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Este estudo examina o impacto de uma política carbono-restritiva sobre a 

competitividade de segmentos industriais energointensivos do Brasil. Através de uma 

modelagem insumo-produto e energética, posteriormente integrada em um modelo 

híbrido, foram mensurados os impactos econômicos sobre a linha de base, e possíveis 

respostas político-industriais para mitigação dos impactos do custo carbono. Foram 

analisados os segmentos industriais que mais consomem combustíveis fósseis na 

economia brasileira, quais sejam: alimentos e bebidas; cerâmica; cimento; extrativo-

mineral; ferro-gusa e aço; ferroligas; metais não ferrosos; outras indústrias; papel e 

celulose; refino de petróleo; e têxtil. Os resultados da modelagem integrada indicaram 

que os segmentos cimenteiro, ferro-gusa e aço, ferroligas, metalurgia de metais não 

ferrosos e refino de petróleo seriam impactados, sobretudo, no que se refere à 

deterioração do seu valor adicionado, no longo prazo. Todavia, a perda de 

competitividade se restringiria aos segmentos de refino de petróleo e siderurgia, 

exigindo a adoção de mecanismos amenizatórios ao custo carbono. Neste sentido, a 

distribuição de permissões gratuitas de emissões seria eficaz somente no curto prazo, 

sendo o incentivo à adoção de tecnologias de baixo carbono preferencial e mais eficaz, 

tanto no curto quanto no longo prazo, à exceção do segmento de refino de petróleo, para 

o qual se deveria adotar uma meta diferenciada de redução de emissões de GEE. 
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This study assesses the impacts of a carbon-restrictive policy on the 

competitiveness of selected Brazilian energy-intensive industrial segments. Through a 

hybrid model (IO model plus energy model), it analyses the impacts on the baseline and 

possible industrial responses and policies to mitigate the effects of a climate policy. The 

industrial sectors investigated – food and beverages, ceramics, cement, mining and 

pelletizing, nonferrous metals, oil refining, iron and steel, ferroalloys, chemicals, pulp 

and paper, textiles, other industries– are among the largest industrial users of fossil fuels 

in the Brazilian economy. The integrated modeling results indicated that cement, pig 

iron and steel, ferroalloys, non-ferrous metallurgy and oil refining segments would be 

impacted, especially with regard to the deterioration of their value added in the long run. 

However, the loss of competitiveness would be confined to the oil refining and steel 

(ferroalloys, non-ferrous metallurgy and pig iron) industries, requiring the adoption of 

compensatory mechanisms. In this case, the distribution of free emission permits would 

be effective only in the short term, while encouraging the adoption of low-carbon 

technologies would be effective both in the short and long terms, except for the 

petroleum refining segment, for which a different GHG emission mitigation target 

should be considered. 
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1 INTRODUÇÃO 

A partir da adesão, e, sobretudo, da entrada em vigor do Protocolo de Kyoto, 

em 2005, muitos países passaram a conformar sua política climática com vistas a 

estabelecer medidas que viabilizassem o cumprimento do acordo. Os países da União 

Europeia (UE) foram precursores na adoção de uma política climática mandatória (EC, 

2007a), e de um mercado de carbono (em inglês, European Union Emission Trading 

Scheme – EU ETS). Entretanto, é fato que o efeito de qualquer tratado climático 

internacional, para fins de estabilização dos efeitos das mudanças climáticas globais 

(MCG), é limitado sem a participação dos maiores emissores de gases de efeito estufa 

(GEE). Neste caso, destacam-se China e Estados Unidos da América (EUA), que foram 

responsáveis, no ano de 2008, por cerca de 41% das emissões mundiais de GEE (IEA, 

2011, UNFCCC, 2012a).  

Ainda que persistam dúvidas no que tange à inserção destes países em um 

acordo global vinculante para o cumprimento de metas de redução das emissões, é 

perceptível sua mudança de postura a esse respeito. Junto à 17ª Conferência das Partes 

(COP17), realizada em Durban, na África do Sul, no final de 2011, estes países se 

mostraram a favor da prorrogação do Protocolo de Kyoto, até 2017 ou 2020, período a 

partir do qual assumiriam metas mandatórias de redução das emissões (IPAM, 2012, 

UNFCCC, 2012b)1. O Brasil assumiu, desde a COP15, realizada em Copenhague / 

Dinamarca, em 2009, por meio do Plano Nacional de Mudanças Climáticas (PNMC), 

metas voluntárias de mitigação para suas emissões de GEE (MMA, 2008, UNFCCC, 

2010a e 2010b).   

Em grande medida, esta mudança de postura passa pela constatação de que os 

mecanismos de flexibilização para o atendimento dos compromissos de redução de 

emissões de GEE, assumidos junto ao Protocolo de Kyoto, são insuficientes para a 

estabilização da concentração de gases poluentes na atmosfera2. Todavia, a prorrogação 

                                                 
1 Propôs-se um segundo período do Protocolo de Kyoto, que iniciaria em 1 de janeiro de 2013, e 
terminaria em 31 de dezembro de 2017, ou 31 de dezembro de 2020. Embora Japão, Canadá e Rússia 
tenham declarado que não farão parte deste segundo período do Protocolo, pretende-se aprová-lo junto à 
COP18, que será realizada no final de 2012, no Qatar (IPAM, 2012). 
2 Para tanto, o recomendado seria uma estabilização da concentração de gases poluentes na atmosfera de 
450 PPM CO2e., o que faria que com a temperatura não tivesse uma alta superior a 2°C neste século. 
Neste caso, seria preciso que as nações industrializadas (países do Anexo I) cortassem suas emissões de 
GEE entre 25% a 40%, até 2020, e entre 80% a 95% até 2050. Por sua vez, os países em desenvolvimento 



2 
 

de um acordo vinculante revela a existência de assimetrias de posicionamento 

interpaíses perante compromissos de mitigação. Partindo do princípio da 

“responsabilidade comum, mas diferenciada", e salvo algumas exceções3, de um lado se 

colocam os países desenvolvidos, favoráveis à adoção de compromissos mandatórios de 

mitigação, e de outro, alguns países em desenvolvimento, a favor da adoção de metas 

voluntárias, como é o caso do Brasil e da Índia (DALKMANN e BINSTED, 2010, 

VIOLA, 2010).  

Tal fato vem crescentemente ensejando, junto à literatura, um debate sobre os 

possíveis impactos destas assimetrias frente à economia, especificamente em termos da 

competitividade dos segmentos industriais. Estes seriam sentidos, sobretudo, junto aos 

segmentos energointensivos da indústria (BARON, 1997, HO e JORGENSEN, 1998, 

REINAUD, 2005, McKINSEY e COMPANY, 2006, STERN, 2007, CARBON 

TRUST, 2008, HO et al., 2008, ALDY e PIZER, 2009, JAMES, 2009, McKIBBIN e 

WILCOXEN, 2009, CHOI et al., 2010, MONJON e QUIRION, 2010, WANG et al., 

2011).  

Em que pese a aparente pouca relevância dos setores industriais do Brasil em 

termos de contribuição perante as emissões totais4 de GEE, a contribuição significativa 

destes no que diz respeito ao consumo total de energia final no país (aproximadamente 

36% do total em 2008) (EPE, 2009), bem como na formação do Produto Interno Bruto 

(28% no mesmo ano) (IBGE, 2011)5, demonstram que tais segmentos seriam afetados 

por metas de redução das emissões de GEE. Mais do que isso, a significante inserção de 

alguns dos segmentos industriais brasileiros no comércio exterior6, independentemente 

da posição do Brasil perante a adoção de metas mandatórias de emissões, poderia afetar 

sua competitividade no comércio internacional.    

                                                                                                                                               

(não Anexo I), deveriam adotar ações consistentes para, pelo menos, estabilizar suas emissões (IPCC, 
2007). 
3 Este é o caso, pelo lado dos países desenvolvidos, do Canadá e do Japão, que se retiraram recentemente 
do Protocolo de Kyoto. Pelo lado dos países em desenvolvimento, é o caso da China, favorável ao 
cumprimento de metas mandatórias de redução da intensidade energética a partir de 2020 (UNFCCC, 
2012b).  
4 Aproximadamente 6,1% das emissões totais de GEE do Brasil, no ano de 2005, sendo: 4,0% CO2 e 
2,1% outros gases (CH4, N2O, HFCs, NOx, entre outros) (MCT, 2010). 
5 Inclui a indústria extrativo-mineral e de transformação. Destes setores econômicos fazem parte os 
segmentos de E&P de petróleo e gás, refino de petróleo e distribuição de eletricidade, os quais no Balanço 
Energético Nacional constam do setor energético (EPE, 2009). 
6 Os segmentos de ferroligas, mineração e pelotização, ferro-gusa e aço, e de papel e celulose 
direcionaram, respectivamente, 79%, 58%, 24% e 22% de sua produção para o comércio exterior. Sob o 
ponto de vista das importações, os segmentos de mineração e pelotização, químico, metais não ferrosos e 
petróleo (extração e produção/refino) demandaram, respectivamente, 25%, 21%, 18% e 17% de insumos 
do exterior (IBGE, 2008, SECEX/MDIC, 2010a e 2010b). 
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A perda de competitividade passa pela estrutura da política de cunho climático a 

ser adotada com vista a abater emissões. Por exemplo, considerando um modelo de 

flexibilização para o cumprimento de metas de emissões que se utilize de distribuição 

de permissões gratuitas de emissões, parte-se de diferentes níveis de alocação e de 

distribuição, os quais geram excedentes e déficits de permissões, assim criando um 

mercado de carbono. Neste, sobretudo empresas de setores energointensivos precisam, 

em alguma medida, no curto prazo, adquirir permissões de emissões, para assim 

cumprirem suas metas, pois investimentos em atividades de mitigação possuem longo 

prazo de maturação (MONTGOMERY et al., 2009). No curto prazo, este “custo 

carbono” é absorvido, o que diminui a rentabilidade da indústria e/ou setor, até o ponto 

onde este é repassado aos preços finais. Neste caso, dependendo da elasticidade do 

mercado, que determinará a intensidade do efeito, o aumento de preços levaria a uma 

queda na demanda doméstica por produtos intensivos em carbono e, na inexistência de 

bens domésticos substitutos, e manutenção da renda agregada, aumentaria a procura por 

bens importados, para consumo intermediário ou final (BELTRAMELLO et al., 2012). 

Logo, ter-se-ia para países adotantes de uma política climática desta natureza uma 

queda na produção, que daria lugar à expansão na oferta de países com política 

climática mais leniente, ou inexistente (VAN ASSELT e BREWER, 2010). Ou seja, o 

abatimento de emissões de GEE no âmbito local daria lugar a um aumento global das 

emissões (ou nacional, se as metas de redução forem definidas em nível estadual) 

(ANTWEILER et al., 1998, ALDY e PIZER, 2009, WEBER e PETERS, 2009).  

De um lado, recentes pesquisas sugerem impactos modestos sobre a maioria dos 

segmentos industriais de países adotantes de regimes mandatórios de redução das 

emissões de GEE (REINAUD, 2005, McKINSEY e COMPANY, 2006, CARBON 

TRUST, 2008). Por outro lado, estudos, como os do GREEN DESIGN INSTITUTE 

(2008), HO et al. (2008), HOUSER et al. (2008), ALDY e PIZER (2009), HUFBAUER 

et al. (2009), JAMES (2009) e CHOI et al. (2010), refutam a tese de que os impactos 

sobre os segmentos industriais energointensivos seriam insignificantes. Para estes, os 

efeitos seriam pouco expressivos no longo prazo, refletindo a adaptação ao custo 

carbono, vis-à-vis, via eficientização energética e substituição de fatores de produção. 

Já, no curto prazo, os impactos seriam significativos, sobretudo sobre os custos de 

produção e valor adicionado dos segmentos cimenteiro, metalúrgico, extrativo mineral e 

de refino de petróleo. Por serem os setores que mais contribuem para as emissões do 

setor industrial, a literatura argumenta que há uma relação positiva, e crescente, entre o 
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impacto econômico da meta de redução e o nível das emissões setoriais de GEE (ALDY 

e PIZER, 2009, HUFBAUER et al., 2009, JAMES, 2009, CHOI et al., 2010). 

Diante de um cenário ainda difuso no que tange à política climática vigente pós-

Kyoto, questiona-se: i) Replica-se à indústria brasileira a constatação da literatura de 

que os segmentos industriais nacionais que mais emitem GEE são os mais impactados 

por uma política carbono-restritiva? ii) A adoção de um regime de redução das emissões 

mais ambicioso nos segmentos industriais energointensivos do Brasil afetaria, e em que 

medida, sua competitividade no comércio internacional? Em nível governamental, o 

Plano Nacional de Mudanças Climáticas (PNMC) está alinhado com a preocupação da 

perda de competitividade industrial, pois prevê uma redução nas emissões, com relação 

à projeção para 2020, de apenas 0,3% na indústria (MMA, 2008). A política climática 

brasileira objetiva, portanto, proteger a competitividade industrial, e fomentar o 

potencial custo-efetivo de redução das emissões, que se concentra, em especial, na 

agropecuária e na silvicultura.  

Portanto, esta Tese objetiva testar a hipótese de que os segmentos industriais 

energointensivos nacionais serão diferentemente afetados, em termos de sua 

competitividade, por metas hipotéticas mais restritivas de redução das emissões de 

GEE. Ademais, não necessariamente os segmentos que mais emitem, em termos 

absolutos, serão os mais impactados, pois: i) sua pujança econômica, refletida através 

do valor adicionado pela atividade produtiva, permitirá que o custo carbono, 

independentemente de quão ousada for a meta redução de emissões, seja absorvido; ii) 

ainda que o custo carbono seja representativo dentro da estrutura de custos do segmento, 

este poderá ser dissipado no caso do segmento integrar atividades à montante e à 

jusante, no caso de estes não possuírem metas de redução de emissões; iii) mesmo que 

um segmento seja significativamente impactado pelo custo carbono, a perda de 

competitividade só se fará presente se o mesmo for dependente, em sua estrutura 

produtiva, da importação de matérias-primas, e na composição de suas receitas, da 

exportação de bens e serviços. 

Assume-se, assim, uma meta mandatória de redução das emissões, partindo de 

2015, onde se deva atingir, em 2030, o mesmo nível das emissões observado em 2008. 

De fato, trata-se de uma restrição das emissões de GEE que atualmente não existe, e que 

é estabelecida meramente com o propósito de testar a hipótese de trabalho. Os 

segmentos industriais analisados serão: a) alimentos e bebidas, b) cerâmica, c) cimento, 

d) extrativo-mineral (exclusive energéticos), e) ferro-gusa e aço, f) ferroligas, g) 
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metalurgia de metais não ferrosos, h) papel e celulose, i) químico e petroquímico, j) 

outras indústrias, k) refino de petróleo, e l) têxtil.  

Trata-se uma meta significativa de redução das emissões, que embora 

compatível com os limites estabelecidos para a estabilização dos efeitos das MCG, 

dificilmente seria aceita pelos segmentos industriais. Consiste, portanto, de um cenário 

extremo construído com vistas à aplicação da metodologia proposta, sendo 

compreensível que uma meta mais leniente de mitigação, necessariamente, levaria a um 

impacto menor sobre a competitividade industrial.  

Propõe-se, para testar a hipótese formulada, respondendo ao objetivo desta Tese, 

aplicar um modelo econômico-energético integrado, comumente denominado pela 

literatura de análise insumo-produto híbrida (MILLER e BLAIR, 1985). Optou-se por 

dividir, antes de integração, a modelagem em duas partes. Inicialmente, será atualizada 

e projetada a matriz insumo-produto do Brasil, respectivamente, a partir das contas 

nacionais para o ano de 2008, e de um cenário de crescimento da economia até 2030. 

Paralelamente, serão projetados o consumo energético e as emissões na indústria 

energointensiva brasileira7. Por fim, os modelos são integrados de forma a verificar o 

impacto da política de redução das emissões de GEE sobre a competitividade industrial, 

ora compreendida como o efeito do custo carbono sobre diferentes agregados, quais 

sejam: a) custo de produção, b) valor adicionado, c) produto interno bruto, d) demanda 

final, e) exportações, f) renda e g) emprego. Por fim, partindo da linha de base dos 

impactos, verifica-se qual política é mais eficiente para a proteção da competitividade 

industrial, no caso a distribuição de permissões gratuitas de emissões, ou a concessão de 

incentivos fiscais para a adoção de atividades de baixo carbono.  

Recorrentemente têm-se utilizado matrizes insumo-produto como base para 

analisar, agregadamente, a relação entre consumo de energia e crescimento econômico 

(CASLER e BLAIR, 1997, LENZEN, 1998, YOUNG, 2000, MACHADO et al., 2001, 

LABANDEIRA e LABEAGA, 2002, MACHADO, 2002, HILGEMBERG, 2004). 

Segundo MACHADO (2002), técnicas de insumo-produto são mais adequadas para se 

empreender análises de impacto abrangentes, como é o caso em estudo nesta Tese. 

                                                 
7 Impende destacar que à exceção das emissões do processo de clinquerização, no segmento cimenteiro, 
não serão estimadas as emissões de processos. Estas são relevantes, entre outras atividades, na produção 
de cal, amônia, derivados do refino, petroquímicos. Trata-se, portanto, de testar para o segmento 
cimenteiro, em que medida as emissões de processo afetariam a competitividade industrial, ensejando 
com isso a contabilização, em estudos futuros, das emissões de processos nos demais segmentos.  
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Compreende-se como abrangente tanto a amostra analisada, quais sejam os 12 

segmentos industriais energointensivos, quanto o período de análise – 2012 a 2030.  

Particularmente extensa tem sido aplicação de matrizes insumo-produto hibridas 

para analisar o papel que o comércio internacional tem desempenhado na determinação 

do consumo de energia e das emissões de poluentes atmosféricos (BULLARD e 

HERENDEEN, 1975, HAN e LAKSHMANAN, 1994, WYCKOFF e ROOP, 1994, 

KHRUSHCH, 1996, SCHAEFFER e SÁ, 1996, YOUNG, 1996, LENZEN, 1998, 

ÖSTBLOM, 1998, WIER, 1998, PROOPS et al., 1999, WEBER, 2009, WOOD e 

LENZEN, 2009, LIU et al., 2010). Todavia, ainda é inédita a aplicação de uma 

metodologia híbrida integrada, no Brasil, para o estudo dos impactos de políticas 

climáticas sobre a competitividade de segmentos industriais energointensivos8. Mais do 

que isso, é comum somente a aplicação de uma análise híbrida, sem que haja a 

modelagem em separado da evolução do sistema econômico e energético, ora requerida 

para projetar impactos futuros de políticas carbono-restritivas, como é o caso analisado 

nesta Tese.  

A despeito da crescente aplicação de modelos de Equilíbrio Geral Computável 

(EGC) dinâmicos (GOOROOCHURN e MILNER, 2005, PALTSEV et al., 2005, TOH 

e LIN, 2005, LIANG et al., 2007, BASSI et al., 2009, FISCHER e SPRINGBORN, 

2011, SILVA e GURGEL, 2012), opta-se por modelar os impactos de uma política 

carbono-restritiva, sobre a competitividade industrial, utilizando-se uma análise insumo-

produto baseada em um modelo de EGC estático, que se adequa a análises agregadas e 

locais. De fato, o esforço da modelagem energética e econômica dessa Tese, e sua 

posterior projeção e integração, impossibilitou a incorporação dos dados a um modelo 

de EGC dinâmicos.  

No campo teórico, além da contribuição original no que se refere à proposição 

metodológica desta Tese, se deve citar a importância da atualização da matriz insumo-

produto (MIP) do Brasil, para 2008. A versão mais recente da MIP, disponibilizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que a elabora, é a de 2005. Mais 

do que isso, inexistem estudos na literatura científica que façam uma avaliação do 

impacto da adoção de uma política carbono-restritiva sobre a competitividade industrial 

do Brasil. 

