para os processos
industriais e para o consumo de combustíveis na indústria. É notório que mesmo o assim chamado Plano Indústria / MDIC tenha por escopo apenas a elaboração de programas e projetos detalhados para os processos
industriais, mantendo o tratamento dos resíduos através de menções a eventuais desdobramentos da Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).
Mesmo que os resíduos industriais tivessem a base de dados citada, seria equivocado basear todo um conjunto
de políticas públicas voltadas às emissões industriais de GEE incluindo apenas os resíduos industriais, ou seja,
aqueles que estão sob o controle direto das plantas industriais que as produzem ou consomem. Já existem
resíduos industriais utilizados tanto nas mesmas plantas que as consomem - caso do gás de alto-forno nas
siderúrgicas – como em outras plantas de setores industriais diferentes - caso da escória do alto-forno e da
aciaria das siderúrgicas adicionados ao clínquer na indústria de cimento -, mas há todo um universo de usos
de resíduos que não têm sido incorporados ou reincorporados ao processo industrial, que trariam evidentes
ganhos para a redução das emissões de GEE a médio e longo prazo.
A principal fonte de redução das emissões de GEE em vários processos industriais está para acontecer com a
implementação da PNRS. Segundo dados do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, 31% de todo resíduo sólido
urbano é de material reciclável, com predominância dos plásticos, papéis e metais29. Esse universo é suficientemente grande para impactar positivamente as emissões industriais de GEE, uma vez que o total de resíduo
sólido urbano produzido no Brasil, soma 189 milhões de toneladas anuais (idem ref. Anterior) e não contabiliza
fontes adicionais de materiais recicláveis como os veículos automotores, grandes equipamentos industriais
(pontes rolantes, cremalheiras etc) que, num enfoque abrangente, poderiam trazer reduções importantes às
emissões de GEE na indústria.

29

Plano Nacional de Resíduos Sólidos, SRHU/MMA, 2013.
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3.1 Processos Industriais e Tratamento de Resíduos na Indústria
Embora o Decreto 7.390/2010 tenha somado o Tratamento de Resíduos aos Processos Industriais, essa inclusão só faz sentido se houvesse, para os grandes emissores industriais, políticas públicas específicas que as
tornassem, de fato, parte da cadeia produtiva de tratamento de resíduos. Essa parece ser a intenção implícita
no referido decreto. Até o momento, entretanto, essa intenção não se configura como parte da realidade para
os próximos cinco anos (até 2020), embora ela fosse desejável e, dependendo de como fosse definida, extremamente positiva para as emissões globais de GEE no setor industrial.
Um exemplo dá a dimensão dessa importância. A siderurgia é a principal emissora de GEE entre todos os setores industriais e, em média, 68% de suas emissões totais de GEE provêm do processo industrial de redução
do minério de ferro. O uso de sucata, nessa indústria, pode diminuir em até 70% essas emissões do processo
industrial, sendo a emissão remanescente devida à necessidade de adição de ferro-gusa para a obtenção do
aço final dentro das suas várias especificações de uso final. Parte da siderurgia brasileira utiliza a sucata de
ferro e aço como matéria-prima, mas os montantes praticados não são registrados e divulgados, a menos de
uma única planta siderúrgica situada no sudeste do Pará, onde 70% da matéria-prima é sucata de ferro e aço
coletados principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste30.
Para que o uso da sucata na siderurgia fosse generalizado, entretanto, há a necessidade de promover, a montante do processo siderúrgico, a cadeia de coleta, preparação e logística dos diferentes produtos que contém
ferro e aço em sua composição. Automóveis, fogões, geladeiras, máquinas de lavar e tudo que, hoje, vai parar
em aterros ou terrenos abandonados poderiam ser reencaminhados ao processo produtivo e para isso será
preciso que a recém - aprovada Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) avance rapidamente, principalmente no item Logística Reversa (LR) cuja implementação depende de melhor articulação entre os diferentes
ministérios envolvidos31 para, na sequência, chegar aos municípios onde esses resíduos estão disponíveis e
onde deverão fazer parte dos respectivos Planos Municipais Integrados de Resíduos Sólidos. Os ganhos na
redução das emissões de GEE com o uso de materiais reciclados pode chegar a 1 tCO2e produto, segundo
estudos da Usepa e da EPE/MME32. Entretanto, esses valores só podem ser mensurados através de estudo
de análise de ciclo de vida (ACV) dos diferentes produtos, com vistas à quantificação dos ganhos e perdas em
emissões de GEE, de acordo com as metas de LR33.
As indústrias de pneus e de cimento constituem também um exemplo onde o uso de sucata pode ser de interesse para a redução das emissões de GEE. Essa prática já existe na indústria cimenteira embora, novamente,
não existam dados registrados que permitam a quantificação dos benefícios auferidos. Parte do resultado
dessa prática é visível na comparação entre a intensidade das emissões por processos industriais na indústria
de cimento, em 2012: 0,48 tCO2e cimento contra 0,51 tCO2e cimento nos países OECD. Quanto disso é resultado
do uso das carcaças sucateadas de pneus está ainda por ser quantificado.
Aqui, novamente, será preciso que a PNRS avance na definição da LR para que, através de análises de ciclo de
vida (ACV), seja possível quantificar os ganhos para as emissões de GEE34.
Por essas razões, a análise conjunta das emissões de GEE na indústria e no tratamento de resíduos é prejudicada, fazendo com que a análise das emissões industriais, tanto por processos industriais como pelo uso de
30

