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RESUMO

Resumo da tese apresentada à COPPE/UFRJ  como parte dos requisitos necessários para a

obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.)

POTENCIAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA E DE MITIGAÇÃO DAS

EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA PARA A INDÚSTRIA BRASILEIRA

DE CIMENTO PORTLAND ATÉ 2015

Jeferson Borghetti Soares

Setembro/98

Orientador: Profo. Dr. Maurício Tiomno Tolmasquim

Programa: Planejamento Energético

O objetivo desta tese é determinar o potencial de economia de energia e redução das

emissões de gases de efeito estufa para a indústria brasileira de cimento para o período

1995-2015. Esta indústria consumiu cerca de 4.4% da energia de todo o setor industrial e

constitui-se num dos grandes contribuintes às emissões de CO2.

Com este objetivo, foi elaborado um modelo técnico-econômico de simulação

destas quantidades, cuja trajetória é determinada através de cenários com hipóteses

macroeconômicas desenvolvidas por organismos oficiais de planejamento e hipóteses sobre

o uso da energia de acordo com tendências e registros a nível nacional e mundial. Os

resultados obtidos mostraram a existência de grande potencial para redução deste consumo

de energia e redução das emissões.
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ABSTRACT

Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements

for the degree of  Master of   Science (M.Sc.)

ENERGY CONSERVATION POTENTIAL AND GREENHOUSE GAS EMISSIONS

MITIGATION TO BRAZILIAN PORTLAND CEMENT INDUSTRY FOR 2015

Jeferson Borghetti Soares

September/98

Advisor: Profo. Dr. Maurício Tiomno Tolmasquim

Department: Energy Planning

The aim of this thesis is to determine energy conservation potential and, further,

greenhouse gas emissions mitigation for brazilian portland cement industry for 1995-2015.

This sector contributes to about 4.4% of all brazilian industrial sector demanded energy and

is a large contributor to these emissions.

To this effect, a technical-economic model was built, using macroeconomical

hypothesis from brazilian official organisms with national and world energy use trends in

this sector. According to results, there is an expressive energy conservation and greenhouse

gas emission abatement potential.
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1- INTRODUÇÃO

O uso de energia desempenha importante papel no desenvolvimento econômico

de uma sociedade. Por meio deste uso, máquinas e acionamentos produzem bens e

serviços que integram os fluxos de funcionamento da economia de uma nação ou região.

Constitui-se, portanto, em elemento estratégico de desenvolvimento e como tal, objeto

de constante abordagem no planejamento de seu uso e disponibilidade no médio/longo

prazo.

A disponibilidade de fontes energéticas pode ser aumentada basicamente de duas

formas: aumento da base de oferta ou pela promoção da eficiência energética em seu

uso. No primeiro caso temos a expansão da produção e o aumento das importações (este

no caso de combustíveis fósseis) e no segundo caso, a conservação de energia pela

otimização dos sistemas existentes bem como pela introdução de tecnologias mais

eficientes no uso da energia.

No caso do aumento da base da oferta, o aumento das importações de petróleo -

que em 1993 respondeu por cerca de 8% da pauta de importações, em US$ de 1995 -

exerce pressão sobre o déficit na balança de pagamentos do país e, portanto, deve ser

evitado tanto quanto possível. A expansão do sistema gerador de energia, por exemplo,

a eletricidade, enfrenta problemas com escassez de recursos financeiros para a sua

viabilização. Segundo Procel (1994) apud Henriques Jr. (1995), o atendimento da

demanda por eletricidade até o ano 2015 exigiria investimentos médios da ordem de

US$ 8.5 Bilhões/ano para atingir uma capacidade geradora de 90 GW. Este fato é

agravado no sentido que os investimentos recentes na construção de hidrelétricas

(período 70-87) se deram a partir de financiamento externo e tal situação contribuiria

para agravar o nosso déficit (Geller, 1994), além de indisponibilizar recursos que

poderiam se utilizados em outras áreas como educação, saúde e habitação.

Além dos aspectos supra citados, a expansão da base de oferta de energia vem

acompanhada de impactos sócio-ambientais decorrentes de sua implantação e operação,

tais como: deslocamento de populações, perda de biodiversidade e inundações de largas

áreas de terra, no caso de usinas hidrelétricas; destinação de resíduos tóxicos e risco

associado à operação de usinas nucleares; geração de resíduos sólidos e efluentes
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líquidos e gasosos, no caso de usinas termelétricas, processo de refino de petróleo e

beneficiamento do carvão, bem como das demais fontes primárias de energia.

Por outro lado, a promoção da eficiência energética apresenta uma série de

vantagens tais como: aumento da competitividade da economia pela redução da

incidência deste insumo no custo do produto, diminuição da probabilidade de

racionamento de energia sem prejuízo do desenvolvimento econômico e da qualidade de

vida, redução dos impactos sócio-ambientais e deslocamento papel de investidor para os

fabricantes de equipamentos aos quais caberão os investimentos em melhoria energética

(Geller, 1994). Ao Estado caberia o estabelecimento de metas de melhoria no uso da

energia, bem como a manutenção dos programas de conservação vigentes que

estivessem atendendo aos seus objetivos, obviamente a custos bem menores do que os

custos marginais de expansão.

Percebe-se, então, um contexto de “indústria e consumo de energia num

movimento de crescimento, índices de intensidade energética estagnados ou crescentes,

baixa disponibilidade de recursos financeiros para a ampliação da oferta de energia -

tendo como pano de fundo as pressões da sociedade para a preservação do meio

ambiente...” (Henriques Jr., 1995) constituindo-se, então a promoção do uso eficiente da

energia numa atraente opção. Logicamente, a oferta futura deve ser resultado da

conjugação desta alternativa com a expansão da base de oferta.

Outra questão que tem despertado crescente interesse é a possível contribuição

do homem a mudanças climáticas no planeta devido ao aumento da concentração dos

chamados gases de efeito estufa (CO2, CO, NOx, CFC’s entre outros) e tem sido tema

para intenso debate nos últimos anos provocando uma série de conferências a respeito

do assunto, formação de grupos de pesquisa e diversas publicações sobre o tema.

Um dos principais marcos desta preocupação foi a criação do Painel

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) pelo Programa das Nações

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) em conjunto com a Organização Mundial

Meteorológica (OMM) e a elaboração da redação da Convenção-Quadro sobre

mudanças climáticas, estabelecendo compromisso de redução do nível de emissões

antrópicas destes gases de forma a não prejudicar o clima no planeta sem prejuízo do

desenvolvimento econômico.

A despeito da grande discussão que se tem quanto à verdadeira causa de um

aquecimento global - fato observado através de medidas experimentais, por vezes
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contestadas - face às incertezas na compreensão do padrão climático da Terra e do seu

comportamento, cumpre observar, porém que medidas que promovam o aproveitamento

racional de recursos com menor geração de resíduos e poluentes, já são argumento

suficiente para que esta ação ocorra, gerando benefícios quanto à qualidade de vida do

meio ambiente e por conseguinte, social.

Estas emissões decorrem da queima de combustíveis fósseis para geração de

energia (plantas de produção de energia elétrica, acionamento de motores de combustão,

energia para processos industriais, aquecimento residencial, etc.), atividades

agropecuárias (mudanças no uso do solo para agricultura) e emissões de alguns

processos industriais (cimento, alumínio, refinarias, etc.).

O setor da indústria de cimento constitui-se um dos principais responsáveis pela

emissão de gases como o CO2 devido ao processo de calcinação das matérias primas

para gerar o clínquer - intermediário para a produção de cimento portland - além do

consumo de combustíveis necessário para manutenção das altas temperaturas exigidas

pelo processo. Segundo Holdren and Pachauri (1991) apud Rosa et al (1996), esta

indústria contribui com 2% das emissões totais acumuladas devido a fontes antrópicas.

Em 1996 a indústria brasileira de cimento consumiu 3,436 milhões de toneladas

equivalentes de petróleo, correspondendo a cerca de 4.37% do consumo de energia de

todo o setor industrial - principalmente óleo combustível e eletricidade. Esta indústria

também é responsável por cerca de 1% do Produto Industrial Brasileiro e 20% do Valor

Adicionado do Setor de Minerais Não-Metálicos (Haguenauer, 1996).

Considerando as emissões de processo, o setor emitiu no ano de 1996, mais de

24 milhões de toneladas de gases de efeito estufa, onde o CO2 contribui com mais de

99% do total. A título de comparação, estima-se que a contribuição do sistema

energético brasileiro às emissões de CO2 em 1994 foi de cerca de 302 Milhões de

toneladas deste gás (Rosa et al, 1997). Embora estes números apresentem defasagem

temporal em relação a 1996 e não considerem a contribuição de outras atividades às

emissões de dióxido de carbono, já nos mostram a magnitude da contribuição deste

setor a estas emissões.

Na literatura técnica a respeito da contribuição do setor ao efeito estufa, pouca

atenção é dada ao setor de cimento no Brasil quanto a este aspecto, abordando na

maioria das vezes a preocupação com a redução do consumo de combustíveis motivada

pelo peso dos mesmos nos custos de produção. Desta forma, encontra-se pouco material
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que aborde as emissões de gases de efeito estufa e a mitigação das mesmas, e ainda

assim, não consideram a extensão quantitativa da redução e nem cenários de evolução

de médio/longo prazo do setor. Além disto, estudos de conservação de energia - um

importante aspecto relacionado às emissões de GEE pela indústria de cimento - são

realizadas de forma bastante agregada, o que não permite a consideração de todo o

potencial de ação para segmentos energo-intensivos do setor industrial como é o caso da

indústria de cimento, papel e celulose e siderurgia, entre outros.

Por outro lado, espera-se o crescimento firme do consumo de energia e das

emissões de GEE ao longo do tempo face às necessidades de investimentos em infra-

estrutura que o Brasil precisa para garantir o seu crescimento econômico, como acessos

viários, portos, habitações, estabelecimentos industriais, etc. O consumo per capita de

nosso país, em torno de 211 kg cimento/habitante, encontra-se entre um dos níveis mais

baixos entre os 12 maiores produtores mundiais, posição que o setor ocupava em 1995,

indicando o grande potencial de expansão da demanda do produto, já que está

diretamente correlacionada ao nível geral de vida da população e da vitalidade da

economia de um país.

Desta forma, pareceu-me conveniente abordar o tema vislumbrando o potencial

de redução do consumo de energia e das emissões de GEE atrelando-se a evolução do

setor ao próprio crescimento da economia brasileira, através de um modelo

computacional que permitisse manipular diversas variáveis ao mesmo tempo, tais como

a substituição de fontes energéticas, a prática de co-geração, o uso de adições ativas, os

ganhos de  eficiência ao longo do tempo, etc. Para este fim, a metodologia é dividida em

7 capítulos, sendo percebidas 2 partes: a primeira (correspondente aos capítulos 2 e 3)

apresenta e caracteriza o setor, quanto a sua evolução histórica e indicadores de

desempenho e a segunda(demais capítulos), simula possíveis cenários de evolução do

setor com o objetivo de permitir a avaliação do abatimento de emissões em função de

ações específicas, recalculando a melhoria dos indicadores de desempenho como

resultado destas iniciativas.

No capítulo 2 é apresentada a evolução histórica e o panorama recente do setor

no Brasil, processos de produção, produtos produzidos, bem como a dinâmica do

processo de transferência de tecnologia de produção. Pretende-se fornecer o

conhecimento destas variáveis que serão utilizadas na concepção e dados de

alimentação para a simulação.
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No capítulo 3 são apresentados indicadores de desempenho energético e de

emissões de gases de efeito estufa, permitindo situar a indústria de cimento no contexto

nacional e internacional, aspectos de seu consumo de energia e das emissões para a

atmosfera, com vistas a estabelecer seus condicionantes e avaliar a melhoria destes

indicadores através de tecnologias que representem perspectivas de economia de energia

e reduções de emissões de GEE para o setor.

No capítulo 4 apresenta-se o modelo computacional MODCIM - desenvolvido a

partir de um componente do módulo de demanda do modelo MIPE, em estudo

coordenado por Tolmasquim e Szklo (1998), no qual participei da elaboração para o

setor de cimento - para permitir o cálculo da economia de energia e do abatimento das

emissões de acordo com ações específicas definidas em cada cenário de evolução

escolhido. Constitui-se, portanto, num modelo ampliado em relação ao elaborado para o

estudo supra citado.

Trata-se de um modelo técnico-econômico dividido em módulos de produção,

definidos de acordo com a disponibilidade de dados na literatura, que permite

desagregar os condicionantes da demanda de energia por este setor, considerando

variáveis tais como: participação e rendimento de conversão das fontes por uso final e

por módulo de produção, efeitos de estrutura industrial, consumo específico de calor,

teor de adições ativas ao cimento portland, mix de produtos, etc.

Sua principal limitação é a de não permitir a inclusão de considerações

econômicas como os custos de substituição, implementação de novas tecnologias, entre

outros fatores, devido principalmente à dificuldade de obtenção destes dados. Todavia, a

elaboração deste modelo é um ponto de partida necessário para posterior

desenvolvimento de um modelo que envolva custos de abatimento.

A avaliação do resultado das ações para a economia de energia e redução das

emissões de GEE é realizada com o emprego da técnica de cenarização, desenvolvendo-

se cenários alternativos de desenvolvimento em contraposição a cenários tendenciais,

com diferentes hipóteses de desenvolvimento econômico. No capítulo 5 são

desenvolvidas as premissas básicas destes cenários. São adotados dois cenários de base,

correspondente a perspectivas de crescimento econômico baixo e alto, sendo

desenvolvidos cenários alternativos a cada cenário de base, de acordo com o conceito de

potencial técnico.
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No capítulo 6 são apresentados os resultados obtidos em função da simulação

realizada a partir das premissas contidas em cada cenário. No capítulo 7 são

apresentadas conclusões à luz dos resultados obtidos, os impactos advindos de ações e

propõe medidas de acordo com o conhecimento adquirido durante a investigação do

setor via literatura e comunicações pessoais de representantes ligados ao setor. Sugere,

ainda, propostas para futuros trabalhos.

Finalmente, nos anexos é apresentada a estrutura geral do modelo MODCIM, as

bases de dados tecnológicos não apresentadas no texto da tese e empregadas para as

simulações, bem como os resultados das mesmas.
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2- A INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND

2.1- INTRODUÇÃO

Segundo Haguenauer (1996), a indústria cimenteira brasileira contribui com

cerca de 1% do produto industrial brasileiro e aproximadamente 20% do Valor

Adicionado da Indústria de Produtos de Minerais Não-Metálicos. O seu principal

produto, o cimento portland, tem uso amplamente difundido em obras de construção

civil e infra-estrutura tais como habitações, rodovias, viadutos, pontes e barragens, entre

outros, devido às suas propriedades aglomerantes. Segundo Silva (1994), o cimento é o

material mais produzido atualmente no mundo, superando inclusive a produção

siderúrgica.

Trata-se de um importante setor da economia de um país, sendo freqüentemente

seu desempenho associado à “saúde econômica” de uma nação.

Neste capítulo é apresentado um panorama geral da indústria brasileira de

cimento portland, iniciando-se pela sua implantação no país, os processos históricos que

contribuíram para seu estabelecimento e a dinâmica da difusão de tecnologia de

produção entre os produtores nacionais de cimento Pretende-se, desta forma, situar as

perspectivas de crescimento do seu nível de atividade, fatores que a determinam, além

da acessabilidade às novas tecnologias.

2.2-  EVOLUÇÃO RECENTE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CIMENTO

PORTLAND

A implantação da indústria de cimento portland no Brasil apresentou fases

distintas de afirmação, normalmente divididas em fase das tentativas pioneiras e a

instalação de fato. O desenvolvimento inicial do setor no país derivou da necessidade

estratégica do Brasil em industrializar-se e assim livrar-se da dependência excessiva em

relação ao mercado externo quanto a produtos indispensáveis que durante a 1a. Guerra

Mundial o país ficou impossibilitado de dispor (Lopes, 1970).
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Em 1872 - 25 anos após a invenção do cimento portland por I. C. Johnson tal o

qual conhecemos hoje - foi construída a primeira fábrica de cimento no país nos

arredores de João Pessoa operando, todavia, por apenas 3 meses. Outras tentativas

foram realizadas nos anos de 1897 e 1912, mas apenas em 1926 entra em operação a

primeira fábrica projetada em moldes industriais, pertencente à Cia. Brasileira de

Cimento Portland Perus (SP), inaugurando uma nova fase na implantação desta

indústria.

As primeiras tentativas foram caracterizadas por dificuldades técnicas e

financeiras, como o difícil acesso às jazidas de matérias-primas e sua distância aos

centros consumidores, além da precária infra-estrutura de transporte disponível à época,

fatores que inviabilizavam a colocação no mercado nacional de um produto com

qualidade e preço competitivos com o cimento importado.

A dispersão espacial dos consumidores do produto e a demanda em obras com

prazos por tempo determinado como rodovias, ferrovias e/ou barragens não permitiam o

estabelecimento de mercados compatíveis com as escalas mínimas de produção

requeridas. Quanto ao capital fixo, citam-se a limitada oferta de bens de capital para

equipar estas indústrias, tornando necessária importação destes bens e o controle dos

investimentos pelo capital inglês, voltado para atividades não industriais, à época. Além

disso, o óleo combustível também era importado, contribuindo para a elevação do preço

do cimento (Soares Filho, 1990). Desta forma, as primeiras experiências se

desenvolveram num contexto de escassez de equipamentos, combustíveis e  mercado,

em conjunto com baixas tarifas aduaneiras para o cimento importado, que em alguns

casos chegava aqui com preços 20% abaixo dos demais países, como foi o caso dos

Estados Unidos no período 1910-1920.

A demanda interna por cimento, que registrou crescimento de 23.48% a.a. no

período 1901-1913, devido ao acelerado crescimento urbano e industrial no início do

século e até então suprida totalmente pelo produto importado, sofreu sérias restrições

em função da 1a. Guerra Mundial, fazendo com que o nível de consumo retornasse aos

níveis de consumo do início do século - 2.0 kg/habitante.

Esta crise geral de abastecimento surgida em decorrência do conflito mundial

dificultou a retomada do consumo nacional de cimento através das importações e

fortaleceu o pensamento em prol da  industrialização nacional, despertando o estímulo
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governamental para a instalação de indústrias de base por meio de incentivos tais como

isenção de impostos, reduções de fretes, entre outros.

A instalação da fábrica de Perus (SP), de capital canadense, permitiu o

atendimento de 21.0% da demanda total no período compreendido entre 1926-1933,

sendo o restante importado da Alemanha e Inglaterra - países onde surgiu a indústria de

cimento portland. Somente a partir de 1935 o capital nacional iniciou suas atividades

neste setor operando, porém, de forma intermitente e com pequena produção.

A política de restrição às importações surtiu o resultado esperado e, em 1943, as

importações representavam apenas 2.0% da demanda do mercado interno. A

consolidação desta indústria no Brasil foi também impulsionada pela deflagração da 2a.

Guerra Mundial, observando-se mais uma vez a escassez da oferta em função da

elevação do preço do óleo combustível em 233% e da redução de sua disponibilidade,

ocasionando o surgimento de uma demanda não satisfeita num período de grande

atividade do setor de construção civil, resultado do crescimento da população urbana do

Rio de Janeiro e São Paulo e pela atratividade do investimento em imóveis decorrente

da desvalorização da moeda (Soares Filho, 1990).

No período relativo a este conflito internacional, a produção nacional cresceu à

6.20 % a.a. entre 40-49, com a demanda crescendo à frente da oferta e o déficit foi

coberto com importações do produto, que atingiram 29.8% em 1946. Apesar da

demanda promissora por cimento, devido a dificuldades técnico-financeiras, poucos

projetos foram realmente implantados, sendo algumas unidades desativadas ou

absorvidas por produtores já instalados, fatores decisivos para a consolidação da

liderança dos maiores grupos nacionais devido ao fracasso de uma parcela do capital

nacional e da retração do capital estrangeiro.

O grupo Votorantim iniciou suas atividades no setor em 1936 com a fábrica

instalada em Sorocaba (SP) com capacidade de produção de 165 mil toneladas próximo,

portanto, do maior mercado consumidor da época (e atualmente).  Sua estratégia de

ocupação do mercado via pioneirismo através da instalação de unidades fabris em

mercados regionais insipientes como barreira à entrada de novos produtores e

facilitação da expansão futura foi um dos principais aspectos responsáveis pela posição

atualmente ocupada pelo grupo neste setor no cenário nacional. Desta forma, foi

ocupando gradativamente os mercados do Sul, Nordeste e Centro-Oeste  do país, além

de expandir-se nos mercados em que já atuava. O segundo maior produtor atualmente,
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Grupo João Santos, ingressou neste mercado durante os anos 50, expandindo-se através

de pequenas unidades situadas nos mercados do Norte e Nordeste do país e reforçando

sua participação no Sudeste (Soares Filho, 1990).

Fatores como a crise internacional em 1929, a eclosão da 2a. Guerra,

reordenação econômica e reconstrução dos países europeus no pós-guerra e

direcionamento dos investimentos ao mercado norte-americano contribuíram para a

retração observada do capital estrangeiro no país, que declinou de  66.3% em 1939 para

39.9% em 1949. Além disso, a concentração da tecnologia de produção por produtores

de bens de capital configurou-se num importante fator de independência dos produtores

nacionais em relação aos internacionais. Este aspecto contribuiu, segundo Soares Filho

(1990), para o desenvolvimento de “uma estratégia de competição coerente com o

padrão técnico internacional e as características do mercado brasileiro”.

Nos anos 50, o lançamento do Programa de Metas pelo Governo Federal incluía

a expansão da capacidade produtiva do setor de cimento com o objetivo de atender à

demanda pelo produto no país para suprir as carências de infra-estrutura industrial

brasileira e o conjunto de investimentos públicos no sistema energético e de transportes,

além de promover a independência com relação ao produto importado. Outro

importante ponto contido no programa foi a expansão da indústria de bens de capital

instalada no país, confirmando-se o seu êxito através da taxa de crescimento da

produção de cimento - 9.5% a.a. - e da capacidade de produção de equipamentos 6.5%

superior à demanda estimada no período 55-61 (Soares Filho, 1990).

A partir de 1956 o mercado nacional passa a ser atendido totalmente pelo

produção nacional de cimento, reduzindo as exportações de 8.22% em 1955 a 0.97% do

consumo aparente, além de representar a volta das exportações deste produto, embora

modestas.  Na década de 60, o crescimento da produção foi de 6.47 % a.a. (SNIC,

1996). O rápido crescimento da oferta conjugado à redução das obras públicas teve

impacto significativo no desempenho da construção civil nos anos 62-67 e por

conseguinte, na indústria de cimento. A expansão da capacidade estimulada a partir da

metade da década anterior, gerou o aparecimento de capacidade ociosa devido à

redução da demanda, inaugurando uma nova fase onde a oferta é maior do que a

demanda. O aparecimento de capacidade ociosa age também como fator de

impedimento à entrada de novos concorrentes.
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O final da década de 60 e o início dos anos 70 (68-73) marcou um período

bastante próspero para a indústria de construção civil que cresceu  à taxa de 15% a.a. A

demanda por cimento na década de 70 foi impulsionada por investimentos na área de

habitação e obras governamentais de infra-estrutura, registrando crescimento de 11.51%

a.a., tendo sido perfeitamente atendida devido à capacidade ociosa existente no setor.

Os investimentos em habitação foram viabilizados pelo Sistema Financeiro de

Habitação - SFH e a captação de recursos oriundos da caderneta de poupança e FGTS.

Os investimentos em obras de infra-estrutura abrangiam o setor de transporte -

manutenção de 4000 km anuais de estrada, construção da Ponte Rio-Niterói - e elétrico

- expansão do sistema de geração de energia elétrica como alternativa aos derivados de

petróleo, após o I Choque do Petróleo, em 1974.

A década de 80 registrou retração de 0.64% a.a., não homogênea no período,

sendo de -7.96% a.a. para 80-84 e a recuperação parcial a partir do Plano Cruzado,

lançado em 1986. Nesta década, registrou-se grande nível de ociosidade no setor devido

à retração da demanda e o excesso de oferta propiciado pela entrada em operação de

unidades planejadas e construídas nos anos anteriores. A ociosidade chegou a 50% em

1985, promovendo a racionalização do aparelho produtivo, com desativação de fornos,

fazendo a capacidade produtiva decrescer para 36 milhões de toneladas em 1988.

Também neste período, o II choque do petróleo promoveu a substituição do processo

via úmida pelo via seca conforme será visto adiante (capítulo 3), permitindo o aumento

da produção física de cimento a ritmos mais acelerados do que o consumo de óleo

combustível.

A evolução da produção nacional de cimento portland no período 1980-1996

pode ser acompanhada na Tabela a seguir. Embora no referido período a mesma tenha

se mantido no patamar médio de 27 milhões de toneladas, este valor apresentou

oscilações, registrando em 1983 a maior queda da produção na história desta indústria e

chegando a atingir pouco menos de 19.5 milhões de toneladas em 1984 como resultado

da recessão econômica do período 81-85. Estas oscilações negativas foram

impulsionadas pela redução  da quantidade de obras pelo setor público e da ausência de

investimentos por parte do setor privado, subindo logo em seguida e mantendo-se na

casa de 25 milhões de toneladas à exceção de 92, quando houve queda real nos preços

decorrentes do Plano Collor II. Em 91, foi superado o nível de produção de 1980, mas

devido a dificuldades enfrentadas pelo setor da construção civil - que registrou quedas
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de 3.5% e 6.6% neste ano e no posterior - houve reflexo no desempenho do setor, e a

produção caiu 13.05% em relação ao ano anterior.

Tabela 2.1- Evolução da produção nacional de cimento portland para o período 80-96.

Ano Produção (ton) taxa de crescimento (% a.a.) Número -Índice1 (1980=1)

1980 27.192.803 9.32 1.00

1981 26.051.070 -4.2 0.96

1982 25.644.119 -1.56 0.94

1983 20.869.935 -18.62 0.77

1984 19.497.272 -6.58 0.72

1985 20.634.513 5.83 0.76

1986 25.527.140 22.40 0.93

1987 25.468.027 0.83 0.94

1988 25.328.769 -0.55 0.93

1989 25.920.012 2.33 0.95

1990 25.848.359 0.28 0.95

1991 27.490.090 6.35 1.01

1992 23.902.730 -13.05 0.88

1993 24.842.915 3.93 0.91

1994 25.229.609 1.56 0.93

1995 28.256.304 12.00 1.04

1996 34.597.049 22.44 1.27

1- Relativo à  produção física.
Fonte: SNIC, 1996.

O Brasil possuía em 1996, 65 fábricas de produção de cimento portland sendo

11 destas utilizadas apenas como unidades de moagem de cimento e 4 fábricas paradas

(SNIC,1996). A maioria das fábricas se localiza na Região Sudeste, também a maior

consumidora do produto. No contexto internacional, o Brasil ocupou a 12a. posição no

ano de 1995, onde a China é o maior produtor mundial com mais de 445 milhões de

toneladas anuais produzidas (Tabela 2.2).
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Tabela 2.2- Principais produtores mundiais de cimento portland e consumo aparente em

1995.

País Produção Consumo Aparente
(1000 ton) Total (1000 ton) per capita (kg/hab.)

China 445.580 442.580 362

Japão 96.407 79.662 636

E.U.A 75.501 85.866 327

Índia 70.445 68.005 73

Coréia do Sul 57.483 58.959 1233

Rússia 36.400 39.800 269

Tailândia 35.781 32.817 552

Turquia 34.747 30.085 488

Itália 34..019 34.639 603

Alemanha 33.302 34.486 472

Espanha 28.491 25.460 650

Brasil 28.256 28.514 183

Fonte: SNIC, 1996.

Conforme pode ser visto na Tabela anterior, o Brasil possui um dos menores

níveis de consumo per capita de cimento, um importante indicador do nível de infra-

estrutura e da economia de uma nação por ser fortemente correlacionado à

disponibilidade de infra-estrutura viária, habitações, saneamento, etc. No ano de 1996,

quando se registrou crescimento da produção em 22.4% acima do ano anterior, este

indicador apresentou aumento de 21.09%, atingindo o valor de 221.6 kg de

cimento/habitante. Dada a reconhecida carência do país quanto à infra-estrutura básica

em todas as regiões do país, embora de forma não homogênea, espera-se forte

crescimento deste indicador para os próximos anos na ausência de alguma grande

ruptura na trajetória da economia.

No ano de 1996 registrou-se um crescimento da produção em 22.44% em

relação ao ano anterior, atingindo mais de 34.5 milhões de toneladas, o que segundo

expectativas do setor, representa um novo patamar de produção/consumo que deverá

permanecer dada a necessidade da realização de investimentos em infra-estrutura em

nosso país.

Apesar das oscilações observadas, a capacidade instalada de produção sempre

apresentou crescimento - mesmo em períodos de queda de produção - de forma que



14

aumentos bruscos na demanda por cimento são perfeitamente atendidos pelo parque

produtor nacional atualmente existente em função de sua capacidade ociosa e de

investimentos futuros de expansão programados pelas empresas do setor (SNIC, 1996).

Por outro lado, a não utilização da capacidade plena contribui para onerar os custos de

produção.

Tabela 2.3- Utilização da capacidade instalada para anos selecionados.

Ano Capacidade Instalada (106 de ton) Produção (106 de ton) Utilização (%)

1979 25.1 24.9 99.2

1983 32.5 20.9 64.3

1991 36.5 27.5 75.3

1994 45.0 25.3 56.2

Fonte: Prochnik (1983); Souza et al (1993) e SNIC apud Haguenauer (1996).

Fatores tais como técnica de produção estável, facilidade de aquisição dos

equipamentos necessários à produção, abundância de matérias-primas e seu baixo valor

agregado contribuíram para o rápido crescimento da produção de cimento e seu uso

como material de construção. Apresenta, porém, limitações tecnológicas quanto à sua

frágil resistência à tensão, necessidade de longos tempos de amadurecimento e

problemas de uso associado a baixas temperaturas, por exemplo (Silva, 1994).