                                                 
8 Menos abrangente, e focado somente no impacto econômico, SILVA e GURGEL (2012) estimaram o 
efeito da meta de redução das emissões, constante do PNMC, sobre o produto interno bruto do Brasil. 
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Sob o ponto de vista da aplicabilidade dos resultados, este estudo pode subsidiar 

os órgãos competentes (Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Minas e Energia, 

Ministério de Ciência e Tecnologia), na formulação de políticas públicas de mitigação 

das emissões de GEE. A identificação de setores potencialmente afetados, sob uma meta 

tão restritiva de redução das emissões quanto a concebida para a simulação dos 

impactos, pode auxiliar o formulador de política pública a implementar políticas 

carbono-restritivas e instrumentos de flexibilização ao cumprimento de metas. 

Este estudo também se justifica sob o ponto de vista da consolidação de uma 

estratégia industrial de longo prazo, a qual requer a adaptação a metas ambientais 

crescentes. A imposição de uma meta ousada de redução das emissões, ainda que 

desejável sob o ponto de vista ambiental enfrentará rejeição por parte dos segmentos 

produtivos, pois no curto prazo levará à perda de rentabilidade. No entanto, conforme 

destacado por PORTER e VAN DER LINDE (1995), a adaptação à regulação 

ambiental, no longo prazo, é fonte de vantagens competitivas frente a concorrentes com 

legislações mais lenientes, pois leva à inovação e, consequentemente, a ganhos de 

produtividade que mais do que compensam o custo da adaptação.  

Finalmente, impende destacar que no Programa de Planejamento Energético da 

COPPE, é inédita a elaboração de Teses/Dissertações com o escopo de analisar o 

impacto de políticas climáticas sobre a economia e a competitividade industrial. Isto, 

inclusive, explica a elaboração dos capítulos iniciais desta Tese, onde se pretende 

estabelecer bases de discussão que serão úteis não somente para a análise dos resultados 

a posteriori, mas também para trabalhos futuros no âmbito do Programa.  

Assim, esta Tese está organizada em 7 capítulos, incluindo a introdução. No 

Capítulo 2 serão analisadas as políticas já adotadas, ou em consideração, por parte da 

UE, EUA, China e Brasil, relativamente às MCG. Também serão descritos os 

instrumentos que vêm sendo utilizados com vistas a se atingir os objetivos das políticas 

climáticas. No Capítulo 3 será estabelecido o estado-da-arte da discussão dos impactos 

da aplicação de mecanismos de mitigação de emissões sobre os segmentos industriais 

energointensivos. No Capítulo 4 será realizada uma breve exposição da evolução 

econômica, energética e das emissões de GEE da indústria energointensiva brasileira no 

período 1970-2007. Em seguida, para cada um dos segmentos analisados, serão 

caracterizados os processos produtivos, bem como será descrita a evolução do uso 

energético e dos indicadores de consumo específico de energia. Por sua vez, no Capitulo 

5 serão descritos e aplicados os procedimentos metodológicos adotados para responder 
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ao objetivo da Tese. No Capitulo 6 serão discutidos os resultados da aplicação da 

metodologia, e, finalmente, no Capítulo 7, serão descritas as principais conclusões e 

algumas limitações de pesquisa, consequentemente, ensejando recomendações para 

estudos futuros. 
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2 INSTRUMENTOS E SUA APLICAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE REDUÇÃO DE EMISSÕES DE GASES DE 

EFEITO ESTUFA DA UNIÃO EUROPEIA, EUA, CHINA E BRASIL 

A partir da adesão, e, sobretudo, da entrada em vigor do Protocolo de Kyoto, 

muitos países passaram a conformar sua política climática com vistas a estabelecer 

medidas que viabilizassem o cumprimento do acordo. O Protocolo foi o primeiro acordo 

multilateral a fixar um compromisso de redução para os países desenvolvidos9 (ora 

denominados de países Anexo I) da emissão de gases de efeito estufa (GEE), e, a partir 

da sua adoção, esperava-se estabelecer um ponto de inflexão com relação às mudanças 

climáticas.  

O Protocolo entrou em vigor em fevereiro de 2005, após a sua ratificação pela 

Rússia em outubro de 2004. Antes disso, os países pertencentes à União Europeia (UE) 

já haviam estabelecido seu plano conjunto para o cumprimento das metas acordadas, 

qual seja o Programa Europeu para Mudanças Climáticas, o que fez com que crescesse a 

pressão destes países para tentar engajar os Estados Unidos da América (EUA) e a 

China em um regime climático internacional. Em grande medida, há consenso de que o 

efeito de qualquer tratado climático internacional é limitado sem a participação dos 

maiores emissores de gases de efeito estufa (GEE) (BANG et al., 2007).  

Conforme pode ser verificado junto à Tabela 1, a China já é o maior emissor de 

CO2 decorrente da queima de combustíveis para fins de geração de energia, seguido dos 

EUA e dos países da União Europeia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Não existem metas mandatórias de emissões para os países em desenvolvimento. Pelo Protocolo estes 
países são denominados países não-Anexo I. 
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Tabela 1: Emissões mundiais de CO2 decorrentes da combustão para fins de geração de 

energia (MtCO2 em 2009) 

Ranking País Emissões Anuais 
(MtCO2) 

Variação das 
Emissões (%)* 

1 China 6.877 206% 

2 EUA 4.868 7% 

3 União Europeia 3.001 -5% 

4 Rússia 1.532 -30% 

5 Índia 1.510 16% 

6 Japão 1.092 3% 

7 Canadá 520 20% 

14 Brasil 352 3% 

- Outros países (Kyoto) 1.531 -3% 

- Outros países (não Kyoto) 8.061 5% 

* Variação no período 1990-2009. 

Fonte: IEA (2011) 

Em um contexto onde há crescente reconhecimento dos países da necessidade de 

estabelecer compromissos vinculantes de mitigação de emissão de GEE, restando 

definir a partir de quando e para quem os mesmo serão aplicados, objetiva-se neste 

capítulo: 

a) Descrever os instrumentos de flexibilização que podem ser aplicados 

com vistas a se cumprir os objetivos das diferentes políticas ambientais e 

climáticas.  

b) Realizar o levantamento e a análise das pressões das políticas já adotadas 

ou em consideração, e dos instrumentos aplicados ou vislumbrados, por 

parte da UE, EUA, China e Brasil, relativamente às MCG. 

 

2.1 Instrumentos de Flexibilização ao Cumprimento dos Objetivos de Políticas 

Ambientais e Climáticas 

Desde a Revolução Industrial, até meados da década de 1970, o crescimento 

econômico se baseou na premissa de utilização indiscriminada dos recursos naturais não 

renováveis (HOBSBAWN, 1978). Neste contexto, os recursos ambientais, por serem 

considerados bens livres, não eram comercializados no mercado e, portanto, não tinham 

seu valor expresso em moeda, ou seja, não teriam preço (MACEDO, 2002). 
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Consequentemente, os recursos do meio ambiente não eram incluídos na contabilização 

dos agentes econômicos públicos ou privados e no cálculo do PIB, e assim sua possível 

escassez não gerava sinal de preço. Por este motivo, se consideravam os recursos 

naturais como fatores de produção inesgotáveis (HOBSBAWN, 1978). 

Entretanto, com o agravamento dos danos ambientais, polarizado por métodos 

produtivos baseados em recursos fósseis, a questão ambiental ganhou importância 

mundial. O alarme foi dado pelo Clube de Roma, na década de 1960, cujas 

preocupações deram origem a um cenário pessimista acerca do esgotamento dos 

recursos naturais e, portanto, dos sérios limites físicos ao crescimento econômico 

(MEADOWS et al., 1972)10. A partir dessa constatação, os pressupostos teóricos da 

economia neoclássica foram revistos, sob a égide da Economia Ambiental, ou 

Economia do Meio Ambiente. Os recursos naturais passaram a ser vistos como 

esgotáveis, e as externalidades, entre as quais tem destaque a poluição, como distúrbios 

ambientais decorrentes das imperfeições de mercado. Uma vez corrigidas essas 

imperfeições, via avanços tecnológicos, e novos preços que incorporassem os custos 

ambientais, o mercado promoveria, gradualmente, o equilíbrio das trocas entre 

economia e meio ambiente (PEARCE e TURNER, 1991).  

Para corrigir estas imperfeições do mercado sugeriram-se instrumentos 

econômicos capazes de incorporar, ao sistema de preços, os custos sociais das 

externalidades. Estes, em conjunto com os instrumentos de regulação, compõem os 

instrumentos clássicos de política ambiental.  

 

2.1.1. Instrumentos Clássicos de Política Ambiental 

A teoria econômica subjacente à proposição de políticas ambientais toma por 

base os conceitos de externalidades, custos privados e custos sociais para o 

estabelecimento de mecanismos que induzam os agentes a considerar os custos 

ambientais em suas decisões. A intenção é a de penalizar os atos poluidores, ou 

                                                 
10 De fato, a constatação de uma possível limitação ao crescimento econômico já é discutida no ano de 
1798, por Thomas Malthus, em An Essay on the Principle of Population (ROLL, 1962). Entretanto, a 
inserção da limitação dos recursos ambientais como um limite ao crescimento econômico, dentro da 
Ciência Econômica, se origina do Clube de Roma (PEARCE e TURNER, 1991). Atualmente, as 
mudanças climáticas globais centralizam, a nível mundial, a preocupação ambiental, atribuindo-se 
geralmente ao modelo econômico, baseado em consumo de recursos fósseis, sua ocorrência (STERN, 
2007).  
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degradadores, e premiar ações que reduzam, ou eliminem, a poluição e a degradação 

(MACEDO, 2002). 

Os instrumentos clássicos de política ambiental podem ser classificados como 

econômicos (mercado), ou de comando e controle (regulação) (PEARCE e TURNER, 

1991, SEROA DA MOTTA, 1996, IPCC, 1996, SEROA DA MOTTA e YOUNG, 

1997). Os instrumentos caracterizam-se como econômicos quando afetam o cálculo de 

custos e benefícios das atividades, influindo sobre o processo decisório no sentido de 

produzir melhorias na qualidade ambiental. Comparativamente aos mecanismos 

regulatórios, os instrumentos econômicos têm a seu favor a flexibilidade permitida aos 

agentes poluidores. Isto é, procuram assegurar-lhes total liberdade para escolher, 

economicamente, a melhor alternativa para alcançar os objetivos de melhoria da 

qualidade ambiental mediante a seleção da tecnologia a ser adotada e do momento de 

sua implantação (THOMAS e CALLAN, 2010). Por sua vez, quando o agente regulador 

especifica os procedimentos a serem seguidos pelos poluidores, essa iniciativa é 

tipicamente do tipo comando e controle. Entretanto, a política reguladora pode apenas 

definir os limites de poluição, deixando ao poluidor a escolha da metodologia e 

tecnologia mais adequadas para alcance das metas. Essa flexibilização permite que 

entrem em ação as variáveis econômicas no processo decisório, induzindo o poluidor a 

escolher a solução mais eficiente, comparando custos e benefícios. Em geral, um 

instrumento econômico é utilizado com vistas a cumprir uma determinação de comando 

e controle (PEARCE e TURNER, 1997). 

HANNEMAN (1995), ALMEIDA (1998), BOHRINGER (2002), 

HARRINGTON e MORGENSTERN (2004) e THOMAS e CALLAN (2010) propõem 

uma classificação para os instrumentos econômicos e de comando e controle, conforme 

a Tabela 2 e a Tabela 3. Neste caso, os instrumentos podem ser classificados segundo 

sua tipologia, e no caso dos econômicos, têm-se: a) taxas, as quais podem incidir sobre 

efluentes, usuários e produtos, b) subsídios, expressos através de subvenções, 

empréstimos subsidiados e incentivos fiscais, e c) instrumentos de criação de mercado, 

entre os quais licenças negociáveis de poluição, seguro ambiental obrigatório e 

sustentação de mercados. 

Os instrumentos econômicos atuam no sentido de alterar o preço (custo) de 

utilização de um recurso, internalizando as externalidades e afetando o seu nível de 

utilização (demanda). Esses instrumentos conferem ao poluidor, ou ao usuário do 

recurso, a flexibilidade para selecionar a opção de produção, ou de consumo, que 
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minimize o custo social para atingir um nível determinado de qualidade ambiental 

(SEROA DA MOTTA et.al. 1996). Por meio deles, os custos de uso dos recursos 

ambientais são arcados por aqueles que os consomem, pagando por cada unidade usada 

do recurso. Isto significa dizer que o poluidor terá um custo adicional (ou incentivo 

adicional) por unidade produzida, tendo assim o poder de escolher o nível em que 

deseja produzir e, consequentemente, poluir ou degradar. 

 

Tabela 2: Categorias e descrição de instrumentos de mercado (econômicos) 

Tipo de Instrumento Descrição 

Taxas 

Sobre Efluentes 
Pagas sobre descargas no meio ambiente (ar, água, 

solo, ou geração de barulho) e baseadas na 
quantidade e/ou qualidade do efluente. 

Sobre Usuários 

Pagamentos pelos custos de tratamento público ou 
coletivo de efluentes (tarifas para tratamento de 

água, esgoto). Cobradas uniformemente ou 
diferenciadas de acordo com a quantidade de 

efluente tratado. 

Sobre Produtos 

Adições ao preço dos produtos que geram 
poluição; as primeiras (taxas sobre produto) 
propiciam um incremento de receitas para o 

governo. 

Subsídios 

Subvenções 
Formas de assistência financeira condicionadas à 

adoção de medidas antipoluição. 

Empréstimos Subsidiados 
Financiamentos de investimentos antipoluição a 

taxas de juros abaixo das de mercado. 

Incentivos Fiscais 
Depreciação acelerada ou outras formas de isenção, 
ou abatimentos de impostos em casos de adoção de 

medidas antipoluição. 

Criação de Mercado 

Licenças Negociáveis de Poluição 

Compra e venda de direitos (cotas) de poluição; 
podem ser distribuídas dentro de uma planta, de 

uma mesma empresa ou, ainda, entre várias 
empresas de uma mesma indústria. 

Seguro Ambiental Obrigatório 
Transferência da responsabilidade (pelos danos 

ambientais) do poluidor para empresas de seguros. 

Sustentação de Mercados 
Intervenção do governo via preço, a fim de 

fomentar mercados para materiais secundários 
(reciclados). 

Fonte: Elaborado a partir de HANNEMAN (1995), ALMEIDA (1998), STAVINS (2000), BOHRINGER 

(2002), HARRINGTON e MORGENSTERN (2004), e THOMAS e CALLAN (2010). 
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Já, os instrumentos de comando e controle englobam o estabelecimento e a 

imposição de padrões de poluição, controle de processos produtivos, zoneamentos, 

cotas e períodos de exploração de recursos naturais (Tabela 3). Ao contrário dos 

instrumentos econômicos, a regulação direta, na maioria dos casos11, não dá ao agente 

poluidor graus de liberdade para adaptar-se aos limites propostos, porém este pode se 

utilizar do mecanismo de mercado para atender suas prerrogativas.  

 

Tabela 3: Categorias e descrição de instrumentos de comando e controle 

Tipo de Instrumento Descrição 

Padrões 

Padrões de emissão de poluentes, padrões de 
qualidade ambiental, padrões tecnológicos 
(controle de equipamentos), especificações de 
processos e produtos (composição, durabilidade, 
etc.). 

Zoneamento 
O zoneamento fixa áreas em que não são 
permitidas certas atividades.  

Licenças 

A concessão de licenças (não comercializáveis) 
para instalação e funcionamento visa restringir as 
atividades a determinadas áreas e/ou a certos 
períodos do dia, de acordo com a quantidade de 
efluente tratado. 

Cotas 
Cotas (não comercializáveis) de extração de 
recursos naturais. 

Fonte: Elaborado a partir de HANNEMAN (1995), ALMEIDA (1998), BOHRINGER (2002), 

HARRINGTON e MORGENSTERN (2004), e THOMAS e CALLAN (2010). 

 

Diante do compromisso assumido pelos países, perante o Protocolo de Kyoto, de 

metas de redução das emissões de GEE, diferentes foram os mecanismos aventados para 

atingi-las. De fato, os pressupostos destes instrumentos derivam dos instrumentos de 

política ambiental, porém tendo como foco, especificamente, a mitigação das emissões 

                                                 
11 Determinadas resoluções, tal qual a Resolução CONAMA Nº 430/2011, que dispõe sobre as condições 
e padrões de lançamento de efluentes, dão certo grau de liberdade ao agente poluidor para se adequar aos 
limites/padrões vigentes. Na referida resolução, por exemplo, em seu Artigo 6º, permite-se 
excepcionalmente, e em caráter temporário, o lançamento de efluentes em desacordo com as condições e 
padrões estabelecidos nesta Resolução, desde que observados os seguintes requisitos: i) comprovação de 
relevante interesse público, devidamente motivado; ii) atendimento ao enquadramento do corpo receptor e 
às metas intermediárias e finais, progressivas e obrigatórias; iii) realização  de  estudo  ambiental  
tecnicamente  adequado,  às  expensas  do empreendedor responsável pelo lançamento; iv) 
estabelecimento de tratamento e exigências para este lançamento; v) fixação  de prazo  máximo  para  o 
lançamento,  prorrogável  a  critério  do órgão ambiental  competente,  enquanto  durar  a  situação  que  
justificou  a  excepcionalidade  aos  limites estabelecidos nesta norma; e vi) estabelecimento  de  medidas  
que  visem  neutralizar  os  eventuais  efeitos  do lançamento excepcional (MMA, 2011). 
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de GEE. Na próxima seção, se passam a descrever as diferentes concepções destas 

ferramentas, as quais são atualmente empregadas e/ou tem sua utilização prevista, 

respectivamente, nos países da UE, nos EUA, na China e no Brasil.  

 

2.1.2. Instrumentos de Mitigação às Emissões de GEE 

Além do esforço doméstico de controle das emissões pelos países Anexo I, que 

inclui especialmente políticas de incentivos a iniciativas que permitam mitigar emissões 

de gases poluentes, desde sua concepção, o Protocolo previu a utilização de três 

mecanismos suplementares de flexibilização para facilitar a sua implementação 

(MAROUN, 2007). São eles: a) Comércio de permissões de emissões, b) 

Implementação conjunta (IC), e c) Mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL).  

O comércio de emissões foi criado com intuito de permitir a um país (empresa) 

Anexo I vender uma parcela de sua quota de emissão a outro país (empresa) Anexo I. O 

principal esquema de comércio de emissões atualmente em vigor é o EU ETS, que 

vigora desde 2005, e atualmente se encontra na sua Fase II, que teve início em 2008, e 

se encerrará neste ano (2012). Ou seja, coincide com o primeiro período de 

compromisso inicialmente previsto para o Protocolo de Kyoto (2008-2012)12. 

Vislumbra-se ainda uma Fase III, que irá de 2013 a 2020, na qual se continuará a cobrir 

todos os setores já abrangidos na Fase II, sendo inseridos no sistema as emissões de 

CO2 provenientes da indústria petroquímica, produção de amônia, alumínio, do setor de 

aviação e também emissões de NOx e PFC provenientes da produção de alumínio. Na 

Fase III, os Estados Membros do EU ETS terão maior flexibilidade para excluir do 

sistema pequenas instalações que emitam até 25.000 tCO2 num período de 3 anos, 

motivo pelo qual se espera cobrir 6% de fontes emissoras a mais do que na Fase II (UE, 

2010). 

A implementação conjunta (IC) permite que os países (empresas) Anexo I 

implementem projetos, com base em tecnologias limpas, no território de outros países 

Anexo I. Por este mecanismo, a redução das emissões, com relação à linha base, obtida 

nos países de origem do projeto pode ser utilizada para o abatimento de emissões a que 

                                                 
12 Decidiu-se, na 16ª Conferências das Partes (COP16), realizada em Cancún / México, em 2010, por 
meio do “Acordo de Cancún”, prorrogar os compromissos assumidos para o Protocolo de Kyoto para 
além de 2012. Posteriormente, junto à COP17, realizada em Durban / África do Sul, em 2011, decidiu-se 
pela extensão do Protocolo até 2017, ou 2020 (UNFCCC, 2012b). 
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o país de destino se comprometeu a reduzir. Neste caso, a IC tem como função: a) 

rentabilizar a opção de países desenvolvidos financiarem projetos de redução de 

emissões de GEE em outros países; b) ser o primeiro passo ao estabelecimento de um 

sistema internacional de cotas negociáveis de GEE entre partes que tenham assumido 

metas de emissões; e c) servir de elemento de rentabilização à exploração de novas 

fontes de energia.   