Dados da SINBRAS, siderúrgica semi-integrada a carvão vegetal, localizada em Marabá, Pará, cuja produção anual é, atualmente, de 350 t/ano. WWW.

sinobras.com.br
31

O MMA é responsável pela condução do processo, mas é visível que o Plano Indústria / MDIC ainda não conta com os elementos que tornem essa parte

da PNRS uma política pública suficientemente detalhada para torná-la parte da política industrial afeta às mudanças climáticas.
32

V. notas de rodapé 33 e 37, adiante.

33

A PNRS estabelece que a LR será estabelecida através de Acordos Setoriais, através dos quais governo e indústria se comprometem a metas de reco-

lhimento de produtos ao fim de sua vida útil. O setor de linha branca é parte dos eletro eletrônicos explicitamente citados na PNRS. O setor automobilístico
ainda não faz parte desses acordos setoriais, embora iniciativas localizadas envolvendo siderúrgica e fabricante tenha sido tentadas.
34

A indústria de pneus já tem uma meta definida previamente à PNRS, que é do recolhimento de um pneu usado para cada pneu novo colocado no mercado

(RESOLUÇÃO CONAMA 416, DE 30 DE SETEMBRO DE 2009), mas permanecem desconhecidas as destinações finais aos pneus recolhidos, além da ausência
de dados sobre os pneus importados que permanecem “órfãos” no mercado brasileiro.
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combustíveis, seja o melhor caminho, no momento, para identificar as políticas públicas adequadas à redução
futura das emissões de GEE.
O item a seguir compara as emissões de GEE na indústria, tanto por seus processos industriais como pelo uso
de combustíveis. A comparação mostra que a tendência, a menos de mudanças drásticas no ritmo de crescimento da produção industrial, é ficar abaixo das metas estabelecidas para 2020 pela PNMC. Os valores SEEG
são comparados aos projetados pelo Plano Indústria / MDIC, que adota como meta as emissões verificadas
em 2005 para os processos industriais e a queima de combustíveis, crescendo a uma taxa de 5% a.a. até 2020,
com um corte de 5% nas emissões a verificar até 2005. Para fins de simplificação, a meta é considerada a cada
ano da projeção.

3.2 Metas e Compromissos
As emissões de GEE na indústria permaneceram abaixo das metas estabelecidas pelo Plano Indústria / MDIC,
como se pode ver nas figuras abaixo.

figura 14
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A projeção das emissões verificadas no SEEG, até
2020, pode usar diferentes critérios, mas em qualquer dos casos ela ficará sempre abaixo da meta estabelecida pelo Plano Indústria / MDIC, que estabelece uma taxa de 5% a.a. de crescimento nas emissões,
alcançando 308,1 milhões de tCO2e já considerado o
corte de 5% estabelecido pela PNMC. Para que essa
meta ainda seja alcançada, entre os anos de 2013 a
2020, será preciso que as emissões por processos industriais cresçam 10,2% a.a., e as emissões por queima de combustíveis na indústria cresçam 8,8% a.a.,
totalizando uma média de crescimento nas emissões
de 9,5% a.a. no período entre 2013 e 2020. Essas taxas são muito superiores às verificadas pelo SEEG
nos anos anteriores, com exceção do período entre
2009 e 2010, quando houve o impacto da crise econômica internacional. A média histórica de crescimento
das emissões de GEE na indústria, de 1990 a 2012, é
de 3,4%. Mesmo os anos seguidos de maior crescimento, entre 1995 e 2000, foi de 5,7% a.a.

Documento de Análise - Emissões de GEE pela indústria

2012

figura 15
Taxa de Crescimento nas Emissões Totais na
Indústria, de 1990 a 2012.
fonte: SEEG, 2014.
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Assim, a trajetória mais provável para as emissões industriais – considerando tanto os processos industriais
como a queima de combustíveis – é que elas fiquem abaixo das metas estabelecidas pela PNMC, pelo Decreto
7.390/2010 e o Plano Indústria / MDIC.