A produção de cimento tem nos revendedores sua maior destinação - em 1996

representou  mais de 77% do total - devido ao atual perfil do mercado consumidor de

cimento, destinado ao segmento de auto-construção por pedreiros e pequenas

empreiteiras. A este tipo de consumo convencionou-se chamar de “consumo-formiga”,

isto é, compra de pequenas quantidades por muitos indivíduos. Concreteiras e

construtoras de maior porte representaram juntas, em 1996, menos de 15% do consumo

total, conforme pode ser visualizado na Tabela 2.4, onde são clientes empresas como a

Andrade Gutierrez.
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Tabela 2.4- Perfil do consumo de cimento portland no Brasil para 1996.

Segmento de distribuição e consumo Quantidade consumida (toneladas) Participação (%)

Revendedores 26.844.110 77.80

Concreteiras 3.472.585 10.06

Consumidores Industriais 2.685.735 7.78

Construtoras e Empreiteiras 1.385.389 4.02

Órgãos Públicos 96.319 0.28

Prefeituras 20.596 0.06

Fonte: SNIC, 1996.

Cabe ressaltar que a maior parte do consumo nacional de cimento é suprido pela

produção interna, sendo as importações irrelevantes na participação do consumo (cerca

de 1.20% do total em 1996), sendo o Porto de Santos a principal entrada deste produto

no país, representando 35.86% do total. Observa-se também pequenos fluxos em

regiões de fronteira, como as Regiões Sul e Norte do país, onde sua produção não supre

totalmente a demanda e os preços dos países vizinhos são mais atraentes em relação aos

do produto nacional. Em relação ao ano de 1995, os fluxos de importação foram 8.07%

menores, constituídos principalmente por cimento portland comum (95.5%) e cimento

branco (3.95%). Este último embora pequeno em valores absolutos, correspondeu a

valores equivalentes a 50% da produção nacional neste ano.

As exportações seguem a mesma tendência das importações, respondendo por

cerca de 0.28% do consumo total em 1996, sendo exportados principalmente CPI

(99.23% do total) juntamente com CPB e CPIII para países de fronteira com o Brasil

tais como: Paraguai (52.71%), Bolívia (17.14%), Peru (11.61%), Argentina (12.90%) e

Colômbia (5.61%).

Quanto ao mercado interno, o Sudeste - onde se localiza a maior concentração

urbana, juntamente com a maior disponibilidade de matérias-primas - permanece como

a região geográfica maior consumidora de Cimento Portland com 60.82% em 1996,

sobressaindo-se o estado de São Paulo, seguido pelas Regiões Sul, Nordeste, Centro-

Oeste e Norte, nesta ordem, conforme pode ser observado na Tabela 2.5. No período

1980-1996, esta ordem foi sempre mantida, à exceção do ano de 1986, quando as

Regiões Nordeste e Sul inverteram as suas posições entre si.
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Tabela 2.5- Consumo de cimento por região geográfica no Brasil em 1996.

Região Consumo total (toneladas) Participação (%)

Sudeste 20.983.959 60.82

Sul 5.532.062 16.03

Nordeste 4.163.191 11.99

Centro -Oeste 2.716.118 7.87

Norte 1.136.404 3.29

Fonte: SNIC, 1996.

A pouca representatividade dos fluxos de importação/exportação é reflexo da

elevada e representativa incidência dos custos de transporte no preço final do cimento ,

segmentando o mercado e  limitando a área de atuação de cada fábrica situada,

sobretudo, num raio médio de 300 km, embora existam estudos que situem esta

distância em torno de 500km para regiões de menor densidade populacional (a 500km,

o custo do frete representa cerca de 10-20% do preço do produto). Cita-se, contudo, o

exemplo dos Estados Unidos, onde há expressivo comércio internacional de cimento,

chegando a mais de 12% de seu consumo.

A maior parte da produção nacional é escoada por meio do transporte

rodoviário, participando com 92.05% do total em 96, contra os demais: ferroviário

(7.36%) e hidroviário (0.59%). Este último é utilizado apenas nos estados do Pará e

Amazonas, enquanto que o transporte ferroviário é utilizado principalmente no estado

de Minas Gerais. Em relação ao ano anterior, houve aumento no uso do transporte

rodoviário, com diminuição das outras formas de escoamento (SNIC, 1996).

Dado o cimento ser um produto relativamente homogêneo, os consumidores

buscam essencialmente o menor preço e melhores condições de transação, fatores estes

que têm mantido os preços em baixos patamares devido ao menor poder de barganha

frente à atual estrutura pulverizada de consumo, o que não ocorre no caso de

construtoras vinculadas a contratos e prazos, fato que  permitia margem de manobra

muito maior em relação aos preços. Desta forma, a segmentação do mercado mostra-se

num importante fator na perspectiva futura dos preços do cimento portland.

Com o desaquecimento da demanda, a partir do Plano Collor, o preço teve

retração e desde então, a tendência básica é de queda dos preços relativos, embora entre

meados de 91 e abril de 92, se observasse ligeira recuperação no nível geral de preços.

Em 1995 o preço chegou a US$ 5.00 por saco de 50 kg, não se distanciando muito da
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média dos países europeus (US$ 92/ton). A evolução recente destes preços desde 1980

pode ser acompanhada na figura abaixo. Os valores foram deflacionados pelo IGP-DI,

exceto para o período 85-90, quando se utilizou o IPCA e o IPC (SNIC, 1996).

Evolução do preço do Cimento Portland no Brasil
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Figura 2.1- Evolução dos preços internos do cimento portland no período 80-96 (Fonte:

SNIC, 1996).

Devido ao custo de transporte do produto até sua destinação final, incidência de

tributos e às margens dos revendedores, o cimento muitas vezes chega ao consumidor

com o preço final cerca de 100% acima do preço FOB posto fábrica. Segundo o Jornal

do Brasil (1994), o imposto no Brasil sobre o cimento correspondia, em 1994, a

24.65%, superior ao praticado em países como a Turquia (12%), Japão (3%) e Grécia

(18%), o que causa penalizações tais como repasse inflacionário aos preços ou redução

de emprego quando este repasse não é possível, por razões de mercado.

A estrutura de custos de produção varia de fábrica para fábrica em função de

particularidades locais, capacidade ociosa e de produção, preço e disponibilidade de

energético, etc. Segundo Valência apud Santi (1997), o custo de produção situa-se em

torno de US$ 41.5/tonelada de cimento, para uma fábrica de cimento portland comum

com capacidade instalada de 1.2 milhões de toneladas e ociosidade de 17% (Tabela

2.6).
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Tabela 2.6- Distribuição de custos de produção para uma planta de produção de

cimento.

Custos US$/ton %

Custos Variáveis 21.4 51.6

Mão-de-obra 2.9 7.0

Gesso 0.9 2.2

Óleo Combustível 7.6 18.3

Energia Elétrica 4.5 10.8

Embalagens 2.8 6.8

Materiais de consumo diversos 2.7 6.5

Custos fixos 8.5 20.5

Mão-de-obra 4.3 10.4

Manutenção e Serviços 3.0 7.2

Diversos 1.2 2.9

Depreciação (1) 11.6 28.0

Total 41.5 100.0

1- Depreciação normal sobre um investimento de US$ 154 Milhões em equipamentos e
construções, como parte de investimento global de US$ 180 Milhões.
Obs.: Ítens em negrito perfazem 100%.
Fonte: Santi (1997); BNDES (1997).

O nível de preços do cimento tem impacto significativo sobre a rentabilidade do

investimento em um fábrica de cimento. De acordo com BNDES (1997), a rentabilidade

de 15% a.a. obtida com o preço de US$ 68.00/ton é reduzida para 12% a.a. se o mesmo

for reduzido para US$ 60.00/ton, para a fábrica delineada anteriormente.

O mercado brasileiro possui 17 grupos atuando no setor, sendo que o Grupo

Votorantim detém a maior participação, superior a 40%, seguido do Grupo João Santos,

com 10.09%. Os grupos atuantes no setor são em sua grande maioria de origem

nacional, atuando no Brasil 4 grupos de capital estrangeiro: Champalimaud (Portugal),

Bunge y Born (Argentina), Lafarge (França) e Holderbank (Suíça), sendo estes dois

últimos os maiores grupos internacionais da indústria de cimento, com fábricas em

todos os continentes. O grupo Votorantim, além de liderar o setor, está presentes no

maior número de estados da federação com 22 unidades de produção de cimento e 5 de

cal, em 15 unidades da federação, ao passo que o Grupo João Santos se encontra em 8,

notadamente no Nordeste e Norte do país. Trata-se de um mercado bastante

concentrado, com os dois maiores grupos detendo mais de 50% da produção total. Com
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relação à verticalização das empresas do setor, algumas atuam também no setor de

fabricação de concreto como é o caso das estrangeiras Lafarge (Mauá/Brasil Beton) e

Holderbank (Ciminas/Concretex).

Nos últimos anos tem se observado a entrada de novos grupos no mercado, o

ingresso de produtores antigos em novos mercados, assim como a atualização e

ampliação tecnológica das fábricas existentes e aquisições de fábricas por grupos já

estabelecidos, situações que devem contribuir para o aumento da concentração

industrial no setor. Segundo Marciano Jr. e Kihara (1997), o controle do mercado

registrou mudanças, apresentando nível recorde e aquisições que promoveram o

crescimento de grupos tais como Holderbank, Lafarge e Votorantim.

Além dos movimentos acima expostos, a concentração industrial é favorecida

neste setor devido aos elevados investimentos e à existência de escalas mínimas de

produção, segmentação geográfica de mercados e controle de jazidas de calcário,

fatores que agem como barreiras ao ingresso de novos produtores.

Quanto a tendências, sabe-se que as escalas mínimas  são elevadas, mas não há

consenso se as mesmas caminham para a ampliação contínua aproveitando as

economias de escala, ou para a redução da capacidade, dada a proximidade necessária

ao mercado consumidor. Os ganhos de escala ainda são muito relevantes para este setor,

permitindo fluxos a distâncias maiores. Estima-se que no Brasil a capacidade ideal

estaria entre 2-3 mil ton/dia. Para ilustrar o montante de recursos necessários, uma

planta com capacidade instalada de 2.5 mil ton/dia necessita de um investimento

aproximado de US$ 225 milhões (Haguenauer, 1996). Esta tendência representa um

fator importante no futuro nível de consumo de energia já que plantas mais modernas e

de elevada escala apresentam, usualmente, consumos específicos menores em relação a

plantas com maior capacidade ociosa ou menor capacidade de produção.
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2.3- PROCESSO DE PRODUÇÃO

Basicamente, o processo de produção de cimento envolve as etapas de extração,

moagem e homogeneização das matérias-primas calcáreas e argilosas em proporções

apropriadas, preparo e transporte do cru, seguido da clinquerização desta mistura no

interior do forno rotativo e resfriamento do produto resultante, sendo depois conduzido

à moagem final. O fluxograma esquemático do processo de produção de cimento

portland é apresentado na Figura 2.2.

Existem dois grandes processos para a fabricação do clínquer, denominados de

via úmida e via seca os quais diferem essencialmente quanto ao preparo das matérias-

primas (calcário e argila, usualmente nas proporções de 85% e 15% no cru,

respectivamente) no processo de produção, sendo introduzidas na forma de farinha

contendo reduzido teor de umidade no processo via seca, enquanto que no processo via

úmida as matérias-primas são preparadas e homogeneizadas com água, formando uma

espécie de lama, antes da entrada no forno onde ocorrerá a clinquerização. Podem ainda

aparecer derivações destes processos, como o via semi-seca e semi-úmida. Contudo, o

clínquer produzido tanto por um processo quanto por outro é essencialmente o mesmo,

não havendo diferenças quanto à qualidade do produto final obtido.
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Extração de matérias-primas

Britagem

Armazenamento das matérias-primas
(em separado)

Moagem  e Homogeneização
a seco de calcário e argila

Via seca e derivações

Moagem  e Homogeneização
a úmido de calcário e argila

Armazenamento da farinha Armazenamento da pasta

Clinquerização

Resfriamento do clínquer

Moagem final com gesso e aditivos
(pozolanas, escória de alto forno,

 material carbonático)

Expedição e trans porte

Cimento

Via úmida e derivações

Figura 2.2- Fluxograma simplificado do processo de produção de Cimento Portland.

A principal vantagem desta tecnologia é a redução no consumo específico médio

de energia térmica, situado em torno de 800 kcal/kg de clínquer no Brasil1, enquanto

que

para o processo via úmida este valor situa-se em torno de 1200 kcal/kg de clínquer.

Todavia, alguns autores situam este consumo na faixa entre 780-900

kcal/clínquer (Marciano e Kihara, 1997). De qualquer forma, trata-se de uma expressiva

                                                
1 Segundo informações obtidas junto ao Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC, 1998b).
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vantagem comparativa para uma indústria em que os gastos com combustível

representam cerca de 18-20% do custo total e 35-40% do custo variável, embora estes

valores variem de uma fábrica para outra.

A escolha entre um processo ou outro e suas variantes dependerá de condições

locais, tais como disponibilidade de matérias-primas, estrutura de custos, especificação

do produto final, tipo de combustíveis utilizados, entre outros. De uma forma geral, o

processo via úmida apresenta maior consumo de combustível (50-90% maior), consome

1/3 do calor gerado com secagem do cru, além de possuir melhor controle de operação e

homogeneização mais fácil. Quanto ao processo via seca, ele consome 4-8% a mais de

energia elétrica, pequeno acréscimo nos gastos com mão-de-obra e manutenção, maior

vida útil de refratários - o que representa menor número de paradas anuais da produção

- e investimentos mais elevados (Melo e Souza, 1982).

No Brasil, o processo de via seca é o mais utilizado, representando mais de 98%

da produção nacional em 1996. O restante utiliza o processo via úmida e semi-seca -

este último temporariamente desativado nos anos de 96 e 97 - segundo mostrado na

Tabela 2.7. Os forno horizontais são predominantes no país, representando mais de

99.5% da produção total anual, em detrimento dos fornos horizontais, com apenas 0.5%

do total realizado por uma unidade no Estado de Pernambuco.

Tabela 2.7- Participação da tecnologia na produção de clínquer para o ano de 1996.

Processo Produção (ton/ano) Participação (%)

Via Seca 24.888.833 98.20

Via Úmida 457.110 1.80

Total 25.345.943 100.00

Fonte: SNIC (1998a).

Segundo o SNIC (1998), todos os fornos via seca atualmente em operação no

país estão equipados com pré-aquecedor. Além disso, 14.45% da capacidade instalada

total de produção de clínquer está equipada com  pré-calcinadores associados a

resfriadores de grelha.

É importante ressaltar que a tendência mundial é a adoção da tecnologia de

produção via seca. Em países que adotam o processo via úmida em grande extensão tais
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como os Estados Unidos, Índia, Inglaterra, ex-URSS e Polônia existe grande potencial

de economia de combustível.

A capacidade total de produção de cimento é determinada pela capacidade de

moagem final, juntamente com os equipamentos de ensacamento ou transporte a granel.

No Brasil, a distribuição de moinhos é apresentada na Tabela 2.8. Grande parte do

produção é concentrada na Região Sudeste, sendo a participação dos fornos via úmida

acentuada na Região Norte. Estes dados, relativos a dezembro de 1996, informam que

haviam 35 fornos desativados totalizando uma capacidade de 4.530.000 toneladas de

clínquer por ano.

Tabela 2.8- Capacidade de moagem da indústria brasileira de cimento em 1996.

Capacidade Instalada Total Capacidade Instalada em Operação

Regiões

Geográficas

Número de

Moinhos

Moagem Final

(ton/ano)

Número de

Moinhos

Moagem Final

(ton/ano)

Norte 5 1.392.000 5 1.392.000

Nordeste 36 9.811.000 32 9.193.000

Centro-Oeste 15 5.244.00 13 5.002.000

Sudeste 94 33.289.000 77 31.217.000

Sul 22 7.262.000 21 7.153.000

Total 172 56.998.000 148 53.957.000

Fonte: SNIC, 1996.

2.4- PRODUTOS PRODUZIDOS

Conforme visto anteriormente, o cimento portland é o produto final desta

atividade industrial, tendo como único intermediário o clínquer. O material assim obtido

e moído com gesso e aditivos em proporções variadas origina diferentes tipos de

cimento de acordo com aplicações específicas. Assim, as propriedades do cimento são

função do tipo e quantidade de adições, variação na composição das matérias-primas,

grau de homogeneização do cru, tipo de forno, condições de queima, resfriamento e

moagem. A importância deste produto é a sua característica de reagir com água
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formando uma pasta, a qual endurece em seguida, adquirindo elevada resistência e

durabilidade.

De acordo com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas

(ABNT), define-se cimento portland como “aglomerante hidráulico obtido pela

moagem de clínquer portland ao qual se adiciona, durante a operação, a quantidade

necessária de uma ou mais formas de sulfatos de cálcio”. De acordo com o tipo de

cimento que se deseja obter, é permitida a adição de materiais pozolânicos, escórias

granuladas de alto forno e/ou materiais carbonáticos, em teores definidos.

Estas normas classificam o cimento portland em seis tipos, de acordo com os

teores de adições permitidas: Comum (CPI), Composto (CPII), de Alto Forno (CPIII),

Pozolânico (CPIV), Alta Resistência Inicial (CPV) e Branco (CPB), nas quantidades

observadas na Tabela 2.9. Outra classificação toma como parâmetro as classes de

resistência à compressão mínima aos 28 dias de idade, associada às áreas específicas, o

que por sua vez exerce grande influência no consumo de energia elétrica na moagem.

Tabela 2.9- Especificações de adições para o Cimento Portland no Brasil (em %).

Tipo Clínquer e

Sulfato

Escória de

Alto Forno

Material

Pozolânico

Material

Carbonático

CPI 100 0

CPI-S 99-95 1-5

CPII-E 94-56 6-34 - 0-10

CPII-Z 94-76 - 6-14 0-10

CPII-F 94-90 - - 6-10

CPIII 65-25 35-70 - 0-5

CPIV 85-45 - 15-50 0-5

CPV 100-95 - - 0-5

CPB estrutural1 100-75 - - 0-25

CPB não-estr.1 74-50 - - 26-50

         1- Clínquer branco.
          Fonte: ABNT, Normas técnicas (NBR 5732, NBR 5733, NBR 5735, NBR 5736, NBR 11578 E
NBR 12989).

As letras E, S e F para o CPII designam que o mesmo é composto com escória,

pozolana e “filer” calcário, respectivamente. As normas não especificam limites de área

específica para os cimentos CPIII e CPIV, embora estabeleça critérios de finura. Quanto
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ao CPB, condições especiais de matérias-primas, que não podem conter óxidos corantes

e cuidados especiais em relação à moagem e resfriamento se fazem necessários.

Além dos cimentos citados acima, existem outros tipos especiais fabricados em

menor quantidade e destinados a aplicações bastante específicas tais como: Resistente a

Sulfatos, para cimentação de poços petrolíferos e de baixo calor de hidratação.

Da produção nacional, a maior parte constitui-se em Cimento Portland Comum e

Composto (CPI e CPII), aplicados em construções usuais de concreto, seguido do

Cimento Portland de Alto Forno (CPIII) utilizado na construção de obras civis de

grande porte tais como portos, barragens e pontes. Segue-se, ainda, a produção de

Cimento Portland Pozolânico (CPIV), obtido pela moagem com cinzas resultantes da

queima de carvão em usinas termelétricas ou argila calcinada. O cimento Branco (CPB)

que é utilizado em aplicações que requerem endurecimento rápido (por exemplo, pisos e

azulejos) representou, em 1996, apenas 0.09% da produção total, sendo de custo mais

elevado e produzido unicamente pela Fábrica da Cibrex, situada no município do Rio de

Janeiro (Tabela 2.10).

Tabela 2.10- Produção física de cimento portland, por tipos, em 1995 e 96.

1995 1996

Produto toneladas Percentual toneladas Percentual

CPI 825.733 2.92 1.111.649 3.21

CPII 20.923.173 74.05 26.674.053 77.10

CPIII 3.082.366 10.91 3.479.331 10.06

CPIV 2.648.679 9.37 2.463.878 7.12

CPV 742.190 2.63 836.657 2.42

CPB 34.163 0.12 31.481 0.09

Total 28.256.304 100.00 34.597.049 100.00

Fonte: SNIC, 1996.
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Figura 2.3- Evolução da participação dos tipos de cimento para anos selecionados.
Fonte: SNIC (1995 e 1996); PPE/COPPE-UFRJ (1993).

A produção de cimentos especiais como o CPIII e CPIV é bastante dependente

da proximidade das fontes de matérias-primas para cada caso como nos mostra a Figura

2.4, devido ao representativo impacto do custo de transporte no preço do cimento. Desta

forma, a Região Sul e Nordeste são as únicas produtoras de Cimento com pozolanas

com 79% e 21% da produção  total, respectivamente. Paralelamente, o cimento com

escórias de alto forno é produzido predominantemente na Região Sudeste, onde se

localiza o maior número de usinas siderúrgicas. O cimento portland composto - mais

consumido - é aquele cuja produção é realizada em todas as regiões, sendo o Sudeste o

maior produtor com mais de 60% da produção (SNIC, 1998a).
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Figura 2.4- Distribuição da produção brasileira de cimento em 1995, por tipos, de

acordo com a região geográfica. (Fonte: SNIC, 1998a).

O Cimento Portland Comum (CPI) foi o primeiro produto a ser lançado no

mercado. Os cimentos com adições, desenvolvidos a partir do domínio científico e

tecnológico das propriedades do cimento portland comum, surgiram para aplicações

especiais mostrando, entretanto, desempenho equivalente em aplicações usuais com

alguma vantagem adicional em muitos casos. O cimento Portland Pozolânico passa a ser

produzido em 1968 no país. O Cimento Portland Composto (CPII) cuja composição é

intermediária entre o CPI e os cimentos especiais, foi lançado recentemente no mercado

brasileiro (1991) a partir da continuidade do aprendizado sobre as propriedades dos

cimentos com adições e do exemplo de países tecnologicamente mais avançados, como

é o caso dos integrantes da União Européia (ABCP, 1997a).

Embora alguns tipos de cimento sejam mais apropriados que os outros em certas

situações, há em cada caso, a possibilidade de ajuste por meio de dosagens adequadas,

dos diversos tipos de cimento às aplicações. Para isto, deve-se proceder à análise da

influência de cada tipo de cimento sobre as argamassas e concreto, levando-se em conta

suas propriedades e características. Esta questão está diretamente ligada ao potencial de

substituibilidade entre os diversos tipos de cimento, que pode permitir o deslocamento

de tipos com menores teores de adição permitidos em norma, como por exemplo o CPII,
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para aqueles mais aditivados como o CPIII e CPIV, permitindo maior economia de

energia térmica por tonelada de cimento produzido. Na Tabela abaixo podemos

visualizar o grande potencial de substituição entre os tipos de cimento.

Tabela 2.11- Tipos de cimento portland recomendados para diversas situações.

Aplicação Tipo de cimento recomendado

Argamassa de revestimento e assentamento de blocos e tijolos CPI, CPII, CPIII e CPIV

Argamassa de rejuntamento de azulejos e ladrilhos CPB

Concreto simples (sem armadura) e magro (para passeios e

enchimentos)

CPI, CPII, CPIII e CPIV

Concreto armado com função estrutural CPI, CPII, CPIII, CPIV, CPV-ARI e

CPB estr.

Elementos pré-moldados de concreto CPI, CPII, CPIII, CPIV, CPV-ARI e

CPB estr.

Pavimento de concreto simples ou armado CPI, CPII, CPIII e CPIV

Pisos industriais de concreto CPI, CPII, CPIII, CPIV e CPV-ARI

Concreto arquitetônico CPB estrutural

Argamassa armada CPI, CPII, CPV-ARI e CPB estr.

Solo-cimento CPI, CPII, CPIII e CPIV

Argamassas e concreto para água do mar e esgotos CPIII, CPIV e CP-RS

Concreto com agregados reativos CPI, CPII, CPIII e CPIV

Fonte: ABCP, 1997a (com alterações).

De acordo com a Tabela anterior, vemos que nas aplicações selecionadas, o

Cimento Portland de Alto Forno e Pozolânico podem ser utilizados alternativamente aos

cimentos CPI e CPII. Esta substituição é então, condicionada pela disponibilidade de

adições ativas na região próxima à fábrica. Novamente, os limites de uso alternativo de

um tipo de cimento em relação a outro dependerão de avaliação técnica pertinente,

especialmente para aplicação em estruturas e obras de grande responsabilidade.

2.5- PADRÃO TECNOLÓGICO DA INDÚSTRIA NACIONAL DE CIMENTO
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2.5.1- DINÂMICA DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA PARA A

INDÚSTRIA DE CIMENTO

Segundo Melo (1992), o desenvolvimento tecnológico da indústria cimenteira

caracteriza-se pela procura sistemática na redução do consumo de energia e mão-de-

obra, além de garantias de regularidade no fluxo de produção. Tais fatores relacionam-

se à desejada redução dos custos com conseqüente alargamento da margem de lucro dos

produtores, além de reduzir a intervenção humana no processo de produção.

O aspecto da regularidade tem importante reflexo sobre o comportamento do

setor quanto ao uso de energia. Na época da assinatura do Protocolo de substituição de

óleo por carvão mineral sob interveniência do SNIC foi criada uma empresa para

exploração de jazidas de carvão mineral com o objetivo de assegurar o abastecimento

regular e confiável para a produção (Soares Filho, 1990).

Os primeiros fornos utilizados para produzir cimento eram verticais e surgiram a

partir da “experiência acumulada na fabricação de cal e ladrilhos” (Guimarães Reis,

1976 apud Melo, 1992). Todavia, permitiam pequena capacidade de produção, além de

difícil controle de  qualidade do clínquer obtido.

O forno rotativo foi introduzido no final do século passado, permitindo a

obtenção de um produto mais homogêneo, de melhor qualidade, além de permitir atingir

maiores capacidades produtivas comparadas a fornos verticais de dimensões

geométricas equivalentes, além de requerer menos mão-de-obra. O processo

predominante era via úmida, com homogeneização das matérias-primas utilizando água,

sendo necessário elevado de consumo de energia em relação aos fornos via seca que à

época produziam elevadas temperaturas dos gases de exaustão - menor rendimento no

uso do calor - e intensa formação de poeira - perdas consideráveis de produto.

Entretanto, o peso do custo da energia na produção do cimento impulsionou o

desenvolvimento da tecnologia de produção via seca para torná-la competitiva com o

processo via úmida.

A primeira unidade fabril de produção de cimento no país operava com forno via

seca longo, tendo sido fornecido pela norte-americana Allis Chalmers. A difusão dos

fornos via úmida, de melhor eficiência operacional na época, no parque cimenteiro

nacional durante seus 25 primeiros anos de existência foi decorrência natural e

inevitável do seu domínio a nível mundial. Este processo foi facilitado pela necessidade
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de aquisição da tecnologia através de importações já que o país não possuía capacitação

tecnológica para a fabricação de cimento. A primeira fábrica a entrar em operação com

esta tecnologia pertencia ao Grupo norte-americano Lone Star, situando-se em São

Gonçalo/RJ em 1933 (Melo, 1992).

Como resultado de adaptações dos primeiros forno via seca, em 1929 entrou em

operação um processo com pré-aquecimento da mistura crua através de grelhas,

patenteado pela firma alemã Polysius e denominado via semi-seca. Utilizava matéria-

prima com médio teor de umidade, mas apresentava desvantagens quanto à necessidade

de preparação prévia do cru, alto custo operacional e inconveniência para uso de

combustíveis com baixo poder calorífico. No Brasil o processo de pré-aquecimento com

grelhas foi introduzido na primeira metade dos anos 50, mas devido a estes

inconvenientes técnicos teve o seu processo de difusão interrompido.

Nos anos 50 surgiu o processo via seca com a utilização de pré-aquecimento em

suspensão em ciclones, desenvolvido pela firma alemã Klockner-Humboldt-Deutz. Este

foi um importante marco no desenvolvimento da tecnologia de pré-aquecedores

permitindo a redução do consumo de calor para cerca de 800 kcal/kg de clínquer, além

de menor temperatura de exaustão dos gases. Outro fator decisivo à difusão desta

tecnologia foi a concessão de licenças de construção a empresas do Japão e EUA, além

do desenvolvimento de sistema próprio de pré-aquecimento pela sua concorrente

Polysius (Silva, 1994).

A introdução da tecnologia de pré-aquecimento no Brasil ocorreu mais de uma

década de seu surgimento (1966), através do Grupo João Santos em sua fábrica de

Itapessoca e da conversão de um  forno via úmida pelo Grupo Votorantim. A partir da

penetração desta tecnologia no mercado nacional, todos os projetos instalados no país

após 1972 eram via seca. Em 1970 foram introduzidos, pelo Grupo Votorantim, dois

fornos via seca com pré-aquecedores a 4 estágios, sendo o 2o. e 3o. fornos do gênero

construídos pela F. L. Smidth (Melo, 1982).

Entre este período de implantação do forno com pré-aquecedor, entrou em

operação a primeira fábrica do mundo com forno via seca com pré-calcinador no ano de

1965 em Rohrbach (Alemanha). Este desenvolvimento estava ligado à busca pela

expansão da capacidade de produção em relação aos fornos com pré-aquecedores,

permitindo-se acréscimos de até 100% segundo Lutrin (1978) apud Melo (1992), sem

representar aumento no consumo de energia. A difusão desta tecnologia foi lenta no
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mundo, pois após 11 anos da entrada em operação da 1a. fábrica, apenas 8% da

produção mundial utilizava este processo. A difusão desta tecnologia está diretamente

ligada à existência de unidades com grande capacidade produtiva e mercado de

dimensões adequadas.

No Brasil, mais de 14% da capacidade instalada possui estes fornos, em plantas

com capacidade de produção diária a partir de 2000 ton/dia, à exceção de uma fábrica

no interior do Mato Grosso do Sul, com 1500 ton/dia. A sua introdução no país foi

realizada em 1982  na Fábrica de Cantagalo/RJ, pertencente ao consórcio franco-

americano Lafarge-Lone Star. O uso desta tecnologia permite a obtenção de eficiência

no consumo de energia térmica da ordem de 49-55%, com um consumo específico em

torno de 750 kcal/kg de clínquer.