Finalmente, o mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL) permite que os 

países (empresas) do Anexo I financiem projetos, com base em tecnologias limpas, em 

países não-Anexo I. No caso, se a redução das emissões for adicional, pode ser abatida 

da meta do país Anexo I, ou empresa, responsável pela implementação do projeto. 

Para o IPCC (1996), uma gama maior de instrumentos econômicos poderia ser 

utilizada para atingir as metas de uma política de comando e controle, os quais seriam 

classificados segundo sua amplitude, ou âmbito. Ao nível nacional, os instrumentos 

seriam relevantes no caso do país atuar unilateralmente para reduzir suas emissões, e os 

mesmos compreenderiam subsídios, incentivos, taxas e permissões negociáveis. No 

caso da associação com outros países, via acordos internacionais, para reduzir emissões, 

poderiam ser utilizados impostos internacionais, cotas de emissões negociáveis e a IC.  

No que se refere ao nível doméstico, e especificamente aos subsídios, tem-se que 

uma atividade mitigatória poderia ser subsidiada de muitas formas, por exemplo, através 

da concessão de subsídios ao desenvolvimento de tecnologias limpas e à eficientização 

energética. Por outro lado, são muitos os países que atualmente subsidiam algumas 

atividades que emitem GEE, como por exemplo, subsídios que diminuem os preços dos 

combustíveis fósseis, os quais quando suprimidos também serviriam de incentivo à 

redução das emissões de gases poluentes (JAMES, 2009). Ainda poderia ser usado um 

sistema de taxação sobre as emissões, onde as fontes que emitem GEE pagariam um 

imposto por unidade de emissões, a qual levaria em conta o conteúdo de carbono de 

combustíveis fósseis. Finalmente, um país comprometido a limitar suas emissões 

poderia atingir este objetivo utilizando permissões negociáveis para liberações de CO2 

relacionadas, ou não, com a energia, e emissões de outros GEE. As emissões 

relacionadas com a energia seriam controladas mediante um sistema de permissões 

negociáveis para o conteúdo de carbono de combustíveis sólidos consumidos (HO et al., 

2008). Segundo esse sistema, comumente chamado de “cap-and-trade”, as atividades 

regulamentadas recebem concessões de emissões, ou podem comprá-las. Ou seja, os 
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participantes poderiam vender permissões excedentes, ou comprar permissões para 

cumprir suas metas, segundo o preço de mercado do carbono.  

Assim, tanto os impostos, quanto as permissões negociáveis, tendem a igualar o 

custo marginal da redução das emissões para todas as fontes afetadas. Embora ambos 

partam de níveis de emissões determinados pelo governo, o preço resultante difere em 

sua origem. Enquanto o imposto é dado pelo agente regulador, o preço das permissões é 

determinado pelo mercado, o que se convenciona chamar de “preço carbono”. Sob uma 

abordagem produtiva, atribui-se junto à literatura o custo incorrido com a aquisição de 

permissões de emissões, em um sistema de cap-and-trade, de “custo carbono” 

(REINAUD, 2005).  

Segundo PIZER (1997) e WITTNEBEN (2009), a diferença intrinseca aos 

mecanismos de taxação de carbono e cap-and-trade torna o primeiro mais direto, 

transparente e eficaz no objetivo de redução das emissões de GEE. Esta conclusão é 

obtida por meio da comparação dos dois sistemas considerando os seguintes pontos de 

interesse: (a) a quantidade de emissão reduzida; (b) o fluxo de receita gerada para o 

governo; (c) os custos dos sistemas para a sociedade; (d) os custos marginais da redução 

de emissão de carbono das empresas; (e) a geração de renda extra; (f) os mecanismos de 

determinação do preço; e (g) a duração e o comprometimento. Perante tais 

características, conclui-se que a taxação de carbono leva a uma redução das emissões 

com menores custos para a sociedade, pois minimiza custos de transação. Mais do que 

isso, não demanda dos agentes públicos capacitação para a governança do sistema. 

Finalmente, por não apresentar limites máximos para a redução das emissões 

(WEITZMAN, 1974 e 1978), potencialmente leva a uma mitigação maior do que a 

obtida em um sistema de cap-and-trade.  

Por sua vez, a adoção de medidas de âmbito internacional, passa pela 

constatação de que a cooperação internacional será necessária para alcançar um objetivo 

global de corte de emissões. Ao nível internacional, a taxação sobre as emissões de GEE 

poderia ser aplicada de duas formas. Os países poderiam acordar a criação de um 

organismo internacional que aplicaria uma taxação sobre as emissões de GEE aos países 

participantes, ou, cada uma das nações poderia acordar a aplicação de taxas nacionais 

comparáveis sobre as emissões de GEE. Entretanto, para harmonizar o sistema, e assim 

torná-lo eficaz, as imposições devem ser idênticas em todos os países. Devido a 

diferenças nas dotações dos recursos, hábitos de consumo, impactos sobre a mudança 

climática e outros fatores, esse tipo de imposição pode não ser o mais apropriado sob o 
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ponto de vista nacional (VIOLA, 2010). Neste caso, a negociação de limites nacionais 

de emissões de GEE poderia ser implementada, para o que se utilizaria o mecanismo de 

cotas negociáveis de emissões. Este minimizaria as diferenças de custos marginais de 

mitigação entre os países, ou seja, mediante o comércio internacional de cotas de 

emissões se diminuiria o custo de cumprir os limites nacionais de emissões, 

independentemente da designação inicial (THOMAS e CALLAN, 2010). Por fim, 

poderia se utilizar a IC entre países do Anexo I para alcançar as metas de redução 

previstas pelo Protocolo de Kyoto.  

Em suma, existe um grande debate sobre que instrumentos econômicos 

poderiam ser empregados para auxiliar o cumprimento à política de mitigação de 

emissões de GEE. STAVINS (1997 e 2000) discute as vantagens teóricas de 

instrumentos baseados no mercado, tais como taxas de carbono e sistemas de 

permissões negociáveis. Para este, no contexto doméstico americano, a concessão de 

permissões gratuitas, baseada em emissões históricas (grandfathered13) se mostraria 

como a opção preferencial no curto prazo, e a taxação de carbono seria preferível no 

longo prazo. Já, no âmbito internacional, um sistema de permissões negociáveis poderia 

prover vantagens importantes sobre instrumentos alternativos, embora seja difícil 

imaginar a constituição de uma governança institucional para gerenciar tal sistema.  

Este autor oferece tipologia semelhante ao IPCC para os instrumentos de 

implementação às metas de redução de GEE, devendo ser a comparabilidade de 

instrumentos baseada na sua adaptação às particularidades nacionais. Embora os 

critérios escolhidos sejam função do contexto socioeconômico e cultural individual, é 

provável que um destes aspectos seja considerado: a) probabilidade da meta ambiental 

ser alcançada, b) eficiência ou custo-efetividade, c) dinâmica de incentivos para a 

inovação e a difusão dos ganhos tecnológicos, d) flexibilidade e adaptabilidade à 

mudanças na tecnologia, no uso de recursos e na preferência dos consumidores, e) 

equidade distributiva e f) viabilidade em termos de implementação política e 

administrativa. Levando em conta estes diferentes critérios, podem-se utilizar 

instrumentos de política ambiental de âmbito nacional e internacional, que podem ser 

                                                 
13 Forma de cap-and-trade em que as instituições receberiam certificados gratuitamente baseados nas suas emissões 
históricas ou em projeções feitas pelas empresas, e poderiam comercializar esses certificados caso emitissem menos 
que o estabelecido (ROMAN e CARSON, 2009). 
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baseados em mecanismos comando e controle, ou econômicos (STAVINS, 1997 e 

2000).  

Ao nível dos instrumentos domésticos de comando e controle, os mecanismos 

mais frequentemente utilizados por todos os países, endereçados a uma ampla gama de 

problemas ambientais, são a fixação de padrões e a regulação direta das atividades 

individuais e das empresas. Ainda no nível doméstico, podem-se utilizar instrumentos 

baseados no mercado, os quais partem do princípio da internalização do custo da 

externalidade, o que altera o sinal de preços para garantir que os poluidores enfrentem 

incentivos diretos de custos para controlar emissões. São exemplos a taxação de 

carbono e as permissões negociáveis de emissões (Tabela 4).  

Entretanto, a adoção exclusiva de políticas domésticas é insuficiente para 

enfrentar as mudanças climáticas globais, pois a localização das emissões de GEE não 

tem efeito na distribuição global dos danos, o que exige medidas unilaterais 

(domésticas) e multilaterais (internacionais). Por outro lado, as mais diversas nações 

têm diferentes percepções às políticas de abatimento de emissões de GEE. De fato, 

alguns países (i.e: Canadá e Rússia) não necessariamente teriam incentivos a controlar 

suas emissões, pois no curto prazo poderiam se beneficiar do aquecimento global, por 

exemplo, através do incremento à agricultura decorrente do crescimento das 

temperaturas e da precipitação. Assim, para alguns países, os custos de controle podem 

exceder aos benefícios. Isto significa que o êxito um acordo internacional precisa incluir 

um mecanismo de transferência de ganhos a países que não se beneficiariam ao aderir 

ao acordo. Este é um desafio central para qualquer instrumento de política internacional, 

que é alocar responsabilidade entre nações (STAVINS, 1997, ALDY e PIZER, 2009, 

WTO, 2009). 

Seguindo esta orientação, é concebível que uma política de comando e controle, 

possa ser empregada entre países que participam de um acordo internacional de redução 

de emissões. Por outro lado, o sucesso de um acordo internacional passaria pela 

normalização entre os diferentes custos marginais de abatimento ao nível das nações, 

custo-efetividade a qual poderia ser alcançada através do emprego internacional de 

instrumentos baseados no mercado. Neste caso, quatro seriam as possibilidades. 

Primeiro, se os países concordarem em adotar o mesmo nível de taxação doméstica de 

carbono (taxas de carbono harmonizadas), os custos marginais de abatimento tenderiam 

a se equalizar entre os países. Segundo, a adoção de uma taxa internacional de carbono 

poderia ser empregada, com renda dela proveniente sendo alocada entre os países 
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pertencentes ao acordo. Uma terceira possibilidade seria a adoção de um sistema 

internacional de permissões negociáveis de emissões, no qual a distribuição seguiria os 

objetivos globais de emissões. Finalmente, também se poderia utilizar a IC, onde o 

esforço cooperativo de financiamento de iniciativas mitigatórias entre nações poderia 

levar ao objetivo global de redução de emissões.  

 

Tabela 4: Taxonomia de Instrumentos de Mitigação para MCG 

 Comando e Controle Econômicos (Mercado) 

Instrumentos  
Domésticos 

Padrões de Eficiência Energética Taxação de Carbono 

Proibições a Produtos Permissões Negociáveis de Emissões 

Instrumentos  
Internacionais 

Padrões Internacionais de 
Eficiência Energética 

Taxação Doméstica Harmonizada de 
Carbono 

Taxação Internacional Uniforme de 
Carbono 

Fixação de Limites Nacionais de 
Emissões 

Sistema Internacional de Permissões 
Negociáveis 

Implementação Conjunta 

Fonte: Elaborado a partir de STAVINS (1997). 

Constata-se que, ao longo da consolidação dos mecanismos de flexibilização do 

Protocolo de Kyoto, um grande número de medidas políticas poderia ser utilizado para 

tornar custo-efetiva a mitigação das emissões de GEE. As mesmas podem se distinguir 

entre medidas regulatórias, ou de comando e controle - tais como padrões e limites de 

emissões, ou incentivos econômicos - taxas, permissões negociáveis e subsídios. A 

internalização das externalidades que contribuem para as MCG, no caso da UE, e de seu 

esquema de comércio de emissões (EU ETS), e que se vislumbra para os EUA, China e 

Brasil, passa pela utilização de dois mecanismos: taxação de carbono e esquemas de 

redução e comércio de emissões de GEE (cap-and-trade).  

  

2.1.2.1. Taxação de Carbono e Cap-and-trade 

Entre os instrumentos disponíveis para mitigar as emissões de GEE, uma 

possibilidade, que vem amplamente discutida pela literatura, e adotada por muitos 

países, é o uso da taxação para por preço às emissões de CO2 na atmosfera (BRENNER 

et al., 2007, LIANG et al., 2007, FAN et al., 2009, JIANG et al., 2009, SU, 2009, 
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WTO, 2009, WANG et al., 2011). A base tributária da “taxa de carbono” são as 

emissões de CO2 relacionadas à combustão de combustíveis fósseis (que é a principal 

fonte de emissões de CO2). Esta taxa é geralmente calculada segundo o conteúdo de 

carbono de combustíveis fósseis, que são diretamente proporcionais à quantidade de 

CO2 que é produzida durante a sua combustão. A Finlândia foi o primeiro país a 

implementar a taxação de carbono14 como política de mitigação às emissões de GEE, 

em 1990, medida que foi seguida por outros sete países15, todos atualmente pertencentes 

ao EU ETS. Além disso, também tem se discutido a introdução da taxação ao nível 

estadual e municipal, sendo exemplos da sua utilização Quebec (Canadá). Finalmente, 

outros países não têm adotado taxas de carbono, explicitamente, mas as introduzido em 

conjunto a taxas sobre a energia consumida, a qual leva em conta o conteúdo de energia 

das fontes energéticas. Neste caso, busca-se promover a economia de energia e a 

eficientização energética, sendo exemplos de países que utilizam este instrumento a 

Alemanha e o Reino Unido (FAN et al., 2009).   

Outra forma de colocar um preço sobre as atividades que tenham um impacto 

negativo sobre o meio ambiente é o sistema de cap-and-trade. Neste, inicialmente são 

estabelecidos limites (cap) para as emissões de GEE16. Em seguida, de forma a 

flexibilizar o cumprimento de metas de redução das emissões de GEE, e, 

principalmente, proteger setores vulneráveis à perda de competitividade (ALDY e 

PIZER, 2009) traduz-se estes limites em emissões permitidas ou permissões para cobrir 

emissões. Finalmente, cria-se um mercado (trade17) no qual estas permissões possam ser 

transacionadas ou comercializadas a um preço de carbono dado pelo mercado. Ou seja, 

o esquema mescla a política de comando e controle, qual seja a criação de limites às 

emissões, a instrumentos econômicos, no caso a distribuição de permissões e a criação 

de um mercado para sua negociação (ALDY e PIZER, 2009, McKIBBIN e 

WILCOXEN, 2009, CHOI et al., 2010, MONJON e QUIRION, 2010). Teoricamente, o 

                                                 
14 Incidente sobre os combustíveis utilizados para o transporte e aquecimento. 
15 Suécia (1991), Noruega (1991), Dinamarca (1992), Eslovênia (1997), Itália (1999), Estônia (2000) e 
Suiça (2008). Nestes países a taxação incide, respectivamente, sobre: combustíveis fósseis; óleo e gás 
natural; carvão, óleo e gás natural; carvão; carvão, petróleo e carvão e óleo combustível utilizados para 
produção de eletricidade; combustíveis fósseis utilizados pra aquecimento.  
16 Limites estabelecidos para as empresas, setores e ou estados para emitir gases de efeito estufa.  Cada 
tonelada de CO2 emitida deve possuir um certificado. Com o passar do tempo, os limites de emissões 
permitidos se tornam cada vez mais restritos até que se chegue à meta de redução final. 
17 As instituições mais eficientes e que emitirem menos do que o permitido (menos do que a quantidade 
de certificados que possuem) podem disponibilizar esses certificados e comercializá-los.  Assim, cria-se 
um sistema que garante a redução de emissões de uma forma geral e faz com que os limites de redução 
sejam atingidos com o custo mais baixo possível para a economia. 
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preço de mercado destas permissões refletiria o custo marginal das reduções de 

emissões, assim encorajando os emissores a atenderem as metas de emissões.  

O primeiro esquema de comércio de emissões foi introduzido nos EUA, em 

1977, como mecanismo de implementação da Clean Air Act, a qual visava reduzir a 

emissão de gases poluentes em certas regiões. Nos anos seguintes, muitos outros 

programas de comércio de emissões foram criados nos EUA, incluindo provisões para 

comercialização de permissões de emissões de dióxido de enxofre (SO2) por instalações 

elétricas, com vistas a reduzir seu impacto sobre o fenômeno da chuva ácida (WTO, 

2009). O principal exemplo de esquema de comércio de emissões atualmente em vigor é 

o EU ETS, que foi introduzido em 2005, e cobre mais de 10 mil instalações de setores 

industriais responsáveis por mais de 50% das emissões da UE. Além disso, 

vislumbrava-se a adoção de um sistema similar nos EUA, o qual viria a se juntar ao EU 

ETS como principal esquema de cap-and-trade no mundo.   

Os esquemas de comércio de emissões compartilham de um número de 

características, quais sejam (NEUHOFF, 2008, WTO, 2009, ALDY e PIZER, 2009): 

a) Escopo: o esquema de comércio de emissões pode ter dois objetivos de 

metas de emissões, qual seja um nível de emissões globais (sistema de 

cap-and-trade), ou um padrão de emissão por fontes energéticas (rate-

base system). No primeiro, o governo define a quantidade máxima de 

emissão de GEE, usualmente em termos de unidades físicas, definindo a 

partir disso o período no qual as instalações deverão cumprir a meta. Para 

alcançá-la, a quantidade de permissões gratuitas distribuída é, 

geralmente, inferior ao nível histórico de emissões do setor e/ou 

instalação. A alocação gratuita vai diminuindo ao longo do tempo, com 

vistas a incentivar os agentes econômicos a adotarem medidas 

estruturantes de diminuição do impacto do custo carbono sobre suas 

atividades produtivas. Por sua vez, o governo também determinar um 

padrão de emissões para cada fonte, usualmente expresso em termos de 

permissões de emissões por unidade de produção, ou intensidade de 

emissões.  

b) Alocação de permissões de emissões: Em um sistema de comércio de 

emissões, as permissões são “moeda comum”. Geralmente, uma 

permissão dá ao seu proprietário o direito de emitir 1 (uma) tCO2e. Este é 

o caso no EU ETS, onde as companhias que mantiverem suas emissões 
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abaixo do nível de suas permissões poderão comercializar estas licenças, 

ou terão que adquiri-las, caso emitam mais do que o nível de permissões 

recebido (grandfathering). Neste caso o preço pago será o preço de 

mercado do carbono, podendo ainda a empresa, ou setor, adotar medidas 

que mitigue emissões, o que tornaria desnecessária a compra de 

permissões.  

c) Possibilidade da utilização de projetos de offsets: Offset é a porção de 

emissões que não se contabiliza no sistema de cap-and-trade, pois suas 

fontes não são consideradas no sistema. Compreendem fontes de 

emissões como fazendas, aterros-sanitários, florestas, minas de carvão e 

outras fontes que estejam localizadas fora do território delimitado para o 

sistema de cap-and-trade.  Porém, podem vir a fazer parte dele através de 

projetos específicos (projetos de offsets) que promovam a redução de 

emissões dessas fontes citadas. Sendo assim, as empresas ou instituições 

(fontes que fazem parte do sistema) podem utilizar esses certificados de 

emissões e dessa forma cumprir suas metas. Vale ressaltar que projetos 

que não provem o adicional na redução de emissões não recebem os 

certificados. Esse monitoramento deve ser muito rigoroso, pois reduções 

que ocorreriam de qualquer maneira não serão consideradas offsets.   