4. Recomendações
A indústria participa, no momento, dos encaminhamentos para a definição das metas subsetoriais de emissão
de GEE, nos limites estabelecidos pela PNMC e pelo Decreto 7.390/2010, através do Plano Indústria / MDIC. A
análise dos dados obtidos pelo SEEG mostra que a trajetória de maior probabilidade das emissões industriais
ficará abaixo da meta estabelecida para 2020, de 308,1 milhões de tCO2e, computados os processos industriais
e o consumo de combustíveis.
Apesar dessa folga, é preciso atentar para o fato de que alguns subsetores crescem a taxas maiores que a
média da indústria, e a distribuição “interna” das metas setoriais, entre os subsetores, deve levar em conta
essa dinâmica.
Outro fato importante a levar em conta é que, apesar de o Decreto 7.390/2010 ter criado um setor definido
pelos processos industriais e o tratamento de resíduos, esse arranjo não é o melhor para que as políticas públicas sob o comando de diferentes áreas do governo federal possam se integrar para a efetiva redução das
emissões de GEE nas próximas décadas na indústria brasileira.
Um exemplo dessa necessidade de separar as emissões dos processos industriais e do tratamento de resíduos é dado pela, ainda em construção, PNRS, cujos volumes de materiais recicláveis, da ordem de 59 milhões
de toneladas anuais, permitiria uma redução nas emissões nacionais de GEE da ordem de 60 milhões de tCO2e,
segundo dados da Usepa35.
As razões para que os processos industriais ficassem separados do consumo de combustíveis (e eletricidade),
na metodologia criada pelo IPCC36 e utilizada pelo SEEG, são de ordem metodológica e contábil, com o objetivo
geral de evitar ao máximo a dupla contagem das emissões, tanto no tocante às suas origens como nos movimentos internos às plantas industriais, onde o fluxo de energia e materiais pode, sem o devido cuidado, criar
duplas contagens, uma vez que subprodutos de um processo podem ser usados em outros processos, todos
de uma única cadeia de eventos que conduzem a transformação de matérias-primas e insumos em produtos
e resíduos.
Esse cuidado metodológico, entretanto, não pode subverter o fato de que as plantas industriais são um todo
integrado, em que modificações em uma parte do processo – por exemplo, um processo industrial baseado
em transformações físicas e químicas – alteram simultaneamente a demanda e o consumo de energéticos
(combustíveis e eletricidade). Assim, embora seja útil para a contabilização das emissões, a separação entre
processos e consumos de combustíveis é demasiadamente artificial para a escolha das melhores rotas de
redução das emissões totais de GEE nas plantas industriais37.
Finalmente, cabe lembrar que os produtos industriais intensivos em emissão de GEE fazem parte de um universo de produtos comercializados internacionalmente. Mesmo o cimento, considerado um produto tipicamente local, tem alcançado alguns países do Mercosul – Paraguai, Bolívia e Norte da Argentina. Restrições às

35

Usepa, SOLID WASTE MANAGEMENT AND GREENHOUSE GASES, A Life-Cycle Assessment of Emissions and Sinks, 3rd Editon, September 2006.

36

IPCC Guidelines, 1996 (update 2006).

37

O aproveitamento do gás de alto forno das siderúrgicas para geração de eletricidade e aquecimento de tarugos de aço, por exemplo, reduz simultane-

amente a demanda de eletricidade e de combustíveis. Embora esse aproveitamento seja interessante do ponto de vista da redução das emissões de GEE, a
decisão por sua adoção é limitada, hoje, pela relação custo – benefício em que se compara o investimento e os preços dos energéticos.
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emissões em território brasileiro podem, sem as devidas medidas complementares, provocar vazamentos38
de emissões tanto pela restrição a essas emissões como pelo aumento dos custos de produção. Nesse aspecto, o fato de parte significativa do mercado brasileiro de aço estar ocupado por produtos importados cuja
intensidade de emissões (tCO2e aço) pode ser maior que a intensidade dos produtos localmente produzidos,
mostra a necessidade de criar mecanismos para que esse vazamento de emissões seja restringido em função
do objetivo maior de reduzir as emissões globais de GEE, do qual o esforço da indústria brasileira é uma parte
significativa.
Assim, as recomendações nessa primeira análise das emissões de GEE da indústria estariam localizadas em
cinco blocos:

Recomendação 1
Separar o tratamento de resíduos dos processos industriais e, em vez de manter separado como ocorre hoje,
agregar as emissões provenientes da queima de combustíveis, como feito nesse relatório, no encaminhamento da política para a redução das emissões no setor industrial.

O resultado prático dessa separação pode ser a criação de um novo Plano Setorial de Resíduos, onde os resíduos de todas as origens e tipos sejam tratados segundo critérios adequados e próprios ao objetivo de redução das emissões de GEE. Para os resíduos industriais, por exemplo, é fundamental que eles continuem a ser
tipificados segundo seu grau de toxicidade e periculosidade, além de considerar sua composição e seu poder
calorífico, para que possam ser considerados (ou não) em outros processos industriais, tanto como energéticos como eventuais matérias-primas e insumos.
Em outro segmento, os resíduos urbanos (lixo e esgoto) deveriam fazer parte do esforço de redução das emissões, de modo que o benefício dessa redução seja somado às de ordem sanitária e ambiental. Nesse tocante,
um critério de redução das emissões para as diferentes tecnologias de tratamento desses resíduos urbanos,
criaria um diferencial entre as que se baseiam em incineração e tratamento biológico. Uma nota técnica da
Empresa de Pesquisas Energéticas do MME, por exemplo, mostra essa diferenciação39. A maior redução das
emissões, segundo essa nota, vem da reciclagem dos materiais presentes no RSU juntamente à digestão
anaeróbia dos resíduos orgânicos.