É importante registrar que o desenvolvimento tecnológico do setor aponta para

crescente automação, centralizando as decisões sobre o processo e orientado pela busca

na redução do custo de mão-de-obra, melhor rentabilidade e garantia de regularidade e

qualidade da produção. Para ilustrar este processo, do baixo grau de  mecanização entre

os anos 30 e 50,  setores como a pedreira (limitante do fluxo de matérias-primas) e

ensacamento (limitante na expedição do produto), sofreram intensa mecanização nos

últimos trinta anos, reduzindo os postos de trabalho de 100 para 6 pessoas nestas etapas

(Melo, 1992). Existem, porém, informações de que em 1995, a indústria de Minas

Gerais gerou mais de 3000 empregos diretos e indiretos como resultado da terceirização

de algumas de suas atividades (Santi, 1997).

De uma forma geral, a introdução do processo via seca no Brasil ocorreu em

períodos similares a muitos países, como o caso da França, onde a modernização de

suas instalações se deu no fim dos anos 60 e início dos anos 70, com as filiais brasileiras

acompanhando a tecnologia adotada nas congêneres francesas. Alguns autores

contestam esta afirmação, argumentando que havia um atraso na introdução de novas

tecnologias devido à política dos fornecedores líderes no mercado brasileiro quanto aos

fornos com pré-aquecedores (Melo, 1992).
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2.5.2- DIFUSÃO DE TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO PARA A INDÚSTRIA

BRASILEIRA DE CIMENTO

O processo de transferência de tecnologia das firmas multinacionais para

produtores brasileiros de cimento é efetuado desde a pesquisa das jazidas de matérias-

primas até a prestação de assistência técnica, passando pela capacitação de pessoal para

operação eficiente das plantas de produção. Entretanto, os fabricantes salvaguardam

certos segredos essenciais do projeto, de forma a estabelecer a dependência dos

produtores em relação aos fabricantes de bens de equipamento, através de contratos de

assistência técnica. Desta forma, o conceito de transferência de tecnologia empregado

não o é no sentido mais estrito e correto do termo.

A observada dependência da indústria nacional quanto à tecnologia proveniente

de firmas estrangeiras é decorrente de dois fatores: num primeiro instante, durante a

implantação deste setor no país, houve importação de tecnologia devido à não

existência de capacitação nacional na área; num segundo momento, a importação de

tecnologia era vista como estratégia de acelerar o processo de industrialização do país.

A lei no. 1942 de 1953, que estabelecia a isenção de impostos para máquinas e

equipamentos importados para a fábricas de cimento ilustra este fato (SNIC, 1993). Este

processo de ocupação do mercado pelas firmas estrangeiras levou à configuração

atualmente observada.

Segundo informações do SNIC à revista Cemento-Hormigón (1992), a principal

fornecedora de tecnologia para a indústria brasileira de cimento é a firma dinamarquesa

F. L. Smidth com 52.76% da capacidade instalada, seguida da Polysius e Prerov

Machinery com 13.69% e 9.88%, respectivamente. Segundo Guimarães e Reis (1976)

apud Melo (1992), esta liderança é atribuída a fatores como o bom desempenho obtido

pelos fornos instalados anteriormente, qualidade de assistência técnica e aversão ao

risco dos fabricantes nacionais quanto a investir em equipamentos de outros fabricantes.

A F. L. Smidth é a fornecedora dos Grupos Votorantim - principal produtor nacional de

cimento - e Paraíso enquanto que os equipamentos do Grupo João Santos são fornecidos

pela firma tcheca Prerov Machinery (Melo, 1992).

Além dos fatores supra citados, a escolha do fornecedor não obedece a uma

orientação definida, sendo condicionada à disponibilidade local de informação e
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adaptação da tecnologia a ser usada. De uma forma geral, a tendência é o estreitamento

das relações fabricante/produtor de cimento de acordo com a demanda por mais

projetos.

No final dos anos 60, o governo restringiu as importações e contratos de

transferência de tecnologia, devido ao desequilíbrio das contas externas, o que forçou a

instalação, como indústrias mecânicas, das firmas internacionais que controlavam o

mercado brasileiro de equipamentos para este setor.

Tal processo, porém, não contribuiu para a formação de capacitação nacional em

engenharia de fábricas de cimento. Empresas com a Allis Chalmers, F. L. Smidth,

Krupp, entre outras, fabricam as peças chave de seus produtos, subcontratando de forma

dispersa os fabricantes de outras peças disponíveis no país. Segundo Melo (1992), esta

parece ser uma estratégia de controle da tecnologia pelos fabricantes.

Fatores tais como a concentração da engenharia de fabricação por firmas

estrangeiras situadas no país, ausência de recursos humanos e de infra-estrutura em

pesquisa são apontados como responsáveis pela inibição ao desenvolvimento

tecnológico do país neste setor, segundo o III Plano Brasileiro de Desenvolvimento

Científico e Tecnológico (PBDCT) em1982. Adicionalmente, há a convergência de

interesses entre os fabricantes de equipamentos e produtores de cimento, contribuindo

para a perpetuação desta situação. Se por um lado a capacitação tecnológica do país é

prejudicada, por outro a indústria cimenteira brasileira acompanha o ritmo de difusão

internacional de tecnologia, sem obstáculo algum por parte dos fabricantes de

equipamento. Conclui-se, portanto, que a aquisição de novas tecnologias para produção

de cimento/clínquer não é restrita por parte dos produtores de equipamentos.

2.5- COMENTÁRIOS FINAIS

A indústria brasileira de cimento situa-se na 12a. posição na produção mundial

de cimento, mas possui um baixo consumo per capita que, ao lado da evidente e

reconhecida necessidade de investimentos em infra-estrutura no país, indica serem

grandes as possibilidades de expansão da demanda pelo produto nos próximos anos. No

mesmo sentido, expandem-se o consumo de combustíveis e matérias-primas, fatores

determinantes do crescimento das emissões de GEE.
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Com relação ao desempenho econômico do setor, a queda do preço relativo2 do

cimento tem se mostrado uma tendência nos últimos anos. O crescimento na demanda

nos próximos anos pode compensar parcialmente a queda destes preços, contribuindo

para que o setor se mantenha em torno da participação no Produto Industrial brasileiro.

Os custos crescentes do combustíveis e seu peso no preço final do produto

obriga o setor a reduzir o consumo de energia mediante a penetração de novas

tecnologias desenvolvidas pelos grandes fabricantes de bens de capital. Como é uma

variável de acesso irrestrito e não sujeito a controle por parte de algum grupo

concorrente na produção de cimento, a perspectiva de aquisição de tecnologias de

última geração é naturalmente grande.

Quanto à estruturação do setor no Brasil, a tendência é a mudança do controle

do mercado através da aquisição de fábricas por grupos já estabelecidos aqui no país ou

a se estabelecer, promovendo possivelmente o aumento da concentração industrial. O

movimento natural do setor é a modernização de plantas de produção existentes e/ou

desativação de plantas ineficientes.

                                                
2 Muito embora não seja o determinante do Valor Agregado, tem relação com as margens praticadas pelo

setor.
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CAPÍTULO 3 – CONSUMO DE ENERGIA E EMISSÕES DE GEE PELA

INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CIMENTO

3.1- INTRODUÇÃO

A indústria de cimento é caracterizada por intenso consumo de energia para o

seu processo de produção, que opera a temperaturas superiores a 1400 0C. Ao lado do

processo de calcinação das matérias-primas, este elevado consumo energético é

responsável por grande contribuição às emissões de GEE, sendo o dióxido de carbono

responsável por mais de 99% do total emitido. Adicionalmente, existem outros

contribuintes à poluição, seja no componente local ou global, tais como como o CO,

CH4 e NOx que também são emitidos durante a queima de combustíveis, porém, em

menor quantidade.

As perspectivas de crescimento deste setor no Brasil apontam para o

crescimento da demanda por combustíveis fósseis e conseqüentemente, das emissões de

GEE. Neste capítulo são apresentadas a evolução histórica dos indicadores de consumo

de energia e emissões de GEE para a indústria brasileira de cimento no período 1980-

1996, estrutura de produção e as perspectivas de conservação com a introdução de

novas tecnologias no setor. Pretende-se, desta forma, fornecer suporte ao

estabelecimento de hipóteses para trajetórias alternativas a partir do conhecimento dos

principais condicionantes do consumo de energia e emissões de GEE por este

importante setor.

3.2- CONSUMO DE ENERGIA E EMISSÕES DE GEE PELA INDÚSTRIA DE

CIMENTO NO BRASIL

3.2.1- EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA E EMISSÕES DE GEE PELO

SETOR

A indústria do cimento é caracterizada pelo uso intensivo de energia térmica.

Segundo o MME (1997), este setor consumiu 3,436 milhões de toneladas equivalentes
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de petróleo, representando cerca de 4.37% do consumo energético de todo o setor

industrial no ano de 1996. Segundo o SNIC (1995), isto correspondeu a mais de 2

milhões de toneladas equivalentes de óleo combustível (tEOC) no ano de 1995.

No processo de produção de cimento cuja etapa mais importante é, sem dúvida,

a clinquerização, as fontes energéticas mais utilizadas atualmente são o óleo

combustível (40.2%) e a eletricidade (30.8%). Esta última é utilizada principalmente

como força motriz, no acionamento de motores elétricos e marginalmente no

aquecimento direto e iluminação (MME/FDTE, 1995). O óleo combustível encontra

aplicação principalmente no forno rotativo, sendo responsável pelo aquecimento do cru

promovendo a calcinação e as reações de clinquerização. Destaca-se neste ano, ainda, o

uso de carvão vegetal e mineral com 8.9% e 16%, respectivamente. Os demais

energéticos têm participação modesta em relação ao consumo total, sendo utilizados

principalmente no aquecimento direto (majoritariamente no forno).

Na Tabela 3.1 pode ser visualizada a evolução do consumo energético por

fontes na indústria cimenteira nacional no período 80-96, bem como as taxas de

crescimento da utilização de cada uma no período. Durante este período, o óleo

combustível apresentou acentuado declínio na sua utilização, devido à assinatura do

“Protocolo de Redução e Substituição do consumo de óleo combustível na indústria de

cimento”, em decorrência do II Choque do Petróleo em 1979, quando houve elevação

dos preços dos derivados do petróleo (Figura 3.1), especialmente o óleo combustível

em cerca de 120%, cuja evolução de preços é apresentada na Figura 3.3. Segundo

Henriques Jr. (1995), os preços deste energético, por barril, subiram de US$ 13.7 para

US$ 31.0 em dólares de 1995. Este aumento de preços representou imediata pressão

sobre a balança comercial e a dívida externa brasileira no período, já que o petróleo

importado correspondia a 78.1% em quantidade física (MME, 1996) ou 41% em US$ de

1995 (Henriques Jr., 1995), como se pode observar na Figura seguinte.
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Figura 3.1- Evolução da participação do petróleo na pauta de importações brasileiras

no período 1978-1993, em US$ de 1995. (Fonte: Conjuntura Econômica,1995 apud

Henriques Jr.,1995).

O sucesso do protocolo de substituição deveu-se a fatores como a relativa

disponibilidade e qualidade do carvão mineral nacional, conversão das instalações para

processo via seca e políticas de financiamento para o setor.  Além destes fatores, a

restrição do fornecimento de óleo combustível à indústria de cimento (5% menor) bem

como o repasse parcial dos custos de combustível aos preços do cimento também

constituíram-se em aspectos importantes. Segundo Henriques Jr. (1995), a redução no

consumo total de energia também foi favorecida pelo processo recessivo vigente, a crise

econômica e o “acompanhamento rigoroso do uso da energia por parte do antigo

Conselho Nacional do Petróleo - CNP”.

Após 1985, com a queda destes preços - conjugada a fatores com a retirada de

subsídios dos fretes do carvão e sua escassez - o óleo combustível volta a ocupar

gradativamente a participação que detinha anteriormente, não atingindo, porém, o

mesmo nível de consumo de 1980 (2011 mil tEP). Entretanto, os choques promoveram

pesquisas no uso de combustíveis alternativos tais como carvão com alto teor de cinzas

e enxofre, resíduos agrícolas (casca de arroz, bagaço, etc.) e industriais e materiais

sintéticos (plástico, papel e pneus). Segundo o SNIC (1993), a redução no consumo de
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energia térmica sempre foi uma preocupação do setor mesmo antes do primeiro Choque

de Petróleo em 1974, fato este comprovado pela redução deste consumo de 162 kg

óleo/ton de cimento (1962) para 149 kg óleo/ton de cimento (1967) e 128 kg óleo/ton de

cimento (1972). Este comportamento é entendido devido ao item energia constituir-se

num fator de produção bastante relevante nos custos finais do produto. Devido a este

fato e à instalação das novas tecnologia, mesmo após a redução dos preços do óleo

combustível após o II Choque do Petróleo estes ganhos de eficiência são um movimento

natural do setor.

Tabela 3.1- Evolução do consumo por fontes para 80-96 em anos selecionados (em mil

tEP).

Fonte 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 % a.a. (80-96)

Gás Natural 45 6 39 39 34 5 5 5 27 -3.14

Óleo

Combustível

2011 83 955 873 51 1087 1040 1161 1380 -2.32

Carvão

Mineral1

249 85 573 792 404 326 343 334 549 5.06

Carvão Vegetal 103 709 341 244 200 222 253 258 306 7.04

Eletricidade 934 712 852 894 828 860 884 947 1060 0.79

Óleo Diesel 28 19 10 10 10 13 16 15 15 -3.82

Out. Prim. Ren. 0 38 42 54 49 40 41 45 44 <<<

Lenha 0 8 2 0 1 1 1 2 2 <<<

Querosene 2 2 2 2 2 2 1 1 1 -4.23

Coque de Pet. E

C. Min. e Alc.

0 0 3 34 17 4 6 16 522 <<<

1- Carvão Vapor+Carvão Metalúrgico; 2- Inclui GLP.

Fonte: MME (1996 e 1997).

O exame da evolução do consumo específico de energia térmica para a indústria

brasileira de cimento no período 1980-1996 nos mostra sua tendência decrescente ao

longo do tempo, tendo passado de um valor de 942 kcal/kg de cimento em 1980 para

732 kcal/kg de cimento em 1996, melhorando à taxa de 1.56% a.a. (Figura 3.4). Esta

diminuição notável do consumo específico (cerca de 22.3%) foi obtido pela conjugação

de fatores como: a desativação de plantas que operavam por via úmida e/ou conversão
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para processo via seca e pelo aumento das adições ativas ao cimento. Nos últimos vinte

anos a conversão de fornos via úmida para via seca resultou na economia de cerca de 9
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Figura 3.2- Evolução do consumo de fontes no período 1980-1996 para anos

selecionados.
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1996.
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milhões de toneladas de combustível, enquanto que no período compreendido entre 76-

95 o uso de combustíveis alternativos permitiu uma economia de quase 1.8 milhões de

toneladas de óleo combustível (Marciano e Kihara, 1997). No período 1982-1988, o

teor de adições ativas observado no setor para o cimento portland comum situou-se

entre 0-23% permitindo a queda do valor de consumo específico médio de 962 kcal/kg

de cimento para 791 kcal/kg de cimento. Este efeito pode ser observado na Tabela 3.2,

onde são apresentadas as reduções ocorridas para os cimentos de alto forno e

pozolânico.
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Figura 3.4- Evolução do consumo específico de energia térmica para indústria

brasileira de cimento no período 1980-1996. (Fonte: Elaboração própria a partir de

MME, 1997 e SNIC,1996).

A análise da intensidade energética do setor para o período 1990-1994 nos

mostra tendência crescente a partir de 1992. Muito embora tenham havido ganhos de

eficiência no uso da energia, a desvalorização monetária do preço do cimento faz com

que haja aumento deste indicador nestes últimos anos, sendo observado este aumento

nos anos posteriores a 1992, quando houve queda acentuada do valor unitário do

cimento portland, conforme nos mostra a Figura 3.5. Os valores monetários são dados

em US$ de 1995 deflacionados, considerando-se a participação do setor no Setor de
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Minerais Não-Metálicos de acordo com o FIBGE (1996). Trata-se de comportamento

distinto do observado no período 78-93 que registrou queda de 7.7% no período,

segundo  Henriques Jr. (1995).
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Figura 3.5- Evolução da intensidade energética para a indústria brasileira de cimento

para o período 1990-94.

No Brasil predomina a construção de fornos pela F.L. Smidth, que teve grande

influência da “dinâmica da oferta internacional de tecnologia e concentração de outros

fabricantes em determinadas áreas do mercado mundial, além da boa assistência técnica

prestada” (Alvarez, 1992). Os fabricantes de moinhos são mais numerosos, embora os

fabricantes de fornos que atuam nesta área detenham maior cota no mercado.

Tabela 3.2- Variação no consumo específico de calor devido ao teor de adições.

Consumo específico (kcal/kg cimento)

Tipo de Cimento Variação na adição (%) 1982 1988

CP comum 0-23 962 791

CPIII 21-65 384 265

CPIV 8-34 802 748

Fonte: Fonseca et al, 1992.
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Dentre as categorias de uso da energia final, a maior parte da destinação da

mesma é para o aquecimento direto (68.28%) representado pelo forno rotativo de

clinquerização. A força motriz detém a segunda maior parcela do consumo,

representada principalmente pelo acionamento, via eletricidade, de motores elétricos

nas máquinas como britadeiras, moinhos, esteiras, etc. Marginalmente, há o

acionamento de motores de combustão de escavadeiras e caminhões, utilizando-se para

isto principalmente o óleo diesel - cerca de 97% do total deste energético consumido

(MME/FDTE, 1995). Estes usos se distribuem ao longo do processo nos equipamentos

típicos desta indústria, conforme pode ser visto na Tabela abaixo.

Tabela 3.3- Principais equipamentos, por etapa e uso, no processo de produção de

cimento.

Etapa Principais equipamentos Principal uso da energia

Extração de matérias-primas Britadores, Perfuratrizes, Locomotivas,

Caminhões, Cintas Transportadoras

FM

Britagem, Depósito  e Silos de

Calcário

Britadores, extratores, Cintas

Transportadoras, Filtros de

despoeiramento

FM

Britagem e Depósito de Argila Pontes Rolantes, Cintas Transportadoras FM

Moagem e Homogeneização do

cru

Cintas Transportadoras, Secadores,

Moinhos, Elevadores, Separadores, etc.

AD, FM e CP

Alimentação do forno Roscas, elevadores, bombas e ciclones FM

Forno rotativo Aquecedores, Ventiladores,

Queimadores, Bombas e Motores

AD, FM e CP

Britagem de gesso e Moagem

Final

Britadores, Cintas Transportadoras,

Moinhos, Separadores

FM

Ensacamento e Expedição Sistemas Pneumáticos, Ensacadoras,

Caminhões e Filtros

FM

Fonte: BNDES (1976).

As diferenças observadas no consumo de energia elétrica entre os diversos tipos

de processo dizem respeito à forma de uso deste energético, preparação e secagem

(quando necessária), preparação e moagem das matérias-primas e cimento, sistema de

exaustão e precipitadores eletrostáticos (Silva e Nebra, 1996). Para plantas de produção

de cimento com consumo específico de energia elétrica situado entre 100-130 kWh/ton



43

de cimento, a distribuição percentual do uso da mesma ao longo das etapas de produção

é mostrada na Tabela 3.4.

Tabela 3.4- Distribuição percentual do consumo de eletricidade no processo de

produção de cimento.

Etapa Percentual (%)

Preparação das matérias-primas 3

Preparação e moagem do cru 32

Homogeneização e queima 21

Moagem e acabamento do cimento 41

Serviços Gerais e auxiliares 2

Iluminação 1

  Fonte: COPPE/UFRJ, 1993.

O consumo específico de eletricidade por etapa do processo é, porém,

heterogêneo de acordo com a tecnologia empregada, em função das características das

matérias-primas e dos produtos finais obtidos (Tabela 3.5). Os dados apresentados

dados consideram apenas a capacidade nominal dos equipamentos, não levando em

conta, portanto, variações na dureza e composição química das matérias-primas na

moagem, grau de ociosidade das instalações, condições operacionais específicas.
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Tabela 3.5- Consumo específico (kWh/ton clínquer) por processo de produção de

cimento no Brasil.

Processo

Etapa VU- F. Longo Semi-seca Pré-aquecedor Pré-calcinador

Britagem e

transporte de

matérias-primas

7.134 7.134 7.134 7.134

Homogeneização 25.109 28.866 38.384 38.384

Seção do forno 27.163 30.694 29.992 26.579

Resfriamento 7.750 7.000 6.650 6.650

Moagem1 50.798 42.520 47.242 47.242

Total 117.954 116.214 129.252 125.839

1- Assumindo granulometria média de 3500 cm2/g.

Fonte: Silva, 1994.

Conforme mencionado, a energia elétrica é a segunda fonte energética mais

utilizada pela indústria de cimento sendo que o setor registrou em 1996 o consumo

específico de 105 kWh/ton de cimento produzido. De 1980 para cá, este indicador

decresceu cerca de 12%, apresentando oscilações no período, especialmente nos anos

compreendidos entre 92-94 (Figura 3.6). Dentro do setor, há grande heterogeneidade

neste indicador, existindo unidades operando com 90 kWh/ton de cimento e outras com

consumos específicos superiores a 200 kWh/ton.
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Figura 3.6- Evolução do consumo específico de eletricidade no período de 1980-1996.

Fonte: MME (1997) e SNIC (1996).

Segundo Marciano e Kihara (1997), a verificada redução no consumo específico

de eletricidade nos últimos anos pode ser atribuída a fatores como:

∗ Aumento da automação, o que contribuiu com cerca de 3% da economia;

∗ Uso de sistemas automáticos de empacotamento (25% menor);

∗ Utilização de britagem híbrida com moinhos de rolos e de bolas;

∗ Maior número de moinhos verticais em operação (consumo 20% menor);

∗ Uso de silos de armazenamento mais modernos, o que reduz o consumo de

50%;

∗ Resfriadores de clínquer mais eficientes, com 15% a menos de consumo

energético;

∗ Uso de separadores dinâmicos mais eficientes;

∗ Desenvolvimento de estudos sobre a moagem do clínquer baseado na

microestrutura cristalina.

 

 3.2.2- USO DA ENERGIA NA INDÚSTRIA CIMENTEIRA DE OUTROS

PAÍSES

 

 Segundo Worrell et al (1995) apud WEC (1995), o consumo de calor por

unidade física de cimento varia entre 478 e 1674 kcal/kg de cimento, sendo função do

teor de adições ativas e tecnologia de produção empregada. Este desempenho é

diferenciado por país/região dadas as diferentes condições e processos históricos de

evolução do setor em cada situação. Na Figura a seguir pode ser observado o

desempenho para alguns países selecionados de acordo com dados de WEC (1995) e

Silva (1994). O consumo de calor para a produção de cimento é dada em kcal/100g, a

fim de permitir a visualização simultânea destes indicadores para os países

selecionados.
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 Figura 3.7- Indicadores de consumo de energia na indústria de cimento para países
selecionados. (Fonte: Elaborado a partir de WEC (1995) e Silva (1994)).
 
 De acordo com os dados acima, a indústria japonesa de cimento constitui-se

numa das mais eficientes no uso da energia tanto térmica quanto elétrica. É neste país

que se registra a maior média de produção por fábrica, sendo superior a 2.3 milhões de

toneladas em 1988. O bom desempenho de seu consumo específico térmico - 710

kcal/kg de clínquer  ou 628 kcal/kg de cimento - é resultado da utilização da tecnologia

via seca com pré-calcinador que respondeu por 82.4% da produção em 1988, seguido de

sistemas dotados de pré-aquecedores de ciclone, com 13.7%. Seu consumo específico

de energia elétrica era de 103 kWh/ton de cimento, onde as adições ativas ao cimento

representavam quase 12% da produção total, predominante em cimento portland comum

(80.8%) seguido do cimento de alto forno (19.1%) que vem apresentando crescimento

nos últimos anos (Silva, 1994).

 O mercado cimenteiro nos Estados Unidos é pouco concentrado, com os dois

principais grupos produtores detendo apenas 22.1% da capacidade total. No entanto nos

últimos anos a tendência tem sido de desativação de plantas ineficientes, já que o

processo via úmida detinha expressiva participação na produção total, com cerca de

31.9%, conduzindo a indústria deste país a um consumo médio de 1100 kcal/kg de

cimento. Além disso, seu percentual de adições ao cimento é bastante reduzido - cerca

de 6% do total. A energia elétrica - 7.3% do total oriunda de auto-geração - registra
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consumo específico bastante superior aos demais países (144 kWh/ton cimento em

1990) devido ao alto grau de finura na moagem do cimento (Silva, 1994).

 A Alemanha constitui-se num dos mais eficientes produtores europeus de

cimento, predominando os fornos via seca com pré-aquecedor de ciclones participando

com mais de 73% da produção total deste país, que ainda importa mais de 10% de sua

demanda.

 Antes da unificação com a Alemanha Oriental, a maior fonte energética nesta

indústria era o óleo combustível, mas ocorreu inversão nesta estrutura de consumo onde

o carvão mineral assumiu a maior parte. Estudos estão sendo desenvolvidos para o

aproveitamento de combustíveis residuais em até 15%, em poucos anos (Silva, 1994).

 Nos países do leste europeu, como a ex-URSS e a Polônia, há expressivo

potencial para economia de energia, já que a produção de cimento vem em maior parte

do processo via úmida. Na Polônia, registrou-se em 1989 a participação desta

tecnologia em 61.5% da produção total, com teor de adições em 18%. Na ex-URSS, o

gás natural é o principal combustível utilizado nesta indústria, dotada de instalações

bastante defasadas tecnologicamente e onde o processo via seca representou apenas

18.3% do total da produção. Esta defasagem tecnológica é atribuída à prioridade dos

fabricantes nacionais aos fornos via úmida e ao fraco desempenho dos fornos via seca

de construção nacional soviética.

 

 

 3.3- EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA PELA INDÚSTRIA

BRASILEIRA DE CIMENTO

 

 

 A geração de efluentes gasosos pela indústria de cimento inclui gases como

CO2, CO, CH4, NOx e MP, inerentes ao próprio processo de combustão. Além desta

fonte, o processo de produção de cimento libera grandes quantidades de CO2 devido ao

processo de descarbonatação das matérias-primas calcáreas de acordo com a equação

genérica:

 

 CaCO3 → CaO + CO2
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 O IPCC recomenda o índice de 0.5071 ton CO2/ton de clínquer com o objetivo

de quantificação das emissões de CO2 oriundas do processo. Este índice é função do

tipo de processo utilizado (via seca ou úmida) e do consumo específico de calor,

atingindo o valor de 0.538 kg CO2/kg de clínquer, segundo alguns autores como Santi

(1997). Para efeito desta tese, estes dados foram estimados a partir da composição da

matéria-prima utilizada em diferentes tecnologias de produção e apresentados em Silva

(1994). Tais coeficientes podem ser visualizados na Tabela abaixo.

 

 Tabela 3.6- Fatores de emissão de CO2 para diferentes tecnologias de produção de

cimento.

 Processo  ton CaO/ton clínquer  FE (ton CO2/ton clínquer)

 Via Seca  0,672  0,527

 Via Úmida  0,654  0,513

 Via Semi-seca  0,679  0,532

 Forno Vertical  0,679  0,532

 Média  0,671  0,526

 Fonte: Elaborado a partir de Silva (1994).

 

 A contribuição às emissões de CO2 é função do teor de carbono contido no

combustível bem como de seu poder calorífico. Dentre as fontes térmicas tradicionais

utilizadas nesta indústria, o carvão (vegetal e mineral) apresenta os maiores coeficientes

de emissão por unidade de energia consumida, superior em até 36.7% em relação ao

óleo combustível - fonte mais empregada por este setor. O gás natural com fator de

emissão em torno de 15.3 tonelada de carbono/TJ, é a fonte menos geradora de CO2. O

crescimento de seu uso nesta indústria pode representar a redução dos índices

específicos de emissão de GEE, conjugado a outros fatores, como a entrada de

tecnologias com melhor eficiência na conversão de fontes e aumento do teor de adições

ativas ao cimento. Todavia, os resíduos industriais provenientes de outras atividades

como a agricultura, lixo urbano e industrial, com crescente interesse por este setor mas

limitado potencial de substituição em função da alteração das propriedades do clínquer,

pode comprometer estes ganhos nos índices de emissão, uma vez que seu coeficiente é

mais de 58% acima do óleo combustível. Os coeficientes adotados para as

quantificações de emissões são apresentadas nos anexos. Tais valores foram calculados
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especificamente para as condições médias observadas na indústria cimenteira nacional,

sempre que os dados estiveram disponíveis.

 A emissão dos outros gases não-CO2 por este setor é calculada em função da

tecnologia empregada e neste caso, os coeficientes de emissão adotados correspondem

aos recomendados pelo IPCC (1995), também apresentados nos anexos.  O gás natural

apresenta os maiores coeficientes de emissão para estes gases em relação às fontes

tradicionais, contribuindo principalmente na geração de NOx. Cabe ressaltar que estes

coeficientes são função da tecnologia utilizada na produção, sendo menores quanto mais

avançada a tecnologia de clinquerização e a temperatura de queima do combustível,

segundo Sílvia e Nebra (1993b). A formação de gases ácidos depende do teor de

enxofre contido no combustível e as temperaturas de queima, sendo gerados em grandes

quantidades, mas têm sua emissão desfavorecida em razão do ambiente alcalino

reinante no interior do forno rotativo. Por exemplo, segundo Sílvia et al (1993b), o

carvão forma 24-14 ton SO2/ton clínquer de acordo com o processo, sendo emitidos

entre 2-6 24-14 ton SO2/ton clínquer, o que representa o fluxo a ser controlado pelos

equipamentos de controle de poluição desta indústria.

