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Desafios e Futuro 

 

 A Sustentabilidade é o futuro da indústria 

 

 A busca pela Eficiência Energética e 

 Os esforços para  redução dos gases do efeito estufa  

Representam os grandes desafios da Indústria de cimento 
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Mudanças Climáticas 

Os atuais níveis de concentração de gases de efeito estufa (GEE) já 

são preocupantes e os cientistas preveem que a temperatura média 

do planeta pode se  elevar entre 1,8°C e 4°C até 2100, o que 

causaria uma alteração drástica no meio ambiente (IPCC 2007). 
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Mudanças Climáticas 

Esse cenário de elevação de temperatura levaria a um aumento nas 

mudanças do clima, com maior risco de: 

 

•  ocorrência de secas e enchentes 

•  surgimento de epidemias e pragas 

•  ameaças à produção de alimentos 

•  comprometimento dos sistemas de transporte 

•  riscos no  abastecimento de água e luz 

 

 

Muitos desses impactos já poderiam ocorrer antes de 2050, com 

elevados efeitos econômicos (IPEA 2011) 
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Cenário de Emissões de  CO2 

 O setor indústrial é responsável por 1/3 da energia global 
consumida, sendo 40% relacionado com as emissões de 
CO2  (fonte:  IEA) 

 Metas de redução de emissões  dos gases do Efeito Estufa 
constituem o grande desafio da Indústria de cimento 

 Nos últimos 20 anos a taxa de emissão de CO2 da 
Indústria de cimento tem reduzido a índices de 30%, 
atingindo taxas de 680 kg CO2/t cimento 
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3,1% 
1,4%* 

4,0% 

4,6% 4,1% 

2º Inventário Brasileiro de Gases de Efeito 

Estufa (GEE) 

Setor 

Variação 

1990/2005 

 Energia 

 Uso do Solo e Florestas 

74% 

64% 

 Processos Industriais 45% 

Cimento        38% 

 Total 65% 

Fonte: MCT - 2010 

Brasil (2005): 1,6 Bi t de CO2 

* Emissões do Cimento: 1,4% 

 50% de aumento da produção de cimento no mesmo período (1990 / 2005) 

Participação dos Setores - 2005 

76,8% 

8,1% 

5,6% 

Uso Solo e Florestas 

Proc. Industriais 

Energia - Indústria 

Energia - Transporte 

Energia - Outros 
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Ações para a Redução dos GEE 

A indústria do cimento brasileira implementa, há longo tempo, 
ações que contribuem substancialmente para a redução de GEE: 

  Eficiência Energética 

  Combustíveis Alternativos 

  Adições ao Cimento 
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Eficiência Energética 

 

 A Eficiência Energética da indústria 
de cimento está intimamente 
relacionada à modernização do 
parque industrial 

 

 A instalação de fornos de via-sêca 
com pré-aquecedores e pré-
calcinadores tem efeito positivo no 
consumo dos clínqueres produzidos 
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Eficiência Energética 

Fonte: FLSimdth (2004) in IEA – International Energy Agency - 2009 

Processo Consumo de combustível 

(GJ/t clinquer) 

Forno  vertical ~5,0 

Processo  via úmida 5,9 – 6,7 

Processo  via seca 4,6 

Pré-aquecedores com ciclone de 1 estágio 

 
4,2 

Pré-aquecedores com ciclones de 2 estágios 3,8 

Pré-aquecedores com ciclones de 4 estágios 3,3 

Pré-aquecedores + pré-calcinadores com ciclones de 4 

estágios 
3,1 

Pré-aquecedores + pré-calcinadores com ciclones de 5 

estágios 
3,0 – 3,1 

Pré-aquecedores + pré-calcinadores com ciclones de 6 

estágios 
2,9 

CONSUMO TÉRMICO DE DIFERENTES TIPOS DE FORNOS 

B
ra

s
il
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Combustíveis alternativos: coprocessamento 

 Plantas licenciadas = 37 

 Resíduos coprocessados = 1.351.000 t/ano 

  219.754 t de pneus usados 

Capacidade de Coprocessamento 

2.5 M tons 

Perfil dos resíduos coprocessados 2011*(%) Resíduos coprocessados (1.000t) 

Fonte: ABCP 

* Dados estimados 

Subst. 