Recomendação 2
Complementar as políticas setoriais para a indústria com a análise do ciclo de vida (ACV) dos principais produtos industrializados, de modo a evidenciar as melhores rotas de redução das emissões de GEE através do
fechamento dos ciclos de vida dos produtos.

Um exemplo da importância da análise do ciclo de vida para o planejamento industrial é dado pelo início desse tipo
de estudo, que nasceu da necessidade de comparar os benefícios entre as embalagens de metal, vidro e plástico
para a distribuição de refrigerantes40. Apenas os estudos mais recentes passaram a enfocar as emissões de GEE
38

Vazamento (leakage) é um conceito em mudanças climáticas que traduz o deslocamento das emissões de GEE através de fronteiras políticas, como

resultado de diferenças regulatórias e econômicas.
39

EPE, NOTA TÉCNICA DEN 06/08, Avaliação Preliminar do Aproveitamento Energético dos Resíduos Sólidos Urbanos de Campo Grande, MS, Rio de Janei-

ro, Novembro de 2008.
40

Midwest Research Institute, 1969, Impact Assessment for Coca Cola Company.
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associadas aos produtos industrializados41, segundo metodologias que tornam comparáveis os resultados.
Essa avaliação não invalida os esforços intrafábrica para as reduções de emissões de GEE, mas complementa
-as oferecendo alternativas de redução adicionais por opções que vão desde a escolha de novos materiais para
os produtos até a seleção de métodos de distribuição que tragam benefícios à redução global das emissões
de GEE.

Recomendação 3
Criar métodos e métricas que permitam diferenciar os produtos industrializados segundo a sua Intensidade
de GEE.

Essa medida permitiria distinguir entre os produtos similares disponíveis no mercado nacional, segundo as
emissões de GEE que provocaram em sua fabricação. Além do benefício local, em criar a saudável competição entre as indústrias pela produção de mercadorias menos intensivas em carbono, permitiria atuar sobre
os produtos importados com teor superior à média dos produzidos internamente. As consequências dessa
diferenciação pode se dar tanto via mercado, promovendo aqueles menos intensivos, como pela taxação dos
importados segundo a emissão excedente à média dos produzidos localmente.

Recomendação 4
Incluir a sociedade civil no processo de implementação do Plano Indústria / MDIC, através de representantes
no Comitê Técnico do Plano Indústria / CTPin.

A implementação do Decreto 7.390/2010 ocorre ainda sem a participação da sociedade civil que, através do
SEEG e outras iniciativas, podem aportar conteúdos e propostas para a efetiva redução das emissões de GEE
em curto e longo prazos. Embora prevista, essa participação ainda não se formalizou.

Recomendação 5
Implementar o Plano Nacional de Eficiência Energética42 (PNEf) na Indústria, acrescentando entre suas diretrizes a redução das emissões de GEE.

O PNEf não chegou a detalhar ações para o setor industrial, limitando-se a compilar as iniciativas existentes,
sem planejar um diagnóstico que pemitisse focalizar as ações em algum conjunto de medidas com potenciais resultados mensuráveis e monitoráveis. A sua incorporação ao Plano Indústria / MDIC ofereceria uma
oportunidade para que, ao contrário das iniciativas governamentais anteriores no tema, a busca de eficiência
ganhasse o status que tem no dia a dia das plantas industriais eficientes: parte do planejamento e da rotina,
com metas definidas e sistemas de apoio gerencial que permitem monitoramento e correção de cursos sempre que necessário.
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Por exemplo, Int J Life Cycle Assess (2012) 17:463–470 DOI 10.1007/s11367-011-0370-y Life cycle inventory processes of the ArcelorMittal Poland (AMP)