 O dióxido de carbono constitui-se na maior contribuição do setor às emissões de

GEE, com mais de 99% do total, sendo marginal a contribuição de gases tais como

óxidos de nitrogênio, metano e monóxido de carbono. A evolução das emissões destes

gases para o período 80-96 é apresentada na  Tabela 3.7. Conforme pode se observar, a

contribuição relativa destes gases permaneceu em torno de faixas pouco dispersas:

dióxido de carbono (99.71-99.77%), monóxido de carbono (0.03-0.04%), metano

(0.0004%) e óxido de nitrogênio (0.19-0.25%). Este comportamento é resultado da

larga contribuição da calcinação do cru às emissões de dióxido de carbono, que tornam

a sensibilidade à contribuição dos combustíveis menor para os gases não-CO2,

mantendo-os em torno de determinadas faixas percentuais.

 

 

 



50

 Tabela 3.7- Evolução das emissões totais de GEE pela indústria de cimento devido ao

consumo de combustíveis e de matérias-primas no período 80-96, em anos

selecionados.

 Ano  CO2  NOx  CO  CH4  Total

 1980  22956,4  8,4  0,1  57,5  23022,4

 1985  19111,7  6,5  0,1  43,6  19161,9

 1990  21663,1  6,9  0,1  47,1  21717,2

 1991  22925,8  7,2  0,1  49,0  22982,1

 1992  19240,0  5,8  0,1  39,8  19285,8

 1993  19651,0  5,9  0,1  39,7  19696,7

 1994  20124,6  5,9  0,1  39,8  20170,4

 1995  22221,4  6,4  0,1  43,0  22270,9

 1996  27584,8  8,3  0,1  56,2  27649,4

 % a.a.  1,15  -0,09  -0,22  -0,14  1,15

 Obs.: Valores em mil toneladas.

 

 Durante o período 80-96, a emissão específica de CO2 devido à queima de

combustíveis apresentou queda de 18.43%, reduzindo de  0.331 ton CO2/ton de cimento

em 1980 para cerca de 0.270 ton CO2/ton de cimento em 1996. Adicionando-se a

contribuição do processo de descarbonatação do cru, chega-se a um índice global de

0.797 ton CO2/ton de cimento em 1996. Tal comportamento é reflexo da melhoria do

desempenho energético do setor devido à adoção de processos mais eficientes de

produção, embora tais resultados possam ser um pouco comprometidos pela

substituição de óleo combustível por carvão mineral devido ao Protocolo assinado no

início dos anos 80. Conforme se observa na Figura 3.8, o período de maior declínio na

utilização de óleo combustível corresponde ao maior incremento na emissão específica

devido à substituição por carvão mineral, de maior fator de emissão de carbono por

unidade de energia. Para o monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio e metano, os

coeficientes observados em 1996 foram de 0.00024, 0.0016 e 0.0000031 ton CO2/ton de

cimento. Por outro lado, a queda da emissão específica destes gases está relacionada à

gradual queda observada da participação do gás natural, de maior fator de emissão

segundo o IPCC. O aumento da participação deste energético no setor permite a redução

das emissões de CO2, porém pode representar incremento nas emissões de gases não-

CO2.
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 Figura 3.8- Evolução da emissão específica de CO2 para a indústria brasileira de

cimento devido à queima de combustíveis no período 80-96.

 

 Deve-se atentar para o fato destes índices estarem relacionados ao cimento

obtido e não considera o teor de adições ativas, que podem reduzir as emissões de GEE.

As intensidade econômica das emissões, em ton CO2/R$ no período 90-95 (Figura 3.9)

mostram um leve crescimento, apesar de todo o esforço do setor em promover

melhorias de eficiência energética no produção. Este fato se deve a que o valor

agregado vem decrescendo muito mais rapidamente do que a taxa de melhoria da

redução das emissões.
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 Figura 3.9- Evolução da intensidade econômica das emissões de GEE em anos

recentes.

 

 A Figura acima reflete a grande participação do CO2 nas emissões totais, uma

vez que a intensidade econômica das emissões é quase idêntica ao se considerar a

contribuição isolada do CO2 ou total dos gases.

 

 3.4- PERSPECTIVAS NA REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA E

EMISSÕES DE GEE

 

 

 Segundo Moomaw (1996), as opções de abatimento das emissões de GEE

incluem, basicamente, ações de substituição inter-energéticos e melhoria na eficiência

no uso da energia. Embora a redução do consumo de eletricidade não represente

emissões líquidas representativas de CO2 em nosso país - de base predominantemente

hidrelétrica - a expansão em seu consumo tem sérias implicações na ampliação do

parque gerador de energia elétrica, advindo daí todos os impactos relacionados, como

perda de biodiversidade, emissões de CH4, deslocamento regional das populações, entre

outros. Além disso, a perspectiva de expansão do sistema via termelétricas faz com que
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medidas de conservação de eletricidade tenham impacto sobre os futuros níveis de

emissão de CO2 pela produção de energia.

 

 

 3.4.1-MOTORES ELÉTRICOS E ACIONAMENTOS

 

 O consumo de energia elétrica no acionamento de motores é responsável por

cerca de 30% da demanda total da energia da indústria brasileira de cimento (SNIC,

1997). A principal destinação é para a moagem das matérias-primas e do clínquer que

representa mais de 73% do consumo total de eletricidade desta indústria. O número

médio de motores elétricos de uma planta de produção de cimento depende da escala da

unidade e da concepção do projeto, sendo assumido um número médio entre 600-750

motores (Costa, 1997).

 As principais tecnologias que permitem a melhoria na eficiência no uso da

eletricidade incluem motores de alto rendimento e uso de controles de velocidade

variável.

 Os motores padrão operam freqüentemente na faixa de 77-94% de eficiência,

acordo com a potência e manutenção dos mesmos. Os motores de alto rendimento

permitem eficiências  entre 84-96%. Este acréscimo na eficiência deve-se à redução das

perdas por resistência elétrica, magnética, mecânica e por dispersão através de projetos

otimizados e do uso de materiais de qualidade superior em relação aos tradicionalmente

utilizados (Henriques Jr. 1995).

 A penetração de motores de alto rendimento é influenciada pelo seu custo cerca

de 30-60% superior em relação aos motores padrão e depende de grande nível de

utilização para permitir amortização em prazos atraentes, embora existam outros fatores

que limitam a sua penetração (Delgado, 1995).

 O uso de controladores de velocidade variável (CVV) destina-se a reduzir o

desperdício de energia devido às oscilações de carga verificada em bombas,

ventiladores, exaustores, etc. A operação convencional destas variações de carga podem

representar até 20-50% de gasto adicional de EE. São, todavia, dispositivos bastante

caros, podendo representar em alguns casos, mais de 10 vezes o preço do motor Soma-

se o fato dos preços nacionais serem cerca de 2 vezes os verificados internacionalmente
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em razão da incidência de impostos e a reduzida escala de mercado existente.

(Henriques Jr. 1995).

 No Brasil, estima-se que cerca de 13% dos motores presentes numa planta de

produção de cimento possam ter aplicados a CVV, onde se observa o nível de 8% em

plantas mais modernas (COPPE, 1998).

 

 3.4.2- SISTEMAS DE MOAGEM

 

 A etapa de moagem das matérias primas e do produto final constitui-se no mais

importante uso da eletricidade dentro do processo de produção de cimento portland,

representando mais de 70% do consumo total de energia elétrica. Desta forma,

tecnologias que permitam redução do consumo de energia nestas etapas terão impacto

direto na demanda final por eletricidade.

 A utilização de moinhos de prensa rolo permite a redução do consumo

específico de eletricidade em relação aos tradicionais moinhos de bola, onde a moagem

se dá através do impacto e fricção do meio de moagem (Tabela 3.8).

Tabela 3.8- Comparação de consumo específico de eletricidade entre sistemas de
moagem.

Consumo específico (kWh/ton)

Sistema de

Moagem do Cru

Prensa

Rolos

Moinho com elevador e

separador

Ventilador

do moinho

Consumo

total

Relativo

Moinho de bolas - 26 4 30 100%

Moinho Vertical - 13 11 24 80%

Prensa Rolos e

Moinho Vertical

4 11 4 19 63%

Fonte: Hunter (1997) apud COPPE (1998).

 Adicionalmente, a utilização de circuitos fechados de moagem permite redução

do consumo específico de eletricidade, maior recuperação de finos e aumento da

produtividade (COPPE, 1998). Segundo Santi (1997), cerca de 75% dos sistemas de

moagem no país operam com este tipo de circuito havendo, portanto, potencial de 25%

de penetração destes sistemas na indústria brasileira de cimento.
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 3.4.3- DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO DE

CLÍNQUER

 

 A etapa de clinquerização constitui-se no núcleo do processo de produção de

cimento, representando mais de 68% da destinação da energia final. Evidentemente,

medidas que representem redução no consumo de energia ou substituição inter-

energéticos nesta etapa terão impacto significativo sobre os indicadores de demanda de

energia e emissões de GEE.

 O consumo energético nesta etapa é influenciada por fatores como a escala de

produção, processo adotado, idade e fatores particulares de cada planta, dadas as

diferentes condições operacionais e de manutenção particulares. Segundo Poitrat (1986)

apud Henriques Jr. (1995), a diferença do CEC entre plantas novas e antigas com

processo via seca pode chegar até 31%. Além disso, existem variantes dentro de cada

tecnologia de produção conforme o número de estágios do pré-aquecedor e seu tipo, por

exemplo (Tabela 3.9). Estes valores são, porém, aproximados já que dependem da

idade, manutenção e operação da planta, sendo por vezes atingido os valores de 700

kcal/kg de clínquer em algumas unidades.

 

 Tabela 3.9- Consumo específico de energia para diferentes processos de produção.

 Processo  CEC (kcal/kg de clínquer)  Eficiência (%)

 Via úmida -forno longo  1250-1400  30

 Via Semi-seca  920  50

 Via Seca - forno longo  1000-1100  43

 Via seca com pré-aquecedor (4 estágios)  800-860  49-55

 Via seca com pré-aquecedor (5 estágios)  720-765  -

 Via seca com pré-aquecedor (6 estágios)  724-732  -

 Via seca com pré-calcinador  730-750  49-55

 Obs.: Valores médios, sujeitos a variações de acordo com os fatores expostos anteriormente.
 Fonte: Silva, 1994; Erhard e Scheuer, 1993.
 

 A eficiência está relacionada com a energia utilizada acima do valor teórico para

que as reações de clinquerização ocorram e com as perdas associadas ao conteúdo

térmico dos gases de exaustão, vaporização de água no caso de matéria-prima úmida,

perdas por radiação e convecção pelas paredes do forno, etc.
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 Recentes desenvolvimentos na tecnologia de pré-calcinadores com 2 estágios e

pré-aquecedores de 5 e 6 estágios mostram ser possível reduzir-se o comprimento do

forno e consumo específico de calor e, portanto, as perdas térmicas pelas paredes e

gases de exaustão, possibilitando a obtenção de CEC menores que 700 kcal/kg de

clínquer (Silva,1994; Erhard e Scheuer, 1993; Santi, 1997). Além destas tecnologias,

testes estão sendo realizados utilizando processo em leito fluidizado, operando com pré-

aquecimento, pré-calcinação e resfriadores em série, embora os resultados obtidos até

aqui não tenham sido satisfatórios quanto ao consumo específico de calor. No caso da

indústria brasileira, há expressivo potencial para a penetração da tecnologia de pré-

calcinadores, utilizado por apenas 14% da produção total. Segundo Fonseca et al

(1992), apesar da pequena redução no consumo de calor, a vantagem do sistema com

pré-calcinador é permitir a utilização de combustíveis com elevados teores de cinza e

materiais voláteis.

 De uma forma geral, o desenvolvimento da tecnologia de clinquerização

objetiva a redução da função do forno no processo, através de associação com seções

complementares, como por exemplo, os pré-aquecedores. Isto vem permitindo a

redução do comprimento do forno e por conseguinte, das perdas térmicas pelas paredes

do forno.

 Alternativas técnicas para a redução destas perdas incluem a melhor recuperação

do conteúdo térmico dos gases de exaustão, redução do teor de umidade contido no cru,

redução do excesso de ar na combustão, aumento da eficiência do resfriamento do

clínquer, entre outras.

 Outro aspecto muito importante quanto à eficiência global da etapa diz respeito

ao resfriamento do clínquer. Trata-se de uma etapa importante para assegurar as

qualidades do clínquer obtido e a ocorrência de trocas térmicas efetivas entre os gases

de resfriamento e o clínquer permite a redução do consumo de combustível, já que este

ar pode ser utilizado na secagem das matérias-primas ou para a co-geração de energia

elétrica. Ressaltam-se os resfriadores de grelha, que permitem maior capacidade de

produção e melhor recuperação da entalpia do clínquer e cuja penetração na indústria

nacional tem potencial expressivo, conforme se observa na Tabela a seguir.
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Tabela 3.10- Características e participação de resfriadores de clínquer na indústria
nacional de cimento em 1996.

Resfriador satélite Resfriador de Grelhas
Capacidade de produção (ton/d) <3.000-4.000 700-10.000
Eficiência de resfriamento (%) 60-68 60-75
Participação1 (%) 41.88 58.12
1- Na capacidade instalada total de 1996.
 Fonte: Buzzi e Sassone (1993); SNIC (1998a).
 

 

 3.4.4- CO-GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

 

 Segundo Balestieri (1994) , “o conceito de co-geração está associado à prática

de uma forma de geração combinada de energia  térmica e eletromecânica a partir de

uma mesma fonte primária.”

 Isto pode ser realizado de duas formas: atendendo-se primeiro a demanda

térmica, sendo as sobras energéticas destinadas ao aquecimento de fluido para

acionamento de um turbo gerador. Outra forma é realizando-se primeiro a produção de

energia elétrica indo as sobras para a demanda de calor do processo. No primeiro caso

temos o regime bottoming e no segundo, o topping (Figura 3.11).

 

 

Processo Central de Co-geração

ProcessoCentral de Co-geração

Combustível

(a)

(b)

 

 Figura 3.11- Regimes para co-geração de energia elétrica. (a) bottoming (b) topping.

 

 Dado o elevado nível entálpico necessário para a promoção das reações de

clinquerização, o processo mais indicado para a prática de co-geração, aproveitando-se

o conteúdo térmico dos gases de exaustão, é o bottoming. Ao contrário do regime

topping, não é necessária a queima adicional de combustível no regime bottoming, o

que representa na verdade, a recuperação de conteúdo energético que ao contrário seria

perdido ou parcialmente aproveitado.
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 Segundo estudo publicado pela CEMIG (1992), o índice específico de produção

de energia elétrica depende do tipo de processo utilizado, conforme seja via seca com

forno longo ou com pré-aquecimento. Esta diferença ocorre devido à temperatura de

exaustão dos gases de cada um desses processos, sendo de 650 0C para o primeiro caso

e 360 0C para o forno com pré-aquecimento1.

 Para o processo via seca com pré-aquecimento, este índice é de 21.1 kWh/ton de

clínquer, enquanto que para forno longo o valor é de 116.0 kWh/ton de clínquer.

Considerando a produção de cimento em 1995 e seu teor de adições - em 25.54% -

teríamos, a partir da configuração adotada pela grande maioria do setor, 70 MW de

potência instalada ou 0.44 TWh de energia elétrica co-gerada. Tal valor não permitiria a

auto-suficiência do setor quanto a este insumo, mas representaria 13.47% a menos de

demanda do parque gerador de energia elétrica em 1995. Para que a demanda fosse toda

atendida pela co-geração, este índice específico de produção deveria ser de 135.5

kWh/ton de clínquer. No Japão, a co-geração é realizada a partir da tecnologia de pré-

aquecimento em suspensão, sendo praticada em função das altas tarifas de energia

elétrica naquele país (Martins, 1998) e supre cerca de 20% da eletricidade, apresentando

viabilidade econômica para plantas acima de 3000-4000 ton/dia (Deng, 1996).

 Relata-se na literatura (Deng, 1996) uma tecnologia de produção de clínquer em

 teste no Japão utilizando um forno em leito fluidizado com pré-aquecimento e pré-

calcinador (reatores de leito fluidizado), onde é observado grande grau de turbulência e

homogeneização das matérias-primas permitindo utilização de combustíveis de menor

qualidade, com poder calorífico entre 800-2000 kcal/kg.

 Neste sistema, temperaturas da ordem de 850  0C seriam atingidas nos gases de

 saída do forno, obtidas pela recirculação do material pré-aquecido e pré-calcinado,

permitindo atingir um índice específico de produção da ordem de 160 kWh/ton de

clínquer (Deng, 1996). Outras vantagens deste processo incluem a redução das emissões

de NOx devido à mais da metade da queima do combustível se realizar a temperaturas

menores do que aquelas para formação de NOx térmico.

 

 

 

                                                          
 1 Para maiores detalhes técnicos, conferir: CEMIG. Co-geração no Setor Cimenteiro. Conselho Estadual

de Energia. Governo do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte. 1992.
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 3.4.5- SUBSTITUIÇÃO INTER-ENERGÉTICOS

 

 A substituição de combustíveis é uma maneira de reduzir-se as emissões de GEE

ao optar por aqueles com menor fator de emissão por unidade de energia. No caso da

indústria cimenteira, o uso de gás natural pode representar uma alternativa ao óleo

combustível e ao carvão de maiores fatores de emissão.

 Os combustíveis utilizados na indústria cimenteira destinados à queima direta no

forno rotativo devem, no entanto, preencher certos requisitos mínimos tais como (Silva

e Nebra, 1996):

∗ Seu uso deve preservar as características da chama;

∗ A incorporação de cinzas e outros elementos não deve prejudicar a qualidade

do clínquer obtido; e

∗ Possuir capacidade calorífica mínima de 4500 kcal/kg a fim de assegurar a

obtenção e manutenção de temperaturas mínimas e estáveis de sinterização.

Os combustíveis tradicionalmente empregados pela indústria de cimento são o

óleo combustível, carvão e eletricidade, de forma variada por região/país. A escolha irá

depender do preço do energético e principalmente, da garantia de disponibilidade do

energético, segundo informações obtidas junto ao SNIC (1998).

Nos últimos anos vem se observando um gradativo crescimento no uso de

combustíveis alternativos, incluindo-se os resíduos perigosos. A prática do co-

processamento foi iniciada em 1990 no Estado de São Paulo, alastrando-se para os

Estados do Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, sendo ao todo

nove fábricas no país licenciadas para a queima de resíduos perigosos. Os combustíveis

alternativos utilizados na indústria de cimento incluem casca de arroz, solventes

químicos, resíduos de destilação de petroquímicos, entre outros. Sua penetração é

facilitada pelos preços relativos, onde na verdade as empresas geradoras de resíduos

pagam a cimenteiras para queimar tais resíduos, como um serviço de incineração.

Embora o uso destes combustíveis alternativos não represente num primeiro

momento a redução das necessidades de energia útil para o processo, tem implicação

direta no consumo de combustíveis fósseis tradicionalmente empregados, permitindo a

postergação na exploração de suas jazidas e economia de divisas para o país. Os limites

práticos de substituição são muito difíceis de se estabelecer devido à variabilidade na
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composição dos combustíveis alternativos, à limitação dos teores de impurezas no

clínquer e a restrições ambientais. Além disso, a disponibilidade local destes

combustíveis e a necessidade de queima mista com combustíveis de maior capacidade

calorífica limita o potencial da penetração desta alternativa. Relata-se, por exemplo, na

indústria canadense (Smith e Canmet, 1995), a possibilidade técnica de 50% de

substituição dos combustíveis tradicionais por alternativos.

3.4.6- USO DE ADIÇÕES ATIVAS AO CIMENTO

Conforme já foi visto no capítulo 2, as normas brasileiras para a produção de

cimento permitem a adição de materiais como escória granulada de alto forno, material

pozolânico (cinzas de combustão e argila calcinada, por exemplo) e material

carbonático em teores variáveis de acordo com o tipo de cimento que se deseja

produzir.

Embora esta possibilidade constitui-se numa ótima oportunidade para a redução

do consumo de energia térmica no forno e de destinação de resíduos de outras

atividades - que do contrário deveriam encontrar outra solução - é restrita à região onde

haja disponibilidade destes materiais, devido à alta incidência do custo de transporte no

preço final do produto (SNIC, 1998b).

Segundo Fonseca e Terada (1992), no período 1982-88 o uso de adições ativas

permitiu a redução do consumo específico de calor em cerca de 17% em relação ao

início do período para o caso do Cimento Portland Comum, como se pode ver na Tabela

abaixo.

Tabela 3.11-  Variação do teor de adições e do consumo específico de energia térmica
para o cimento portland comum no período 1982-1988.
Ano Adição (%) Consumo específico (kcal/kg de cimento)

1982 1.2-10 962

1983 0.6-10 869

1984 2.9-10 867

1985 0-15 840

1986 0-17 808

1987 0-14 841

1988 0-23 791

Fonte: ABCP (19--) apud Fonseca et al (1992).



61

No mesmo período, outros cimentos especiais como o cimento de alto forno,

cujo teor de adições variou entre 21-65%, apresentou redução deste consumo de 520

kcal/kg de cimento em 1982 para 422 kcal/kg de cimento em 1988, enquanto que para o

cimento pozolânico este teor variou entre 8-34%, permitindo reduzir este consumo de

802 kcal/kg de cimento para 748 kcal/kg de cimento (Fonseca et al, 1992).

O potencial máximo de adições ativas ao cimento não é totalmente explorado,

sendo observado nos últimos três anos valores em torno de 25-27% da produção total de

cimento portland (SNIC, 1998). Em que pesem a disponibilidade destes materiais e os

custos de transporte, a utilização do potencial máximo de adições permitiria substancial

economia de energia térmica na produção de cimentos especiais, como nos mostra a

Tabela 3.12. Ao mesmo tempo em que reduz o consumo de calor na fábrica de cimento,

o emprego destas adições ativas pode aumentar a demanda por combustíveis devido ao

transporte das mesmas.

Tabela 3.12- Economia de energia térmica1 (kcal/kg cimento), por tipo de cimento, com
uso do máximo potencial de adições.

Via Seca com pré-aquecimento Via Seca com pré-calcinador
Tipo Menor Valor Maior Valor Menor Valor Maior Valor
CPII 330 378 321 374
CPIII 562 645 547 637
CPIV 412 473 401 467
1- A partir do potencial mínimo.
Fonte: elaboração própria.

3.4.7- USO DE MINERAIS

Consiste na utilização de misturas de determinados minerais - como o CaF2,

NaF, MgCO3, CaHPO4, ZnO, CaSO4, etc. - com o objetivo de reduzir a temperatura de

fusão da fase líquida do clínquer. Além de permitir a redução do consumo de calor em

cerca de 58-119 kcal/kg de clínquer, pode-se utilizar carvão com baixo poder calorífico

e alto teor  de cinzas (Silva e Nebra, 1993a).
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 3.4.8- OUTRAS MEDIDAS

 

 Incluem-se aqui medidas que requerem ações específicas dentro de cada planta

de produção e cuja quantificação é incerta em função destas particularidades, mas cuja

importância não pode deixar de ser lembrada. São elas (COPPE, 1998; Smith e Canmet,

1995; Henriques Jr., 1995):

 

a- Medidas de manutenção e otimização: correspondem a ações que apresentam baixo

custo e curto tempo de retorno, podendo ser aplicadas a qualquer etapa de produção.

Incluem ações como treinamento de pessoal, inspeções periódicas, programas de

manutenção adequada aos equipamentos, entre outros, e que conjuntamente podem

representar economias significativas. Cita-se o exemplo da Companhia Cimento Mauá,

que através de planejamento da manutenção e produção permitiu economizar cerca de

US$ 120.000 anuais;

b- Emprego de analisadores “on line”: Permitem a redução no consumo de energia

para circuitos de moagem e melhoria na eficiência do forno por permitir melhor

monitoramento da composição da matéria prima e garantia de sua uniformidade na

entrada do forno;

c- Sistemas especialistas: Consistem em sistemas de controle de processos que

permitem tomada de decisão e correção de perturbações no processo de forma mais

rápida do que o ser humano, permitindo economias de combustível no forno de cerca de

2-3%. Relata-se que na Fábrica de cimento Soeicom, o consumo específico de

eletricidade apresentou aumento de 26.8 kWh/ton para 36.3 kWh/ton;

d- Iluminação mais eficiente: Pode ser atingida pela substituição de lâmpadas mais

eficientes como as de vapor de sódio de alta pressão, programas de economia de

eletricidade, desligamento de lâmpadas, etc.

e- Sistemas de transporte: Consiste na substituição de sistemas pneumáticos, de maior

consumo de eletricidade, por sistemas mecânicos.
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f- Troca de motores sobredimensionados: Permite o aumento da eficiência no uso da

eletricidade, além de economias suplementares  devido ao aumento do fator de potência,

redução da potência instalada, entre outros;

3.5- COMENTÁRIOS FINAIS

O consumo específico de calor hoje em média é de 800 kcal/kg de clínquer,

distribuído de forma heterogênea entre as unidades fabris no país. O maior potencial de

redução deste consumo se dá pelo aporte de tecnologias mais eficientes de produção. A

melhoria do consumo específico de energia relativo ao cimento se dá principalmente

através do aumento das adições ativas, cujo potencial de aproveitamento, porém, é

restrito a regiões onde haja disponibilidade destes materiais devido aos altos custos de

transporte incidentes sobre um produto de baixo valor agregado.

Há tendência ao uso crescente de combustíveis alternativos aos tradicionais,

como a casca de arroz, pneus usados, lixo urbano e industrial, entre outros, mas

limitados também quanto à sua disponibilidade a regiões que os produzam, dado o peso

do custo de transporte nos custos do produto. Adicionalmente, o potencial máximo de

substituição é condicionado por fatores técnicos relativos à qualidade do clínquer, já

que as impurezas contidas nestes resíduos são adicionadas ao clínquer, sendo necessário

rígido controle sobre as mesmas para não haver prejuízo das qualidades do produto final

obtido. Entretanto, constitui-se numa excelente alternativa aos combustíveis tradicionais

uma vez que oferecem vantagens na redução dos gastos com energia e a preservação de

jazidas de calcário das empresas, um fator estratégico e ambiental..

A utilização de gás natural no forno pode representar uma boa alternativa à

redução das emissões de GEE pelo setor, desde que hajam políticas adequadas à

promoção da substituição de fontes tradicionais. O crescimento no uso de resíduos

pode, porém, comprometer este desempenho nas emissões, uma vez que apresentam

fatores de emissão mais elevados.

Os ganhos advindos da melhor eficiência energética contribuem com a redução

da demanda do sistema energético, além de permitir a preservação das jazidas de

matérias-primas e combustíveis, podendo representar, em alguns casos, a redução das

importações de combustíveis para suprir a demanda. Neste aspecto, existem várias
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alternativas tecnicamente disponíveis para a redução do consumo de calor e de energia

elétrica, conforme apresentado no ítem “perspectivas de redução no consumo de energia

e emissões de GEE”.

As emissões de CO2 tem aumentado nos últimos anos, porém a taxas menores do

que as observadas para o crescimento da produção. No período compreendido entre 80-

96, o crescimento da produção registrou a taxa de 1.51% a.a., enquanto que as emissões

de CO2, 1.15% a.a.. Em que pesem estes resultados refletirem também o quadro

recessivo da demanda no período, a diferença observada nesta evolução deveu-se aos

investimentos realizados pelo setor na troca das plantas vigentes até então por plantas

operando por via seca e a utilização de adições ativas ao cimento, ações incentivadas

pela ocorrência do II Choque do Petróleo.

O uso da energia elétrica embora não represente emissão considerável de CO2

para a atmosfera contribui com as emissões de CH4 conforme nos demonstram trabalhos

realizados anteriormente (Rosa et al,1996a). A probabilidade da expansão do parque

gerador via termelétricas introduz um componente de emissão no futuro uso da energia.

Por se tratar de medida de baixo custo e retorno relativamente rápido, a conservação de

energia elétrica deve ser incentivada.

Todos os fatores apresentados impactam de forma diferenciada o desempenho da

demanda por energia e emissões do setor. A análise integrada destes fatores permite a

compreensão da sensibilidade das variáveis condicionantes da demanda de energia e

emissões e nos permitirá estabelecer ações de forma mais consistente. Desta forma, é

necessária a utilização de um instrumento capaz de integrar todas as variáveis

envolvidas para o setor na perspectiva futura de desenvolvimento do mesmo, o que será

desenvolvido no capítulo seguinte.
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4 - MODELOS DE SIMULAÇÃO DA DEMANDA DE ENERGIA

4.1- INTRODUÇÃO

A modelagem de um sistema energético é uma ferramenta que permite avaliação

das tendências de evolução de um segmento de interesse particular sob determinadas

condições e a análise das implicações das mesmas para a tomada de decisões políticas

acerca do uso de energia tanto a nível macroeconômico quanto setorial. Constitui-se,

portanto, em uma ferramenta para planejamento estratégico (Ahn, 1985).

Inerentemente presente no processo de projeção estão presentes incertezas

devido a fatores intrinsecamente ligados à forma de abordagem e à nossa limitada

capacidade de prever o futuro. Considerando este fato, mas levando em conta a

importância desta técnica, o objetivo da mesma deve ser o de capturar as tendências e a

sensibilidade de resposta do sistema em questão, de forma a permitir o atendimento de

critérios desejados de desempenho num determinado horizonte de análise. Dependendo

da abordagem, auxiliam na avaliação do impacto que se induz sobre um setor como

resultado de ação em outros setores.

Recentemente, verifica-se a inclusão de estimativas para as emissões de CO2

decorrentes dos cenários energéticos de evolução, fato observado em estudos de

matrizes energéticas, o que vem corroborar mais a importância do tema.

Neste capítulo são apresentados os tipos de modelos empregados para este fim,

mostrando as vantagens e desvantagens de cada um. Por fim, é apresentado o modelo

MODCIM desenvolvido especificamente para o setor de cimento e suas variáveis de

entrada, saída de dados e as relações matemáticas empregadas. Trata-se de um modelo

técnico-econômico que permite desagregar a demanda deste setor de forma a considerar

variáveis tais como conservação de energia, co-geração de energia elétrica, substituição

inter-energética, etc.
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4.2- OS MODELOS DE PROJEÇÃO SEGUNDO O ESCOPO DA ANÁLISE

De acordo com o escopo da análise, os modelos de projeção de demanda de

energia o podem fazer de duas formas: estabelecendo relações energia-economia ou

pela análise de mercados de energia. Entre estas formas pode-se, ainda, tratar o

problema em diferentes níveis de análise (Ahn, 1985).