Como destacado por AGUIAR (2009), são várias as diferenças entre as taxas de 

carbono e os preços dos certificados de carbono dentro dos mercados de comércio de 

emissões. Primeiramente, a taxação deriva do conteúdo de carbono de um bem ou de 

um serviço e incide sobre o preço final de ambos. O valor do certificado de carbono, por 

sua vez, deriva do balanço oferta e demanda de certificados dentro de um mercado de 

comércio de emissões, onde apenas atividades produtivas são selecionadas para ter suas 

emissões limitadas. O balanço oferta e demanda dentro do mercado de comércio de 

emissões, neste sentido, não indica necessariamente o conteúdo de carbono de um 

bem/serviço. Isto ocorre, pois: 

1. Não necessariamente o aumento do custo de um processo industrial, 

devido ao mercado de comércio de emissões, será transferido ao 

consumidor final. 
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2. Nem todas as atividades/instalações industriais têm suas emissões 

limitadas no mercado de comércio de emissões. Tal limitação depende da 

alocação nacional. 

3. Os certificados de emissão podem inicialmente ser concedidos de forma 

gratuita (grandfathering) às instalações industriais. 

No contexto dos sistemas de mitigação de emissões, um grande número de 

estudos tem revelado a preocupação de que estes exporiam os setores industriais 

energointensivos à perda de competitividade no âmbito internacional. Tais desvantagens 

competitivas se dariam em função da existência de países com menor ou nenhum custo 

de mitigação de GEE (VAN ASSELT e BIERMANN, 2007, ALDY e PIZER, 2009, 

JAMES, 2009).  

Um dos instrumentos de política pública utilizável, para minimizar o efeito desta 

assimetria de políticas climáticas sobre a competitividade industrial, é a distribuição de 

permissões gratuitas de emissões. Entretanto, o montante de alocações de emissões 

gratuitas distribuídas entre os setores industriais também pode aumentar tais 

disparidades, como seria o caso do segmento de refino de petróleo nos EUA 

(MONTGOMERY et al., 2009). Assim, além de afetar o próprio setor, ao nível do 

comércio internacional, indústrias demandantes de insumos deste setor também 

poderiam ser afetadas, tendo seus custos relativos incrementados. Em tal cenário se teria 

o vazamento de emissões, ocasionado pelo deslocamento de indústrias com imposição 

de custo carbono para países com menores restrições de âmbito climático, fato o qual 

deteriora o objetivo final da política climática, que é o de mitigar emissões.  

 Em grande medida, a aplicação destes instrumentos tem sido excogitada junto às 

políticas climáticas da União Europeia, EUA, China e Brasil. A seguir são descritas as 

políticas para mudanças do clima deste(s) bloco/países. 

2.2 Política da União Europeia para MCG 

 A União Europeia (UE) é uma organização internacional constituída atualmente 

por 27 estados-membros18. A organização institucional da UE não é nem uma 

federação, como os Estados Unidos, e nem um conglomerado de países soberanos, 

                                                 
18 Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, 
Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, 
Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Romênia e Suécia. Além destas, pleiteiam sua 
inserção no Bloco Croácia, Islândia, Macedônia e Turquia (UE, 2010). 
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como as Nações Unidas. Os países membros da UE permanecem soberanos, ainda que 

parte desta soberania seja cedida às instituições supranacionais, na busca de ganhar 

força e influência mundial. Dentre estas instituições supranacionais europeias, as três 

principais que constituem os “pilares” da UE são (EC, 2007a): 

• O Parlamento Europeu, onde os cidadãos europeus elegem diretamente 

seus representantes; 

• O Conselho da União Europeia, lugar onde os países membros estão 

individualmente representados. Também é conhecido por “Conselho dos 

Ministros”; 

• A Comissão Europeia, responsável pelos interesses coletivos da UE. 

 Estas três instituições são comumente chamadas de “triângulo institucional” e 

pode-se dizer que juntas elas são responsáveis pelas leis e políticas da União Europeia. 

Em geral, é a Comissão que propõe novas leis. Mas, são o Parlamento e o Conselho que 

têm a função de sancioná-las.  A Comissão Europeia tem o papel de elaborar novas 

propostas de legislação, que são apresentadas ao Parlamento e ao Conselho Europeu. 

Ou seja, a Comissão Europeia representa e defende os interesses da Europa no seu 

conjunto, sendo independente dos governos nacionais (EC, 2007b).  

Neste contexto, as políticas relacionadas às mudanças climáticas globais (MCG) 

na UE podem ser desenvolvidas, supranacionalmente, pela Comissão Europeia, 

devendo cada país-membro adotar as medidas estabelecidas. Todavia, cada país pode 

desenvolver novas leis no âmbito nacional, desde que estas não sejam contraditórias, 

e/ou menos brandas, que as leis supranacionais.   

2.2.1. Metas, Políticas e Medidas da União Europeia para Mudanças Climáticas 

Globais 

 A principal meta da União Europeia para combater as alterações climáticas foi 

estabelecida pelo Protocolo de Kyoto, assinado em 1997, no Japão19, no âmbito da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (em inglês, United 

Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC).  Um dos princípios 

fundamentais da UNFCCC, que fundamenta o protocolo, é o da "responsabilidade 

                                                 
19 Tecnicamente, apesar de assinado em 1997, para entrar em vigor, o protocolo de Kyoto deveria ser 
ratificado por governos que juntos contabilizassem, no mínimo, 55% das emissões de CO2 mundiais 
calculados segundo os níveis de 1990. Este fato ocorreu somente em 2005, quando a Rússia, o Japão, o 
Canadá e a Nova Zelândia ratificaram o protocolo. 
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comum, mas diferenciada", que exige que os países desenvolvidos assumam a liderança 

na luta contra as alterações climáticas. Ao diferenciar os países desenvolvidos dos em 

desenvolvimento, a UNFCCC reconhece que os países industrializados: a) são 

responsáveis pela maior parte da atual concentração de GEE na atmosfera, b) possuem 

capacidade financeira e tecnológica para reduzir as suas emissões.  

Todos os países participantes da UNFCCC têm como obrigações: a) elaborar 

inventários de emissões, b) formular e implementar programas nacionais de mitigação, 

c) incentivar a inovação tecnológica, d) promover a gestão sustentável, e d) investir na 

educação e conscientização pública em relação à mudança do clima. Os participantes da 

UNFCCC se reúnem anualmente para analisar os progressos e discutir novas medidas, 

bem como para propor mecanismos para controlar as emissões de GEE. 

 O Protocolo de Kyoto, que entrou em vigor em fevereiro de 2005, foi o primeiro 

acordo multilateral a fixar um compromisso de redução de emissões de gases poluentes 

para os países desenvolvidos. O esforço de redução global das emissões de GEE20, 

estipulado pelo Protocolo, foi de pelo menos 5% abaixo do nível de 1990 para o período 

2008-2012 (calculado como uma média desses cinco anos), sendo a meta variável entre 

os países industrializados signatários. Alguns países podem aumentar as suas emissões, 

enquanto outros acordaram em reduzi-las (UNFCC, 2008).  

 Dos 12 países que aderiram à UE após a ratificação do protocolo, todos, com 

exceção de Chipre e Malta, têm metas individuais de emissão no âmbito do Protocolo.A 

Tabela 5 apresenta as metas de redução das emissões dos países da UE, onde se verifica 

a contribuição de cada país-membro da UE-15 para o objetivo coletivo de redução de 

8% das emissões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

20 O Protocolo estabelece limites para as emissões de seis gases de efeito estufa – dióxido de carbono, 
metano, óxido nitroso, hidrofluorcarbonetos, perfluorcarbonetos e hexafluoreto de enxofre. 
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Tabela 5: Metas do Protocolo de Kyoto para a UE 

UE 15 Meta Outros Países Meta 
Áustria -13% Bulgária -8% 

Bélgica -7,5% Eslováquia -8% 

Alemanha -21% Eslovênia -8% 

Dinamarca -21% Estônia -8% 

Espanha 15% Hungria -6% 

Finlândia 0% Letônia -8% 

França 0% Lituânia -8% 

Grécia 25% Polônia -6% 

Irlanda 13% República  Tcheca -8% 

Itália -6,5% Romênia -8% 

Luxemburgo -28%   

Países Baixos -6%   

Portugal 27%   

Suécia 4%   

Reino Unido -12,5%   

Fonte: UNFCC, 2008 

 

De acordo com o Protocolo, os países signatários poderão reduzir as suas 

emissões com o uso de medidas flexíveis como o Comércio de Emissões, 

Implementação Conjunta (IC) e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), ou 

com o desenvolvimento de políticas e medidas nacionais. O princípio é basear-se em 

uma redução que seja economicamente vantajosa, pois desta forma será mais custo-

efetiva (UNFCCC, 2008).  

 

2.2.1.1. Metas supranacionais da UE para MCG 

 No que se refere às metas supranacionais, tem-se o objetivo de torná-las mais 

rígidas que as estabelecidas pelo Protocolo de Kyoto. Este compromisso da UE possui 

também um interesse estratégico para os países europeus, com objetivo de limitar a 

exposição dos países à volatilidade dos preços do petróleo, haja vista que 

aproximadamente 85% do petróleo consumido na UE é importado (IEA, 2012). As 

principais metas incluem (EC, 2007a): 

• Redução de pelo menos 20% nas emissões de dióxido de carbono a partir 

de todas as fontes primárias de energia em 2020, frente aos níveis de 

1990. Busca-se ainda um acordo internacional para suceder o Protocolo 
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de Kyoto, com objetivo de atingir um corte de 30% por todos os países 

industrializados até 2020, o que foi discutido junto às COPs 15, 16 e 17, 

realizadas, respectivamente, em Copenhague / Dinamarca, Cancún / 

México e Durban / África do Sul21.  

• Redução de até 50% nas emissões de carbono a partir de fontes de 

energia primária até 2050, relativamente aos níveis de 1990; 

• Meta mínima de 20% para a utilização de energia renovável na oferta de 

energia primária até 2020; 

• Meta mínima de 10% do total de combustíveis consumidos, para o uso de 

biocombustíveis, nos veículos automotores até 2020. 

Para alcançar estas metas, as principais medidas que a Comissão Europeia 

pretende desenvolver são: 

• Utilização de veículos mais eficientes e incentivo ao transporte coletivo; 

• Normas mais rígidas para a etiquetagem de aparelhos; 

• Melhoria do desempenho energético no setor de construções; 

• Taxação para coibir o uso ineficiente de energia. 

Estas medidas ainda estão em discussão, de forma que não possuem, ainda, um 

melhor detalhamento. Assim, estas medidas podem ser vistas, apenas, como uma 

diretriz da política energética europeia. Estas diretrizes permitem identificar o foco que 

a UE pretende dar ao seu futuro energético, com maior incentivo à energia renovável, 

aos biocombustíveis e ao aumento da eficiência no uso de energia. 

  

2.2.1.2. Políticas e Medidas Supranacionais  

 Os esforços da UE para reduzir as suas emissões concentram-se, principalmente, 

nos setores energéticos, uma vez que mais de 80% das emissões de GEE da UE devem-

se a estes setores. Para identificar as políticas e medidas mais eficazes para a redução 

                                                 
21 De fato, desde a COP 11, realizada no ano de 2005, os países participantes da UNFCCC e do Protocolo 
buscam definir um regime climático pós-Kyoto. Junto à COP17 definiu-se a adoção de uma Segunda fase 
do Protocolo, que irá até 2017, ou 2020 (BINSTED, et al., 2010).  
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das emissões de GEE, foi lançado, em 2000, pela Comissão Europeia, o European 

Climate Change Programme – ECCP (UE, 2010). 

Este programa criou algumas medidas que deveriam ser estabelecidas nos 

estados-membros e algumas propostas de medidas, que serviram de base para as 

políticas climáticas internas dos estados–membros. Cabe lembrar que os estados-

membros ainda possuem a soberania para desenvolver novas políticas, ou medidas mais 

severas que a supranacional. 

No âmbito do programa, já foram identificadas mais de 30 políticas e medidas, 

das quais a maior parte já foi implementada. Até o momento, foram criados 2 programas 

de ação relativamente às MCG. O primeiro ECCP (ECCP I) foi realizado no período de 

2000 a 2004, enquanto o segundo (ECCP II), foi lançado em outubro de 2005 e ainda 

está em vigor (EC, 2007a). 

O ECCP I examinou um vasto leque de políticas setoriais e medidas com 

potencial de redução de GEE. Foram criados 11 grupos de trabalho, abrangendo as mais 

diversas áreas, com objetivo de identificar as opções e os potenciais de redução de 

emissões com base na relação custo-benefício. Entre estas pode-se citar: a) comércio de 

emissões, b) implementação conjunta (IC), c) mecanismo de desenvolvimento limpo 

(MDL), e d) oferta de energia e demanda de energia,.  

 Do programa resultaram políticas transversais, políticas focadas na oferta de 

energia e políticas focadas na demanda de energia, tendo destaque, no âmbito das 

medidas transversais, a criação do regime de comércio de emissões da UE, o EU ETS. 

As medidas adotadas pela UE com vistas a mitigar emissões de GEE prosseguiram no 

âmbito do ECCP II, lançado em outubro de 2005. Neste, vislumbrou-se tanto 

aperfeiçoar as opções existentes, quanto adicionar medidas, para reduzir as emissões de 

GEE, para o período pós-2012, focando-as sobre o EU ETS. Abrange, portanto, como 

será visto a seguir, a 2ª e a 3ª fase do EU ETS. 

2.2.1.2.1. EU ETS  

O regime entrou em operação em 2005, e consiste de um sistema de comércio de 

emissões para limitar as liberações de CO2 de 11.500 instalações dos países da UE22, 

através da atribuição de licenças de emissão pelos estados-membros (EC, 2006c). Foi o 

                                                 
22 Estas instalações representam aproximadamente 40% das emissões totais da União Europeia 
(CLIMATE STRATEGIES, 2012). A UE totalizou aproximadamente 18% das emissões totais de GEE 
medidas mundialmente para o ano de 2008 (UNFCCC, 2008). 
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segundo sistema de comercialização de emissões, lançado logo após o Chicago Climate 

Exchange (CCX) (Anexo A). 

Estabeleceu-se um limite de emissões para cada estado-membro sobre o número 

total de cotas para emissões das instalações envolvidas no esquema, baseado nas metas 

de redução de emissões dos estados-membros (Kyoto e/ou nacional). As cotas são então 

distribuídas pelos estados-membros para as instalações envolvidas. No final de cada ano 

é solicitado que as instalações garantam que suas emissões efetivas respeitaram os 

limites estabelecidos. As instalações têm a possibilidade de comprar créditos adicionais 

(caso suas emissões ultrapassem os seus limites) ou de vender seus créditos excedentes, 

alcançados pela redução de suas emissões, abaixo das metas compromissadas (EC, 

2006a). A compra e a venda dos créditos acontecem em todo o mercado europeu. Esse 

esquema de comércio permite flexibilidade no cumprimento das normas pelos 

operadores, e garante que as emissões sejam reduzidas na Europa, de acordo com o 

limite europeu. 

No âmbito do EU ETS, cada membro possui uma meta de redução que, se for 

superada, poderá gerar créditos de carbono (tCO2e) negociáveis. O esquema opera 

através do comércio e da alocação desses créditos, e permissões de emissões de GEE 

em toda a UE. Um crédito de carbono equivale à redução de emissão para a atmosfera 

de uma tonelada de CO2e. Os créditos de carbono que podem ser utilizados dentro do 

EU ETS são (EC, 2006b): 

• Unidades de Redução de Emissão (em inglês, Emissions Reduction Units 

- ERU): São os créditos provindos de projetos de implementação 

conjunta, os quais já são negociados no mercado desde 2008. 

• Permissão de Emissão da União Europeia (em inglês, European Union 

Allowance - EUA): Uma EUA, ou permissão, representa o direito de 

emitir uma tonelada de CO2e. Os estados-membros da União Europeia 

desenvolveram Planos de Alocação Nacional para o período 2005-2007, 

que designam para cada planta industrial no EU ETS uma determinada 

quantidade de permissões sem custo adicional, porém permitindo que a 

planta emita exatamente a quantidade correspondente de CO2, sem 

nenhum custo. Caso a planta emita mais do que o permitido, ela deverá 

comprar EUA de outras plantas na União Europeia que emitam menos do 

que a quantidade de permissões a elas alocadas.  
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• Certificados de redução de emissões (em inglês, Certified Emissions 

Reductions - CER): São os créditos oriundos de projetos de MDL. 

Para entender o mercado de carbono europeu é importante conhecer as 

diferenças entre estes diferentes tipos de commodities de carbono e os sistemas que as 

criam. Por um lado, EUAs são criadas por sistemas de comércio de emissões, enquanto 

que créditos de carbono (CERs e ERUs) derivam de sistemas baseados em projetos de 

mitigação de emissões de GEE (seja entre países Anexo I, ou entre países Anexo I e 

não-Anexo I), e que podem ser utilizados pelos compradores para cumprir metas de 

emissões (Carraro e Favero, 2009).   

O EU ETS foi dividido por “fases de cumprimento”. A primeira fase iniciou em 

janeiro de 2005 e encerrou em dezembro de 2007; a segunda iniciou em janeiro de 2008 

e seu término está previsto para dezembro de 2012. Ainda prevê-se uma terceira fase, 

que irá suceder o primeiro período de compromisso do Protocolo de Kyoto, a partir de 

2013.  

Na fase I do EU ETS, compreendida como uma fase de aprendizado, o único 

GEE envolvido foi o CO2. Nesta, inicialmente se alocaram permissões de emissões, 

processo o qual se deu em duas etapas (EC, 2006b; EC 2006c):  

1) Primeiramente a quantidade total de permissões foi distribuída entre 

setores abrangidos pelo mercado europeu, de acordo com as emissões 

projetadas para cada setor (por exemplo, centrais elétricas, siderúrgicas e 

empresas de cimento). 

2) Depois, as instalações receberam as alocações de acordo com a sua 

proporção dentro do total de alocações, as quais foram calculadas com 

base nos históricos de dados de emissões verificados de cada instalação 

no período de 1998 a 2003, após excluírem-se as emissões mais baixas 

do ano.  

Após a alocação das permissões, a instalação apresenta um plano de 

monitoramento e informação com a aplicação da licença. Este plano fornece 

informações sobre a forma como as emissões serão medidas e relatadas, sendo 

necessária sua aprovação pela entidade reguladora. Mais do que isso, é apresentado um 

relatório anual de emissões, o qual é verificado por um auditor independente. Este 

elabora um parecer de verificação, que é enviado para a entidade reguladora com o 

relatório anual de emissões já verificadas. Diante disso, os operadores das instalações 
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são obrigados a resgatar permissões suficientes todos os anos pelas suas emissões reais 

em relação ao ano anterior, por meio de sua conta eletrônica. No caso da verificação 

para a Fase I apontar que as permissões alocadas não foram suficientes para cobrir as 

emissões relatadas pelos operadores, as instalações recebem uma multa de €40 por 

tonelada de CO2e, que deve ser paga à entidade reguladora (esta multa aumentou para 

€100 na Fase II do programa). Finalmente, no caso de descumprimento das obrigações 

com o programa, a instalação pode ter suas atividades encerradas (EC, 2006c). 

A Fase II do EU ETS teve início em 2008, e encerrará em 2012. Inicialmente, 

seu término coincide com o final do primeiro período de compromisso de mitigação 

estabelecido pelo Protocolo de Kyoto. Vislumbrava-se que os Planos de Alocação 

Nacional (em inglês, National Allocation Plans - NAP) tivessem um importante papel 

na tentativa de solucionar os problemas enfrentados na primeira fase, o principal deles 

garantir um nível de preços de carbono compatível com a viabilização de investimentos 

em atividades de baixo carbono (EC, 2007a). Neste sentido, convém citar que, ao final 

da Fase I, os preços de carbono (EUA) alcançaram €30/tCO2, observando-se uma 

significativa queda, tanto das EUAs, quanto dos CERs, a partir do inicio da Fase II do 

EU ETS (POINT CARBON, 2010). 