S.A. in Kraków, Poland—basic oxygen furnace steel production A case study Boguslaw Bieda.
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Plano Nacional de Eficiência Energética (PNEf) / MME, 2012.
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Idealmente, o diagnóstico da situação atual teria por base o levantamento planta a planta, com o envolvimento
das áreas operacionais, que são, em última instância, quem executa as rotinas em torno de pontos ótimos de
performance energética. O PNEf identifica, corretamente, que os investimentos em aumento da eficiência são,
via de regra, preteridos em função de outros investimentos no parque produtivo. Entretanto, o que o PNEf não
identifica é que, ao lado dos interesses de curto prazo que predominam na tomada de decisões empresariais,
na maior parte das vezes, em resposta a riscos conjunturais criados em esferas para além do seu alcance, há
sempre o interesse público no aumento da eficiência que, mesmo produzindo resultados a prazos maiores,
tem reflexos, por exemplo, na estimativa da demanda futura de energia - elétrica e combustíveis - e, portanto,
no cálculo da demanda futura de energia dos planos decenais (PDEs).
Por isso, não há que responsabilizar a tomada de decisões de curto prazo no interior das empresas pelas dificuldades em implementar o PNEf, mas, ao contrário, definir conjuntamente as políticas públicas que tornem
a incorporação de resultados de maior prazo para a redução da intensidade energética e de emissões de GEE,
como resultados de interesse comum.
No tocante aos recursos necessários ao planejamento e execução das ações de aumento da eficiência energética é preciso observar o seguinte:
• Os recursos já identificados no PNEf mereceriam um tratamento efetivamente sistêmico no tocante às ações
na indústria. Isso significaria alterar a gestão e governança desses recursos – através de comitês que balanceiem a presença do governo, da indústria, da pesquisa e da sociedade civil – atentando para o fato de que a
maior parte deles se constitui de financiamentos oferecidos ao setor privado. Se essa oferta de créditos não
está conectada a ações identificadas pela própria indústria como necessidades e possibilidades de aplicação
com retornos plausíveis, a chance de serem efetivamente tomados e aplicados será sempre muito baixa, por
isso a definição das linhas de financiamento e de suas características – carência, taxas etc. – deveria ser
feita após consulta aos segmentos potenciais tomadores e periodicamente acompanhados por comitês de
monitoramento.
• Além dos recursos nominados na PNEf existem recursos em outras fontes. Por exemplo, as empresas distribuidoras de eletricidade têm por obrigação, em seus contratos de concessão, o recolhimento e a aplicação
de 0,5% do montante faturado para projetos de eficiência energética43. Os números disponíveis sobre os
projetos realizados não permitem uma avaliação positiva da sua aplicação, do ponto de vista do aumento
da eficiência energético no sistema elétrico enquanto tal. Ao contrário, deixam entrever uma aplicação que
privilegia apenas os interesses das distribuidoras de eletricidade, com a diminuição de parte das chamadas
perdas não técnicas de eletricidade (furtos, desvios etc.) ou a redução do consumo nos seus clientes com
maior risco de inadimplência e dificuldade de cobrança 44.
• Ao menos parte desses recursos públicos em mãos, hoje, das distribuidoras poderia ser dirigida ao financiamento das ações de aumento da eficiência na indústria e redução das emissões de GEE, a taxas que signifiquem um efetivo incentivo, levando-se em conta principalmente os seus prazos de maturação e benefícios de
médio e longo prazo. Aqui, a necessidade de mudança na governança e gestão desses recursos é óbvia, pelo
fato de as empresas de distribuição de eletricidade terem, em princípio, conflito de interesse na aplicação
de recursos em projetos que diminuem sua receita, à medida que tenham sucesso os projetos de eficiência
energética na indústria. Enquanto os montantes de redução nas contas de eletricidade forem limitados aos
consumidores de baixa renda ou institucionais, como o poder público ou instalações em hospitais, escolas e
postos de saúde, os impactos na receita das empresas distribuidoras não é significativo. Mas esse impacto
pode ser maior em se tratando de grandes unidades industriais, cujo consumo de eletricidade é sempre significativo. A Aneel é a entidade responsável pela regulação e monitoramento da aplicação desses recursos.
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O mesmo ocorre com projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D), mas nesse caso há percentuais definidos para a gestão via MCTI, onde há um comitê

executivo definido para sua gestão, além dos projetos que são definidos via ANEEL.
44