Modelos que consideram a relação do consumo de energia com a economia do

país podem tratar em nível macroeconômico ou multissetorial, estabelecendo inter-

relações entre setores da economia. O tratamento macroeconômico permite avaliar as

relações energia-indicadores econômicos de maneira altamente agregada. Seu uso tem a

favor o menor número de variáveis de entrada além de ser bastante interessante no

tratamento das interações dos setores com a economia e permite avaliação de impactos

de programas amplos de energia, como por exemplo, introdução de uma matriz mais

intensiva em fontes alternativas de energia.

O tratamento em nível multissetorial pode ser realizado através da matriz

insumo-produto que permite considerar os diversos fluxos de bens, serviços e fatores de

produção entre os setores da economia, o que garante maior coerência entre os setores.

Todavia, constitui-se num método estático, não capturando efeitos indutivos de

substituição devido à alterações nos preços relativos das fontes energéticas, além do

fato de utilizar coeficientes técnicos fixos, o que reforça ainda mais a característica

estática deste tipo de modelo. Tal abordagem, portanto, não permite o tratamento de

condicionantes estruturais e tecnológicos da demanda.

A análise da demanda considerando mercados de energia realiza estudos

setoriais destes mercados ou ainda, indústrias de forma isolada. No estudo setorial, a

interdependência entre os setores é tratada de forma marginal, assim como variáveis tais

como trabalho, capital, bens e serviços. Variáveis macroeconômicas quando

consideradas são tratadas de forma exógena. Tal característica permite ao analista

estudar a sensibilidade da demanda de energia através da cenarização e fixação destas

variáveis de acordo com faixas mais abrangentes no estudo, se desejado.

O estudo da demanda de energia considerando-se indústrias de particular

interesse de forma isolada tem certa tradição, especialmente em países em

desenvolvimento (Ahn, 1985). Esta abordagem permite o tratamento mais detalhado de

variáveis determinantes de demanda específicas para cada indústria, que seriam difíceis



67

de considerar num nível mais agregado. Em especial para o setor industrial, tal

abordagem encontra dificuldades dada a heterogeneidade dos processos de produção

existentes e variáveis condicionantes de demanda onde, por exemplo, ações de

conservação de energia obedecem a limites técnicos bem estabelecidos de acordo com

os equipamentos destinados a cada etapa da produção, o mix de produtos, etc. Para

exemplificar, é difícil tentar agregar numa análise de demanda, setores tão distintos

como o setor de cimento e o siderúrgico, sem introduzir mais um termo de incerteza

devido a esta agregação.

O aumento da complexidade de um modelo requer número maior de entrada de

dados para permitir a simulação devendo-se considerar a restrição do uso deste tipo de

modelo devido à disponibilidade e ao custo para obter tais informações, além do esforço

para a atualização das mesmas. A seu favor, porém, está a capacidade de tratar dos

verdadeiros mecanismos que regem a demanda final de forma muito mais clara do que o

restante dos modelos.

4.3- A ABORDAGEM DO PROBLEMA DE SIMULAÇÃO

A escolha da forma de abordar a questão da evolução do consumo de energia é

norteada por fatores tais como: a disponibilidade de dados, grau de compreensão

desejada na análise, recursos humanos, financeiros e institucionais, entre outros. A

opção por uma ou outra forma de abordagem implica em aceitar determinadas

limitações intrínsecas a cada tipo de modelo além das incertezas dos dados necessários

à simulação. Para se efetuarem as projeções de demanda de energia existem vários

métodos, mas  há duas principais formas de abordagem: econométrica ou técnico-

econômica, distinguidos entre si pelo nível de agregação e a natureza de algumas

variáveis consideradas na análise.

É importante ter a clareza das virtudes e limitações de cada tipo de modelo, pois

os resultados das análises de demanda servirão como subsídio para a proposição de

políticas de uso da energia em vários níveis de decisão. Desta forma, é realizada uma

breve exposição acerca dos principais modelos de projeção e justificar a escolha da a

bordagem técnico-econômica para o efeito desta tese.
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4.3.1- MODELOS ECONOMÉTRICOS

É uma abordagem analítico-econômica do problema da simulação de demanda

de energia que permite a análise dos efeitos de mudanças de preços e políticas

energéticas. Utiliza para este fim, relações matemáticas que relacionam consumo de

energia a variáveis econômicas, sendo possível realizar isto em diferentes graus de

sofisticação, desde modelos simples que relacionam energia ao nível de produção

industrial e preços de energia até complexos sistemas de equações simultâneas com

grande número de variáveis. Uma condição básica neste tipo de modelo é a suposição

da existência de uma relação funcional entre a demanda de energia e agregados

macroeconômicos tais como o PIB e preços de energia, por exemplo.

Estas equações são ajustadas através de longas séries históricas de indicadores

econômicos agregados tais como consumo de energia, produção industrial, índices de

preços de energia, elasticidades, etc. de acordo com o nível de desagregação desejado (e

possível). Dada a natureza estatística deste ajuste, é necessário um número razoável de

observações para obter uma estimativa adequada. Embora não haja consenso quanto a

este número, acredita-se que devam ser no mínimo igual a 15 períodos. A

disponibilidade destes dados é também um fator de decisão na escolha da abordagem

econométrica.

Entre as virtudes do modelo econométrico citam-se: sua capacidade de captar as

interações entre consumo de energia e economia; tratamento claro das hipóteses

estatísticas e comportamentais das variáveis envolvidas; e capacidade de capturar a

influência dos preços relativos e absolutos na demanda macroeconômica e na

substituição inter-energéticos.

Uma de suas principais hipóteses é a de que as propriedades econômicas manter-

se-ão com relativa estabilidade já que as equações têm seus coeficientes ajustados - por

exemplo, as elasticidades - através de séries históricas. Como isto não é

necessariamente verdadeiro, especialmente no contexto de países em desenvolvimento

como o Brasil, há a limitação no tratamento de mudanças tecnológicas e estruturais

do(s) setor(es) analisado(s), bem como a existência de “feedbacks” energo-econômicos.

Por exemplo, efeitos de conservação de energia e mudanças na composição do produto

não serão captadas a menos que tenham ocorrido no passado. Outra limitação é a de não

lidar com rupturas tais como efeitos do choque do petróleo, que induzem a alterações
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setoriais específicas. Mesmo quando os dados das séries históricas incluem períodos de

ruptura, há a dificuldade do isolamento de seus efeitos num contexto de modificação de

tecnologia, comportamento social e institucional. Como resultado, modelos

econométricos não são adequados à projeções de longos períodos de análise, mesmo

adotando-se cenários de evolução que contornariam um pouco este problema. O

emprego do artifício da cenarização neste caso é limitada pelo fato de que os

coeficientes ajustados embutem o viés dos dados passados.

A respeito da agregação de variáveis dificultar a análise mais pormenorizada dos

condicionantes de demanda de energia, tal obstáculo pode ser contornado pelo emprego

de sistemas de equações com maior número de variáveis independentes através de

desagregação de setores e fontes, por exemplo. Mesmo assim, modelos econométricos

tem especial dificuldade de tratar dos mecanismos reais que determinam a demanda de

energia por um setor, rendendo críticas de Percebois (1989) que os intitulou como uma

abordagem que se contenta em estudar “as aparências das coisas”. De uma forma geral,

modelos cuja base parte de análises tendenciais tem limitada aplicação na formulação

de políticas energéticas, dado a sua grande dependência com o passado para promover

as extrapolações da demanda.

4.3.2- MODELOS TÉCNICO-ECONÔMICOS

A abordagem técnico-econômico permite uma representação mais sistemática e

apurada dos fatores que regem a demanda de energia por desagregar o modelo em

variáveis tecno-sócio-econômicas relevantes à análise do consumo de energia. Permite

considerar, por exemplo, o efeito de variáveis tais como: número de empresas e

equipamentos, participação de diferentes tecnologias, consumo específico de energia

útil, rendimento na utilização das fontes, etc. sendo também denominados por isso de

modelos de uso final (Bajay, 1993). Portanto, em relação aos modelos econométricos,

possui a vantagem de incluir características técnicas do consumo de energia na

modelagem.

É uma abordagem necessária onde se observam sistemas com grande

heterogeneidade à nível setorial ou etapas de produção, cuja característica não

permitiria que o tratamento agregado fosse o mais adequado. Basicamente, utiliza

equações do tipo Efi= QIt*It, onde Efi é a demanda de energia final, QIt o nível de
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produção industrial e It  a intensidade energética do setor/indústria, expressos em

unidades físicas ou monetárias. Algumas comentários acerca desta equação básica se

fazem pertinentes.

Esta equação constitui-se na relação “tronco” deste tipo de modelo, auxiliada

por um conjunto de outras equações matemáticas relacionando as variáveis tecnico-

econômicas relevantes de forma a prover dados a serem utilizadas neste equação básica.

Logicamente, o grau de complexidade varia de acordo com o nível de desagregação e

com as características do setor analisado. A demanda de energia é estimada, então, pelo

nível de atividade do setor e pelos indicadores de eficiência energética, que dependem

de aspectos tecnológicos e operacionais, sendo suas mudanças condicionadas à

alterações na tecnologia empregada e a forma como é operada.

O potencial deste método pode ser, ainda, aumentado pela combinação com

métodos econométricos ou pelo uso de cenários de evolução. Com relação às variáveis

envolvidas, a intensidade energética pode ser determinada para um ano base, em termos

físicos ou monetários, sendo que ganhos de eficiência serão embutidos na melhoria

desta intensidade ao longo do tempo. Por fim, tais considerações de melhoria devem

incluir evolução de preços, políticas de conservação, penetração de novos produtos e

tecnologias.

Devido à característica de poder estudar mudanças estruturais e tecnológicas não

dependentes do passado, os modelos técnico-econômicos constituem-se em ferramentas

bastante úteis na proposição de políticas de uso da energia e trajetórias alternativas de

desenvolvimento com fundamentação bastante superior aos modelos econométricos

ainda que, por vezes, aqueles utilizem séries históricas para obter variáveis estratégicas

para a simulação, tais como coeficientes técnicos de consumo de energia, por exemplo.

Neste modelo, efeitos de políticas de conservação de energia e substituição

inter-energética podem ser capturadas de forma mais clara já que o detalhamento pode

ser feito a nível de equipamento. Todavia, contrariamente ao modelo econométrico, não

é capaz de estabelecer uma relação precisa entre quantidade de energia demandada e o

preço da mesma, o que entretanto não impede o tratamento desta questão - ainda que

limitado - entendendo-se que esta influência se dá em cima de uma estrutura tecnológica

industrial nos quais os custos são dependentes do rendimento dos equipamentos e dos

graus de utilização dos mesmos (Percebois, 1989). Uma solução para contornar esta

dificuldade é o emprego do uso de cenários de evolução, avaliando-se a possível
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redistribuição da tecnologia entre as empresa que compõe o setor num contexto

econômico modificado pelos preços. Num ambiente de competitividade entre as

empresas - e isto é especialmente verdadeiro para o setor de cimento no Brasil - a

redução do consumo de energia é também a redução dos custos de produção.

Entretanto, à medida em que cresce a sofisticação dos modelos, aumenta

também a necessidade de dados muito mais detalhados para permitir a simulação.

Portanto, a disponibilidade de dados também deve nortear o grau de desagregação a ser

obtido. Deve-se lembrar que a consideração detalhada da tecnologia  permite a melhor

estimativa da viabilização econômica de opções de conservação de energia.

4.3.3- MATRIZ INSUMO-PRODUTO

A matriz insumo-produto permite a consideração multissetorial da economia

considerando fluxos de bens e  serviços entre os setores da economia, utilizando

sistemas de equações com coeficientes técnicos de produção interdependentes entre os

setores. Devido a esta característica, tem a vantagem de estabelecer análises de forma

mais consistente entre os setores, sendo facilmente encaixado num problema

econométrico de simulação - dado as condições iniciais, como será a evolução - ou de

otimização - dado o resultado que se deseja, qual a estrutura que gerará condições para a

demanda objetivo - o que torna a matriz insumo-produto um instrumento útil para a

análise e proposição de políticas em diversos níveis (Codoni, 1985).

A projeção de demanda de energia é estabelecida a partir da evolução da

intensidade energética do setor num dado horizonte de tempo, considerando-se um ano

base, de acordo com as hipóteses adotadas para a trajetória dos efeitos de conteúdo e de

estrutura deste setor. Tais efeitos derivam de alterações no consumo específico

necessário para gerar uma unidade monetária - efeito de conteúdo - e da alteração da

estrutura industrial - efeito de estrutura - decorrente, por exemplo, do aumento da

participação de indústrias de maior valor agregado e menor intensidade energética,

como a indústria de informática, em detrimento de indústrias energo-intensivas tais

como a indústria de cimento. Dada a evolução temporal da intensidade energética,

relaciona-se a mesma a coeficientes técnicos de consumo de energia através de

expressões matemáticas.
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A aplicação deste método destina-se, principalmente à análise de demanda de

energia à nível setorial, de forma a manter coerência entre os fluxos dada a natureza

interdependente das relações matemáticas utilizadas. Limitações acerca deste método

decorrem do fato de ser estático por lidar com coeficientes técnicos fixos, necessidade

de dados de interdependência setoriais e recursos humanos especializados. Outra

dificuldade imposta é a conversão das unidades físicas a monetárias, pois a existência

de flutuações de preços no período ou diferenciados entre diversos produtos de uma

mesma indústria dificulta a agregação num preço médio.

4.4- APRESENTAÇÃO DO MODELO MODCIM

O modelo MODCIM foi desenvolvido adotando-se a abordagem técnico-

econômica entendendo-se que esta seria a forma mais adequada ao tratamento da

projeção da demanda de energia e das emissões de GEE por este importante setor da

economia. Trata-se do resultado do aprimoramento de um modelo desenvolvido a partir

de um componente do módulo de demanda de energia do Modelo Integrado de

Planejamento Energético - MIPE - para a indústria de cimento quando da participação

do re-exame da matriz energética brasileira para 2010, coordenado por Tolmasquim e

Szklo (1998).

Está estruturado de acordo com a divisão do processo de produção de cimento

portland em 5 etapas - “módulos” de acordo com a terminologia adotada no modelo, a

saber: 1- extração de matérias primas e britagem; 2- Moagem e preparação do cru; 3-

Homogeneização, forno de clinquerização e resfriamento; 4- Moagem final e

acabamento do cimento; e 5- Outros usos. A escolha foi realizada em função da

disponibilidade de dados para cada etapa na literatura técnica consultada e de

informações colhidas junto a representantes de instituições ligadas ao setor. Além destes

módulos, incluem-se um módulo macroeconômico - destinado a permitir a estimativa do

nível de atividade do setor (produção física), considerando-se o efeito de estrutura, um

módulo de co-geração de energia elétrica e outro para o cálculo das emissões de GEE,

que serão melhor explicitados adiante.

A divisão em etapas justifica-se porque esta abordagem permite considerar as

variáveis de decisão quase ao nível de equipamento, já que permite tratar do rendimento

das fontes energéticas por processo de produção. O tratamento agregado do setor seria
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difícil pois se observa grande heterogeneidade entre etapas como a extração de

matérias-primas que utiliza predominantemente a eletricidade, enquanto que no forno

rotativo se utilizam fontes térmicas, como o óleo combustível e carvão e a composição

de um índice médio não seria uma representação adequada para o estudo deste setor.

Os resultados são calculados ano a ano até 2015 a partir do ano base 1995 de

onde derivam alguns coeficientes técnicos de consumo de energia útil, recalculáveis no

ano posterior de acordo com as hipóteses adotadas para a evolução do setor. Tal modelo

permite introduzir  hipóteses de ruptura no decorrer do período, muito embora não tenha

sido realizada tal investigação nesta tese, por razões expostas no capítulo 4. Para o

tratamento da evolução da demanda de energia, adotou-se a técnica de cenarização,

cujas hipóteses básicas estão também expostas no capítulo adiante.

Os indicadores utilizados para a projeção da demanda de energia são baseados

em coeficientes de energia útil por unidade de produção física, EUj/P. A escolha de um

indicador a partir da energia útil representa a real necessidade de energia para a

execução de uma tarefa e permite o estabelecimento de hipóteses acerca de ganhos de

eficiência - devido à penetração de novas tecnologias - e substituição inter-energéticos,

pela alteração da participação de cada energético no uso final para determinada

destinação, seja como força motriz, calor de processo ou aquecimento direto, por

exemplo.

4.4.1- A ESTRUTURA DO MODELO MODCIM

O modelo MODCIM permite calcular o nível de atividade do setor a partir de

dados macroeconômicos  - com o que se estima a produção física para o ano de

interesse. A partir deste nível de produção e com a combinação de coeficientes de

consumo específico em energia útil por etapa de produção, calculam-se as demandas de

energia por etapa e é procedida a distribuição por fontes para compor então, a demanda

final de energia no ano de interesse. Tais coeficientes foram avaliados em função dos

dados constantes na literatura técnica a respeito do setor. A desagregação em etapas

obedece a estrutura básica adotada conforme pode ser observado na Figura a seguir.



74

Módulo Macroeconômico

Extração de matérias
primas e britagem

Moagem e preparação do cru

Homogeneização do cru,
forno de clinquerização e

resfriamento

Moagem final e acabamento
 do cimento

Outros usos

Demanda de Energia
Final

Emissões de GEE

Figura 4.1- Estrutura básica simplificada do modelo MODCIM.

A representação acima não inclui o módulo “co-geração de energia elétrica” o

qual compõe a quantidade de eletricidade que deixa de ser demandada pelo sistema

externo fornecedor de energia elétrica, mas não representa redução na demanda

específica de energia, já que o regime indicado para o setor é o de “bottoming” que

aproveita o calor residual do processo para gerar vapor para o acionamento de uma

turbina geradora. Ressalta-se que o modelo agrupa estas etapas num cenário de base e

outro alternativo, de forma que abatimento das emissões é também um dado de saída. A

Figura abaixo permite melhor ilustração a este respeito.

Módulo Macroeconômico

Cenário de Base (1)

Cenário Alternativo (1)

Conservação de energia e
Abatimento das emissões

Figura 4.2- Cálculo do potencial de conservação de energia e abatimento das emissões
de GEE pelo modelo MODCIM.

(1)- Contém as etapas apresentadas na Figura  4.1.
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De acordo com cada etapa, diversos níveis de detalhamento de variáveis

energéticas de entrada são possíveis, desde o rendimento no uso da fonte  até o consumo

específico de calor para a etapa de clinquerização no forno rotativo. Estas variáveis e as

equações específicas de cada etapa são apresentadas de forma específica, a seguir,

dentro de cada módulo. A estrutura geral do modelo pode ser visualizada em anexo. A

apresentação da planilha de entrada de dados pode ser observada em anexo.

A- MÓDULO MACROECONÔMICO

O estabelecimento do nível de atividade (produção industrial) do setor industrial

de cimento é realizado através do atrelamento à possíveis trajetórias de crescimento do

PIB do Brasil. Esta estrutura é perfeitamente coerente com a característica deste setor de

infra-estrutura que mostra boa correlação com a evolução do PIB, apresentando, de

modo geral, desempenhos mais agudos do que o crescimento da economia, isto é, em

períodos de crescimento econômico expande-se mais que o país e em períodos

recessivos, seu desempenho situa-se abaixo da média do PIB, conforme pôde ser visto

no capítulo anterior.

Na Figura abaixo pode ser observada a estrutura de entrada e saída de dados

neste módulo. O valor do PIB no ano t+1 a partir da taxa de crescimento anual iPIB é

obtido pela seguinte expressão:

PIBt+1= PIBt*(1+iPIB)

A partir da composição do Produto Industrial (PI) e da contribuição do Valor

Agregado (VA) ao PI no ano t, calcula-se o valor agregado devido a esta indústria. A

combinação com o valor unitário médio deflacionado VUt permite, então, a estimativa

do nível de produção física Prodt segundo:

Prodt= (VA/PI)t*(PI/VU)t

Onde (VA/PI)t corresponde à contribuição de VA da indústria de cimento no PI,

constituindo-se uma estimativa para o efeito de estrutura desta indústria no PIB de
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acordo com o cenário de evolução adotado. Todos os valores monetários são expressos

em termos reais e deflacionados para o ano de 1995.

Módulo Macroeconômico
taxa de crescimento do PIB (% a.a.)

VA/PI (%)

VU (US$/ton)

Produção Física (ton)

Figura 4.3- Estrutura de entrada e saída de dados para o módulo macroeconômica.

A partir então de coeficientes médios de consumo específico em energia útil

para cada etapa de produção, recalculados ano a ano obtém-se a energia útil por etapa,

sendo redistribuída dentro do processo para os cálculos pertinentes. A energia útil total

disponível para a etapa i no ano t é calculada de acordo com : EUi  = Prodt * EE, onde

EE é a Eficiência Energética Global da Etapa (em tEP/ton cimento);

B- EXTRAÇÃO DE MATÉRIAS PRIMAS E BRITAGEM, MOAGEM E

PREPARAÇÃO DO CRU E OUTROS USOS

As etapas acima citadas são tratadas de forma semelhante e agrupadas por

possuírem estrutura de cálculo similares entre si (Figura 4.4).

Participação das fontes (%)

Rendimento energ. das fontes (%)

Eficiência Energética da Etapa (tEP/ton cimento)

Energ ia Út il Total da Etapa (tEP)

Energ ia Út il por fonte (tEP)

Energ ia Final por fontes para a Etapa (tEP)

Produção Física (ton)

Figura 4.4- Estrutura típica do modelo para os módulos: extração de matérias-primas e

britagem, moagem e preparação do cru e outros usos.
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A partir do cálculo da energia útil para a etapa, a mesma é distribuída entre as

fontes utilizadas para o acionamento dos equipamentos presentes nestas etapas. Esta

distribuição obedece a seguinte expressão:

EUit = EUjit*PFjit

Onde EUjit é a energia útil da fonte j na etapa i no ano t e PFjit a sua participação

percentual relativos à fonte j na etapa i para o ano t. A energia final, então, é calculada a

partir de seu rendimento energético de uso segundo a expressão abaixo, onde ηijt  é o

rendimento energético da fonte j no ano t, para a etapa i.

EFijt = EUjit/ηijt

O módulo “outros usos” corresponde à parcela de energia consumida em

atividades de apoio não relacionadas diretamente com o processo produtivo, tais como

os serviços auxiliares e iluminação de escritórios, galpões, etc. onde se observa

consumo de eletricidade. Nos demais módulos, ocorre principalmente consumo de

energia para força motriz e em menor extensão, para aquecimento direto. Destaca-se a

etapa de moagem e preparação do cru que representa mais de 15% do consumo de

energia útil total da produção devido ao alto consumo de eletricidade na preparação das

matérias primas para a entrada no forno rotativo.

C- HOMOGENEIZAÇÃO DO CRU, FORNO DE CLINQUERIZAÇÃO E

RESFRIAMENTO

Este conjunto de etapas representa, sem dúvida, o coração do modelo MODCIM

por agregar aquelas onde se observa o maior consumo de energia - cerca de 63.51% da

energia útil total, relativa ao ano base 1995 - principalmente térmica para aquecimento

direto para a promoção das reações de formação do clínquer, o principal intermediário

na produção de cimento. Desta forma, medidas que tenham impacto nestas etapas terão
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grande repercussão na melhoria de indicadores de desempenho no uso de energia e

emissões de GEE. Esta agregação foi orientada pelo nível de desagregação dos dados

disponíveis.

Similarmente às etapas de extração de matérias primas e britagem, moagem e

preparação do cru e outros usos, a distribuição de energia útil e o cálculo da energia

final por fontes segue a mesma metodologia. Entretanto, por ser esta uma das etapas

mais representativas do processo quanto ao consumo de energia e ter uma irrefutável

dependência do teor de adições ativas praticadas na produção do cimento portland,

introduzem-se outras equações que permitem incluir o efeito da introdução de novas

tecnologias menos energo-intensivas, além de integrar esta etapa com o do módulo

moagem final e acabamento do cimento devido a depender de resultados de entrada

deste último.

A estrutura básica deste módulo quanto às variáveis de entrada e saída é

mostrada na Figura a seguir. O cálculo da energia útil para este módulo é realizado de

forma distinta por uso: para  calor de processo e força motriz é definida a partir das

eficiências energéticas globais para a etapa baseada em coeficientes médios, enquanto

que para o aquecimento direto é recalculado de acordo com as hipóteses adotadas para

participação das tecnologias de produção, consumo específico de calor e teor de adições

ativas, permitindo assim a imediata inclusão de  melhorias no desempenho energético.
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Produção por tipo de cimento por
tecnologia(ton)

Produção de clínquer por tecnologia
(ton)

Energ ia útil para AD (tEP)

Energ ia útil para CP (tEP)

Energ ia útil para FM (tEP)

Energ ia Út il Total
para a Etapa

Energ ia Út il por Fontes (tEP)

Energ ia Final por Fontes (tEP)

Produção Física (ton)

Part. tecnologia (%)

teor de adições (%)

Consumo específico de calor
(kcal/kg de clínquer)

Produção Física (ton)
Σ

Participação das fontes (%)

Rendimento energético das Fontes (%)

Figura 4.5- Estrutura do módulo homogeneização do cru, forno de clinquerização e

resfriamento.

A energia útil para a etapa referente ao ano t é estimada de acordo com a

expressão:

EUt  = ECP*Prodt  +  EFM*Prodt  + PClinqkt*CEkt
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Onde ECP e EFM são, respectivamente, a Eficiência Energética do Calor de

Processo e da Força Motriz para esta etapa (em tEP/ton cimento); CEkt  o consumo

específico da tecnologia (em kcal/kg clínquer) e Pclinqkt  a produção por tipo de

cimento relativos ao processo k no ano t.

A integração deste módulo ao seguinte ocorre devido ao cálculo da produção de

clínquer pela expressão: PClinqkt=  Prodlkt*(1-Addlt ) onde Addlt  é o teor médio de

adições ativas ao cimento do tipo l produzido pelo processo k no ano t cuja estrutura é

destacada abaixo. Embora pertença ao módulo de moagem final e acabamento de

cimento, é exposta aqui para facilitar a compreensão do modelo.

Teor de adições (%)

Produção Física (ton)

Produção de cimento por tipo (ton)

Participação do tipo de cimento (%)

Composição do cimento (%)

Figura 4.6- Dados para o cálculo da produção de clínquer.

Ressalta-se que o rendimento energético para fontes térmicas não é introduzido

de forma exógena a exemplo do que ocorre em outros módulos, mas optou-se ser um

dado calculado pela composição entre a participação da tecnologia de produção e o

consumo específico de calor, sendo então, alimentados internamente para permitir o

estabelecimento da demanda final de energia para a etapa.

D-MOAGEM FINAL E ACABAMENTO DO CIMENTO

Constitui-se, ao lado da etapa de moagem e preparação do cru, numa das

principais etapas determinantes do consumo de energia elétrica para o acionamento de

equipamentos tais como moinhos, respondendo por cerca de 19% da demanda total de

energia útil - números relativos a 1995.

Com relação à projeção da demanda final por fontes, segue-se a mesma estrutura

do módulo extração de matérias primas e britagem  constituindo-se em variáveis de

entrada, os rendimentos energéticos e participações de fontes na etapa.
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Além de sua importância no consumo de energia elétrica no processo de

produção, uma importante variável calculada neste módulo é o teor médio de adições

ativas ao cimento portland, variável que permite calcular a produção de clínquer e então

determinar as eficiências energéticas globais para a etapa anterior. Além disto, a

variável teor de adições define o potencial de co-geração de energia elétrica possível

dentro de um cenário, já que é definido com base num coeficiente de produção

específica de energia elétrica, expresso em kWh/ton de clínquer.

O total de adições em unidades físicas (Adtvtl) é calculado conforme: Adtvtl=

Prodt*PProdlt *Σadtl, onde PProdlt  é a participação por tipo de cimento e Σ adtl  o

percentual cumulativo de adições,  variáveis relativas ao cimento do tipo l produzidas

no ano t. O teor médio de adições no ano t é determinado, então,  de acordo com:

Addlt=  Adtvtl/Prodt

E- EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA

Este módulo permite o cálculo das emissões de gases tais como o CO2, NOx, CO

e CH4 a partir da estimativa de consumo de combustíveis e  do nível de produção de

clínquer de acordo com as hipóteses adotadas, utilizando para isto a metodologia

recomendada pelo IPCC. Observam-se, entretanto, distinções quanto aos valores de

coeficientes de emissão utilizados para estes cálculos.

Os coeficientes de emissão de CO2 adotados neste estudo foram calculados a

partir de dados físicos específicos para os combustíveis utilizados pela indústria

cimenteira no Brasil. Na ausência destes dados, utilizaram-se os valores tabulados pelo

IPCC. Acredita-se que esta prática permite uma avaliação mais realista do nível de

emissões creditadas ao setor. Já para os gases não-CO2 - que perfazem menos de 1% do

total das emissões - adotou-se os coeficientes recomendados pelo IPCC devido à

ausência de dados que pudessem relacionar de forma adequada à tabulação dos dados de

saída. Tais dados não devem, porém, introduzir grande margem de erro nos resultados

finais dada a quase inexpressiva participação destes gases no total de emissões. É

importante ressaltar que trata-se de uma estimativa do potencial de emissões já que por

ser tratarem de gases poluentes, devem ser sujeitos a controles individuais de cada
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fábrica dada a existência de legislação restritiva à emissão destes gases, que podem ter

impactos regionais, como o NOx.

Basicamente, o cálculo das emissões devido à demanda de energia utiliza uma

relação do tipo emissões (ton)= fator de emissão (unidade física de GEE/unidade física

de energia)*unidade física de energia. Os gases não-CO2 seguem exatamente esta forma

sendo utilizadas relações adicionais para o CO2. A estrutura de cálculo para as emissões

totais deste gás é apresentada abaixo.