Matéria-prima 

Pneus 

Combustível 

alternativo 
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Adições ao cimento: vantagens 

 Preservação de jazidas 

 Economia de combustíveis 

 Aproveitamento de resíduos  

industriais 

 Melhoria da durabilidade 

 Diminuição das emissões  

específicas 
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 Cimento Portland Comum (desde1926)  

 CP I-S  1 - 5% adições 

 Cimento de Alto-Forno (desde 1952) 

 CP III  35 - 70% escória 

 Cimento Pozolanico (desde 1969) 

 CP IV  15 - 50% pozolana 

 Cimento Composto (desde 1991) 

 CP II-E  6 - 34% escória 

 CP II-Z  6 - 14% pozolana 

 CP II-F  6 - 10% calcário 

  

Sempre de acordo com Normas Brasileiras*, o uso de 

escórias siderúrgicas e cinzas de termelétricas em vários 

tipos de cimentos é uma das principais alternativas para 

reduzir as emissões 

* Adições são incorporadas ao clínquer durante o processo de fabricação do cimento 

Adições ao cimento 

CO2 não emitido (2009): 

Aproximadamente  

15 Mt 

 
Fonte: SNIC 
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Emissões de CO  por tonelada de cimentício 

Levantamento com 46 grupos cimenteiros (+ de 900 fábricas), 
cujo resultado mostra as emissões por tonelada de cimento. 

Cement Sustainability Initiative - CSI 

Emissões de CO2 do cimento (WBCSD) 
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Potencial de Redução de CO2 baseado na BAT 
(2006) 

O Brasil apresenta o menor potencial de redução de CO2 quando comparado aos 
outros grandes produtores de cimento, devido ao grau de excelência já alcançado 
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Ação Institucional 

 Objetivo: 

 

 Conciliar a visão da indústria com a do Governo visando à 

defesa da competitividade e definição de metas de redução das 

emissões dos GEE 

 

 Discutir e defender propostas de metas de redução de 

emissões de CO2 

 

 Divulgar as boas práticas de redução das emissões de CO2 da 

indústria de cimento, que constituem referências internacionais 
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 Comitê de Mudanças Climáticas: coordenado pela ABCP – SNIC. 

 The Cement Task Force organizado pela APP-Asia Pacific Partnership on 

Clean Development and Climate (Seoul/2009 – Vancouver/2010) 

 Cement Task Force organizado pela GSEP-Global Superior Energy 

Performance Partnership (Washington – 2011) 

 

 

 

Participação: Comitês e Grupos de Trabalho 



 18 

 Grupo de Trabalho do Inventário Nacional dos gases do efeito estufa, 

coordenado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia  

 Grupo de Trabalho (GT3) – Plano Indústria do Painel Brasileiro de 

Mudanças Climáticas, coordenado pelo Ministério da Indústria e Comércio e 

Ministério do Meio Ambiente. O setor industrial é liderado pela CNI – 

Confederação Nacional da Indústria 

 Grupo de Trabalho da PEMC – Política Estadual de Mudanças 

Climáticas do Estado de São Paulo. O setor industrial é liderado pela FIESP 

– Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

 

 

 

Participação: Comitês e Grupos de Trabalho 
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 Política Nacional de Mudanças Climáticas (PNMC) 

 Aprovada em 29 de dezembro de 2009 

 Redução entre 36% e 39% do total de emissões projetadas para 2020 

 Regulamento do PNMC: 

 Formas de cumprimento dos compromissos voluntários 

 Projeções para 2020 

 Planos setoriais 

 

 Política Estadual de Mudanças Climáticas - São Paulo 

 Aprovada em 9 de novembro de 2009 

 Redução de 20% das emissões totais, em relação a 2005, em 2020 

 Metas setoriais ainda não foram definidas 

Política  Nacional e Estadual de Mudanças 
Climáticas 
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Desafios da indústria de cimento 

 Aumentar  a taxa de substituição dos combustíveis fósseis 

por combustíveis alternativos (biomassa, resíduos  industriais 

e urbanos) 

 Pesquisar  novas fontes alternativas de adições ativas aos 

cimentos 

 Elaborar e implementar normas internacionais para cimentos 

com adições 

 Desenvolver tecnologias de captura de carbono (CCS) viáveis 

para serem implantadas na indústria 



 21 

 O grande desafio: 

 

 Garantir a produção de cimento com qualidade e com 

baixos níveis de emissões específicas de CO2 por 

tonelada de cimento, sem comprometer a demanda de 

desenvolvimento do país 

Desafios da indústria brasileira de cimento 