ANEEL, Eficiencia Energética, Agosto 2013.
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NOTA 1
SOBRE AS EMISSÕES DE GEE PELA ELETRICIDADE CONSUMIDA NA INDÚSTRIA
A indústria foi responsável, no Brasil, em 2012, pelo consumo de 42,1% de toda eletricidade ofertada através
do Sistema Interligado Nacional / (SIN)45. Desse total, aproximadamente 60% é consumido na indústria de
transformação, a mesma que abriga as emissões por processos industriais. Esse peso do consumo industrial
no total da eletricidade gerada e consumida traz à tona a necessidade de uma nova forma de alocação das
emissões crescentes de GEE na geração de eletricidade para o SIN, uma vez que 12,8% de toda energia elétrica
ofertada em 2012 foi gerada com queima de combustíveis fósseis: gás natural (7,9%), derivados de petróleo
(3,3%) e carvão mineral (1,3%). Em 2010 essa participação era de 6,8% do total ofertado.
As recentes medidas tomadas pelo governo federal para amenizar as incertezas com a geração hidroelétrica
no futuro próximo46 tornam esse aumento das emissões de GEE na geração de eletricidade um fato permanente. E elas deverão ainda crescer, apesar da indefinição presente no PDE 202247.
Do ponto de vista das emissões de GEE, há pelo menos duas maneiras de lidar com a geração elétrica. Uma, é
alocar as emissões de GEE no setor energético e, nesse caso, as plantas termoelétricas deveriam ter o status
de unidades industriais e, com isso, seriam individualizadas e setorizadas (a carvão, a gás, a diesel etc.) de maneira similar ao que é feito com as plantas industriais. As políticas públicas teriam melhor alcance se, no tocante às emissões de GEE, plantas termoelétricas tivessem tratamento similar ao dado às plantas industriais.
Uma segunda forma é manter o bloco setor energético como ele se apresenta hoje, como um centro de transformação de energia primária para energia secundária, sem que seja necessário individualizar as unidades.
Nessa segunda alternativa, uma mudança deveria ser feita na alocação das emissões provenientes da geração
de eletricidade. Em vez de continuar a atribuir essas emissões em sua totalidade ao setor energético – onde
se mistura ao proveniente das refinarias e outros centros de transformação -, o correto seria alocar essas
emissões, na proporção do seu consumo final, nos consumidores de eletricidade. Assim, restaria ao setor
energético apenas as emissões correspondentes às perdas por emissões fugitivas e por transmissão e distribuição que, em tudo, são similares às emissões fugitivas de um sistema de distribuição de gás natural ou
outro combustível fóssil.
Essa segunda forma acarretaria a criação de uma nova categoria de emissões de GEE por energéticos. Enquanto os processos industriais e o consumo de combustíveis respondem por emissões diretas de GEE, o
consumo de eletricidade seria responsável, então, por uma emissão indireta de GEE.
A escolha de uma ou outra forma tem implicações, por exemplo, no formato dos registros, mensuração, relato
e verificação das emissões de GEE que o Plano Indústria / MDIC está implementando.
Na segunda forma de alocação das emissões de GEE pela geração termoelétrica haveria, na indústria, uma
modificação: as emissões de GEE por processos industriais e por consumo de combustíveis seriam somadas
às emissões da geração de eletricidade com queima de combustíveis fósseis, em proporção ao seu consumo
de eletricidade do SIN. Além disso, evidentemente, nas plantas em que há autogeração com queima de combustíveis fósseis as emissões correspondentes de GEE seriam adicionadas às emissões dos processos industriais e da queima direta de combustíveis. Atualmente as emissões da autogeração são também adicionadas
ao setor energético.
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BEN 2013, consumo final.
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Notadamente o Leilão de Energia Existente de 30 de Abril de 2014, promovido pela ANEEL, que contratou 2.046 MW médios de termoelétricas existentes

pelas distribuidoras até 2018.
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PDE 2022, EPE/MME, p. 91.
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Em contrapartida, as unidades industriais que obtivessem eletricidade através de contratos no Ambiente de
Contratação Livre / (ACL) com unidades geradoras de energia renovável (eólica, biomassa, PCHs etc) teriam a
possibilidade de registrar esse abatimento nas emissões de GEE em seus relatórios de emissões – no sistema
MRV48 que deverá ser implementado pelo Plano Indústria / MDIC – no tocante ao seu consumo de eletricidade.
Há diferentes maneiras de registrar, validar e certificar esse consumo de eletricidade renovável nesse segmento 49.
Qualquer que seja o caminho, um novo procedimento é inevitável com o crescimento da participação das fontes fósseis na matriz elétrica brasileira e pode gerar uma competição positiva entre as unidades geradoras de
termoeletricidade, caso a emissão de GEE passe a ser um fator competitivo com a introdução, por exemplo,
de metas de redução da intensidade de emissões – medida em tCO2e e por MWh gerado – em forma similar à
que o Plano Indústria / MDIC prepara para o setor industrial (tCO2e produto) para o período posterior a 2020.

NOTA 2
SOBRE O MERCADO BRASILEIRO DE REDUÇÃO DE EMISSÕES (MBRE)
A Lei 12.187/2009 que instituiu a PNMC estabelece em seu artigo 9º um mercado brasileiro de redução de
emissões (MBRE). Esse mercado não foi até o momento detalhado e pode constituir um elemento importante
num conjunto de medidas voltadas à redução das emissões após 2020, em montantes superiores aos até
agora praticados. Principalmente porque a meta estabelecida pelo Decreto 7.390/2010, como mostra o SEEG,
deverá ser cumprido sem maiores dificuldades, ficando muito aquém de metas de redução que exigissem
algum esforço adicional das unidades industriais.
O Plano Indústria / MDIC focaliza a intensidade das emissões industriais, medidas em tCO2e produto, o que pode
ser consistente com uma busca de maior eficiência na indústria, tanto no seu uso dos diferentes energéticos –
incluída a eletricidade - como nos seus processos produtivos. Essa busca, entretanto, tratando-se de indústrias
de transformação, exigirão mudanças mais profundas após um primeiro movimento em torno de ações típicas
de eficiência energética: adequação dos motores industriais, gerenciamento dos fluxos de energia e materiais
ao longo do processo produtivo, comandos e controles através de eletrônica embarcada nos equipamentos
consumidores de eletricidade e combustíveis, programação da produção para otimização da capacidade produtiva em torno dos máximos de eficiência total das plantas industriais etc. Dependendo das ações de estímulo e
apoio – financeiro e facilitação à incorporação de inovações e tecnologias -, esse primeiro período pode durar
de cinco a dez anos, dependendo da profundidade e extensão pretendida na redução da intensidade de GEE das
indústrias de transformação.
Esse primeiro momento, entretanto, de aumento da eficiência e modernização do parque produtivo deve preparar o ambiente industrial para novos compromissos de redução absoluta das emissões de GEE, uma vez que
é provável que essa redução da intensidade não resulte em redução absoluta das emissões, caso a produção
bruta, particularmente da indústria de transformação, cresça a taxas superiores aos ganhos em intensidade.
Rigorosamente, os dois objetivos podem conviver num mesmo ambiente regulatório. As metas de redução da
intensidade podem ocorrer paralelamente à redução das emissões absolutas, uma vez que essa última contém, em parte, a primeira. Uma planta industrial submetida a um regime de redução das emissões absolutas
48