Energ ia Final por
 Fontes (tEP)

Emissões líquidas  de
CO2   (ton)

Carbono armazenado
(ton)

Fatores de Emissão (tC/TJ)

Fator de Armazenamento de
Carbono (%)

Emissões devido ao
processo de produção

Fração Oxidada (%)

razão CaO/clínquer por processo

Razão CO2/CaO

Fator de emissão por tecnologia

Produção de clínquer

Emissões atuais pelos
combustíveis

Emissões totais de CO2 (ton)

Figura 4.7- Estrutura de cálculo das emissões totais de CO2 pela indústria de cimento.

Dado o consumo de energia final por fontes, as emissões potenciais de CO2 no

ano t para a fonte j são dadas por: EPott=  EFjt * FEj , onde EFjt  é a demanda de energia

final devido à fonte energética j e FE, o fator de emissão associada à mesma. Tal

abordagem permite considerar o armazenamento de carbono devido a fontes renováveis,

considerando o fator de armazenamento de carbono igual a 1, por exemplo, no uso de

madeira originária de “florestas energéticas”, isto é, fontes renováveis de maneira geral.

Esta parcela é calculada como auxílio da expressão: CArmltj = FCAj * Epott.

As emissões reais de CO2 devido ao consumo de combustível pelo setor

correspondem à parcela igual a fox*(EPott - CArmltj), onde fox corresponde à fração de

combustível que sofre a oxidação, permitindo a consideração de queima incompleta.
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Além da parcela devido à queima de combustíveis no forno rotativo, existem

emissões devido à descarbonatação da matéria prima que produzirá o clínquer,

responsáveis por cerca de 60% das emissões totais anuais do setor. O ataque a este

problema considerou uma  abordagem mista daquela recomendada pelo IPCC, porém

usou-se coeficientes individuais de emissão específica, em ton CO2/ton clínquer,

diferenciados por tecnologia. Isto ocorre devido a diferenças na composição de entrada

das matérias primas no forno que são necessárias em função das características

tecnológicas dos processos. Os dados que estabeleceram o cálculo dos valores destes

coeficientes derivam de Silva (1994) e mostram ser o coeficiente de emissão do

processo via seca ligeiramente superior àqueles relativos ao processos via úmida, mas

com valores bem próximos entre si e do coeficiente médio adotado pelo IPCC.

F- COGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Conforme já visto, a co-geração de eletricidade pelo setor de cimento é possível

através do regime “bottoming” que corresponde àquele onde há a utilização da fonte

energética para gerar energia térmica, aproveitando-se o calor residual dos gases de

exaustão para a geração de vapor que acionará turbinas que produzirão energia elétrica.

Devido a este regime, não haveria aumento na demanda de energia pelo setor (o

que ocorre no regime “topping” conforme os princípios já vistos no capítulo 3) devido a

ser uma outra forma de reaproveitamento de sobras energéticas do processo. Dada a

tendência do emprego do processo via seca, o potencial de co-geração é limitado pelo

nível de entalpia dos gases de saída do forno.

Segundo publicações e informações colhidas junto à CEMIG (1992,1997), para

uma central de co-geração por estes setor um ciclo Rankine operando com turbinas a

vapor permitiria a produção específica de 21.1 kWh/ton de clínquer, o que não

permitiria sua auto-suficiência quanto a este insumo, mas ajudaria a reduzir a demanda

pelo parque gerador.

A estimativa do potencial de co-geração de energia elétrica segundo o modelo

MODCIM é realizada de acordo com a seguinte expressão:

COGt= 21.1*PSt*PClinqt
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Onde COGt representa o potencial de co-geração; PSt a participação das

empresas que adotam a prática e Pclinqt a produção de clínquer, todas variáveis

relativas ao ano t.

4.5- COMENTÁRIOS FINAIS

Os principais tipos de modelos de projeção de demanda de energia foram

apresentados aqui neste capítulo, ressaltando-se suas virtudes e suas limitações. Tais

aspectos devem ser variáveis de análise para a escolha entre uma ou outra abordagem

em função da disponibilidade de recursos (humanos, financeiros, etc.) e de dados.

Modelos econométricos se mostram úteis no  tratamento agregado da questão da

energia e na proposição de políticas amplas, mas possuem sérias limitações quanto ao

nível de agregação e devido à hipótese da manutenção do comportamento passado, fato

sistematicamente negado pela história.

Apesar da necessidade de maior quantidade de dados para seu uso, os modelos

técnico-econômicos1 permitem uma avaliação mais realista das variáveis que estão

envolvidas na determinação da demanda de energia. Por esta razão, tal abordagem foi

escolhida para conceber o modelo MODCIM. A heterogeneidade existente entre as

etapas do processo de produção do cimento portland - onde observa-se em algumas

grande consumo de energia térmica e em outras de energia elétrica - também foi um fato

 determinante na escolha desta abordagem, aliado à disponibilidade de dados por etapas.

Ressalta-se, porém, que foram realizados ajustes de variáveis em alguns casos,

devido ao desencontro de informações na literatura técnica e informações junto a

pessoas ligadas ao setor. Desvios são atribuídos, por exemplo, no caso do consumo

específico de calor pelo setor, por diferenças no valor do poder calorífico adotado nas

publicações oficiais como o Balanço Energético Nacional e os valores médios efetivos.

Para ilustrar a qualidade do ajuste obtido, as diferenças observadas entre os valores

calculados e observados resultou em desvios de menos de 0.5%.

Ressalta-se que as incertezas presentes nas variáveis VA/PI e VU para efeito de

abatimento de emissões cancelam-se no momento do cálculo. Quanto ao impacto de

                                                
1 Também denominados modelos de uso final ou ainda, modelos “bottom-up”.
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variações no rendimento da eletricidade como força motriz o mesmo é distribuído de

forma heterogênea quanto às etapas de produção - maior para os módulos de moagem

final do cimento e moagem inicial do cru - e de forma diferenciada sobre a demanda de

energia final e elétrica.

Dada a limitação inerente deste tipo de modelo, buscar-se-á o incremento de seu

potencial de uso, o qual pode ser realizado com a combinação de métodos

econométricos ou por cenários de evolução. Neste trabalho de tese, adotou-se a última

técnica, devido a permitir uma avaliação dentro de faixas de evolução, determinadas de

acordo com perspectivas bem definidas e explicitadas a seguir e também pela breve

experiência adquirida por ocasião da colaboração na elaboração do Modelo Integrado

de Planejamento Energético – MIPE em 1997.
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5- CENÁRIOS DE USO DA ENERGIA E REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE GEE

5.1- INTRODUÇÃO

Uma vez estabelecido o modelo de projeção da demanda de energia e produto, a

evolução dos indicadores de desempenho para a indústria de cimento brasileira segue o

mesmo procedimento do projeto de eleboração da Matriz Energética Brasileira para

2010, coordenado por Tolmasquim e Szklo (1998), utilizando-se cenários

macroeconômicos, cujas hipóteses básicas a respeito da futura trajetória de

desenvolvimento da economia brasileira, são aquelas desenvolvidas pelo BNDES e pelo

IPEA em 1997. Prefere-se esta abordagem ao invés de simplesmente estipularem-se as

taxas de crescimento da economia brasileira - que servem de variáveis de entrada para o

modelo - por entender-se que cada conjunto de hipóteses traz consigo uma série de

inter-relações entre as variáveis, melhor tratadas por organismos de reconhecida

competência nesta área o que garante a coesão das hipóteses, reduzindo o risco de

inconsistência entre as mesmas.

O objetivo do uso de cenários de evolução é captar tendências dos indicadores

no longo prazo e prover a definição de limites práticos para o planejamento e

implementação de ações de mitigação de forma plausível e coerente com a possível

trajetória do setor. Além disso, permite cobrir margens de incerteza associadas às

variáveis que determinam esta trajetória tais como “decisões políticas, pressões sociais e

ambientais, e os rumos do desenvolvimento científico e tecnológico” (Bajay et al,

1993).

Para tal, são adotados dois cenários de base –de alto e baixo crescimento - os

quais diferem essencialmente nas taxas de crescimento anuais do PIB, o que por si só já

introduzem condições específicas do futuro contexto econômico-social do país, sendo

explicitadas nas publicações do IPEA e do BNDES. Além disto, seu uso permite uma

maior “margem de manobra” na avaliação de trajetórias alternativas e políticas

utilizando o modelo para análises do tipo “o que acontece se”.

Desta forma, um primeiro objetivo é avaliar a sensibilidade das ações dado

períodos com distintos graus de atividade econômica. O objetivo destes cenários é,

portanto, contextualizar a tomada de decisão em melhorias da eficiência de energia,



87

além de permitir o cálculo da evolução da demanda de energia e do produto (cimento)

intrinsecamente ligados às emissões de gases de efeito estufa da indústria de cimento.

Cabe ressaltar que o ano base adotado para futuras projeções é 1995, calculando-se os

demais anos em função de coeficientes técnicos para a utilização da energia útil, por

etapa do processo de produção. Adita-se o fato de que as publicações que serviram de

base à tarefa de cenarização consideram projeções até 2002 e 2006 para o BNDES e

IPEA, respectivamente. Para ajustar-se ao nosso período de avaliação (1995/2015)

considerou-se que as taxas e condições observadas no final de cada intervalo pudessem

ser prorrogadas sem maiores implicações para o objetivo desta tese. Algumas

considerações adicionais foram feitas aproveitando-se a experiência adquirida por

ocasião da participação no grupo de Re-exame da Matriz Energética Brasileira e as

considerações de outros integrantes do grupo, em estudo coordenado por Tolmasquim e

Szklo (1998). Os cenários adotados não prevêem rupturas ao longo do período

projetado, tais com a crise financeira asiática no ano passado. Muito embora o modelo

utilizado para se efetuar as projeções permita a simulação de tais rupturas, optou-se aqui

por trabalhar de forma similar aos órgãos oficiais no que tange a este aspecto face às

incertezas presentes na arte da modelagem, especialmente no período relativamente

longo de 20 anos.

5.2- CENÁRIOS DE BASE

Nesta tese busca-se determinar o potencial de mitigação de emissões de GEE.

Para  isto, devem ser definidos cenários base em relação aos quais são avaliados os

resultados de caminhos alternativos à evolução tendencial.

Os cenários de base usualmente  assumem que a evolução de um setor é

tendencial de acordo com a estrutura tecnológica presente. Pode-se estabelecer esta

evolução assumindo-se cenários estáticos, correspondentes a trajetórias sem qualquer

melhoria no desempenho (“frozen efficiency scenario”) ou um cenário tendencial onde

se observa a introdução de melhorias segundo um determinado ritmo mais lento, pela

substituição por equipamentos mais novos e de maior eficiência disponíveis no

mercado, sem contudo considerar a introdução de novas tecnologias - o chamado

“dynamic frozen efficiency scenario” (Swisher et al, 1997).
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Dada a natureza da indústria de cimento no Brasil, a última forma de

estabelecimento do cenário base parece ser a mais conveniente, já que sua história

recente tem mostrado ser a busca da eficiência no uso da energia uma constante,

especialmente após os Choques do Petróleo, além de os custos de energia representarem

parcela significativa dos custos totais. A redução do uso deste insumo representa para

este setor um fator de promoção de competitividade.

Adotaram-se para efeito desta tese, dois cenários macroeconômicos de base com

o auxílio de dois cenários alternativos para cada cenário de base e cujas hipóteses

básicas pressupõe diferentes níveis de atividade econômica e expostos em linha gerais a

seguir. Tal prática pretende avaliar os limites da evolução do desempenho do setor

dentro de contextos de crescimento baixo e alto. Esta correlação do nível de atividade

econômica do país com o desempenho do setor de cimento é especialmente útil por ser

observado razoável dependência de um em relação ao outro, por ser um setor

fortemente dependente da questão da infra-estrutura do país.

5.2.1- AMBIENTE MACROECONÔMICO

5.2.1.1- CENÁRIO I: CRESCIMENTO BAIXO

Corresponde ao cenário de “Restrição Externa” adotado pelo BNDES em estudo

publicado no ano de 1997. Este cenário é caracterizado pela expansão da economia

através do investimento e do aumento das exportações de bens e serviços não-fatores de

forma parcialmente bem-sucedida, de forma a haver dificuldades no equilíbrio do

déficit em conta corrente, ocasionando, assim, a perspectiva mais pessimista de

crescimento da economia brasileira - de 3.8% a.a. Ainda assim, em relação à chamada

“década perdida” esta taxa de crescimento do PIB mostra-se num patamar razoável

(Pinheiro et al, 1997). A taxa de investimento apresenta crescimento modesto -

atingindo 18.5% do PIB em 2002 - com desempenho das taxas de investimento público

ligeiramente superior às do investimento privado, o que de certa forma, exige menor

nível de poupança no país. Neste cenário de crescimento baixo estima-se um menor

nível de investimento em produtos com maior valor agregado, gerando-se, por

conseguinte, maior participação relativa de produtos de menor valor agregado

(Tolmasquim e Szklo, 1998).
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O cenário assume, por conseguinte, o desempenho fraco da economia brasileira

o que tem impactos diretos para o setor de construção civil e infra-estrutura. Ainda

assim, o setor de Construção Civil e de Minerais Não-Metálicos ocupam o 2o e 4o

lugares nas taxas de crescimento, respectivamente, sempre superiores ao crescimento

médio do PIB.

Setorialmente, há grande variação de desempenho. Setores como o de

Construção Civil, Minerais Não-Metálicos, Máquinas e Equipamentos, entre outros,

apresentam desempenho positivo em relação à taxa global de crescimento da economia,

enquanto que atividades voltadas tipicamente ao atendimento do mercado doméstico

tais como Transportes e Serviços em geral, apresentam desempenho modesto, como

pode ser observado no gráfico a seguir, onde se confrontam estas taxas com aquelas do

cenário de crescimento baixo. Para facilitar a visualização destes desempenhos, plota-se

uma reta correspondente à taxa média de crescimento anual do PIB. Dentre os setores

da economia, o de construção civil apresenta o melhor desempenho entre todos no

Cenário II, crescendo à 5.9% a.a. para o período 1997/2002.

Crescimento Setorial da Produção para o período 1997-2002
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Figura 5.1- Taxas de crescimento setorial anualizadas para o cenário de crescimento

baixo (Fonte: Pinheiro et al, 1997).
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Com relação ao Valor Adicionado da Indústria de Cimento, estima-se sua

permanência em torno de 1.4-1.5% da Indústria de Transformação durante o período.

Esta maior participação ocorre pela importância dos produtos de valor agregado menor

no contexto econômico de crescimento baixo e observada no período recente (FIBGE,

1995 e 1996) Ainda sobre a segmentação do mercado, supõe-se ser o “consumo

formiga” 1 ainda o principal propulsor da demanda deste produto, não sendo esperado

neste cenário grande investimento em infra-estrutura e habitações tanto por parte do

setor público quanto do privado.

5.2.1.2- CENÁRIO II: CRESCIMENTO ALTO

Este cenário foi desenvolvido pelo IPEA - organismo oficial de planejamento

econômico - e publicado em 1997 abrangendo o período 1997/2006. De acordo com o

mesmo, os investimentos privados deverão ser o principal agente de desenvolvimento e

investimento em infra-estrutura, embora, ainda assim, o Estado não esteja isento destas

atribuições. Esta condição para que o desenvolvimento da economia brasileira se dê às

taxas anuais estipuladas pelo IPEA - não homogêneas no período abrangido - faz parte

da premissa básica de redirecionamento do papel do Estado na economia brasileira,

deixando de exercer o papel de “Estado-empresário” assumindo papel de regulação e

provimento de serviços sociais, tais como saúde, educação, habitação e saneamento,

além da manutenção da estabilidade econômica. Novamente, o Estado ainda

desempenha importante papel na promoção da criação de infra-estrutura  em localidades

de pouca atratividade financeira para o investidor privado. Este movimento de

redirecionamento, porém, depende da geração de poupança interna no volume adequado

e principalmente na capacidade de poupança privada, o que todavia constitui-se num

desafio face a fatores associados ao próprio processo de estabilização da moeda e que

contribuem para a obtenção desta meta2.

                                                
1 Denominado desta forma devido ao consumo individual de pequenos volumes por uma quantidade

numerosa de consumidores.
2 Para maiores detalhes, conferir: 1- Tolmasquim, M. T.; Szklo, A. S. (coord.). Modelo Integrado de

Planejamento Energético - MIPE. Matriz Energética Brasileira para 2010. Rio de Janeiro, 1998; 2- IPEA.
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PIB não cresce de forma homogênea neste cenário, apresentando crescimento

moderado inicialmente devido à necessidade de processamento de ajustes no aumento

da poupança interna, melhoria na infra-estrutura, maior capacitação do trabalhador

brasileiro, etc. enfim, condições para o estabelecimento de uma base inicial para as

aceleradas taxas de crescimento a serem observadas nos anos vindouros após os ajustes.

Tais taxas são apresentadas gráfico a seguir.

Taxas de Crescimento do PIB adotadas no cenário do IPEA
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Figura 5.2- Taxas de crescimento do PIB segundo o cenário do IPEA para o

período 1997/2006.

Presume-se que a questão da competitividade e dos ganhos de eficiência

assumem especial importância para o setor industrial. Quanto a este aspecto, a indústria

nacional de cimento apresenta-se bastante atualizado em relação às “best-pratice”

internacionais. Todos os cenários convergem para o grande potencial de expansão do

setor de construção civil e no cenário do IPEA é aquele para o qual este potencial é

maior. Assume-se que a participação do setor no valor adicionado situe-se em torno de

1-1.1% do total da indústria no período dada a maior participação de produtos de maior

valor agregado neste contexto.

O cenário do IPEA observa o aumento da concentração de população urbana que

atinge 83.3% em 2010. Além disso, o cenário trabalha com a perspectiva da elevação de

investimentos privados em setores tais como o setor elétrico, onde espera-se a

                                                                                                                                              
Brasil na virada do milênio: trajetória do crescimento e desafios do desenvolvimento. Brasília: IPEA,

1997.
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ampliação de negócios como a geração, transmissão e distribuição de energia, além da

expansão da geração por base térmica com a entrada do gás natural da Bolívia. Neste

contexto, a prática da co-geração industrial em alguns setores de atividade pode ser

incentivada dada a expansão do parque gerador se fazer por base térmica, elevando os

custos marginais por kWh em relação à situação atual de geração hidrelétrica.. Em

países tais como Japão e Estados Unidos, o setor da indústria de cimento pratica a co-

geração viabilizada inclusive pelos níveis tarifários da energia elétrica (Martins, 1998).

Entretanto, dadas as incertezas presentes neste sentido em nosso país, assume-se no

cenário II que a co-geração não será praticada no período de análise, sendo porém

abordada nos cenários alternativos. Esta hipótese é reforçada por meio do estudo

desenvolvido pela COPPE no âmbito do PROCEL (1998) que aponta ser esta

alternativa considerada não atrativa para o setor no período 1995-20203.

Outra hipótese deste cenário é o maior controle privado do setor de transportes,

resultando em maior aporte de recursos privados no investimento em infra-estrutura

viária e cabendo ao Estado as funções de elaborar e planejar diretrizes gerais para este

serviço. Todos estes fatores compõe o contexto que justifica as aceleradas taxas de

crescimento da demanda por cimento neste cenário.

5.2.2- USO DA ENERGIA NO PERÍODO

O uso da energia nestes cenários de base segue uma linha tendencial com

o passado recente desta indústria, observado principalmente nos anos 90-96, onde não

se configuram rupturas como os choques do petróleo e comportamentos induzidos em

função das mesmas.

Assume-se que a distribuição no uso das fontes energéticas manter-se-à com a

mesma proporção observadas atualmente  nas etapas de produção do cimento (inclusive

no forno rotativo), o que implica em não haver penetração significativa de combustíveis

alternativos no processo de produção até o horizonte de análise escolhido. Presume-se,

portanto, nestes cenários de base, que o carvão vegetal e o óleo combustível

                                                
3 Para maiores detalhes, conferir: COPPE. Estimativa do potencial de conservação de energia elétrica

pelo lado da demanda no Brasil. Projeto PROCEL/COPPETEC. Programa PNUD BRA/93/032. Relatório

Final. Rio de Janeiro. 1998.
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permanecerão com a participação atual, sendo ocasionalmente observado um

crescimento no uso de fontes alternativas tais como o gás natural e os resíduos

(industriais, agrícolas e urbanos), porém marginal.

Estima-se, nestes cenários de base, que o CEC evoluirá à taxa observada no

período de 90-96 que é de -1.6% a.a. até atingir o consumo médio de 730 kcal/kg de

clínquer, mantendo-se até o ano de 2015 sem modificações substanciais. Este valor

corresponde ao consumo da tecnologia de pré-calcinação, detida pelos fornecedores de

tecnologia do mercado brasileiro. Assume-se que não há uso de minerais para reduzir a

temperatura de fusão do clínquer e que, por razões expostas adiante (item 5.4), a

participação do processo via seca atingirá 100% do total no ano 2000.

Similarmente, o uso de eletricidade registra, nestes cenários de base, pequenas

melhorias, de acordo com o comportamento observado a taxas de  MME/FDTE (1995)

e mantém-se em torno da média do período 80-96, de 112-115 kWh/ton (MME 1996 e,

1997; SNIC, 1995 e 1996).

Em relação ao teor de adições ativas ao cimento, presume-se que se mantém em

torno do nível observado nos últimos anos - cerca de 25-27% - e com o “mix” de

produtos permanecendo basicamente igual ao atual com o cimento portland comum

ocupando em torno de 75-77% de participação final do período de análise. Assume-se,

implicitamente, que o teor de adições individuais a cada tipo de cimento permanece

constante.

Assume-se que a prática da co-geração industrial neste contexto não é

favorecida devido a principalmente ao volume de eletricidade consumida ser

relativamente pequeno por este setor, para incentivar e justificar a viabilidade da

instalação de plantas de co-geração. Adicionalmente, estima-se que as tarifas de energia

elétrica também não sofrerão variações significativas. Ao mesmo tempo, de acordo com

o estudo da COPPE (1998), segundo critérios de economicidade das empresas esta

prática não é viabilizada no período 1995-2020, dentro dos atuais níveis tarifários.

5.3- CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE OS CENÁRIOS DE BASE

Nos cenários I e II, assume-se como hipóteses fundamentais a necessidade de

ajuste do déficit em conta corrente e o aumento do nível de poupança privada para a

retomada do crescimento econômico do país. Todos os cenários trabalham com a
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hipótese de aumento das taxas de investimento e da melhora das contas públicas ainda

que a taxas diferenciadas. De uma forma geral, setores de bens duráveis tendem a

apresentar desempenho favorável em períodos de rápido crescimento e quedas

acentuadas em períodos menos favoráveis. De acordo com o cenário I, setores tais como

telecomunicações, energia elétrica, água e saneamento deverão apresentar desempenho

acima da média nos próximos anos em função da perspectiva futura de expansão e

rentabilidade destes negócios.

Com relação à evolução dos preços do cimento portland, observa-se que seu

comportamento tem se mostrado oscilante ao longo do tempo, tendo apresentado

declínio nos últimos quatro anos, conforme pode ser visualizado na Figura abaixo. Tal

comportamento oscilante torna-se mais evidente quando resgatamos dados da década de

70 (SNIC, 1996).

Evolução do preço do Cimento Portland no Brasil
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Figura 5.3- Evolução dos preços internos do cimento portland no período 80-96 (Fonte:

SNIC, 1996).

Segundo Mota (1996), o preço atualmente praticado na Região Sudeste é cerca

de US$ 55/ton FOB, abaixo da média internacional que é de US$ 70/ton FOB. Segundo

o mesmo autor, tal situação ocorre devido à necessidade de geração de caixa por parte

de alguns grupos em dificuldade, o que obriga os demais produtores a praticar o mesmo

nível de preços, para não perder participação no mercado. Nas regiões interiores do
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Brasil, este preço é cerca de 20% superior devido ao maior custo de frete e à menor

concorrência com cimento nacional e importado. Outro limitante à expansão do preço é

a existência de excedentes de produção em países como a Grécia, que tem um navio

moinho estacionado no porto de Santos, recebendo clínquer e transformando-o em

cimento, atingindo o mercado paulista - principal centro consumidor do país com cerca

de 34% do consumo total - a cerca de US$ 70/ton FOB, incluindo-se já o frete

marítimo. Tal situação é verificada devido à queda das tarifas de importação deste

produto em 1994, de 17% para 2%. Segundo, ainda, Barbosa e Pedrosa (1995), o preço

praticado para o cimento portland no país encontra-se no mesmo nível dos preços

internacionais - US$ 65/ton FOB. Observa-se relação entre a variação temporal dos

preços do cimento com o grau de estabilidade da economia, sendo menor esta variação

em países com economias mais estáveis. Todavia, há de se ressaltar que à exceção do

Brasil, os demais países registraram ganhos no preço deste produto no período 90-94, o

que de certa forma pode ser um indicador de recuperação deste indicador no Brasil.

Preços Internacionais do Cimento Portland para países selecionados
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Figura 5.4- Evolução Recente dos preços internacionais do cimento portland para

países selecionados (Fonte: BNDES, 1997a).

Em vista dos fatos expostos anteriormente, assume-se que, na ausência de

qualquer intervenção comercial imposta ao longo do horizonte de projeção adotado, o

preço registrará recuperação gradual, mas limitada superiormente pelo preço do cimento

importado - de forma similar, neste aspecto, às considerações de Mota (1996) -

adotando-se esta hipótese para os cenários de base e alternativos. É assumido que o
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preço manter-se-á em torno de US$ 65-70/ton de cimento no período considerado.

Registra-se que para efeito desta tese, as taxas adotadas para todas as variáveis

macroeconômicas consideram o crescimento real, em US$ de 1995 deflacionados para

este ano.

A participação das fontes por etapa de produção do cimento foi realizada com o

auxílio dos coeficientes de destinação de energia final do MME/FDTE-95, sendo

comum aos dois cenários de base adotados.

Com relação à participação do processo via seca - com menor consumo de calor

por kg de clínquer e utilizado atualmente por mais de 98% das fábricas - estimativas do

próprio setor assumem que a partir de 2000 tecnologias menos eficientes deverão ser

inteiramente deslocadas e substituídas, podendo ocasionalmente estarem presentes em

localidades onde as condições das matérias-primas exijam outros processos mais

carbono-intensivos. A melhoria na eficiência se dá pela redução do consumo específico

de calor entre as diversas variações do processo via seca, por otimização das instalações

existentes e investimentos em melhorias, sendo capturadas por diferenças nas taxas de

melhoria no uso da energia. Na Tabela abaixo apresenta-se uma síntese das principais

hipóteses adotadas nos cenários de base, permitindo uma apreciação panorâmica das

mesmas.
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Tabela 5.1- Síntese das principais hipóteses adotadas nos cenários de base.

Variável Cenário I Cenário II

Natureza do cenário Crescimento baixo Crescimento alto

Taxa de cresc. média do PIB1 (% a.a.) 3.6 5.5

% no Produto industrial 1-4-1.5 1-1.1

% das fontes energéticas (exceto no

forno)

Mesma proporção atual

% de combustíveis alternativos Marginal

% de processo via seca 100% a partir de 2000.

CEC2 (kcal/kg clínquer) Atinge 730 kcal/kg de clínquer em 2001

Rendimento energético da eletricidade

como FM

Em torno da média do período 1980-1996

Teor de adições ativas Em torno da proporção atual

Mix de produtos Mesma proporção atual

Co-geração de EE Não praticada

Desempenho dos setores ligados à

infra-estrutura

Acima da média de crescimento do PIB

1- Considerando alterações devido à crise financeira internacional ocorrida em 1997.
2- CEC: Consumo Específico de Calor para clinquerização.

5.4- CENÁRIOS ALTERNATIVOS

Os cenários de base anteriormente apresentados nos indicam a possível evolução

do setor da indústria de cimento no Brasil de acordo com dois grandes cenários

macroeconômicos desenvolvidos por órgãos oficiais de planejamento. Dentro de cada

cenário, há uma linha tendencial da trajetória de crescimento deste setor e que nem

sempre incluem as condições mais favoráveis para o uso eficiente da energia e a

redução das emissões de GEE.

De acordo com a forma de concepção do cenário alternativo, eles podem ser

classificados como (Swisher et al, 1997):

a-  Cenários de potencial técnico: Considera todas as possíveis melhorias

técnicas nos equipamentos e processos, considerando substituições instantâneas

e simultâneas de todos os sistemas, o que é obviamente uma situação hipotética,

ou ainda, assumindo que as tecnologias mais eficientes hoje atingem 100% de

saturação no mercado, substituindo as tradicionais ao longo de sua vida útil
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(potencial de eficiência energética técnica). Estes tipos de cenários permitem

estimar “até onde podemos chegar” com as tecnologias atualmente disponíveis.

 

b-   Cenários de potencial econômico: Considera a que a penetração de

tecnologias seja condicionada pela sua efetividade econômica, em função de

uma avaliação dos custos ambientais e financeiros presentes. Considera,

portanto, as melhorias possíveis se todas as tecnologias disponíveis

comercialmente fossem implementadas.

 

c-   Cenários de potencial de mercado: Este tipo considera a melhoria na

eficiência energética dentro do conceito de penetração efetiva de novas

tecnologias de forma total ou parcial dentro do período de análise. Esta

abordagem é útil, por exemplo, levando-se em conta as barreiras presentes para

a implementação da melhoria de eficiência energética tais como: acesso à

informação, barreiras legais, institucionais, financeiras, tecnológicas e

estruturais.

Obviamente, de a para c está se caminhando no sentido de hipóteses mais

realistas. Entretanto, os cenários dos ítens b e c selecionam estas escolhas apoiados por

análises de efetividade econômica utilizando variáveis como taxa interna de retorno,

“payback”, custo de conservação de energia, etc. as quais não são tratadas dentro do

modelo MODCIM.