As principais diferenças entre as Fases I e II do programa são o aumento das 

penalidades impostas a qualquer excesso de emissões; a possibilidade de os estados-

membros escolherem outros GEE ou outros setores (a partir de 2008); e a incapacidade 

de os estados-membros excluírem temporariamente determinadas instalações do 

programa. 

Para o período pós-2012, o Conselho Europeu de Meio Ambiente confirmou seu 

compromisso de desenvolver a Fase III do EU ETS, que vigorará entre 2013 e 2020. A 

primeira medida que se vislumbra é a redução de emissões de 21% em relação aos 

níveis de emissões do ano de 2005 (PEW CENTER, 2009).  

A Fase III continuará a cobrir todos os setores que já são cobertos até a Fase II. 

Também farão parte do sistema emissões de CO2 provenientes da indústria 

petroquímica, produção de amônia, alumínio, do setor de aviação e também emissões de 

NOx e PFC provenientes da produção de alumínio. Nesta fase, os Estados Membros do 

EU ETS terão maior flexibilidade para excluir do sistema pequenas instalações que 

emitam até 25.000 tCO2 num período de 3 anos. Sendo assim, nesta fase espera-se 

cobrir 6% de fontes emissoras a mais do que na Fase II (UE, 2010). 
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Em relação à alocação das permissões de emissões, estas serão 100% leiloadas. 

Inicialmente vislumbrava-se que o setor energético receberia 70% das permissões de 

forma gratuita em 2013, percentual este que iria se reduzindo até chegar em 2020 com 

as permissões sendo 100% obtidas via leilões. Os membros que escolhessem esta opção 

teriam que investir em melhorias na infraestrutura, e também em tecnologias limpas. 

Caso o Estado Membro não escolhesse esta opção, a aquisição de 100% das permissões 

no setor energético se daria, já em 2013, por meio de leilões. Finalmente, no que se 

refere aos setores em que ocorrem vazamentos de carbono23, 100% das permissões 

seriam alocadas de forma gratuita até 2020.  

De fato, a concessão de permissões de forma gratuita passa pela constatação de 

que o EU ETS, potencialmente, afeta a competitividade dos segmentos energointensivos 

europeus, sobretudo aqueles expostos ao comércio internacional (REINAUD, 2009). 

Exemplo disso, é o setor de refino, para o qual foram alocadas permissões gratuitas de 

150,4 MtCO2e, frente a emissões verificadas de 152,3 MtCO2e no ano de 2008. Neste 

caso, a necessidade de adquirir um pequeno montante de permissões faria com que o 

custo marginal para as refinarias, devido ao preço do carbono, fosse insignificante, o 

que não pressionaria o custo total de produção do setor, assim não o expondo à perda de 

competitividade frente a refinarias não pressionadas pelo custo carbono (CARBON 

TRUST, 2008, EC, 2009). Por outro lado, setores não expostos ao comércio 

internacional, como é o caso do setor elétrico, receberam uma quantidade inferior de 

alocações na Fase I do EU ETS, não sendo neste caso a perda de mercado proveniente 

do aumento dos custos relativos em função da necessidade de adquirir permissões, uma 

preocupação para a UE (REINAUD, 2005).  

Todavia, a persistente recessão econômica dos países da União Europeia tem 

colocado em dúvida o alcance das metas de mitigação das emissões da Fase III do EU 

ETS (CLIMATE STRATEGIES, 2012). Em grande medida, o cumprimento das metas 

passa pela realização de investimentos em atividades de baixo carbono, os quais estão 

intrinsecamente relacionados aos preços do carbono. No caso, um custo médio de 

abatimento inferior ao preço do carbono indica ao investidor que é mais barato investir 

                                                 
23 Vazamento de carbono é definido como o aumento das emissões de CO2 fora de países adotantes de 
políticas carbono-restritivas dividida pela redução das emissões nestes países (IPCC, 2006). Trata-se de 
resposta ao custo carbono, percebida através da realocação das unidades produtivas sob regime de metas 
de emissões para países com políticas climáticas mais lenientes, consequentemente, levando ao aumento 
das emissões de GEE nestes países.  
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em atividades de baixo carbono do que comprar créditos de carbono no mercado 

(McKINSEY, 2009, DE GOUVELLO, 2010, CASTELO BRANCO et al., 2011). 

Em face da retração na atividade econômica dos países da UE, sobram créditos 

de carbono no mercado, o que resulta em uma consistente queda no preço das EUAs. 

Por exemplo, quando as metas da 3ª fase do EU ETS foram estabelecidas, projetava-se 

um preço de carbono de €40/tCO2. Todavia os preços atuais (maio de 2012) encontram-

se na faixa de €7/tCO2. Segundo CLIMATE STRATEGIES (2012), o patamar corrente 

de preços de carbono já levou a uma perda de arrecadação em leilões de permissões, por 

países da UE, de aproximadamente €100 bilhões. Neste contexto, e partindo das 

estimativas de WRI (2005), DEN ELZEN et al. (2005), VATTENFALL (2006), 

McKINSEY (2009), AKIMOTO et al. (2010) e BENNACEUR e GIELEN (2010), 

somente a realização de investimentos em medidas de eficientização energética seriam 

custo-efetivas frente a este nível de preços de carbono. Tal fato reduz substancialmente 

o potencial de abatimento das instalações industriais europeias, as quais concentram 

grande parte da meta de redução de emissões de GEE do bloco econômico europeu. 

Por esse motivo tem-se sugerido, junto ao EU ETS, reduzir a distribuição de 

permissões gratuitas de emissões, com isso ampliando sua escassez no mercado e, 

consequentemente, aumentando seu preço. Ademais, sugere-se estabelecer um preço 

mínimo para o leilão de permissões de emissões (CLIMATE STRATEGIES, 2012).  

Em suma, a questão dos preços de carbono no EU ETS tem colocado dúvidas 

sobre o cumprimento das metas de redução de emissões da 3ª Fase do EU ETS, havendo 

defensores, inclusive, da prorrogação da 2ª fase até 2020. Esta incerteza perpassa o 

mercado europeu de emissões, na medida em que grande parte das economias foi direta, 

ou indiretamente afetada, pela crise econômica engendrada a partir de 2008. Sendo o 

foco a recuperação do crescimento da economia, países que anteriormente haviam 

sinalizado com a adoção de metas de redução de emissão tem abandonado essa 

discussão. Como será visto a seguir, este é o caso dos Estados Unidos da América 

(EUA). 

 

2.3 Política para Mudanças do Clima dos Estados Unidos da América (EUA) 

A partir da entrada em vigou do Protocolo de Kyoto, em fevereiro de 2005, 

aumentaram as pressões por parte dos países do Anexo I para tentar engajar os EUA em 

um regime climático internacional. Sobretudo o Governo Bush não tinha uma postura 



35 
 

proativa, especificamente no que se refere à metas carbono-restritivas, chegando 

inclusive a determinar, por esse motivo, que a Agência de Proteção Ambiental norte-

americana (EPA) rejeitasse a proposta dos EUA para o clima. Entretanto, com a eleição 

de Barack Obama à presidência dos EUA, a proposta climática foi retomada, sendo 

inclusive aprovada logo após sua posse (ROMAN e CARSON, 2009).  

Todavia, em face de inúmeros problemas enfrentados desde sua criação, entre os 

quais a crise econômica, a rejeição do partido Republicano e de segmentos da indústria, 

entre outros, a proposta norte-americana mais abrangente para o clima foi abandonada. 

Trata-se da Lei H.R.2454, que chegou a ser aprovada na Câmara de Representantes, e 

da Lei S.1733, que foi submetida ao Senado em 30 de setembro de 2009. Em grande 

medida se teve avanços somente no que se refere à regulação das emissões de GEE pela 

EPA, sendo um exemplo a recente imposição de limites às emissões para novas plantas 

termoelétricas (EPA, 2012).  

A seguir são discutidas tais políticas, ao que se precede a análise do histórico das 

propostas de legislação, e das iniciativas em vigor nos âmbitos federal, estadual e 

regional dos EUA para mitigação ás MCG.  

 

2.3.1. Políticas e Medidas Federais, Estaduais e Regionais 

2.3.1.1. Políticas e Medidas Federais  

Uma das primeiras propostas dos EUA, em nível federal, relacionadas ao clima 

foi a America´s Climate Security Act, do ano de 2007. A mesma tinha como alvo as 

instalações que utilizavam mais de cinco mil toneladas de carvão por ano; produtores e 

importadores de petróleo e de gás natural; o upstream da cadeia de refino do petróleo, 

assim como o downstream das termelétricas a carvão. Com isso tinha o objetivo de 

cobrir mais do que 80% das emissões de GEE dos EUA, tendo como meta reduzir as 

emissões americanas de 18% a 24% abaixo dos níveis de 2005 em 2020; e de 21% a 

29% abaixo dos níveis de 1990 em 2031 (THORNING, 2008).  

Já, a Low Carbon Economy Act¸ também de 2007, foi destinada a reduzir as 

emissões de GEE provenientes da produção e utilização de energia. Tinha o objetivo de 

estabelecer um sistema de cap-and-trade, com início em 2012, em moldes semelhantes, 

porém, menos ampla, à proposta enviada por Barack Obama à Câmara dos 

Representantes. Abrangia as refinarias de petróleo, as plantas de gás natural, os 
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importadores/exportadores de combustíveis fósseis, plantas a carvão, assim como o 

upstream da cadeia do petróleo e do gás natural. Pretendia cobrir mais que 85% das 

emissões de GEE dos EUA, e tinha como meta: 1) para 2020, atingir os níveis de 

emissões de 2006; 2) para 2030 os níveis de emissões de 1990; e 3) para 2050 uma meta 

de menos que 60% das emissões de 2006.  

Além destes dois projetos de Lei relacionados ao clima, foram propostas a 

Global Warming Pollution Reduction Act e a Climate Stewardship Act. No primeiro, se 

estabeleceu que os níveis de emissões de GEE devessem ser reduzidos em 2% ao ano de 

2010 a 2020, com vistas a atingir os níveis de emissões de 1990. A partir disso, em 

2030, deveriam se atingir emissões que correspondessem a 27% do volume de 1990; em 

2040 esse nível deveria ser de 53% abaixo de 1990; e, em 2050, de 80% abaixo dos 

níveis de 1990. Para tanto, deveriam ser estabelecidos padrões tanto para as emissões de 

veículos, quanto para a geração elétrica, entre outros. Já a segunda medida tinha como 

alvo as termelétricas, instalações industriais/comerciais, assim como refinadores e 

importadores de petróleo com emissão maior de 10.000 toneladas de CO2 ao ano. 

Visava com isso cobrir mais do que 85% das emissões de GEE dos EUA, tendo como 

meta atingir em 2012 os níveis de emissões de 2004, e em 2020 os níveis de 1990, 

através da troca e comércio de permissões de emissões coordenado pela EPA.  

2.3.1.2. Políticas e Medidas Estaduais 

Mesmo não existindo uma Legislação Federal relacionada à adoção de metas 

carbono-restritivas, muitos estados americanos têm adotado posturas proativas em 

relação a questões que, indiretamente, acabam levando à mitigação das emissões. Por 

exemplo, mais de 2/3 dos estados adotaram novos padrões de consumo de energia no 

setor residencial, comercial, edificações públicas, além de novos programas de 

incentivo a biocombustíveis (PEW CENTER, 2009).  

A Figura 1 indica a participação dos estados e cidades norte-americanas em 

iniciativas ligadas à preocupação com as mudanças climáticas e redução de emissões de 

GEE. 
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Figura 1: Estados e cidades que possuem iniciativas ligadas à redução de emissão de 

GEE 

Fonte: USHR, 2011. 

 

Conclui-se que a maior parte dos estados americanos (41) implementou medidas 

para fazer inventários das emissões de GEE, que é o passo inicial à adoção de metas de 

emissões. Além disso, 37 dos 50 estados estão elaborando planos para reduzir suas 

emissões. Podem-se citar outras ações específicas que são realizadas pelos estados com 

vistas a mitigar e/ou adaptar-se às MCG, quais sejam: 

• State Lead by Example Clean Energy Programs: visa à eficiência 

energética e a redução das emissões de GEE nas instalações 

governamentais – presente em 35 estados;  

• Climate Action Plans: planos de ações para alterações climáticas, 

presente em 29 estados; 

• Renewable Energy Portfolio Standards: exige que o percentual de 

energia elétrica oriunda de fontes renováveis aumente, gradativamente, 

nos leilões de energia dos estados - presente em 23 estados; 
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• Energy Efficiency Public Benefits Funds: chamados de fundos de 

benefício público, dedicados a apoiar a eficiência energética e os projetos 

de energias renováveis. Estes fundos são recolhidos através de um 

encargo sobre a conta de energia elétrica ou através contribuições 

específicas - presente em 18 estados; 

• Renewable Energy Public Benefits Funds: similar ao anterior, mas 

voltado para energia renovável - presente em 15 estados; 

• Energy Efficiency Portfolio Standards: exigem que fornecedores de 

energia elétrica atendam uma parte de sua demanda através de eficiência 

energética - presente em 10 estados; 

• Mandatory CO2 Reporting for Stationary Sources: notificação 

obrigatória de GEE para grandes instalações, com isto, as empresas são 

obrigadas a reportar suas emissões de gás carbônico (CO2), metano (CH4) 

e óxido nitroso (N2O) - presente em 5 estados; 

• Vehicle GHG Emission Standards: adotado inicialmente na Califórnia 

em 2002, com o objetivo de estabelecer regulamentos que permitam 

alcançar o máximo viável e rentável de redução de emissões de GEE 

provenientes dos veículos - presente em 11 estados; 

• Baseload Power GHG Performance Standard e Statewide GHG 

Emission Cap: este padrão de emissões Performance Standard é um 

mecanismo baseado em normas de emissões que impedem que todos os 

novos empreendimentos de geração elétrica na Califórnia tenham 

emissões superiores a uma planta de turbina a gás de ciclo combinado. 

Esse nível é estabelecido em 499 kg CO2 por MWh.  

Entre as mais diversas ações que foram mencionadas, nota-se que o estado da 

Califórnia tem o maior número de incentivos, políticas e programas relacionados às 

MCG.  Em 2006, a Califórnia tornou-se o primeiro estado norte-americano a estabelecer 

limites de emissões de gases de efeito estufa, com a chamada The Global Warming 

Solutions Act.  A meta para a Califórnia era reduzir, até 2020, 25% do nível de emissões 

de 1990, e 80% até 2050. 

Este estado fez também, em 2007, uma proposta para redução de emissões no 

setor de transportes dos EUA. A proposta feita pelo estado da Califórnia estava 

relacionada à eficiência dos carros de passeio e pequenos caminhões americanos. Esta 
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proposta havia sido feita durante o governo do Presidente Bush, e estabelecia novos 

regulamentos para emissões no setor de transportes. Ela obrigaria a indústria 

automobilística a reduzir suas emissões em aproximadamente 1/3 até o ano de 2016. Na 

prática essa proposta levaria as fábricas de automóveis a alterarem suas linhas de 

produção para que os veículos aumentassem sua eficiência (de 27 milhas/galão de 

combustível (mpg) para 35 mpg) (ROMAN e CARSON, 2009). 

Como mecanismo central do Global Warming Solutions Act, em outubro de 

2011, a Agência de Proteção Ambiental da Califórnia (em inglês, California 

Environmental Protection Agency) aprovou a regulação para criar um sistema de cap-

and-trade. Este se tornará vigente a partir de 2013, como parte do cumprimento da sua 

legislação para reduzir as emissões de GEE aos níveis de 1990 até 2020, o que 

representaria, uma redução de 15% das emissões em 2020 com relação à linha de base 

(ARB, 2011). Para tanto, estabelecem-se metas anuais de redução das emissões, quais 

sejam: a) em 2013, 2% abaixo da linha de base das emissões de 2012; b) em 2014, 2% 

abaixo das emissões da linha de base do mesmo ano; e c) entre 2015 e 2020, uma 

redução anual de 3% em relação à linha de base das emissões em cada ano (ARB, 

2011). 

O Programa cobre aproximadamente 600 instalações industriais, que são 

responsáveis por 85% das emissões de GEE, segundo níveis de 2008. Prevê-se o início 

em 2013 com a definição de metas para os segmentos de geração de eletricidade, e 

grandes instalações industriais, passando em 2015 a abranger todas as demais 

instalações industriais.  Para as maiores instalações industriais e empresas de geração de 

eletricidade, prevê-se uma distribuição de 90% de permissões gratuitas de emissões, 

percentual o qual declinará ao longo do tempo em função do cumprimento anual de 

metas de eficiência para cada instalação.    

Em suma, o sistema regulatório foi adotado em janeiro de 2012, sendo que entre 

agosto e novembro do mesmo ano ocorrerão os primeiros leilões de permissões de 

emissões e, em janeiro de 2013, o cumprimento das metas tornar-se-á mandatório. 

Trata-se da primeira iniciativa estadual norte-americana de criação de metas 

mandatórias de emissão, com flexibilização de cumprimento através de um mercado de 

carbono. Através da adoção deste mecanismo se objetiva estabelecer um sinal de preço 

para conduzir no longo prazo o investimento em combustíveis mais limpos e uso mais 

eficiente da energia.  
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2.3.1.3. Políticas e Medidas Regionais 

Além das iniciativas federais e estaduais, algumas iniciativas regionais, definidas 

por grupos de estados, também merecem destaque. Estas iniciativas regionais podem ser 

mais eficientes do que os programas estaduais, já que abrangem uma área geográfica 

mais ampla e podem eliminar a duplicação de esforços, assim como criar um ambiente 

regulador mais uniforme. Nos últimos anos, uma série de iniciativas regionais deu 

ensejo ao desenvolvimento de sistemas para reduzir as emissões CO2 de usinas elétricas, 

para aumentar a geração de energia renovável e para considerar a captura e 

armazenamento de CO2 uma opção promissora.    

Entre outras iniciativas, pode-se destacar a Western Governor´s Association 

Clean and Diversified Energy Initiative, a qual reúne 18 estados sob os objetivos de 

instalar capacidade de 30.000 MW em geração de energia limpa e de fontes 

diversificadas até 2015, e de aumentar em 20% a eficiência energética até 2020. Já a 

Climate Change Action Plan, é um plano de atividades que englobam ações para 

identificar e reduzir as emissões de GEE, dar suporte econômico em relação ao 

abastecimento de energia, e implementar medidas que visem a sustentabilidade 

ambiental e econômica, a qual abrange 6 estados americanos. Por sua vez, a Powering 

the Plains abrange 5 estados, os quais compartilham e difundem conhecimento sobre 

iniciativas voltadas à utilização de recursos renováveis, tecnologias de gaseificação de 

carvão e armazenamento geológico de CO2. 

Além dessas iniciativas regionais apresentadas, existem outras ligadas 

diretamente a sistemas regionais de cap-and-trade, quais sejam a Regional Greenhouse 

Gas Initiative (RGGI), Western Climate Initiative (WCI) e Midwestern Greenhouse Gas 

Reduction Accord (MGGRA).  

Entre estas merece destaque a RGGI, que foi o primeiro programa de cap-and-

trade dos EUA. Estabelecida em 2009, trata-se de uma iniciativa regional composta 

pelos estados de Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New 

Hampshire, New York, Rhode Island e Vermont, que visa reduzir as emissões do setor 

elétrico em 10%, com relação à linha de base, até 2018. 

Diferentemente do EU ETS, a maior parte das permissões de emissões da RGGI 

é negociada em leilões (até fevereiro de 2011, 86% das permissões de emissões foram 

negociadas por este mecanismo). Contribui para isso a adoção de um preço fixo 

“simbólico” da permissão, qual seja de US$ 2/tCO2 (RGGI, 2011).  
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No que se refere aos investimentos dos recursos acumulados junto aos leilões, 

tem-se uma destinação de 52% para ações de eficiência energética; de 14% para compra 

de permissões por empresas sem capacidade financeira; de 11% para acelerar o 

desenvolvimento de tecnologias de energias renováveis; e os 25% restantes para outros 

programas e redução e administração do Programa (RGGI, 2011). 