Mensuração, Relato e Verificação, que constitui um compromisso dos países signatários da UNFCCC (United Nations Framework Convention for Climate

Change – Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Globais do Clima), para ser implementado até 2020.
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Uma maneira mais simples é usar os contratos do ambiente ACL que são obrigatoriamente registrados, custodiais e liquidados pela Câmara de Comer-

cialização de Energia Elétrica / CCEE, que poderia então emitir declaração de fornecimento e consumo de eletricidade de fonte renovável. O custo de transação
nessa via seria o menor possível e a ele se poderia acrescentar custos de verificação e certificação por amostragem através de terceiros independentes. Outra
maneira, mais complexa e com a vantagem de gerar certificados de consumo de energia elétrica de fonte renovável transacionável com terceiros, seria separar o consumo da eletricidade da certificação correspondente, fornecendo unicamente ao gerador da energia o certificado correspondente. Esse gerador teria,
então, a possibilidade de comercializar os certificados separadamente da eletricidade fornecida ao SIN ou aos compradores da eletricidade via contratos ACL.
Nesse segundo caso, a verificação e certificação via terceiros independentes deveria garantir que os montantes de eletricidade certificada não ultrapassem
aquela efetivamente gerada pelas unidades geradoras movidas a energia renovável.
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sempre procurará reduzir sua intensidade de emissões, por ser a forma mais direta - não necessariamente, mas
na maior parte dos casos a mais barata – de reduzir as emissões de GEE mantendo ou aumentando ligeiramente
sua produção total.
A escolha feita pelo MDIC através do Plano Indústria compõe-se de passos sucessivos em direção a esse objetivo,
de redução das emissões absolutas de GEE no segmento. Até 2020 estarão no foco das atenções a implantação de
um sistema MRV, negociando metas subsetoriais para o mesmo período. O período pós 2020 poderá – a depender
das negociações internacionais a culminarem em dezembro de 2015 em Paris, na COP21 – trazer obrigações de
redução das emissões absolutas na indústria, que será, então, o terceiro maior emissor de GEE depois do setor de
transportes e pecuária.
Nessa situação, um mercado de redução de emissões, baseado nas indústrias de transformação e nas termoelétricas,
é um instrumento necessário para flexibilizar o cumprimento de metas, ainda que nos anos iniciais esteja baseado
em intensidades de emissões: tCO2e por tonelada de produto ou por MWh gerado. Nesse caso, a unidade de comercialização é a tCO2e, obtida pelo produto da intensidade com a produção realizada nas plantas industriais ou termoelétricas, medidas em t de produção industrial ou MWh gerado. As equações abaixo resumem essa equivalência.
Emissão (tCO2 e)=Intensidade ((tCO2e)/tproduto).Produção (tproduto)
ou
Emissão (tCO2e)=Intensidade ((tCO2e)/(MWh)).Geração (MWh)
A redução da intensidade das emissões é um objetivo permanente e quanto antes tenha início, maior o benefício e
menor a dificuldade em torná-la parte das políticas públicas. O mercado de carbono, por sua vez, constitui-se em
mecanismo de flexibilização ou de facilitação para o cumprimento de metas, que pode ser eficaz no momento em
que se mostre necessário o estabelecimento de tetos absolutos às emissões de GEE pela indústria brasileira. A sua
eficácia depende de diferentes fatores, na sua maior parte regulatórios e que podem ser resumidos, no essencial,
num bom equacionamento entre as metas, prazos e mecanismos de alocação das reduções por setor ou período.
Embora o mercado de emissões não seja uma panaceia para o objetivo de redução global das emissões de GEE,
ele deverá constituir-se em elemento que integra os setores industriais nacionais aos seus congêneres internacionais, como elemento complementar aos esforços liderados pelos governos em todo mundo. A esses últimos cabe
a definição dos tetos de emissão para as próximas décadas. A indústria, ao buscar cumprir esse teto, poderá então
contar com mecanismos financeiros adequados, incluído o mercado de redução de emissões.
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5. Anexo 1
Tabela de Emissões GEE de Processos Industriais 1990-2012 (tCO2e)
Atividade
Química
Ácido Adípico
Ácido Fosfórico
Ácido Nítrico
Acrilonitrila
Amônia
Caprolactama
Carbureto de Cálcio
Cloreto de Vinila
Eteno
Metanol
Negro de Fumo
Óxido de Eteno
HFC
Outros
Refrigeradores
Veículos
Ferro e Aço
Ferro Gusa e Aço
Sínter
Cimento
Clínquer
Cal, Calcário, Dolomita e Barrilha
Barrilha
Cal
Magnésio
Siderurgia
Vidro
Aluminío
Total Geral