Ressalta-se que a  avaliação realizada nesta tese é efetuada dentro do conceito de

cenário de potencial de mercado, considerando taxas graduais diferenciadas de

melhoria no uso de energia de acordo com comportamento mais agressivo desta

indústria no Brasil e no mundo. Entretanto, não se constitui num verdadeiro cenário de

potencial de mercado por não considerar cálculos de análise custo-benefício e

provavelmente estes resultados estejam abaixo daqueles gerados pelo  verdadeiro

potencial de mercado, em razão de se adotar nesta tese, taxas mais conservadoras. Além

disso, calcula-se o também o potencial técnico obtido pela adoção simultânea e

instantânea de equipamentos e outras ações.

Os cenários alternativos aqui desenvolvidos incluem, de certa forma, este

conjunto de hipóteses que permitem uma trajetória onde estas melhorias podem ser
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observadas em variáveis ligadas ao processo de produção - tais como o teor de adições

ativas ao cimento, consumo específico de calor, rendimento da energia elétrica como

força motriz, entre outras - e avaliadas de forma mais agressiva do que o usual. Para

efeito de simplificação, são denominados Cenários IA/IB e IIA/IIB, correspondendo às

alternativas aos cenários I e II, respectivamente. Os cenários IA e IIA correspondem aos

cenários de potencial técnico com conversão simultânea, enquanto que os cenários IB e

IIB, aos cenários de potencial de mercado.

É lógico que nem toda hipótese é possível dentro da particularidade de cada

cenário, dado os diferentes contextos econômicos. Ao mesmo tempo, cada hipótese

fornece uma indicação do esforço necessário a ser desenvolvido para a implementação

de medidas de conservação e melhor uso da energia. Em períodos de baixo crescimento,

a melhoria dos indicadores de desempenho desta indústria demandará mais esforço para

ser obtida do que em períodos onde a expansão da economia ocorre de forma mais

acelerada. Deve-se observar que os cenários alternativos modificam as hipóteses acerca

de parâmetros tecnológicos, mantendo as variáveis macroeconômicas inalteradas em

relação aos cenários de base.

Algumas considerações de cunho técnico são comuns aos cenários alternativos e

de base. Conforme exposto anteriormente e dado o curto período para que ocorram

sensíveis alterações nesta dinâmica, tanto os cenários de base quanto os alternativos

partem do princípio de que em 2000 o processo via seca atinge 100% de participação na

tecnologia empregada no setor. Observa-se, entretanto, diferenças nas taxas de melhoria

no CEC as quais dependerão do nível de investimento das empresas e portanto, de

recursos disponíveis para o financiamento do mesmo. As projeções de substituição

inter-energéticos são realizadas em torno de sua participação em energia útil.

5.4.1- CENÁRIO ALTERNATIVO: POTENCIAL TÉCNICO COM

CONVERSÃO INSTANTÂNEA (CENÁRIOS IA E IIA)

Este cenário prevê a implementação total e simultânea de todas as opções

tecnologicamente disponíveis hoje. Adotar-se-á esta implementação a partir do ano

2000, quando as taxas de crescimento do PIB se ajustam àquelas fornecidas pelos

organismos oficiais de planejamento. Isto se faz em razão de se prever uma determinada
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estagnação da economia brasileira nos próximos anos em função da crise financeira

internacional ocorrida em 1997 e ao mesmo tempo, adota similar procedimento do

grupo de trabalho de elaboração do MIPE, no estudo já citado no decorrer desta tese.

O conjunto de condições assumidas neste cenário alternativo está contido

na tabela a seguir e é comum aos dois cenários alternativos, envolvendo variáveis

relacionadas ao uso da energia, mantendo-se as condições macroeconômicas em

congruência com  seus respectivos cenários de base.

Tabela 5.2- Hipóteses quanto ao uso de energia nos cenários IA e IIA a partir de 2000.

Variável Condição

Taxa de cresc. média do PIB (% a.a.) De acordo com o cenário de base correspondente

% no Produto industrial idem acima

% das fontes energéticas (exceto no forno) Mesma proporção atualmente observada

% de combustíveis alternativos 20%, predominantemente coque de petróleo

% de processo via seca 100%

CEC (kcal/kg clínquer) 640 kcal/kg de clínquer

Rendimento energético da eletricidade como

FM

Índice de 98 kWh/ton de cimento

Teor de adições ativas Aproveitamento máximo do teor individual

Mix de produtos 56.6% de CPIII e 29.8% de CPIV

Co-geração de EE Índice de 21.1 kWh/ton de clínquer

Fonte: Elaboração própria.

Assume-se que a distribuição de uso por fontes permanecerá nos valores

calculados a partir dos coeficientes de destinação da energia útil (MME, 1995),

observando-se a penetração de combustíveis alternativos a partir de 2000,

predominantemente constituído por coque de petróleo (SNIC, 1995). Aqui cabem

comentários acerca deste potencial de penetração de combustíveis alternativos: gás

natural, resíduos de outras atividades, etc. A literatura técnica reporta (Silva e Nebra,

1996) graus de substituição que variam entre 2% (resíduos perigosos com alto conteúdo

de fenóis) até 100% (gás natural) com o que as condições de queima e influência nas

propriedades do clínquer não seriam afetadas (Tabela 5.3). De acordo com a mesma

referência, na França este valor era de 22% e entre 18-65% nos EUA. Assumiu-se o

coque de petróleo como representante destes combustíveis alternativos em função de
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sua maior participação nestas fontes (36.1%), adotando-se o valor de 20%, para esta

substituição. Na Alemanha, o uso de combustível alternativo (pneus usados) ocorre em

torno de 20%, e acreditamos ser este número razoável para esta simulação.

Tabela 5.3- Graus de penetração de combustíveis na produção de cimento.

Combustível Grau de substituição (%)

Carvão Mineral 100

Óleo Combustível 100

Gás Natural 100

Carvão Vegetal 50

Coque de Petróleo 20-60

Resíduo perigoso - II 2

Pneus usados 20

Resíduo Asfáltico 10

Fonte: Silva e Nebra, 1996.

Sobre a evolução do CEC, avalia-se o efeito da introdução da melhor valor

reportado, 700 kcal/kg de clínquer, na indústria japonesa. O valor apresentado na

Tabela acima considera a combinação com o uso de minerais no cru, com economia de

combustível de 58 kcal/kg de clínquer (Silva e Nebra, 1993a).

Neste cenário, o máximo teor de adições individuais por tipo de cimento

permitido nas normas brasileiras é aproveitado. Desta forma, o cimento portland de alto

forno aproveita os 78% de adições (em massa) permitidos pelas normas. Tal hipótese

permite ao mesmo tempo economia de energia pela menor produção de clínquer

necessária para gerar uma tonelada de cimento e uma integração ambiental muito maior

entre as empresas que geram resíduos úteis à produção de cimento tais como a

siderurgia, centrais termelétricas, etc. Além disso, considera-se que o “mix” de cimentos

altera-se em relação à situação atual, atingindo 56.6% e 29.8% para CPIII e CPIV,

respectivamente. Estes percentuais são estimados assumindo-se deslocamento total do

cimento portland comum nas regiões produtoras destes tipos de cimentos especiais.

Quanto ao uso da energia, assume-se atingir o índice de 98 kWh/ton de cimento,

observado em algumas empresas do Brasil, especialmente Minas Gerais. Com relação

ao emprego de co-geração de energia elétrica neste cenário, é assumida a produção a

partir dos gases de escape da tecnologia via seca, com índice de 21.1 kWh/ton de
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clínquer. A tecnologia de leito fluidizado citada no capítulo 3, embora promissora do

ponto de vista de co-geração, não foi considerada devido à inexistência de dados na

literatura sobre o consumo específico de calor na clinquerização para esta tecnologia.

5.4.2- CENÁRIO ALTERNATIVO: POTENCIAL DE “MERCADO”

(CENÁRIOS IB E IIB)

Este cenário corresponde a um cenário intermediário entre os cenários de base,

tendenciais, e os cenários de potencial técnico de eficiência energética teórica. Desta

forma, a adoção das tecnologias e medidas ocorre a taxas já observadas recentemente

para penetração das mesmas, combinada com subsídios fornecidos por estudos técnicos

como COPPE (1998), no caso da eletricidade. Constitui-se, desta forma, um cenário que

tenta captar preferências mais agressivas da indústria de cimento de acordo com

comportamentos já observados, abaixo do potencial técnico mas acima da atual prática.

Constitui-se numa estimativa do potencial de mercado para este setor e possivelmente

os resultados obtidos estejam aquém daqueles obtidos num estudo mais detalhado deste

potencial de mercado.

Com relação ao consumo específico de calor, assume-se que as taxas de

melhoria são as tendenciais, permitindo-se atingir o valor de 640 kcal/kg de clínquer,

assumido nos cenários IA e IIA. Similarmente, a participação do processo via seca é

estimada em 100% a partir de 2000.

Uma variável importante na redução do consumo de energia e emissões de GEE

na produção de cimento é o teor de adições. Neste sentido, assume-se valores

intermediários ao dos cenários IA e IIA. Com relação ao “mix” de produtos, a

participação do cimento de alto forno e pozolânico é estimada em 13.5% e 18.7%,

respectivamente, correspondente aos valores máximos observados já praticados pela

indústria brasileira de cimento no período 70-90 (PPE/COPPE-UFRJ, 1993). Já para os

teores individuais de adição, o CPIII registrou aproveitamento de até 65% (10% a

menos do que o máximo permitido em norma) enquanto que o CPIV registrou adições

até 34%, que corresponde a 21% a menos que o potencial técnico. A penetração destas

adições é realizada de forma integral a partir do ano 2000. Preferiu-se esta abordagem

devido à ausência de dados sobre as taxas de penetração quanto a estes teores de adição.
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Tabela 5.4- Resumo das hipóteses adotadas nos cenários IB e IIB.

Variável Condição

% das fontes energéticas (exceto no forno) Em torno da atual

% dos combustíveis alternativos Atingem participação de 20% em 2007

% de processo via seca 100% a partir de 2000

Èvolução do CEC (kcal/kg de clínquer) à taxa tendencial até atingir 640 kcal/kg de clínquer

Rendimento energético da eletricidade como

FM

Atinge 103 kWh/ton de cimento em 2015

Teor de adições ativas 65% e 34% para CPIII e CPIV, respectivamente

% cimentos especiais 13.5% e 18.7% para CPIII e CPIV, respectivamente

Co-geração de EE 50% do setor até o final do período

Fonte: elaboração própria.

Na Tabela anterior apresenta-se o resumo das principais hipóteses quanto ao uso

da energia contidas neste cenário alternativo. Assume-se que haverá elevação das tarifas

de energia elétrica no período para o setor industrial, estimulando a penetração da co-

geração neste cenário. Na indústria japonesa sabe-se que esta prática supre cerca de

20% da eletricidade total demandada por esta indústria, o que corresponde

aproximadamente ao potencial técnico disponível pela tecnologia via seca. A forma de

penetração desta tecnologia é assumida ser de forma gradual até o final do período, em

50% do setor, correspondente à participação do maior grupo produtor no cenário

nacional, que presume-se não sofrer substancial modificação até 2015. O aumento anual

de participação do setor corresponderia, basicamente, a uma fábrica por ano adotar esta

prática e coerente com a taxa de crescimento da capacidade instalada observada no

período 1979-1996, o que representaria o suprimento médio de 10% da eletricidade

total demandada por este setor em 2015.

O uso de coque de petróleo na indústria cimenteira no período 90-95 apresentou

crescimento de 33.6% a.a., registrando 0.7% de participação no ano base. Esta taxa de

aumento da participação é a utilizada para penetração deste combustível alternativo.

Cabe ressaltar que este percentual é calculado a partir da fonte “coque de petróleo,

carvão. mineral e alcatrão” assumido como representativo do coque de petróleo por não

haver desagregação suficiente desta fonte, mas que não deverá introduzir desvios

apreciáveis para efeito desta tese.

O uso da eletricidade pressupõe penetração dos motores de alto rendimento em

substituição aos motores padrão (ganhos de cerca de 4%), bem como substituição de
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moinhos de bola por prensa rolo e substituição de separadores de moinho de cimento

(economia de 10 kWh/ton de cimento), conforme alternativas constantes em COPPE

(1998) e Hunter (1997). As taxas de penetração de motores de alto rendimento adotadas

correspondem àquelas do Cenário Mercado I do estudo COPPE (1998), que utiliza

critérios de economicidade adotadas pelas empresas do setor, atingindo então, o índice

de 102-103 kWh/ton de cimento.

5.5- COMENTÁRIOS FINAIS

Ainda que a técnica de cenarização seja bastante limitada por fatores ligados à

concepção e abordagem de um modelo de simulação, incertezas ligadas aos dados

utilizados e a nossa limitada capacidade de antever o futuro, constitui-se numa

importante ferramenta de auxílio à tomada de decisão. Números exatos não são

exatamente o objetivo fim da análise, mas servem como uma espécie de bússola

indicando qual a direção a ser tomada.

O setor de cimento no Brasil mostra contínua evolução de seus indicadores de

desempenho tanto no uso de energia térmica quanto elétrica, movimento natural de uma

indústria onde os custos com o insumo energia são bastante consideráveis. Segundo

Valência (1996) apud Santi (1997), energia elétrica e óleo combustível representam

cerca de 30% dos custos totais para uma planta com capacidade instalada de 1.2

milhões de toneladas por ano. Esta busca de eficiência natural no setor justifica a

adoção de cenários de base onde há melhoria no uso de energia.

Cabe ressaltar que as informações de CEC apresentam desencontros na literatura

técnica, especialmente quanto ao nível de consumo do setor. Desta forma, este valor foi

estimado a partir de valores médios na literatura combinada com informações colhidas

junto a representantes do setor.

O uso de resíduos de outras atividades deverá desempenhar importante papel

num futuro próximo seja como combustíveis complementares no forno rotativo - que

representa evitar consumo de combustíveis fósseis - seja como adições ativas na

moagem final do cimento portland. Seu uso no forno rotativo, porém, é limitado pela

incorporação de constituintes químicos presentes nos resíduos industriais que podem

comprometer a qualidade do clínquer. Quanto ao seu emprego como adições ativas, seu
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crescimento dependerá da disponibilidade destes materiais - escória granulada de alto

forno, pozolanas e material carbonático - a custos competitivos e limitados a regiões

bem definidas. A inclusão destas hipóteses traz implícito uma maior integração

ambiental entre os diversos produtores quanto a alternativas para eliminação de

resíduos. A hipóteses aqui formuladas incluem algumas simplificações devido à

limitação quanto ao nível de desagregação disponível desta informação, bem como

registros históricos de seu uso. Todavia, estima-se que não introduzam grande erro

devido à pequena participação e das margens de erro em termos absolutos não

representarem grande impacto.

Com respeito ao gás natural, trata-se de uma fonte limpa de queima, mas cuja

política de utilização pelo setor energético definirá qual a disponibilidade desta fonte

para utilização pelo setor industrial. Entretanto, neste trabalho, não se considerou a

penetração deste energético, promissora em função da entrada de gás natural da Bolívia,

devido à ausência de dados para formular uma hipótese razoável.

Dado o estabelecimento das hipóteses dos cenários de base e alternativos, os

resultados obtidos nos permitirão vislumbrar o impacto de ações, representadas aqui

pelos potenciais de conservação de energia e redução nas emissões de GEE e

fornecendo-nos uma direção da magnitude destas quantidades de acordo com as

cenários definidos.



106

6- POTENCIAIS DE REDUÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA E EMISSÕES

DE GEE

6.1- INTRODUÇÃO

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos de acordo com as

hipóteses de crescimento para a indústria brasileira de cimento expostas no capítulo

anterior.

Define-se aqui cenário de abatimento às estimativas de conservação de energia e

redução das emissões de GEE geradas a partir de cada cenário alternativo e seu

correspondente cenário de base. Desta forma, os cenários de abatimento de potencial

técnico correspondem aos resultados dos cenários (I-IA) e (IA-IIA), enquanto que os

cenários de abatimento de potencial de mercado, aos valores (I-IB) e (II-IIB).

Deve-se  notar que a projeção de crescimento da produção física é

equivalente dentro de cada cenário de abatimento, como por exemplo, o cenário I e IA,

permitindo-se a comparação das demandas de energia final, emissões de GEE e

indicadores de desempenho correlatos em bases equivalentes, já que a evolução destes

índices é realizada a partir de coeficientes do tipo energia útil/produção física. A

evolução desta variável para os cenários utilizados nesta tese pode ser vista na Tabela

abaixo.

Tabela 6.1- Evolução da produção física para a indústria de cimento no Brasil para

anos selecionados.

Produção Física (Milhões de ton)

Ano I, IA e IB II, IIA e IIB

1998 41,3 41,3

2000 52,6 58,0

2002 61,1 62,6

2006 71,6 78,3

2010 84,6 102,2

2015 105,5 143,4
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Os números acima refletem diferentes expectativas de crescimento da economia

brasileira. Quanto maior este crescimento, maiores os níveis de produção observadas e

maiores as possibilidades de redução absoluta do consumo de energia e emissões de

GEE.

Novamente ressalta-se que os valores obtidos destinam-se à avaliação das

tendências e ordem de grandeza de ações de abatimento em função de ações específicas,

sujeitas às restrições e incertezas presentes no estudo de demanda futura de energia, já

expostas anteriormente.

6.2- EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO PARA OS

CENÁRIOS DE ABATIMENTO

6.2.1- CENÁRIOS DE ABATIMENTO DE POTENCIAL TÉCNICO

As condições impostas quanto ao uso da energia nos cenários de potencial

técnico são responsáveis pela similaridade nos resultados obtidos no que diz respeito

aos índices específicos de consumo.

Desta forma, os cenários de crescimento baixo ou alto diferem, essencialmente,

nas magnitudes possíveis quanto à perspectiva de conservação ou redução das emissões

de GEE e serão tratados, na medida do possível, de forma agregada nos gráficos que

representem consumos específicos de energia térmica ou elétrica sendo, porém, seus

potenciais de conservação tratados de forma separada.

A partir das hipóteses delineadas para o cenário IA, a demanda de energia final

cresce à taxa de 4.11% a.a. enquanto que no cenário I a mesma seria de 6.45% a.a.,

obtendo-se uma economia de energia entre 1995-2015 de cerca de 41.4 milhões de

toneladas equivalentes de petróleo - ou 31.22 % do total da energia demandada no

período. Trata-se de uma redução de demanda bastante significativa, correspondendo a

cerca de 14-15 anos de consumo de energia no ano base (em 1995, consumiu-se cerca

de 2.79 MtEP segundo o Balanço Energético Nacional).
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Tabela 6.2- Demanda de energia por fontes para o cenário IA em anos selecionados no

período 1995-2015 (em 1000 tEP).

Fonte 1995 1998 2002 2006 2010 2015 taxa (%a.a.)

Gás Natural 5 7 5 6 7 9 2,98%

Carvão 334 472 331 389 459 572 2,73%

Lenha 2 3 2 2 3 3 2,05%

Outras Prim. 45 64 45 53 62 78 2,79%

Óleo Diesel 15 22 31 36 43 53 6,51%

Óleo Combustível 1161 1642 731 858 1013 1262 0,42%

Querosene 1 1 1 1 1 2 3,53%

Eletricidade 947 1372 1746 2047 2417 3013 5,96%

Carvão Vegetal 258 365 258 303 357 446 2,77%

Outras Sec. Pet. 16 23 457 537 634 790 21,53%

Alcatrão 5 7 5 6 7 9 2,98%

Total 2789 3977 3613 4237 5003 6237 4,11%

Neste cenário o crescimento médio do uso de resíduos no período é próximo de

22% a.a., deslocando a participação do óleo combustível e permitindo a redução da

mesma para 20.2% em 2015. As medidas de conservação de eletricidade introduzidas

pelo setor seriam responsáveis por uma economia de 5.40 MtEP (11.5% a menos),

chegando a um consumo específico de eletricidade de 98 kWh/ton cimento a partir do

ano 2000. Se considerarmos o potencial de co-geração deste setor, no período reduzir-

se-ia o consumo específico demandado pelo parque gerador para 91.3 kWh/ton cimento

devido a uma economia de 2.59 MtEP na demanda total. Quanto ao consumo específico

térmico de energia, o mesmo atinge 328 kcal/kg de cimento - 48.3% menor em relação

ao cenário base. Esta melhoria é resultados da redução pressuposta do CEC através do

aporte de tecnologias mais eficientes de produção de clínquer e principalmente, pelo

deslocamento de CPI e CPII por cimentos especiais como o CPIII e CPIV.
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Figura 6.1- Evolução do consumo específico de energia térmica para no cenários de

abatimento (I-IA) e (II-IIA).

As emissões de CO2 apresentam redução de 44.5% do total em relação ao

cenário I, correspondendo a cerca de 400 milhões de toneladas. O principal fator que

possibilitou esta significativa redução foi o aproveitamento do teor de adições no seu

máximo potencial, o que representou também economia de energia fóssil no forno para

a ocorrência das reações de clinquerização.

Tabela 6.3- Emissão de GEE para o cenário IA em anos selecionados no período 1995-

2015 (em 103 toneladas).

Gás 1995 1998 2002 2006 2010 2015 taxa (%a.a.)

CO2 - comb. 7326 10359 7638 8958 10578 13186 2,98%

CO2 - proc. 11091 16216 11066 12979 15327 19105 2,76%

CO2 total 18417 26575 18703 21937 25904 32291 2,85%

CO 6,17 8,72 4,60 5,40 6,38 7,95 1,27%

CH4 0,08 0,12 0,06 0,07 0,09 0,11 1,45%

NOx 41,38 58,48 30,95 36,30 42,87 53,44 1,29%
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Figura 6.2- Evolução das emissões de CO2 para os cenários I e IA.

Na Tabela anterior pode-se observar o crescimento das emissões de GEE em

anos selecionados. Gases não-CO2 apresentam redução significativa em relação ao

cenário I, onde crescem a taxas entre 6.33-6.35% a.a. Com relação à emissão específica

de CO2 na produção de cimento, a combinação da melhoria do CEC com o aumento do

teor de adições - que passa dos atuais 25-27% para 65.66% a partir de 2000 - permite

sua redução em 3.71% a.a. atingindo 0..306 ton CO2/ton de cimento) em 2000 e

mantendo-se até 2015.
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Figura 6.3- Evolução da emissão específica de CO2 segundo os cenários de abatimento

(I-IA) e (II-IIA).

Na Tabela a seguir podem ser vislumbrados os potenciais de conservação de

energia bem como das emissões de GEE relativos a este cenário de abatimento.

Observe-se que o ítem “outras secundárias de petróleo” representa efetivamente,

aumento da demanda do mesmo e, portanto, o seu sinal deveria ser negativo. Entretanto,

no resultado “energia final”, este sinal é invertido pois trata-se efetivamente da redução

do consumo de combustíveis tradicionais.
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Tabela 6.4- Redução da demanda de energia por fontes e das emissões de GEE em

relação ao cenário I.

Fonte 2000 2002 2006 2010 2015

Demanda de energia final e por fontes (tEP)

Gás Natural 4311 4873 5716 6750 8414

Carvão 290272 328163 384915 454527 566591

Outras Prim. 38803 438583 51443 607463 757233

Óleo

Combustível

1376237 1568259 1839472 2172140 2707683

Eletricidade 243544 277907 316050 362282 441463

Carvão

Vegetal

222468 251453 294939 348279 434147

Outras Sec.

Pet.

-366252 -425895 -499548 -589892 -735331

Energia Final 2182559 2482339 2901714 3415562 4247533

Emissões de GEE (103 toneladas)

CO2 - comb. 6071,6 6859,6 8045,8 9500,9 11843,4

CO2 - proc. 11129,8 12929,1 15165,0 17907,6 22322,7

CO2 total 17201,3 19788,6 23210,8 27408,5 34166,1

CO 6,67 7,59 8,90 10,51 13,10

CH4 0,09 0,10 0,12 0,14 0,17

NOx 44,70 50,82 59,61 70,39 87,74
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Figura 6.4- Potencial de conservação de energia final no cenário de abatimento de

potencial técnico de crescimento baixo em anos selecionados.

No cenário de abatimento de crescimento alto, a produção física de cimento

cresce à taxa média de 8.5% a.a., sendo o crescimento da demanda de energia para o

cenário IIA é de 5.7%a.a. e 8.1% a.a. para o cenário II. Esta diferença é responsável

pela economia de demanda de energia acumulada da ordem de 49.8 MtEP o que

corresponde a 32.3% a menos do que no cenário base.

Neste cenário, as medidas de conservação de eletricidade - fonte com 48% da

participação total em 2015 - permitem a economia de 6.63 MtEP, equivalente a 12.6%

no período, apresentando índices de consumo similares àqueles obtidos no cenário de

abatimento de potencial técnico em crescimento baixo (cerca de 98 kWh/ton de cimento

a partir de 2000).
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Tabela 6.5- Demanda de energia por fontes para o cenário IIA em anos selecionados no

período 1995-2015 (em 1000 tEP).

Fonte 1995 2000 2002 2006 2010 2015 taxa (% a.a.)

Gás Natural 5 7 5 6 8 12 4,36%

Carvão 334 442 339 425 555 778 4,32%

Lenha 2 3 2 3 3 5 4,36%

Outras Prim. 45 60 46 58 75 106 4,36%

Óleo Diesel 15 20 32 40 52 73 8,20%

Óleo Combustível 1161 1538 749 937 1224 1716 1,97%

Querosene 1 1 1 1 2 2 4,36%

Eletricidade 947 1282 1788 2237 2921 4097 7,60%

Carvão Vegetal 258 341 264 331 432 606 4,36%

Outras Sec. Pet. 16 21 469 586 766 1074 23,41%

Alcatrão 5 7 5 6 8 12 4,36%

Total 2789 3721 3701 4631 6046 8480 5,72%

De forma similar ao cenário IA, o aumento do teor de adições ativas ao cimento

portland juntamente com a maior participação de CPIII e CPIV - que atingem

conjuntamente 86.4% a partir de 2000 - contribuem decisivamente na redução do

consumo específico de energia térmica e na economia de 42.2 MtEP no período.

A redução acumulada das emissões correspondente a este cenário seria da ordem

de 480.2 milhões de toneladas de CO2 (45.8% do total no período) Para efeitos de

comparação, esta redução corresponderia a cerca de 26 vezes o nível de emissões

observado no ano de 1995, resultando novamente do aproveitamento do aumento do

teor de adições ativas ao cimento.
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Tabela 6.6- Emissão de GEE para o cenário IIA em anos selecionados no período 1995-

2015 (em 103 toneladas).

Gás 1995 1998 2002 2006 2010 2015 taxa (%a.a.)

CO2 - comb. 7326,5 9699,4 7822,2 9789,8 12783,1 17928,9 4,58%

CO2 - proc. 11090,7 15184,0 11333,2 14185,0 18522,1 25978,2 4,35%

CO2 total 18417,2 24883,4 19155,4 23974,8 31305,2 43907,1 4,44%

CO 6,17 8,16 4,71 5,90 7,70 10,81 2,84%

CH4 0,08 0,11 0,07 0,08 0,11 0,15 3,02%

NOx 41,38 54,76 31,70 39,68 51,81 72,66 2,86%

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

80000000

90000000

100000000

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

Ano

to
ne

la
da

s 

Cenário II

Cenário IIA

Figura 6.5- Evolução das emissões de CO2 para os cenários II e IIA.

O aproveitamento integral da co-geração de eletricidade neste setor permite a

economia no período de 3.1 MtEP no período. Este potencial, porém, é limitado pela

produção de clínquer e maiores teores de adições ativas ao mesmo tempo em que

representam economia de combustíveis, limitam o aproveitamento da co-geração de

energia elétrica.
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Tabela 6.7- Redução da demanda de energia por fontes e das emissões de GEE em

relação ao cenário II.

Fonte 2000 2002 2006 2010 2015

Demanda de energia final e por fontes (tEP)

Gás Natural 4752 4991 6247 8157 11440

Carvão 319915 336099 420672 549293 770413

Outras Prim. 42765 44919 56222 73412 102964

Óleo

Combustível

1516778 1606184 2010350 2625018 3681724

Eletricidade 268415 284627 345410 437816 600272

Carvão

Vegetal

245186 257534 322338 420893 590324

Outras Sec.

Pet.

-403654 -436195 -545955 -712881 -999853

Energia Final 2405441 2543114 3171269 4127687 5775508

Emissões de GEE (103 toneladas)

CO2 - comb. 6691,6 7027,7 8793,3 11481,8 16103,8

CO2 - proc. 12266,3 13241,7 16573,7 21641,2 30352,9

CO2 total 18957,9 20269,5 25367,0 33123,0 46456,7

CO 7,36 7,77 9,73 12,70 17,81

CH4 0,10 0,10 0,13 0,17 0,23

NOx 49,27 52,05 65,15 85,06 119,31
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Figura 6.6- Conservação de energia do cenário de abatimento de potencial técnico de

alto crescimento em anos selecionados.
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6.2.2- CENÁRIOS DE ABATIMENTO DE POTENCIAL DE MERCADO

Estes tipos de cenários de abatimento situam-se numa posição intermediária

entre os cenários de base e os de potencial técnico, conforme explicitado anteriormente.

No cenário IB a economia total de energia final no período situa-se em torno de 23.9

milhões de toneladas equivalentes de petróleo - 18.9% do total. Enquanto que a

produção física de cimento cresce à taxa média de 6.8% a.a., a demanda de energia total

apresenta crescimento de 5.1% a.a. e as emissões de CO2 de 5.0% a.a. contra 6.4% a.a. e

6.6% a.a. respectivamente no cenário I.

Neste cenário, os ganhos de eficiência obtidos contribuem para maior

eletrificação do processo e preservação de jazidas. Desta forma, a demanda de energia

elétrica cresce à 6.2% a.a. atingindo a participação de 41.5% em 2015. A economia total

resultante no período para esta fonte seria de quase 4 MtEP (ou 13.8 TWh1 )o que

corresponderia a cerca de 8.3% do total. Neste contexto, o consumo específico de

eletricidade situar-se-ia em torno de 103 kWh/ton de cimento. Adicionalmente, a co-

geração de energia elétrica representaria uma redução na demanda externa de cerca de

1.3 MtEP (4.4 TWh) no período. Quanto ao uso de carvão pelo setor, a demanda cresce

modestamente no período de 20 anos e suprido pelo carvão mineral do sul  (fábricas da

Região Sul) e carvão vegetal (indústria mineira).