Assim, diante das diferentes iniciativas de âmbito federal, estadual e regional, se 

passa a discutir, especificamente, a política climática do governo Barack Obama.  

 

2.3.2. Políticas para as Mudanças do Clima na Gestão do Presidente Barack Obama 

Barack Obama em sua campanha à Presidência dos EUA enfatizou que investiria 

em medidas para promover a redução de emissões de GEE, tais como eficiência 

energética e desenvolvimento de fontes renováveis de energia. Apresentou metas como 

a redução das emissões atuais de gases de efeito estufa dos EUA em cerca de 80% até o 

ano de 2050 (PEW CENTER, 2009).   

Depois de eleito e no início de seu mandato, Obama voltou a afirmar que a 

questão das MCG seria uma de suas prioridades, já que seu país foi responsável, em 

2008, por aproximadamente 25% das emissões globais de GEE (UNFCCC, 2012a). 

Sendo assim, foi encaminhado ao Comitê de Ciência e Tecnologia da Câmara de 

Representantes do Congresso Americano essas questões. No que diz respeito ao Comitê, 

se propôs inicialmente abordar a questão das MCG com a proposta de desenvolver 

tecnologias para monitorar e reduzir as emissões de gases de efeito estufa, e 

implementar metas de redução através de sistemas de cap-and-trade. 

Segundo ROMAN e CARSON (2009), Obama considerava que políticas 

relacionadas às mudanças climáticas transformariam uma potencial ameaça à economia 

norte-americana em uma saída para ajudar o país a se recuperar da atual crise 

econômica. Portanto, a essência da política norte-americana relacionada às mudanças do 

clima era parte do plano estratégico de revitalização da economia. Todavia, como será 

visto no final desta seção, foi justamente a crise econômica o argumento utilizado tanto 

pelo Senado, quanto por diversos segmentos energointensivos da indústria dos EUA, 

para evitar que o projeto de Lei fosse votado no Senado (US SENATE, 2011).  

De fato, a experiência de estados americanos, com vistas a criar metas e 

instrumentos para mitigar emissões, como, por exemplo, a criação sistemas de cap-and-

trade estaduais e regionais (vide exemplos do RGGI e da Califórnia), embora tenha sido 
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relevante sob o ponto de vista da geração de expertise técnica, não garantiu que surgisse 

um sistema único e federal de cap-and-trade (ROMAN e CARSON, 2009). Em grande 

medida, a inércia norte-americana frente à problemática global decorreu de interesse 

político-econômico. Um expoente foi a votação e aprovação por unanimidade no 

Senado, em 1997, da Resolução Byrd-Hagel, a qual tinha como objetivo se opor a 

qualquer acordo relacionado à redução de emissões nos EUA, por acreditar que este 

prejudicaria a economia norte-americana. Outro fato marcante foi a rejeição, também no 

Senado, em 2008, da primeira Legislação que tinha como foco um sistema de cap-and-

trade, conhecida como Lieberman-Warner Cap-and-trade Bill. 

Como foi dito, o inicio da gestão do Presidente Barack Obama marcou uma 

mudança de postura do Governo frente à problemática global do clima, na medida em 

que foi elaborada uma proposta de legislação que voltou a considerar um sistema 

federal de cap-and-trade para os EUA. Os representantes Henry Waxman, democrata 

do estado da Califórnia, e Edward Markey, democrata do estado de Massachusetts, 

pertencentes ao Comitê de Energia e Comércio da Câmara de Representantes do 

Congresso, elaboraram a proposta de legislação abordando tópicos relacionados à 

energia limpa, eficiência energética e um sistema unificado de cap-and-trade para 

reduzir emissões de dióxido de carbono. Consideraram também para a elaboração dos 

termos da Lei a preocupação com aumento de custos da energia elétrica e dos derivados 

de petróleo para os consumidores e indústrias, durante o período de transição da 

economia fóssil para uma economia de fontes mais limpas de energia.  

Na próxima seção é apresentada a descrição desta proposta, intitulada Lei 

H.R.2454, ou Waxman-Markey Bill. A proposta foi posteriormente substituída, no 

Senado (US SENATE, 2011), pela Lei S.1733, todavia, a mesma será descrita segundo 

seu texto original, ou seja, conforme a versão que foi aprovada pela Câmara dos 

Representantes. 

  

2.3.2.1. Descrição da Waxman-Markey Bill 

A Waxman-Markey Bill (ou projeto de Lei H.R.2454) foi aprovada pela Câmara 

de Representantes do Congresso em 26 de Junho de 2009. A legislação tem como 

principal objetivo regular as emissões de gases de efeito nos EUA, através de 

mecanismos baseados em incentivos econômicos, programas de eficiência energética e 

mecanismos de mercado. 
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Na discussão da proposta na Câmara de Representantes, Waxman e Markey 

enfrentaram desafios políticos associados a divergências quanto à aprovação definitiva 

da Legislação que propõe um sistema de cap-and-trade para os EUA. Entre estas, a 

preocupação com um possível aumento de custos da energia elétrica e dos derivados de 

petróleo, bem como a oposição de interesses relacionados ao carvão como o estado de 

West Virginia, que é produtor de carvão mineral e emite aproximadamente 3 vezes a 

média nacional de CO2 (ROMAN e CARSON, 2009). Assim, levando em consideração 

todas essas divergências, elaboraram uma Legislação capaz de ser aprovada na Câmara 

de Representantes do Congresso Americano com 218 votos, em 26 de junho de 2009, a 

chamada American Clean Energy and Security Act of 2009, conhecida também como 

Waxman-Markey Bill.  

Em função da rejeição de parte dos representantes, fez-se necessário ceder a 

pressões, e assim fazer concessões, tais como: 

� O Plano inicial seria leiloar 100% das permissões de emissão, porém esse 

plano foi modificado e a proposta foi de alocar 85% das permissões de 

modo gratuito para as indústrias carbonointensivas, plantas de energia e 

para os estados americanos. Dos 85% das permissões gratuitas, as plantas 

de geração elétrica receberiam 35% até 2025; 

� A meta de redução de emissão de 2020 diminuiu de 20% para 17% das 

emissões medidas em 2005; 

� A meta de gerar energia a partir de fontes renováveis de 6%, em 2012, 

foi substituída pela meta de 12% em 2020; 

� Foram adicionados itens à legislação como a criação de um Fundo de 

US$ 3,5 bilhões para incentivar geração de energia a partir de fontes 

renováveis; 

� Foram impostas tarifas para importações de países que não possuíssem as 

mesmas metas de redução de emissões para 2020; 

� Permitiu-se a utilização menos rigorosa dos projetos de offsets nacionais 

em setores que não pertençam ao sistema de cap-and-trade como o setor 

da agricultura e também offsets internacionais24. 

                                                 
24 Offset diz respeito à  porção de emissões que não é contabilizada no sistema de cap-and-trade, pois suas 
fontes não são consideradas no sistema. Incluem fontes de emissões como fazendas, aterros-sanitários, 
florestas, minas de carvão e outras fontes que estejam localizadas fora do território delimitado para o 
sistema de cap-and-trade. Podem vir a fazer parte do sistema projetos específicos (projetos de offsets) 
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Considerando todas essas concessões, os autores apresentaram uma legislação 

que incluiu 5 títulos: 

1. O Título I faz referência a tópicos relacionados à eficiência energética e 

métodos de redução das emissões como (EIA, 2009): 

� Geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis de energia;  

� Desenvolvimento da tecnologia de captura e armazenamento 

geológico de CO2; 

� Estabelecimento de padrões de desempenho para novas plantas de 

energia a base de carvão; 

� Pesquisa e desenvolvimento de veículos elétricos; 

� Desenvolvimento de um smart grid; 

� Criação de um novo órgão Clean Energy Deployment Administration; 

para auxiliar o desenvolvimento das novas tecnologias e adaptação 

para as metas de redução e emissões. 

2. O Título II se refere a Programas de Eficiência Energética para veículos e 

também para edificações e para iluminação residencial e pública.   

3. O Título III é um sistema de cap-and-trade que pretendia abranger 86% 

das emissões dos EUA até 2016.  Sendo assim, foi proposta uma redução 

de 17% nas emissões de CO2, até o ano de 2020, e 83% até o ano de 

2050, ambas em relação às emissões de CO2 do ano de 2005.  Os limites 

de redução deveriam ir aumentando gradativamente no período 

estabelecido (2012-2050) (EIA, 2009).   

4 O Título IV está relacionado ao apoio aos trabalhadores e consumidores 

para prover assistência e apoiar iniciativas para adaptação para as 

restrições impostas pela legislação. 

5 O Título V diz respeito aos projetos de offsets no setor agrícola e também 

nas florestas. Além disso, também devem ser considerados os offsets 

internacionais.  Este Título está incluso no Título III que está relacionado 

ao programa de cap-and-trade. 

                                                                                                                                               

que promovam a redução adicional de emissões dessas fontes citadas. Sendo assim, as empresas ou 
instituições podem utilizar esses certificados de emissões e dessa forma cumprir suas metas. 
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No que diz respeito ao Título III da proposta de Lei descrita, dois pontos devem 

ser analisados: offsets domésticos e internacionais e a alocação de permissões gratuitas. 

Projetos de offsets seriam permitidos para que as fontes emissoras atingissem 

suas metas de redução, porém foram estabelecidos limites para utilização dos mesmos.  

O limite foi de 1 bilhão de toneladas de CO2 por ano para offsets domésticos e 1 bilhão 

de toneladas de CO2 por ano para offsets internacionais. Ademais, 500 milhões de 

toneladas de CO2 (até 50%) que fazem parte do conjunto de offsets domésticos 

poderiam ser convertidos para offset internacional chegando a um total de 1,5 milhões 

de toneladas de CO2, caso a estimativa de uso de offsets domésticos não ultrapassasse 

0,9 bilhão de tonelada. Além disso, o cap-and-trade previa padrões de emissões para 

gases HFC e também para fuligem (EIA, 2009). 

Quanto à alocação das permissões gratuitas no sistema, a Figura 2 compara as 

projeções das emissões (porcentagens das emissões totais norte-americanas) para o ano 

de 2016 com a alocação das permissões gratuitas25, tal qual proposta pela Legislação 

Waxman-Markey Bill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Cada permissão gratuita corresponde a 1 tonelada de CO2 equivalente. 
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Figura 2: Alocação das permissões gratuitas por setores, segundo a Waxman-Markey 

Bill 

Fonte: ROMAN e CARSON, 2009. 

 

Logo se depreende que a distribuição não seria feita de forma proporcional às 

emissões de cada setor. No caso do refino americano, este receberia apenas 2,25% das 

permissões gratuitas. Além disso, a Legislação propôs responsabilizar o setor não só 

pelas emissões provenientes dos processos nas instalações das refinarias, mas também 

pelas emissões provenientes da utilização dos combustíveis produzidos nas refinarias 

(API, 2009).   

As emissões atribuídas ao setor de refino representam 44% das emissões totais 

anuais dos EUA, sendo 4% provenientes das refinarias e 40% do uso por parte do 

mercado (setor transporte, indústria, serviços, etc)  dos derivados de petróleo. Logo, as 

permissões gratuitamente alocadas ao refino não seriam suficientes para cobrir as 

emissões atribuídas às refinarias. A justificativa desta sobre-atribuição de emissões ao 

refino foi relacionada à tentativa de tornar a demanda mais elástica ao aumento de 

preços dos derivados de petróleo – i.e., caso o refino não fosse capaz de reduzir as 

emissões, o valor da compra dos certificados deveria ser repassado ao preço final dos 

derivados (MIT, 2007). 

No caso das indústrias ocorreria o contrário. Essas fontes receberiam mais 

permissões que seriam necessárias para cobrir suas emissões, o que tornaria a 

distribuição desproporcional, possivelmente implicando num aumento de 
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competitividade de alguns setores industriais americanos (API, 2009). Tal fato, 

inclusive, ensejou debate na literatura, com autores mencionando que a política seria 

litigável sob as leis da Organização Mundial do Comércio (JAMES, 2009; 

MONTGOMERY et al., 2009).  

Na Tabela 6 tem-se como as permissões seriam alocadas ao longo dos anos, o 

que deixa claro que, até 2025, apenas 24% do total das permissões seriam leiloadas. A 

partir de 2030, a parcela das permissões leiloadas passaria a ser de aproximadamente 

85%. 

 

Tabela 6: Distribuição percentual de alocação das permissões (gratuitas e leiloadas) ao 

longo dos anos até 2050 

Segmento / Atividade 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Eletricidade (total) 35 35 35 0 0 0 0 0 

Gás natural 9 9 9 0 0 0 0 0 
Setor de indústrias 
energointensivas 

15 15 15 0 0 0 0 0 

Setor automotivo 3 1 1 0 0 0 0 0 

Refinarias 2 2 2 0 0 0 0 0 

Investimento CCS 2 5 5 5 5 5 5 5 

Prevenção de desmatamento 5 5 5 3 2 2 2 2 

Adaptação internacional 1 1 2 4 4 4 4 4 
Transferência de Tecnologia 

para geração de energia Limpa 
1 1 2 4 4 4 4 4 

Permissões leiloadas 27 26 24 84 85 85 85 85 

Total (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Elaboração própria a partir de MONTGOMERY et al., 2009. 

  

Além do sistema de cap-and-trade, que distribuiria alocações gratuitas até o ano 

de 2025, no Titulo III também foram considerados dois programas para compensar o 

aumento do custo de produção das indústrias energointensivas, em face da necessidade 

de compra de permissões de emissões (por exemplo, pelo setor de refino). Os 

Programas são o International Reserve Allowances Program e o Emissions Allowance 

Rebate Program.  

O primeiro programa propunha medidas de fronteira26 aos produtos importados, 

protegendo dessa forma a produção doméstica da perda de competitividade em face do 

custo do sistema de cap-and-trade. Já o segundo programa previa reembolsos 

                                                 
26 Possível taxa a ser empregada na importação de produtos com vistas a manter a competitividade das 
empresas nacionais em relação às empresas estrangeiras. Maiores detalhes sobre as medidas de fronteira 
serão discutidos junto ao Capítulo 3. 
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(incentivos) das compras de permissões de emissões para as indústrias nacionais 

pertencentes a setores industriais energointensivos. A seguir são descritos os programas 

mencionados. 

2.3.2.1.1. International Reserve Allowances Program 

As medidas de fronteira (border measures) teriam início no ano de 2020. 

Através destas, produtos importados provenientes de indústrias energointensivas de 

países com menor, ou nenhum custo de mitigação, deveriam adquirir permissões do 

International Reserve Allowances Program. Com isso, o custo dessas permissões 

aumentaria o preço dos bens importados, os equiparando em condições de 

competitividade à produção doméstica dos EUA, ou seja, protegendo a indústria 

americana de uma possível perda de competividade em face do custo carbono.  Esta 

medida deveria ser aplicada a todos os setores descritos previamente na proposta de 

legislação, a menos que o Presidente determinasse, e o Congresso concordasse que a 

medida não fosse necessária para algum setor específico. Além disso, a medida não se 

aplicaria a setores para os quais 85% das importações fossem provenientes de países 

que: 

1. Estivessem comprometidos com metas de redução de emissões de GEE 

idênticas ou mais restritas que as metas norte-americanas. 

2. Fossem participantes de algum acordo internacional setorial do qual os 

EUA também fizesse parte. 

3. Para determinado setor industrial tivessem uma energointensividade 

igual, ou menor, do que a apresentada pelo setor nos EUA. 

Ademais, as taxas não se aplicariam a produtos que fossem importados de países 

menos desenvolvidos, ou de nações com emissões que representassem menos do que 

0,5% das emissões globais de GEE, e que as importações não fossem maiores do que 

5% das importações de um setor específico americano.  

Vale ressaltar que o Programa só seria iniciado no caso da inexistência de um 

acordo multilateral sobre mudanças climáticas que estivesse em vigor até 1º de janeiro 

de 2018. Portanto, dada a prorrogação da vigência do Protocolo de Kyoto até 2020, que 

foi decidida pelas partes quando da realização da COP17 (UNFCCC, 2012), esta não 

seria uma limitação para a adoção da Lei, caso esta fosse aprovada junto ao Senado. 
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2.3.2.1.2. Emissions Allowance Rebate Program 

Esse programa considera reembolsos das compras de permissões de emissões 

para as indústrias nacionais pertencentes a setores que energointensivos: a) que emitam  

maiores quantidades de GEE; e b) que sejam vulneráveis ao comércio  internacional.  

Neste caso, o reembolso seria dado em forma de permissões de emissões 

gratuitas que em uma situação normal deveriam ser compradas. É, portanto, uma 

espécie de incentivo do governo para as indústrias que seriam impactadas pela 

legislação. Todavia, como será discutido junto ao Capítulo 3 desta Tese, a medida 

segundo a literatura poderia ser considerada como um subsídio à indústria, sendo, 

portanto, litigável segundo as normas da OMC (DEMAILLY e QUIRION, 2008)  

Na seção seguinte é apresentada a Proposta de Lei S.1733, que foi a primeira 

legislação climática elaborada, e discutida, pelo Senado dos EUA, em substituição a Lei 

H.R.2454.  

 

2.3.2.2. Descrição da Lei S.1733 

Após a aprovação da Proposta de Lei H.R.2454 na Câmara de Representantes do 

Congresso dos EUA foi elaborada uma nova proposta pelo Senado.  A senadora Barbara 

Boxer, responsável pelo Comitê de Meio Ambiente e Obras Públicas apresentou ao 

Senado, no dia 30 de setembro de 2009, uma versão inicial da proposta de Lei, 

conhecida como Kerry-Boxer Bill, ou Proposta de Lei S.1733, ora denominada Clean 

Energy Jobs and American Power Act.   

A Kerry-Boxer Bill é similar à Waxman-Markey Bill em sua estrutura. Ambas 

seguem a estrutura de títulos apresentada anteriormente. Além da estrutura, a alocação 

de permissões ocorreria da mesma forma, ou seja, a proposta de Lei S.1733 segue a 

mesma distribuição das permissões pelos setores já apresentada para a Proposta de Lei 

H.R.2454.  Ademais, nas duas propostas a imposição de limites de emissões (caps)  

seria iniciada no ano de 2012, e as metas de redução, para o período de 2030 a 2050, 

seriam idênticas. As duas propostas elegem as mesmas fontes de emissões de GEE 

(indústrias energointensivas) nas quais a legislação deve ser aplicada. No que diz 

respeito aos offsets, ambas propuseram limites que dificilmente seriam utilizados em 

sua totalidade. E, por fim, tanto a Kerry-Boxer Bill como a Waxman-Markey Bill, não 

limitam a aquisição de permissões de emissões, e propõem medidas compensatórias na 

forma do Emissions Allowance Rebate Program (EPA, 2009). 
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Por outro lado, as propostas também apresentam algumas diferenças em itens 

específicos. Na Proposta S.1733, a redução de emissões nos EUA, em 2020, deveria ser 

de 20% em relação ao nível de emissões do ano de 2005, frente aos 17%, em relação ao 

nível de 2005, da H.R.2454. Além disso, analisando os totais acumulados de emissões 

evitadas, assim como a quantidade de permissões disponíveis para ambas as propostas 

durante o período de quatro décadas, estes difeririam em 1%27 (EPA, 2009). 

Em relação aos offsets, as principais diferenças estão expostas junto à Tabela 7. 

 

Tabela 7: Diferenças entre os limites de offsets em ambas as Propostas de Lei HR2454 

e S.1733 

 H.R.2454 S.1733 

Limites Totais de Offsets 2 bilhões toneladas 2 bilhões de toneladas 

Limite Doméstico e 
internacional 

Internacional: 1 bilhão t. 
Doméstico: 1 bilhão 

Internacional: 0,5 bilhão t. 
Doméstico: 1,5 bilhões t. 