1990
5.793.166
2.674.299
61.974
559.550
18.430
1.682.742
78.230
141.470
97.336
53.146
355.052
70.937
24.756.133
20.867.727
3.888.406
11.068.389
11.068.389
5.500.400
182.000
3.688.000
29.400
1.534.000
67.000
3.780.727
50.898.815

1995
8.090.387
4.675.817
85.536
633.640
18.861
1.784.628
97.851
3.657
114.523
122.088
64.679
399.155
89.954
30.686.071
26.433.027
4.253.044
11.525.837
11.525.837
6.077.500
247.000
4.103.000
51.500
1.612.000
64.000
4.196.994
60.576.789

2000
8.981.986
5.428.949
103.952
647.590
20.642
1.663.099
104.169
50.613
125.073
170.943
66.712
457.481
142.763
183.319
48.240
41.802
93.277
35.436.796
31.370.903
4.065.893
16.045.623
16.045.623
7.007.600
243.000
5.008.000
52.600
1.614.000
90.000
3.175.804
70.831.127
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2005
10.223.603
6.289.804
123.882
693.160
18.142
1.921.585
92.358
34.938
179.396
175.227
75.786
453.619
165.706
1.079.031
727.092
149.619
202.320
38.282.612
33.672.710
4.609.902
14.337.315
14.337.315
7.416.500
248.000
5.357.000
73.500
1.626.000
112.000
3.372.935
74.711.996

2006
10.984.800
6.914.792
127.622
681.070
20.039
1.967.712
83.525
45.979
202.558
239.065
87.272
453.619
161.547
1.318.308
906.816
177.999
233.493
35.460.623
31.027.009
4.433.614
15.526.287
15.526.287
7.031.400
308.000
5.409.000
85.400
1.117.000
112.000
3.534.285
73.855.703

2007
4.151.059
172.066
127.622
683.240
20.803
1.866.052
92.241
41.185
201.783
245.812
73.968
453.619
172.668
1.537.183
1.053.685
213.326
270.171
37.528.402
31.869.811
5.658.591
17.251.801
17.251.801
7.394.300
333.000
5.666.000
93.300
1.203.000
99.000
3.593.619
71.456.364

2008
4.060.446
172.066
138.806
658.679
20.803
1.811.169
103.034
41.185
198.807
221.392
68.218
453.619
172.668
1.753.287
1.200.555
242.403
310.329
36.891.074
31.298.113
5.592.961
19.260.082
19.260.082
7.813.811
357.396
5.691.000
76.950
1.600.161
88.305
3.528.120
73.306.820

2009
3.648.081
172.066
125.538
590.920
20.803
1.575.552
24.705
41.185
201.511
235.053
34.462
453.619
172.668
1.979.596
1.347.424
280.059
352.113
29.876.681
25.006.038
4.870.643
19.128.890
19.128.890
7.270.167
319.904
5.107.270
82.080
1.657.800
103.112
3.318.989
65.222.403

2010
3.900.644
172.066
127.766
644.710
20.803
1.738.921
41.185
214.098
249.856
64.951
453.619
172.668
2.209.651
1.494.293
317.397
397.961
36.629.727
31.063.679
5.566.048
21.908.760
21.908.760
8.810.389
396.190
5.965.015
82.080
2.253.216
113.888
3.325.962
76.785.133

2011
4.440.130
172.066
139.961
934.036
20.803
1.994.698
41.185
206.195
237.848
67.051
453.619
172.668
2.530.462
1.641.163
450.693
438.607
39.040.741
33.226.415
5.814.326
23.752.866
23.752.866
9.695.428
396.190
6.737.970
82.080
2.347.242
131.946
3.090.619
82.550.246

2012
4.440.130
172.066
139.961
934.036
20.803
1.994.698
41.185
206.195
237.848
67.051
453.619
172.668
2.807.586
1.788.032
538.906
480.648
38.474.823
32.718.774
5.756.050
25.492.365
25.492.365
9.695.428
396.190
6.737.970
82.080
2.347.242
131.946
3.102.587
84.012.920
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6. Anexo 2
IPCC Industrial Process Definition
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