Tabela 6.8- Demanda de energia por fontes para o cenário IB em anos selecionados no

período 1995-2015 (em 1000 tEP).

Fonte 1995 1998 2002 2006 2010 2015 taxa (%a.a.)

Gás Natural 5 7 8 8 10 12 4,4%

Carvão 334 472 511 561 633 789 4,4%

Lenha 2 3 3 3 4 5 4,4%

Outras Prim. 45 64 69 76 86 107 4,4%

Óleo Diesel 15 22 31 36 43 53 6,6%

Óleo Combustível 1161 1642 1766 1804 1530 1741 2,0%

Querosene 1 1 2 2 2 2 4,4%

Eletricidade 947 1258 1840 2157 2524 3146 6,2%

                                                
1 Adotando-se o fator de conversão de 0.29 tEP/MWh, segundo o MME(1996).
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Tabela 6.8 (cont.)- Demanda de energia por fontes para o cenário IB em anos

selecionados no período 1995-2015 (em 1000 tEP).

Carvão Vegetal 258 365 398 437 493 615 4,4%

Outras Sec. Pet. 16 23 59 206 740 1089 23,5%

Alcatrão 5 7 8 8 10 12 4,4%

Total 2789 3863 4693 5300 6074 7572 5,1%
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Figura 6.7- Evolução do consumo específico de energia térmica para no cenários de

abatimento (I-IB) e (II-IIB).

A melhoria observada no CEC em função do aporte de tecnologias mais

eficientes conjungado com aproveitamento do potencial máximo de adições ativas ao

cimento e ao deslocamento de cimentos tradicionais por CPIII e CPIV que atingem

juntos 32.2% do total da produção a partir de 2000, contribuem para o desempenho

observado na Figura anterior, observando-se consumo específico de 636e 450 kcal/kg

de cimento em 2015 para energia total e térmica, respectivamente. A economia total de
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energia térmica em relação ao cenário IB seria em torno de  19.6 MtEP - 23.2% de

redução na demanda acumulada.

Tabela 6.9- Emissão de GEE para o cenário IB em anos selecionados no período 1995-

2015 (valores em 103 toneladas).

Gás 1995 1998 2002 2006 2010 2015 taxa (%a.a.)

CO2 - comb. 7326 10359 11354 12576 14470 18125 4,6%

CO2 - proc. 11091 16216 17775 20849 24619 30689 5,2%

CO2 total 18417 26575 29129 33425 39089 48814 5,0%

CO 6,17 8,72 9,39 9,82 9,27 10,96 2,9%

CH4 0,08 0,12 0,13 0,13 0,13 0,15 3,1%

NOx 41,38 58,48 63,02 65,93 62,31 73,71 2,9%

As emissões de CO2  apresentam redução de cerca de 202 milhões de toneladas

no período - 22.5% a menos que o cenário I. Estes resultados permitem reduzir a

emissão específica de CO2 em cerca de 26.5% em relação ao seu cenário de base,

atingindo o valor de 0.463 ton CO2/ton de cimento em 2015. Neste ano, o teor médio de

adições ao cimento seria de 44.8%.
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Figura 6.8- Evolução das emissões de CO2 para os cenários I e IIB.
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Figura 6.9- Evolução da emissão específica de CO2 para os cenários de abatimento (I-

IB) e (II-IIB).

Tabela 6.10- Redução da demanda de energia por fontes e das emissões de GEE em

relação ao cenário I.

Fonte 2000 2002 2006 2010 2015

Demanda de energia final e por fontes (tEP)

Gás Natural 1769 2168 3112 4122 5138

Carvão 121785 148868 212317 280396 349528

Lenha 708 867 1245 1649 2055

Outras Prim. 15922 19509 28004 37099 46246

Óleo Diesel 11 13 17 21 27

Óleo

Combustível

415384 533646 893211 1654384 2228891

Querosene 354 434 622 824 1028

Eletricidade 162786 184093 206012 255899 308851

Carvão

Vegetal

91283 111853 160553 212700 265141

Outras Sec.

Pet.

-1716 -27239 -168965 -696611 -1034935

Alcatrão 1769 2168 3112 4122 5138

Energia Final 811771 1003618 1508204 2451217 3212044
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Tabela 6.10 (cont.)- Redução da demanda de energia por fontes e das emissões de GEE

em relação ao cenário I.

Emissões de GEE ( 103 toneladas)

CO2 - comb. 2578 3143 4428 5609 6904

CO2 - proc. 5354 6220 7296 8615 10739

CO2 total 7933 9363 11723 14224 17643

CO 2,21 2,80 4,48 7,61 10,08

CH4 0,03 0,04 0,06 0,10 0,13

NOx 14,82 18,75 29,98 50,95 67,47
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Figura 6.10- Evolução do potencial de conservação de energia final para anos

selecionados, para o cenário de abatimento (I-IB).

No cenário de abatimento de potencial de mercado para crescimento alto (II-

IIB), a demanda de energia final cresce à taxa de 6.7% a.a. enquanto que no cenário de

base correspondente a mesma seria de 8.1% a.a., obtendo-se uma economia de energia

entre 1995-2015 de cerca de 29.1 milhões de toneladas equivalentes de petróleo - ou

18.8% do total da energia demandada no período, o que corresponde, aproximadamente,

a 10 anos de consumo de energia no ano base.
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Tabela 6.11- Demanda de energia por fontes para o cenário IIB em anos selecionados

no período 1995-2015 (em 1000 tEP).

Fonte 1995 1998 2002 2006 2010 2015 taxa (%a.a.)

Gás Natural 5 7 8 9 12 16 6,1%

Carvão 334 442 523 614 765 1073 6,0%

Lenha 2 3 3 4 5 6 6,1%

Outras Prim. 45 60 71 83 104 146 6,1%

Óleo Diesel 15 20 32 40 52 73 8,2%

Óleo Combustível 1161 1538 1808 1971 1849 2367 3,6%

Querosene 1 1 2 2 2 3 6,1%

Eletricidade 947 1257 1884 2357 3050 4278 7,8%

Carvão Vegetal 258 341 407 478 596 836 6,1%

Outras Sec. Pet. 16 21 60 225 895 1481 25,4%

Alcatrão 5 7 8 9 12 16 6,1%

Total 2789 3696 4807 5792 7341 10296 6,7%

As medidas de conservação de eletricidade introduzidas pelo setor permitem,

neste cenário, economizar cerca de 4.6 MtEP (8.3% a menos em relação ao cenário de

base), chegando a um consumo específico de eletricidade de 103 kWh/ton cimento a

partir do ano 2000. Considerando-se o potencial de co-geração deste setor (1.6 MtEP na

demanda total acumulada) o consumo específico demandado pelo parque gerador

reduzir-se-ia para 97.0 kWh/ton cimento em 2015. O consumo específico térmico de

energia apresenta a mesma tendência numérica dos valores observados no cenário IB,

devido à natureza comum das hipóteses quanto ao uso da energia.

As emissões de CO2  apresentam redução de 23.4% do total em relação ao

cenário I, correspondendo a cerca de 245 milhões de toneladas, pelas razões já expostas

no decorrer deste capítulo. A emissão específica neste cenário atinge 0.463 ton de

CO2/ton de cimento, apresentando redução de cerca de 26.5% em relação ao cenário de

base.
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Tabela 6.12- Emissão de GEE para o cenário IIB em anos selecionados no período

1995-2015 (em 103 toneladas).

Gás 1995 1998 2002 2006 2010 2015 taxa (%a.a.)

CO2 - comb. 7326 9699 11629 13744 17487 24645 6,3%

CO2 - proc. 11091 15184 18205 22785 29752 41729 6,8%

CO2 total 18417 24883 29833 36529 47239 66373 6,6%

CO 6,17 8,16 9,62 10,73 11,20 14,91 4,5%

CH4 0,08 0,11 0,13 0,15 0,15 0,21 4,7%

NOx 41,38 54,76 64,54 72,06 75,30 100,23 4,5%

Tabela 6.13- Redução da demanda de energia por fontes e das emissões de GEE em

relação ao cenário II.

Fonte 2000 2002 2006 2010 2015

Demanda de energia final e por fontes (tEP)

Gás Natural 1950 2220 3401 4982 6987

Carvão 134222 152468 232040 338857 475265

Outras Prim. 17547 19981 30605 44834 62882

Óleo Combustível 457803 546551 976186 1999313 3030695

Eletricidade 179409 188545 225150 309252 419955

Carvão Vegetal 100605 114558 175468 257047 360521

Outras Sec. Pet. -1891 -27898 -184661 -841850 -1407234

Energia Final 894669 1028632 1648309 2962281 4367520

Emissões de GEE (103 toneladas)

CO2 - comb. 2842 3221 4839 6778 9388

CO2 - proc. 5901 6370 7973 10411 14602

CO2 total 8743 9591 12812 17189 23990

CO 2,44 2,86 4,89 9,20 13,71

CH4 0,03 0,04 0,06 0,12 0,18

NOx 16,34 19,21 32,77 61,57 91,74
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Figura 6.11- Potencial de conservação de energia final no cenário de abatimento de

potencial de mercado de crescimento alto em anos selecionados.

5.3-  COMENTÁRIOS FINAIS

Os resultados obtidos para os cenários de abatimento estão apresentados na

tabela a seguir. Em todos os cenários as taxas de crescimento de consumo de energia e

emissões de GEE são menores do que aquelas para a produção física e que o seu

crescimento no correspondente cenário de base (estes últimos não apresentados).

Tabela 6.14- Taxas de crescimento de produção física, demanda de energia e emissões

de GEE.

Cenário de Crescimento

baixo

Cenários de Crescimento

alto

Variável IA IB IIA IIB

taxa de crescimento (% a.a.)

Produção física 6.8 8.5

Demanda de energia 4.1 5.1 5.7 6.7

Emissões de GEE 2.8 5.0 4.4 6.6
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Tabela 6.14 (cont.)- Taxas de crescimento de produção física, demanda de energia e

emissões de GEE.

Variável IA IB IIA IIB

Economia de combustíveis e

emissões

Resíduos (MtEP) 9.4 6.9 10.2 8.7

Adições + tecnologia (MtEP) 24.7 11.7 29.8 10.9

Emissões de CO2 (Mt) 400 202 480 245

Economia de EE1

Ganhos de eficiência (MtEP) 5.4 3.9 6.6 4.6

Co-geração (MtEP) 2.6 1.3 3.1 4.9

Índices específicos

consumo térmico (kcal/kg) 328 450 328 450

consumo de EE - I2 (kWh/ton) 98.0 103 98 103

consumo de EE - II2 (kWh/ton) 91 91 91 91

emissão de GEE (ton/ton) 0.306 0.463 0.306 0.463

1- Energia Elétrica.
2- I e II: demandado pelo processo e pelo parque gerador, respectivamente.

A utilização de combustíveis alternativos representou, nos cenários

adotados, cerca de 20-29% da energia total conservada no período, mostrando-se numa

alternativa bastante interessante tanto para o setor quanto para o país, na medida em que

reduz a necessidade de importações de petróleo e por conseguinte, redução dos

desequilíbrios da balança comercial. No mesmo sentido, a tecnologia de via seca com

pré-calcinadores no país encontra grande potencial de aplicação já que cerca de 86% do

setor não a aplica ainda, especialmente por se tratar de tecnologia mais conveniente ao

uso de combustíveis residuais.

Em qualquer cenário que se vislumbre, a redução das emissões de CO2 são

expressivas e da ordem da centena de milhões de toneladas. Neste sentido, esta redução

é fortemente influenciada pelo aumento do teor de adições ativas, já que o principal

contribuinte é a emissão pela descarbonatação da matéria prima. O uso de combustíveis

residuais aumenta o nível de emissões por possuir maior fator de emissão específico

porém, representa economia de outros combustíveis tradicionais como o óleo

combustível e carvão.

Os ganhos de eficiência respondem pelo maior potencial para redução do

consumo específico de energia elétrica nos cenários vislumbrados, como nos mostra a
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tabela anterior. A troca de motores sobredimensionados, substituição por motores de

alto rendimento e adoção de tecnologias mais avançadas são responsáveis por esta

contribuição. Adicionalmente, a prática de co-geração industrial de energia elétrica

apesar de não permitir a auto-suficiência do setor quanto a este insumo, a partir do

regime “bottoming”, mostra-se bastante atraente por poder representar economia de

eletricidade da ordem de 14%. Entretanto, barreiras econômicas associadas ao alto

tempo de retorno em função do atual nível das tarifas impedem a difusão desta prática

que pode representar menor solicitação ao parque gerador externo.

Outro ponto a ressaltar é que o regime proposto de co-geração depende também

do nível de produção de clínquer, o que tornaria mais interessante co-gerar a partir de

menor teor de adições ativas ao cimento. Desta forma, a decisão enfrenta a questão:

conservar eletricidade ou combustível?
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7 – CONCLUSÕES

Não há dúvida  que o uso da energia é função essencial para o funcionamento da

sociedade moderna. Ao lado da eminente escassez destes recursos no futuro - embora

não sinalizada até agora - forma-se um quadro onde ações que promovam uso mais

eficiente da energia devem ser incentivadas, seja pela postergação da expansão do

parque gerador de energia, seja pela redução de impactos ambientais - locais, regionais

e globais - associados aos projetos de suprimento de energia. Entre estes impactos,

encontra-se também os efeitos das crescentes emissões de gases de efeito estufa, com

grande incerteza nos resultados, mas que devem se apresentar na forma de elevação dos

níveis dos mares, perda da biodiversidade, etc. Sobre este efeito de aprisionamento de

calor por alguns gases contidos na atmosfera e de origem antrópica deteremo-nos com

maior profundidade, em função da indústria de cimento contribuir em grande parte com

as emissões de GEE pelo mundo.

A intensificação do efeito estufa é uma questão que tem emergido muitas

preocupações por parte da comunidade científica internacional. Muito embora não

hajam respostas definitivas à extensão da influência antrópica sobre este fenômeno

natural  que propicia a existência de vida tal qual a conhecemos - em função do limitado

conhecimento acerca dos mecanismos e padrões climáticos de nosso planeta, incertezas

presentes nas medidas de variáveis correlatas tais como nível dos mares, temperatura

média global, entre outras - faz-se necessário a adoção de medidas que promovam a

redução dos níveis de emissão de gases de efeito estufa, o que gera na grande maioria

dos casos, aproveitamento racional dos recursos e melhoria na qualidade de vida e meio

ambiente.

O argumento básico para justificar ações de mitigação neste contexto de

incerteza é nos dado através de um princípio simples elaborado há alguns séculos por

Isaac Newton, correspondendo à chamada 3a. Lei de Newton: “A toda ação corresponde

uma reação”. No caso das mudanças climáticas, não necessariamente de mesma

intensidade das nossas ações. A terra é um sistema altamente não linear onde pequenas

perturbações podem induzir a variações drásticas por parte do clima, impactando os

nossos sistemas sócio-econômicos. Urge, portanto, assumirmos o compromisso de

manter a vida em equilíbrio no nosso planeta.
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Como já foi dito, a indústria de cimento é uma das maiores contribuintes

individuais às emissões destes gases - principalmente CO2 - além de grande importância

na economia de um país, por estar relacionado ao grau de infra-estrutura disponível. No

Brasil, as carências são muito grandes, de forma que há forte tendência de crescimento

da produção deste setor nos próximos anos, significando acompanhamento no

crescimento das emissões devido à queima de combustível e do processo.

A indústria brasileira de cimento busca naturalmente a otimização no uso da

energia devido ao grande peso do custo deste insumo no produto final. Entretanto, os

Choques do Petróleo ocorridos na década de 70 desempenharam especial papel na

aceleração deste processo no Brasil. Além da alta dos preços do óleo combustível, a

restrição da cota deste energético disponível para a indústria de cimento e a existência

de fontes energéticas no país favoreceram a busca pela eficiência, resultando numa

redução de demanda específica de energia térmica da ordem de 22.3% em relação ao

observado no ano de 1980. Isto permitiu a redução da participação deste setor no

consumo de energia total no setor industrial, evoluindo de 6.63% em 1980 para 4.37%

em 1996. A participação no ano anterior registrou 3.88% deste total, sendo o ano de

1996 atípico em relação aos ganhos de eficiência, mas cuja tendência é de redução

contínua.

No contexto internacional, a indústria brasileira de cimento encontra-se dentro

dos padrões internacionais quanto ao consumo de energia térmica, registrando cerca de

800 kcal/kg de clínquer em 1995. Todavia, tal dado corresponde a valores médios e

tratado, segundo SNIC (1998), “de forma confidencial por parte das empresas”. Estima-

se que este consumo se situe no Brasil entre 780-900 kcal/kg de clínquer. A divergência

encontrada nos valores fornecidos pela literatura técnica é explicada por diferenças no

poder calorífico das fontes. Segundo Santi (1997), a principal diferença entre as

empresas brasileiras e internacionais é o grau de automação das plantas, que vem

melhorando nos últimos anos.

A atualização do setor quanto à tecnologia de produção é facilitado devido à

difusão tecnológica, sem restrições, por parte dos produtores internacionais de bens de

equipamentos - não produtores de cimento, portanto, não concorrentes - e cuja

dependência do país em relação aos mesmos resultou do contexto passado de rápida

industrialização do país e ausência de capacitação nacional no projeto de fábricas de

produção de cimento.
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O potencial atualmente existente no país para a substituição do processo via

úmida por via seca é relativamente pequeno (1.80% do total da produção), de forma que

os ganhos a serem observados no consumo específico de calor para a etapa de

clinquerização deverão se dar pelo contínuo aperfeiçoamento do processo via seca

através de variantes do mesmo, como acoplamento de pré-calcinadores. Quanto a esta

tecnologia de pré-calcinação, há expressivo potencial de penetração já que apenas cerca

de 14% da capacidade instalada total a utiliza.

Desta forma, novas plantas que entrem em operação no mercado brasileiro o

farão com processo via seca. Os investimentos típicos para uma planta nova são da

ordem de US$ 150/toneladas anuais, mas os valores exatos dependerão de fatores

particulares como localização e disponibilidade de matérias-primas, por exemplo.

O modelo técnico-econômico desenvolvido para efeito desta tese é uma

ferramenta bastante útil para a projeção da demanda e emissões de energia, tendo

reproduzido dados com bastante confiabilidade, alguns com menos de 1% de desvio em

relação aos valores observados. Uma de suas principais virtudes é a segmentação e

melhor compreensão dos condicionantes da demanda de energia e das emissões de

GEE. Alternativamente, serve como base para aperfeiçoamento e expansão

considerando custos associados a cada medida. Sua limitação em capturar influência de

preços relativos pode ser contornada com estudos complementares de forma a fornecer

dados de entrada para o modelo. Outra crítica ao modelo é a não consideração das

relações inter-setoriais na economia, de forma a determinar limites mais rígidos para o

crescimento das alternativas, principalmente aquelas que envolvam materiais de outras

atividades como as adições ao cimento e combustíveis residuais.

Cabe ressaltar, porém, que tais dados não são tão facilmente disponíveis, uma

vez que as fábricas do setor os tratam como confidenciais. Um exemplo desta

dificuldade é própria agregação do PIB desta indústria dentro do Setor de Minerais

Não-Metálicos nas publicações do FIBGE, sujeitos a compromisso com sigilo de

informações. A sondagem junto a este órgão retornou a impossibilidade de fornecer

valores precisos, mas de qualquer forma, foram estimados a partir de publicações

anteriores da própria FIBGE e informações dispersas na literatura técnica. Informações

como os custos adicionais de transporte de matérias-primas para cimentos especiais,

consumo de energia elétrica adicional na moagem para produção destes cimentos, por

exemplo, fazem parte do mesmo problema.
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Os cenários de evolução adotados avaliam o potencial de redução de acordo com

a penetração gradual de tecnologias de última geração, além do aproveitamento do

potenciais de co-geração e de aumento do teor de adições ativas ao cimento. De acordo

com os resultados obtidos nas simulações, mostra-se ser possível aumentar o nível de

produção de cimento a taxas maiores do que aquelas para o consumo de energia e

emissões de gases de efeito estufa.

Apesar dos resultados acima não fornecerem valores absolutos e incontestáveis

em função das incertezas associadas quanto às variáveis, constituem-se em orientadores

de trajetórias. Estas incertezas advém principalmente das faixas em que estão

compreendidas as variáveis como o consumo específico de calor e o teor de adições por

tipo de cimento, em razão da não divulgação por parte das empresas. Cabe ressaltar que

os coeficientes de emissão de queima de combustíveis e de processo foram, sempre que

possível, calculados especificamente para a indústria brasileira de cimento.

Em que pesem as aproximações e incertezas contidas na análise, os números

obtidos nos fornecem a indicação de expressivo potencial de redução da demanda de

energia por este setor e, conseqüentemente, das emissões de CO2. Estes números

estariam nos indicando que através do aporte de tecnologias de produção mais eficientes

conjuntamente com o aumento do teor de adições, seria possível reduzir-se a demanda

por combustíveis na faixa de 10.9-24.7 MtEP, enquanto que pela utilização de

combustíveis residuais esta economia compreende-se entre 6.9-10.2 MtEP. Além disso,

vemos que existe potencial expressivo de redução de emissão de GEE pela indústria

brasileira de cimento, obtendo-se reduções entre 200-400 toneladas de CO2 e reduzindo-

se o índice de emissão específica de 0.652 ton de CO2/ton de cimento para valores

compreendidos entre 0.363-0.463 ton de CO2/ton de cimento.

O cenário de potencial técnico nos fornece resultados superestimados, uma vez

que em poucos sistemas a adoção de medidas de conservação podem ser implementadas

de forma brusca, em função de limitações quanto à disponibilidade de recursos e demais

barreiras econômicas. Ao mesmo tempo, o cenário de potencial de “mercado” aqui

adotado assumiu hipóteses de acordo com comportamentos observados tanto pela

indústria nacional quanto internacional. Provavelmente o potencial de mercado obtido

através de um estudo mais ampliado forneça perspectivas mais promissoras do que

aquelas vislumbradas pelo valor inferior das faixas de variação do potencial aqui

apresentadas.
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Apesar de não ter sido tratado dada a dificuldade de estimar dados, o setor tem

grande receptividade ao uso do gás natural considerando-o um energético conveniente à

queima no forno, uma vez que apresenta bom desempenho especialmente na

recuperação do conteúdo térmico dos gases de exaustão. A adoção deste energético

dependerá da política de utilização do gás e de seus preços. Além disso, seu uso

depende de investimentos em tecnologia industrial de utilização, como sistemas de

armazenamento, já que outra variável muito importante na escolha de fontes pelo setor é

a disponibilidade regular e assegurada de forma ao processo operar de forma contínua.

No momento, o uso exclusivo do gás natural em fornos não é viável, devido ao alto

custo do mesmo em relação ao óleo combustível e carvão1. Contudo, as perspectivas de

penetração de gás importado da Bolívia pode, nos próximos anos, promover a entrada

deste energético a preços atraentes para o uso do setor.

O uso crescente de resíduos industriais pela indústria de cimento, impulsionado

devido às restrições ambientais impostas pela lei e cuja destinação no forno apresenta-se

como alternativa aos custos de disposição em aterros ou à incineração, é favorecido uma

vez que as empresas geradoras de resíduos muitas vezes pagam às cimenteiras por um

serviço de incineração. Desta forma, o setor de cimento ainda apresenta um certo ganho

líquido financeiro na queima destes combustíveis.

Todavia, sua penetração é limitada pela influência nas propriedades do clínquer

e nas instalações, emissões de elementos tóxicos, disponibilidade local dos energéticos

a longo prazo e grau de homogeneidade. Além destes aspectos, seus maiores fatores de

emissão de carbono representam maior nível de emissões para a atmosfera com o

crescimento no uso deste tipo de combustíveis. Conforme colocado no capítulo anterior,

a sua utilização em larga escala pelo setor pode de um lado, contribuir para melhor

aproveitamento da energia no sistema econômico em geral e por outro, introduzir um

componente de emissão adicional na produção de cimento, exatamente pelo seu maior

fator de emissão.

Os cimentos com adições produzidos no país não exploram toda a sua

potencialidade de uso e constituem-se em grande alternativa para a promoção do

conteúdo de energia térmica por tonelada de cimento, podendo representar economias

                                                
1  Para Minas Gerais, o preço varia em função do volume contratado e consumido, na faixa entre

R$12.14/Gcal e R$ 24.52/Gcal, enquanto para óleo 7A este valor é de R$10.08/Gcal (Santi, 1997).
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de energia de até 645 kcal/kg de cimento no caso do CPIII. A redução das emissões irá

depender do tipo de combustível utilizado, aplicando-se o coeficiente adequado de

emissão. Todavia, o emprego de maior teor de adições ativas pode representar adicional

consumo de energia elétrica na moagem final devido à maior solicitação desta etapa de

produção do cimento.

Segundo informações colhidas junto a representantes do setor, a viabilidade

econômica desta prática é limitada pela proximidade da fábrica das matérias-primas

como escórias de alto forno - oriundas de siderúrgicas - ou pozolanas - a partir de cinzas

de termelétricas a carvão. Como resultado disto, observamos a atual estrutura de

localização e oferta de cimentos CPIII e CPIV e que dado o seu baixo valor unitário,

deve se manter.

Outro importante aspecto a ressaltar é a prática da co-geração industrial neste

setor. A partir dos índices específicos de produção do estudo da CEMIG (1992), não se

permite a auto-suficiência do setor quanto a este insumo. Dada que a tendência do

padrão tecnológico desta indústria em adotar processos mais eficientes, limita-se o

potencial de co-geração em cerca de 14% do total demandado em 1995, devido à menor

temperatura de exaustão dos gases em relação a processos mais ineficientes. Outra

barreira ao uso desta forma de energia é o elevado investimento necessário – em relação

ao retorno - para a implantação de centrais de co-geração face ao volume reduzido de

demanda de energia elétrica que inviabiliza esta operação. Todavia, a alteração do preço

da eletricidade devido à expansão do sistema gerador brasileiro via termelétrica pode

constituir-se um fator de indução à promoção da co-geração industrial, fato este

observado em países com base térmica de geração de eletricidade, como o Japão.

As ações de conservação de energia e mitigação de gases de efeito estufa devem,

portanto, dar prioridade ao aumento do teor de adições ativas e a penetração de

tecnologias mais eficientes de produção, processo natural nesta indústria. Além disso,

medidas de uso racional da energia elétrica como aporte de tecnologias mais avançadas

e co-geração diminuem a solicitação do parque gerador de eletricidade e de emissões

futuras devido à expansão via termeletricidade. Segundo os números obtidos nas

simulações, a economia total de energia elétrica situar-se-ia entre os valores de 5.2-11.5

MtEP ou 17.9-39.6 TWh.

Ressalta-se que o setor cimenteiro nacional encontra-se bem inserido quanto à

questão ambiental, estando em conformidade com a legislação pertinente a efluentes de
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impacto local emitidos pelo seu processo - material particulado, NOx, etc. Com relação

ao efeito estufa, o setor coopera com o Ministério da Ciência e da Tecnologia,

mostrando-se disposto a ajudar no que for possível. Outro aspecto positivo é a

certificação ISO 14000 por algumas empresas do setor. O uso crescente de resíduos

alternativos representa a integração ambiental do setor com outras empresas,

minimizando a necessidade de disposição dos mesmos. Estudos de eficiência do ponto

de vista do sistema econômico como um todo no aproveitamento de resíduos de outras

atividades devem ser realizados para mensurar o real ganho devido a estas emissões no

forno.
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ANEXO 1- ESTRUTURA GERAL DO MODELO MODCIM

Módulo
Macroeconômico

Taxa de crescimento do PIB

VA/PI (%)

VU (US$/ton)

Produção Física (ton)

Cenário Base Cenário Alternativo

Abatimento de emissões e demanda de
energia

+ -

Indicadores de desempenho
Base

Indicadores de desempenho
Alternativo

+ -



ESTRUTURA DO MODELO MODCIM - ESTRUTURA DE CENÁRIO

Energia Útil Total da Etapa (tEP)

Energia Útil por fonte (tEP)

Energia Útil para a etapa

Produção de  Cimento por  Processo

Produção de  Clínquer por Processo

Eficiência Energética para AD

Eficiência Energética para CP

Eficiência Energética para FM

Energia Final por Fontes para a etapa (tEP)

Produção Física (ton)

(1) Eficiência Energética da Etapa (tEP/ton cimento)

Energia Útil Total da Etapa (tEP)

Energia Útil por fonte (tEP)

Energia Final  por fontes para a Etapa (tEP)

Participação das fontes (% )

Rendimento energético das fontes (% )

(2)

Participação do Processo (% )

Teor de adições (% )

Cons. Es p. do Proc. (kcal/kg clínquer)

Participação das fontes (% )

Energia Útil por fonte (tEP)

Rendimento energético das  fontes (% )

Part. do tipo
de cimento (% )

Composição do
 produto (% )

Rendimento energético das fontes (% )

Energia Final por Fontes para a etapa (tEP)

Participação das fontes (% )

(3)



ESTRUTURA DO MODELO MODCIM - ESTRUTURA DE CENÁRIO

(CONTINUAÇÃO)

Energia Final  Total por
Fontes (tEP)

Emissões Potenciais de CO2

(ton)
Carbono armazenado

(ton)

Fatores de Emissão
(tC/TJ)

Fator de Armazenamento de
Carbono (% )

Emissões devido ao
processo de produção

Fração Oxidada (% )

razão CaO/clínquer por processo

Razão CO2/CaO

Fator de emissão por tecnologia

Produção de clínquer

Emissões reais devido aos
combustíveis

Emissões totais de CO2 (ton)

Σ Energia final por etapa

Emissões totais de gases não-
CO2

Fatores de emissão de CO, CH4

e NOx

 ETAPAS:

 (1)--Extração de matérias primas e britagem; moagem e preparação do cru e Outros usos

 (2)- Homogeneização do cru, forno de clinquerização e resfriamento

 (3)- Moagem final e acabamento do cimento
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