Limite de Offset internacional 
revisado 

1,5 bilhões de t. 1,25 bilhões de t. 

Padrões de Desempenho 

Aterros sanitários e minas de 
carvão tem que ser submetidas à 
análise de desempenho referente 

à emissão de metano 

Aterros sanitários e minas de 
carvão não precisam ser 
submetidas à análise de 

desempenho referente à emissão 
de metano 

Fonte: Elaboração própria a partir de EPA (2009). 

 

Portanto, o que se alteraria em relação à Proposta de Lei H.R.2454 seriam os 

limites estabelecidos para offsets domésticos e internacionais e, consequentemente, a 

quantidade máxima de offsets domésticos que pode ser convertida para offset 

internacional caso não fosse utilizado mais que 0,9 bilhão de toneladas de offsets 

domésticos. Além disso, a análise de padrões de desempenho de aterros sanitários e 

minas de carvão passariam a não ser relevantes na proposta de Lei S.1733 (EPA, 2009). 

No que diz respeito às “Reservas Estratégicas de Permissões de Emissões”, que 

na Proposta de Lei S.1733 recebe o nome de “Reserva de Permissões para Estabilidade 

                                                 
27 A disponibilidade de permissões decresceria de 132,2 GtCo2e. para 130,6 GtCo2e devido à diferença 
de 17% para 20% na redução de emissões prevista para o ano de 2020 (EPA, 2009). 
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do Mercado”, se consideraria alocar nas reservas 3,5 milhões de permissões 

acumuladas, o que representa 2,7% do total das permissões. Por sua vez, na Proposta de 

Lei HR 2454 seriam alocadas nas reservas 2,7 bilhões das permissões acumuladas, o 

que representaria 2,1% do total ao longo de todo o período de 2012-2050 (EPA, 2009). 

A Tabela 8 apresenta as diferenças de alocação nas reservas estratégicas das propostas 

de lei no período de 2012-2050. Vale ressaltar que as permissões alocadas nessas 

reservas estratégicas só poderiam ser retiradas caso o preço das permissões atingisse um 

preço mínimo estabelecido pela Legislação que seria de US$ 28,00/tCO2. 

 

Tabela 8: Diferenças na alocação de Reservas Estratégicas de Permissões 

Etapas do período 
(2012 – 2050) 

H.R.2454 
(% do total acumulado de 

permissões) 

S.1733 
(% do total acumulado de 

permissões) 
2012 - 2019 1% 2% 
2020 - 2029 2% 3% 
2030 - 2050 3% 3% 

Fonte: Elaboração própria a partir de EPA (2009). 

 

Além dessa modificação em relação às reservas estratégicas de permissões, na 

Proposta de Lei S.1733 o International Reserve Allowance Program deixaria de existir.  

A Proposta do Senado (S.1733) possui um Título específico relacionado ao comércio 

internacional que apenas indica que medidas de fronteira existiriam, e que essas 

estariam de acordo com os compromissos e obrigações americanas para com os demais 

países, e para com a OMC. 

Em relação ao Emission Allowance Rebate Program a única mudança 

significativa, entre as propostas, seria a eliminação da possibilidade de o Presidente 

prorrogar a gradual eliminação da concessão gratuita de permissões (grandfathering), 

que teria início em 2015, e terminaria em 2026.  

Em suma, se constanta que tanto o International Reserve Allowance Program, 

quanto o Emission Allowance Rebate Program, se constituem de programas de 

amenização de possíveis impactos de perda de competitividade sobre setores industriais 

energointensivos cobertos por metas de redução das emissões de GEE. A discussão 

subjacente a esta problemática será realizada na seção que tem como objetivo 

estabelecer o estado-da-arte do debate política climática e competitividade industrial, a 

qual sucederá as seções relativas à proposta do Brasil e da China para MCG, e à 
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discussão dos instrumentos de política ambiental aplicáveis à mitigação da emissão de 

GEE.  

Antes disso, porém, devem-se destacar os motivos que levaram a que a Proposta 

de Lei S.1733 nunca tenha sido votada no Senado dos EUA. Trata-se, portanto, de 

apontar os acontecimentos que antecederam o abandono da referida proposta pelos 

senadores americanos.  

 

2.3.2.3. Propostas alternativas à Lei S.1733: Abandono do sistema de mercado e a 

imposição de instrumentos de comando e controle pela EPA  

Em meados do ano de 2010, o Presidente Obama, no discurso do State of the 

Union (SOTU), estabeleceu as prioridades do Poder Executivo para 2010. Entre estas, 

em ordem de importância: 1) criação de empregos, 2) aprovação da reforma do sistema 

de saúde e, 3) aprovação da lei de energia e mudanças climáticas.  

No contexto da referida legislação climática, em sua proposta de orçamento 

federal para 2011, o Presidente Obama destinou recursos para ações referidas junto às 

Leis H.R.454 e S.1733 (HOUSE, 2010). Inicialmente parecia haver disposição para 

serem atendidos três pleitos dos Republicanos, que poderiam auxiliar na aprovação da 

legislação: 1) a retomada de projetos de construção de usinas nucleares nos Estados 

Unidos; 2) a retomada de exploração e produção de petróleo em águas profundas, 

especialmente na Costa Oeste, 3) e o investimento em clean coal technologies e CCS.  

Todavia, a despeito da expectativa do governo Obama, a proposta de Lei S.1733 

foi abandonada no Senado, em detrimento a uma proposta de consenso, articulada pelos 

senadores John Kerry (Democrata), Lindsey Graham (Republicana) e Joseph Lieberman 

(Independente). Esta incorpora aspectos da Waxman-Markey Bill e da Kerry-Boxer Bill, 

que foi denominada Kerry-Lieberman Act, ou American Power Act. A proposta foi 

apresentada no Senado em 12 de maio de 2010, porém nunca chegou a ser votada, tendo 

perdido espaço para a Practical Energy and Climate Plan Act 2010 – Lugar Bill, 

apresentada em 9 de junho pelo senador Richard Lugar, Republicano do estado da 

Indiana (USGPOa, 2010).  

De um lado, a proposta abandona a proposta de criação do cap-and-trade nos 

EUA, considerado pelos Republicanos “como um imposto sobre a energia e como 

excesso de intervenção do governo federal no mercado” (NYT, 2010). Por outro, 

incorpora metas associadas com incentivos financeiros e fiscais que, como 
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consequência, reduzirão as emissões norte-americanas de GEE. Entretanto, tem-se como 

foco a redução da dependência do petróleo estrangeiro, através da criação de padrões de 

eficiência de veículos e combustíveis, além do incentivo à produção de veículos flex-

fuel e de biocombustíveis avançados. Atrelada a essa meta central, há outras duas: 1) a 

redução do consumo de energia em 11% até 2030; 2) a redução de emissões de GEE em 

mais de 20% até 2030. Como se percebe, a redução do consumo de energia e das 

emissões de GEE é consequência da meta geral de diminuição da dependência do 

petróleo estrangeiro, cujo objetivo é, também, econômico (redução do déficit comercial) 

e político (ampliação da segurança nacional) (USGPO, 2010b). 

A proposta tem atraído considerável atenção, e vem obtendo apoio de senadores 

historicamente contrários a qualquer compromisso de adoção de metas de redução de 

emissões de GEE, entre os quais as Senadoras Lisa Murkowski (Republicana, Alasca) e 

Lindsey Grahan (Republicana, Carolina do Sul). Todavia, já em meados do ano de 2011 

havia grande incerteza quanto à aprovação da Lugar Bill, na medida em que a proposta 

não lograva consenso sequer entre os republicanos (USGPO, 2010c).  

Mais do que isso, a renovação da Câmara dos Representantes, onde o Partido 

Republicano retomou a maioria, assim como o surgimento do movimento 

ultraconservador republicano Tea Party, levou a que se tornasse ainda mais improvável 

a implementação de um sistema de comércio de emissões nos EUA.  Por esse motivo, 

recentemente, a senadora Republicana Lindsey Graham declarou que o “cap-and-trade 

estava morto” (EILPERIN e MUFSON, 2011, US SENATE, 2011). Ela, em conjunto 

com os Senadores John Kerry e Joseph Lieberman, planejava apresentar, ainda em 

2011, uma legislação que aplicaria diferentes formas de controle das emissões de 

dióxido de carbono sobre setores individuais da economia, ao invés de estabelecer uma 

meta nacional. Os principais alvos de regulação seriam usinas de energia, transporte e 

indústrias.  

Todavia, a aproximação das eleições presidenciais, e o consequente início das 

prévias do Partido Republicano, paralisaram a elaboração da proposta. Ainda que uma 

possível recondução de Barack Obama à presidência represente uma possibilidade de 

retomada da proposta de um regime de cap-and-trade nos EUA,  a própria posição do 

país, recentemente expressa na COP17, qual seja de assumir metas mandatórias de 

redução de emissões somente a partir de 2020, traduz a indefinição da política climática 

americana.  
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A despeito do abandono de uma meta federal, e ampla, para redução das 

emissões de GEE nos EUA, tem-se avançado na imposição de limites às emissões de 

determinadas instalações industriais. Trata-se de utilizar medidas de comando e 

controle, através da EPA, como alternativa ao fracasso da criação de mecanismos de 

mercado para a redução custo-efetiva das emissões. 

Exemplo disso é a recente imposição de limites às emissões de GEE para novas 

plantas termoelétricas. Estabelece-se para novas plantas que as emissões não podem ser 

superiores a 454 kg de CO2 por MWh (EPA, 2012). Portanto, trata-se de um limite que 

é superior à média de emissão de uma termoelétrica a gás (386 kg/MWh), e 

significativamente inferior à média de emissão de uma termoelétrica a carvão (803 

kg/Mwh), o que demonstra a tentativa da EPA de evitar a entrada em operação de novas 

plantas térmicas a carvão nos EUA. 

Deve-se ainda destacar avanços, decorrentes da criação da Mercury and Air 

Toxics Standards (MATS) e da Cross-State Air Pollution Rule (CSAPR), 

respectivamente, no que se refere à exigência de controle das emissões de mercúrio, e 

de óxido de nitrogênio (NOx) e dióxido de enxofre (SO2) por plantas térmicas de 27 

estados americanos, a partir de 2012. Segundo a EPA (2011), através do cumprimento 

dos padrões estabelecidos por Lei, espera-se eliminar as emissões de mercúrio, e reduzir 

em 54% as emissões NOx, e em 73% as emissões de SO2, até 2014. 

 

2.4 China 

A China é o segundo maior emissor mundial de GEE, mas como um país em 

desenvolvimento, segundo os acordos internacionais vigentes, ainda não está obrigada a 

reduzir as suas emissões. Contudo, a China representa um quinto da população mundial, 

e tem aumentando exponencialmente suas emissões, a despeito do vigoroso crescimento 

econômico observado na última década. Entre 1990 e 2009, as emissões na China 

cresceram 206%, sendo observado um aumento em 2009, com relação a 2008, de 7% 

(IEA, 2011). Para tanto tem contribuído, especialmente, o crescente processo de 

urbanização e de industrialização, que se dá, sobretudo, nos setores de bens de capital e 

de consumo durável (LIANG et al., 2007).  

Este cenário tem levado a uma crescente pressão, por parte dos países 

desenvolvidos, para a adoção de metas de redução das emissões de GEE (LIANG et al., 

2007, WANG et al., 2011). Por esse motivo, o governo chinês inseriu, em 2006, pela 
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primeira vez em seu planejamento de médio e de longo prazo, uma meta relacionada às 

MCG, a qual derivou do 11º Plano Quinquenal de Metas, relativo ao período 2006-

2010. Neste, inicialmente assumiu-se um compromisso voluntário de reduzir o consumo 

energético por unidade de Produto Interno Bruto (PIB) em 20%, em 2010, com relação 

ao ano de 2005. De uma forma geral, o governo chinês visa mais reduzir a intensidade 

energética, do que objetivamente estabelecer uma meta de redução de emissões de GEE 

– ainda que a redução da intensidade energética chinesa repercuta nas suas emissões de 

GEE.  

Parte da literatura científica contesta a meta chinesa baseada no indicador de 

intensidade energética em face da qualidade e da a acessibilidade às bases de 

informações. Por exemplo, BASTIN et al. (2008) coligiram um conjunto de referências 

questionando exatamente esta base de informações, e mostraram que, no final da década 

de 1990, se levantaram dúvidas sobre o acentuado declínio da intensidade energética 

chinesa, divulgada pelas estatísticas oficiais da China (MADDISON, 1997, ROSSI, 

2005), para o período entre 1981 a 1995. Tais dúvidas foram reforçadas pelo contraste 

com as intensidades energéticas de países como a Índia, e de um conjunto de países do 

Leste da Ásia, que não apresentaram diminuição, mas sim um aumento médio anual de 

1,4% e 1,2%, respectivamente, no referido indicador. 

A despeito da factibilidade do indicador de intensidade energético chinês, estão 

entre as medidas adotadas com vistas ao cumprimento do compromisso de sua redução 

em 20%, até 2010 (NDRC, 2011): 

a) A reforma e a modernização das indústrias tradicionais: foram oferecidos 

incentivos fiscais para a modernização dos parques industriais dos 

segmentos siderúrgico, automobilístico, mineração, químico e de metais 

não ferrosos, com vistas a promover a conservação de energia final. Para 

indústrias que atingiram um nível de pelo menos 10% de conservação de 

energia final, com relação ao consumo energético verificado em 2005, 

foram diminuídos os impostos sobre a exportação, e a importação de 

matérias-primas. 

b) Investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) de tecnologias 

visando à eficiência energética. 

c) Incentivo ao aumento do consumo de gás natural para a geração de 

eletricidade: Foram oferecidos incentivos fiscais ao setor elétrico com 

vistas à ampliação da geração de eletricidade através de gás natural em 
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detrimento ao carvão e ao óleo combustível. Para tanto, também foram 

realizados investimentos com vistas à recuperação do metano de minas a 

carvão, os quais permitiram ampliar a produção de gás natural de 49 

milhões de m3, em 2005, para 95 bilhões de m3, em 2010. 

d) Ampliação dos investimentos em geração hidrelétrica e nuclear: de 2005 

a 2010, foi ampliada a capacidade hidrelétrica instalada de 100 GW para 

213 GW. Por sua vez, a capacidade instalada em usinas nucleares passou 

de 11 GW para 31 GW no mesmo período. 

e) Controle e incentivo voltado à reciclagem de resíduos da produção 

agrícola e industrial.  

f) Incentivo à ampliação da capacidade instalada de geração eólica e solar 

(painéis fotovoltaicos e térmico-solar): respectivamente, foram instaladas 

30 fazendas eólicas de larga escala, cada uma com capacidade de 100 

MW; ampliada a capacidade termo-solar em 15 milhões m2; e dos painéis 

fotovoltaicos em mais de 70 MWp. 

g) Conservação das florestas nativas, e incentivo à ampliação da área 

destinada para florestas plantadas (renováveis). 

Entretanto, a principal medida chinesa no que se refere à mitigação das 

emissões, embora seu objetivo explicitamente tenha sido a segurança energética 

(redução da dependência externa de petróleo), foi a adoção de padrões de economia de 

combustíveis nos automóveis (IFEU, 2008). Em 2006 a China aprovou legislação para a 

economia de combustível de sua frota de veículos de passageiros. Como foi dito, estas 

normas foram concebidas para atenuar a dependência chinesa do petróleo estrangeiro e 

incentivar as montadoras, em especial as estrangeiras, a trazerem mais tecnologias de 

economia de combustíveis para a China. Estas normas já se encontram na sua segunda 

fase de implantação (a fase 1, iniciada em 2005, foi para novos modelos de veículos, e a 

fase 2, iniciada em 2008, incorporou os modelos continuados).  

Estas normas classificam os veículos leves em seis categorias, variando de 

veículos com peso inferior a 750 kg, até veículos com peso superior a 2500 kg, e 

abrangem automóveis de passageiros, veículos utilitários esportivos e polivalentes e 

vans (SUVs) (AN e SAUER, 2004, IFEU, 2008). A característica que distingue esta 

norma chinesa do programa CAFE (Corporate Average Fuel Economy) americano, por 

exemplo, é que esses padrões não se baseiam em uma média de frota, sendo 
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estabelecidos para cada veículo com esses pesos separadamente. Com isso, o programa 

não inclui um sistema de crédito para permitir veículos que excedam a conformidade, de 

forma a não permitir compensações entre eles.  Entretanto, o atual nível de economia de 

combustível da frota chinesa não é conhecido, já que os dados não são acessíveis ao 

público em geral.  

Em 2009, a China declarou um plano de ações de eficientização energética, 

através do qual visa reduzir a carbonointensividade entre 40% e 45%, até 2020, com 

relação a 2005. Recentemente, o governo chinês declarou o plano de ações que será 

implementado para o cumprimento da meta de redução da IIC no período 2011-2015 

(12º Plano Quinquenal de Metas). Em geral, são descritas as atividades, mecanismos e 

políticas que serão adotadas no período com vistas à transição para uma economia de 

baixo carbono (NDRC, 2011). 

Trata-se da mesma meta divulgada, em 2009, junto à COP15. Naquela ocasião, o 

governo chinês anunciou que este acordo seria bilateral, no caso, celebrado junto com a 

Índia, com a disposição de unicamente atuarem sobre a diminuição da intensidade 

energética28. Ainda reiteraram, na conferência, que o compromisso mandatório perante 

o aquecimento global é dos países desenvolvidos, e por isso condicionaram seu 

desempenho na mitigação das mudanças climáticas ao apoio financeiro a ser oferecido 

pelas nações ricas.  

Em meados de 2011, quando da aprovação pelo Congresso Nacional do Povo, 

do 12º Plano Quinquenal de Metas, a China reviu suas metas, incorporando novamente 

o objetivo de redução de intensidade energética (IIE), porém, em conjunto com 

objetivos para a redução da carbonointensividade (IIC). Assim, a China objetiva até 

2015 (NDRC, 2011): 

a) Reduzir a IIC em 17%, e a IIE em 16%, com relação ao ano-base de 

2010. 

b) Aumentar a participação do consumo de energias renováveis na matriz 

energética para 11,4% (frente aos 8,7% medidos em 2010). 

c) Plantar 12,5 milhões de hectares adicionais de florestas. 

Em suma, a atual política climática da China centra-se em 11 áreas de ação 

política, quais sejam: 

                                                 
28 Assinado em 21 de outubro de 2009, prevê cooperação de cinco anos entre a China e a Índia para o 
desenvolvimento de tecnologias de baixo carbono. 
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1) Fortalecimento do sistema legal e do planejamento estratégico voltado 

para a mitigação e adaptação às MCG; 

2) Aceleração da transição para uma economia de baixo carbono; 

3) Otimização da matriz energética e desenvolvimento de energia limpa; 

4) Ampliação do fomento a projetos de conservação de energia. 

5) Investimento em pesquisa e desenvolvimento voltado a tecnologias de 

baixo carbono; 

6) Lançar, de forma constante, projetos piloto de baixo carbono; 

7) Gradualmente estabelecer um mercado de carbono; 

8) Ampliar a capacidade dos sumidouros de carbono; 

9) Ampliar a resiliência aos efeitos das MCG; 

10) Continuamente investir em capacitação de recursos voltados às MCG; 

11) Ampliar a participação nos fóruns de discussão para mudanças do clima. 

No que se refere aos projetos piloto, foi anunciado em meados de 2012, o 

investimento US$ 750 mil, pelo Asia Developmement Bank (ADB) para o 

estabelecimento de um sistema piloto de cap-and-trade na Província de Tianjin. Trata-se 

de um sistema de comércio de emissões, que será adotado a partir de 2013, por meio do 

qual se pretende reduzir as emissões em 5%, até 2015, com relação ao ano-base de 

2010. Estão previstos ainda projetos-piloto de cap-and-trade para instalações industriais 

para as cidades de Beijing, Shanghai e Chongqing, e para as províncias de Guangdong e 

Hubei (NDRC, 2012).  

A posição da China no mais recente fórum mundial de discussão sobre a 

adaptação e mitigação às MCG, qual seja a COP17, está alinhada com o 12º Plano 

Quinquenal de Metas. No que se refere ao cumprimento de metas de redução das 

emissões de GEE após o 2º período do Protocolo de Kyoto, ou seja, após 2020. No 

entanto, condiciona a aceitação de metas às seguintes condições (UNFCCC, 2012b): 

1) O compromisso vinculante deve estar associado à cooperação 

internacional no combate às mudanças climáticas, e que sejam levadas 

em conta as resoluções da Indonésia, que decidiu que na segunda fase do 

Protocolo de Kyoto os países desenvolvidos devem ter metas consistentes 

de reduções de suas emissões de gases de efeito estufa. 

2) O cumprimento de metas não deve afetar a competitividade das 

economias ditas em desenvolvimento. 
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3) Os países desenvolvidos devem assumir suas responsabilidades históricas 

perante a concentração de GEE na atmosfera, por esse motivo tendo 

metas de redução superiores às dos países em desenvolvimento. 

4) A quarta exigência é de que as mitigações (redução das emissões) e as 

adaptações (medidas adotadas para combater os efeitos das mudanças 

climáticas) tenham tratamento igual.  

5) Por fim, que a ONU lidere o processo para a adoção de mecanismos de 

decisão que assegurem a unanimidade, através das consultas. 

Por fim deve-se destacar que, diferentemente dos projetos-piloto, vislumbra-se 

para o período pós-2020, na China, a taxação de carbono como mecanismo de 

flexibilização ao cumprimento das metas de redução de emissões de GEE. Trata-se da 

constatação de parte da literatura, bem como do governo chinês, de que a taxação é um 

mecanismo custo-efetivo, e que salvo exceções (altas taxas de carbono, crise 

econômica, entre outros), não afetaria a competitividade industrial chinesa (BRENNER 

et al., 2007, FAN et al., 2009, JIANG et al., 2009, SU, 2009, WANG et al., 2011).  

 

2.5 Brasil 

O Brasil participa nas discussões acerca da necessidade dos países reduzirem 

suas emissões de GEE. O país é um dos signatários da Convenção Quadro sobre 

Mudança do Clima, sendo o primeiro país a assiná-la, e ratificá-la, junto ao Congresso 

Nacional em 21 de março de 1994 (MAROUN, 2007). Basicamente, consta desta 

convenção, em seu artigo 4º, obrigações para todas as partes29, independentemente de 

suas responsabilidades históricas e atuais na concentração e na emissão de gases 

poluentes.  

Além disso, pode-se afirmar que o Brasil possui uma matriz energética limpa, 

embora seja crescente a participação, sobretudo de fontes não renováveis, na oferta 

interna de energia elétrica por fonte. No caso, entre 2007 e 2010, a energia não 

renovável passou de uma participação de 11% para 14% na oferta de eletricidade, 

                                                 
29

 De acordo com o Artigo 4 da Convenção, o Brasil se comprometeu a elaborar e atualizar 
periodicamente inventários nacionais de emissões por fontes antrópicas, bem como das remoções por 
sumidouros de todos os GEE. A elaboração da Comunicação Nacional, feita por equipe coordenada pelo 
MCT, tem dois capítulos principais: o inventário das emissões de GEE nos setores energético, industrial, 
uso do solo e desmatamento, agropecuária e tratamento de resíduos; e as providências tomadas para 
implementar a Convenção no país (MAROUN, 2007). 
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crescimento que se deu especialmente pelo aumento da participação do gás natural, que 

passou de 3,5% para 6,8% em 2008 (EPE, 2011).  Deve-se destacar, entre 2009 e 2010, 

o crescimento da produção de eletricidade a partir da fonte eólica, que passou de 1.238 

GWh para 2.177 GWh em 2010, o que representa um aumento de 76% com relação ao 

ano anterior (EPE, 2011). 

Em termos de emissões mundiais de CO2 a partir da energia, o Brasil é apenas o 

14º maior emissor, apresentando, no período 1990-2009, no entanto, um crescimento 

médio das emissões de 3% ao ano. Segundo o MMA (2008), esta pequena parcela de 

contribuição para as MCG deve-se ao desenvolvimento de políticas, programas e ações 

de incentivo ao Desenvolvimento Sustentável, à mitigação da Mudança do Clima e seus 

efeitos adversos, à pesquisa e educação, e à integração destas questões no planejamento 

de médio e longo prazo. Mais do que isso, o aumento absoluto nas emissões é esperado, 

na medida em que o país vem ampliando a capacidade produtiva em segmentos 

industriais energointensivos.  

Um expoente neste sentido é o PROALCOOL, que iniciou em 1975 com a 

adição de álcool anidro à gasolina em substituição ao chumbo tetraetila30 e, 

posteriormente, em 1979, com a utilização de álcool hidratado em veículos 100% a 

álcool. A política de adição de álcool à gasolina está prevista na Lei 8.723/93, que 

determina a mistura de 20-25% de álcool anidro e 75-80% gasolina. Embora não tenha 

sido lançado com o propósito de mitigar emissões, mas sim de economizar divisas e 

fomentar o desenvolvimento regional, o programa produziu impactos no consumo de 

gasolina, pois carros movidos a este carburante passaram a usar parcelas de álcool, 

medida que comparativamente permite mitigar emissões. No caso, um veículo rodando 

100 km com gasolina produz 35,1 kgCO2, enquanto um veículo movido à etanol emite, 

direta e indiretamente, 6,92 kgCO2 (SOARES et al., 2010).  

Ainda, como exemplo de programas que indiretamente permitiram ao Brasil 

mitigar emissões, pode-se citar o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos 

Automotores (PROCONVE) – instituído pela Resolução Conama nº 18 de 1986 e 

posteriormente complementada por outras Resoluções Conama –, e o Programa 

Nacional de Racionalização do Uso dos Derivados de Petróleo e do Gás Natural 

(CONPET). Mais recentemente, o Programa Nacional de Biodiesel, lançado em 2004, o 

qual já substitui 5% da demanda anteriormente cativa de diesel. 
                                                 

30 O Brasil eliminou o chumbo da gasolina em 1989, sendo o primeiro país a eliminar totalmente este 
aditivo de sua matriz de combustíveis (BRASIL, 2007). 



61 
 

O PROCONVE foi o primeiro programa que de fato se preocupou com 

liberações de GEE, pois atribuiu exigências em relação ao nível de emissões dos 

veículos automotivos. Os primeiros limites de emissão foram fixados pela Resolução 

Conama nº 18/1986, com a criação do PROCONVE. Posteriormente, esses limites 

foram modificados pela Lei 8.723/93, que estabeleceu também a obrigatoriedade de se 

tomar providências necessárias para reduzir os níveis de emissão dos veículos 

automotores, como destacado no seu artigo 1º: 

Art. 1º Como parte integrante da Política Nacional de Meio Ambiente, os 

fabricantes de motores e veículos automotores e os fabricantes de 

combustíveis ficam obrigados a tomar as providências necessárias para 

reduzir os níveis de emissão de monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, 

hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos, fuligem, material particulado e outros 

compostos poluentes nos veículos comercializados no País, enquadrando-se 

aos limites fixados nesta lei e respeitando, ainda, os prazos nela 

estabelecidos. 

Apesar da inexistência de obrigações neste sentido, o Brasil possui um programa 

que visa racionalizar o uso de derivados de petróleo e de gás natural – através da 

eliminação de perdas e desperdícios e do uso mais racional e eficiente, além do 

desenvolvimento de tecnologias de maior eficiência energética –, o CONPET. O 

objetivo do programa é aumentar a eficiência energética em 25% no uso dos derivados e 

do gás natural nos próximos vinte anos. Devido à importância do modal rodoviário no 

consumo de combustíveis fósseis, o programa visa alcançar algumas metas no que diz 

respeito, particularmente, ao transporte pesado de carga e de passageiros (MME, 2007). 

Por sua vez, o Programa Nacional de Produção de Biodiesel (PROBIODIESEL), 

lançado em 2004, tem por objetivo utilizar o percentual mínimo obrigatório de 5%, em 

volume, de biodiesel em todo o diesel consumido em território nacional a partir de 

2013, como estabelecido na Lei 11.097/05. Atualmente, é obrigatória a adição de 5% de 

biodiesel em volume ao diesel, percentual o qual, ceteris paribus, leva a uma queda de 

igual proporção no consumo de diesel, o que faz com também se mitiguem emissões, 

neste caso uma redução de 78% nas emissões de CO2 (SHEEHAN et al., 1998).  
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2.5.1. Política Federal Brasileira para MCG  

Em grande medida, todas estas ações elencadas serviram para a formação de 

expertise técnica do Grupo Executivo sobre Mudança do Clima, criado pelo Comitê 

Interministerial sobre Mudança do Clima, instituído em 1999. Como resultado do 

trabalho deste Grupo, encaminhou-se ao Poder Legislativo, no dia 5 de junho de 2008, a 

proposta do Plano Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), por meio do Projeto de 

Lei n.º 3.535/2008. O projeto propôs o PNMC, fixou seus objetivos, princípios, 

diretrizes e instrumentos. Além disso, mencionou que a mesma norteará a elaboração do 

PNMC, dos planos estaduais, bem como de outros planos, programas, projetos e ações 

relacionados no Brasil, direta ou indiretamente, à mudança do clima. 

Por meio deste Plano, o Brasil declara que pretende assumir compromissos, 

voluntários, para reduzir as emissões de gases de efeito estufa adotando medidas 

nacionais de mitigação (em inglês, Nationally Appropriate Mitigation Actions - 

NAMA). Em suma, tem-se como objetivo identificar, planejar e coordenar as ações e 

medidas que possam ser empreendidas para mitigar as emissões de GEE geradas no 

Brasil, bem como àquelas necessárias à adaptação da sociedade aos impactos que 

ocorram devido à mudança do clima. Para tanto, o plano é estruturado em quatro eixos: 

1) mitigação; 2) vulnerabilidade, impacto e adaptação, 3) pesquisa e desenvolvimento; e 

4) capacitação e divulgação (MMA, 2008).  

Transversalmente, para garantir a exequibilidade das ações previstas em cada um 

dos eixos estruturantes, estão previstos instrumentos de ordem econômica e legal. De 

fato, não se tratam de instrumentos econômicos e de comando e controle, tais como 

taxação e metas de emissões, na medida em que são estabelecidas medidas voluntárias 

de redução de emissões. Em suma, são previstas as seguintes ações estruturantes31, com 

vistas a viabilizar o atingimento dos objetivos de mitigação: 

a) Capacitação e de educação ambiental; 

b) Disponibilização de linhas de crédito via BNDES e Caixa para realização 

de investimentos em atividades que visem o desenvolvimento 

sustentável; 

c) Fomento à atração de projetos de MDL; 

d) Criação do Fundo Nacional sobre a Mudança do Clima, com intuito de 

prover os recursos financeiros para implementar o PNMC. O Fundo 
                                                 

31 Uma ação estruturante cria condições de base ao atingimento das metas propriamente ditas. 
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prevê que uma parcela dos recursos provenientes da exploração e da 

produção do petróleo deve ser utilizada como forma de evitar ou 

minimizar os danos ambientais causados por essas atividades;  

e) Cooperação internacional com vistas à capacitação técnica e geração de 

conhecimento sobre MCG. 

Basicamente, a proposta do PNMC, a qual o Brasil apresentou na Conferência 

das Partes – COP15, em Copenhague, em dezembro de 2009, constitui-se em dois 

cenários de metas compulsórias de mitigação de emissões, devendo-se ressaltar que as 

reduções serão em relação às emissões projetadas para o ano de 2020. O primeiro 

propõe uma redução de 36,1%, e o segundo propõe redução de 38,9% sobre as 

estimativas de emissões de gases do efeito estufa previstas para 2020. Com a proposta 

voluntária de redução, o governo pretende prevenir que o País emita entre 975 milhões e 

1,05 bilhão de toneladas de dióxido de carbono até 2020, em comparação com a 

previsão de emissões caso nenhuma ação seja tomada (MMA, 2008).  

Quando se observam as metas voluntárias por setor, conclui-se que grande parte 

destas reduções (aproximadamente 69% da meta) se daria com relação a mudanças nas 

condições de uso da terra, por meio da redução do desmatamento na Amazônia e no 

Cerrado. Em relação à agropecuária são propostas quatro medidas: 1) recuperação de 

pastos, 2) integração lavoura-pecuária, 3) plantio direto e, 4) fixação biológica de 

nitrogênio. No caso, somente com a recuperação de pastos, se atingiria 

aproximadamente 9% das metas voluntárias de redução de emissões. Em relação ao 

setor de energia são propostas quatro medidas e estas são ligadas a eficiência energética, 

ao incremento no uso de biocombustíveis, à expansão da oferta de energia por 

hidroelétricas e à inserção de fontes alternativas (PCH, Bioeletricidade, eólica). 

Finalmente, no que se refere aos outros setores, destaca-se o setor siderúrgico que 

pretende substituir carvão de desmate por plantado.      

A Tabela 9 apresenta as metas de redução de emissões correspondentes às ações 

propostas. 
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Tabela 9: Metas voluntárias de redução de emissões para o Brasil 

Ações de mitigação 
Projeções 
para 2020 
(MtCO2) 

Cenário 1 
(MtCO2) 

Cenário 1      
(%) 

Cenário 2 
(MtCO2) 

Cenário 2     
(%) 

Uso da terra 1084 669 24,7 669 24,7 

Redução desmatamento na 
Amazônia (80%) 

 564 20,9 564 20,9 

Redução desmatamento no 
Cerrado (40%) 

 104 3,9 104 3,9 

Agropecuária 627 133 4,9 166 6,1 

Recuperação de pastos  83 3,1 104 3,8 

Integração lavoura pecuária – 
ILP 

 18 0,7 22 0,8 

Plantio Direto  16 0,6 20 0,7 

Fixação Biológica de N  16 0,6 20 0,7 

Energia 901 166 6,1 207 7,7 

Eficiência Energética  12 0,4 15 0,6 

Incremento no uso de 
biocombustíveis 

 48 1,8 60 2,2 

Expansão da oferta de energia 
por Hidroelétricas 

 79 2,9 99 3,7 

Fontes alternativas (PCH, 
Bioeletricidade, eólica) 

 26 1,0 33 1,2 

Outros 92 8 0,3 10 0,4 
Siderurgia – substituir carvão 

de desmate por plantado 
 8 0,3 10 0,4 

Total 2073 975 36,1 1052 38,9 

Fonte: Elaboração própria com base em MMA (2009). 

 

Em 29 de dezembro de 2009, a Presidência da República sancionou a Lei 

12.187/2009, que instituiu a PNMC (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2009). Para 

atender às metas voluntárias, foram constituídos grupos com vistas à elaboração de 

planos setoriais de mitigação e mudanças climáticas, os quais identificaram 

oportunidades de mitigação por segmentos da economia, quais sejam:  

a) Setor de Energia: Melhoria da eficiência da oferta e distribuição de 

energia, substituição de combustíveis carbonointensivos por aqueles com 

menor teor de carbono ou por combustíveis de fontes renováveis, e 

captação e armazenamento de carbono; 

b) Setor de Transportes: Utilização de veículos eficientes e modernização de 

frota, expansão do uso de sistemas ferroviários e aquaviários, e 

incentivos aos transportes coletivos em substituição aos particulares. 
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c) Setor de Edificações: Utilização de equipamentos eficientes e de energia 

solar, além da adoção de um sistema de planejamento integrado que 

permita ganhos de eficiência no uso da energia. 

d) Setor de Indústria: Utilização de equipamentos eficientes, adoção de 

práticas de reciclagem e de substituição de materiais, controle das 

emissões de gases, e captação e armazenamento de carbono. 

e) Setor Agrícola: Manejo adequado para aumentar o armazenamento de 

carbono no solo, recuperação de áreas degradadas, intensificação da 

pecuária bovina, melhorias em cultivos e na fertilização para reduzir 

emissões de CH4 e N2O, e estabelecimento de culturas energéticas. 

f) Setor de Silvicultura/Florestas: redução do desmatamento, estímulo ao 

manejo florestal sustentável, ao florestamento e reflorestamento, e 

estímulo ao uso de produtos e subprodutos florestais, obtidos em bases 

sustentáveis, para geração de energia. 

g) Setor de Resíduos: Recuperação do metano de aterros sanitários, 

incineração com recuperação energética, e reciclagem.   

Os planos setoriais de mitigação, que compreenderão as ações necessárias para a 

adoção das medidas de mitigação, por conseguinte, do atingimento das metas 

voluntárias de redução das emissões de GEE, ainda não foram concluídos. Estes vêm 

sendo conduzidos pelo Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC), o qual é 

presidido pela Presidência da República, em conjunto com 12 ministros de Estado; 

diretor-presidente da Agência Nacional de Águas (ANA); e personalidades e 

representantes da sociedade civil com notório conhecimento da matéria.  

Dado que o maior potencial de abatimento está associado, em especial à redução 

do desmatamento, dois planos de ação estão em andamento: um é para deter o 

desmatamento na Amazônia e o outro no Cerrado, o segundo bioma mais ameaçado no 

país. Para a Amazônia, o objetivo do Brasil é reduzir o desmatamento em 80% até 2020. 

No Cerrado o objetivo é reduzir em 40% (PORTAL BRASIL, 2012a). Como resultado 

destas políticas, entre agosto de 2010 e julho de 2011, o Brasil registrou uma taxa de 

desmatamento de 6,4 mil km2 na Amazônia, a mais baixa dos últimos 20 anos, o que 

representou uma queda de 8% com relação ao período 2009-2010. 

A despeito da definição das ações setoriais de baixo carbono, prevê-se que estas 

serão financiadas com recursos do Fundo da Amazônia e do Programa Fundo Clima. 
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Além disso, vêm sendo elaborados, além de linhas de crédito e de um aparato de 

medidas fiscais e tributárias para apoiar os esforços de mitigação do clima no Brasil.  

O Fundo da Amazônia teve sua gestão e administração assumida pelo Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em 2008, e contou com 

um aporte de recursos, em 2010, de R$ 190 milhões (BNDES, 2011). Por sua vez, o 

Programa Fundo Clima possui uma dotação orçamentária de R$ 200 milhões.  

O Programa Fundo Clima se destina a aplicar a parcela de recursos 

reembolsáveis do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, ou Fundo Clima, criado 

pela Lei 12.114 em 09/12/2009 e regulamentado pelo Decreto 7.343, de 26/10/2010. 

Vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, tem a finalidade de garantir recursos para 

apoio a projetos ou estudos e financiamento de empreendimentos que tenham como 

objetivo a mitigação das mudanças climáticas (BNDES, 2012). Visa apoiar a 

implantação de empreendimentos, a aquisição de máquinas e equipamentos e o 

desenvolvimento tecnológico relacionados à redução de emissões de gases do efeito 

estufa e à adaptação às mudanças do clima e aos seus efeitos, através de seis 

subprogramas (BNDES, 2012): 

a) Modais de Transporte Eficientes: Destina-se a projetos que contribuam 

para reduzir a emissão de GEE e de poluentes locais no transporte 

coletivo urbano de passageiros e para a melhoria da mobilidade urbana 

em regiões metropolitanas. 

b) Máquinas e Equipamentos Eficientes: É voltado ao financiamento à 

aquisição e à produção de máquinas e equipamentos com maiores índices 

de eficiência energética.  

c) Energias Renováveis: Apóia investimentos em geração de energia a partir 

do uso de biomassa, da captura da radiação solar, dos oceanos e em 

sistemas isolados a partir da energia eólica, bem como no 

desenvolvimento tecnológico e da cadeia produtiva dos setores de 

energia solar, dos oceanos e energia eólica. 

d)  Resíduos com Aproveitamento Energético: Voltado a projetos de 

racionalização da limpeza urbana e disposição de resíduos com 

aproveitamento para geração de energia localizados em uma das cidades 

sede da Copa do Mundo ou em suas respectivas regiões metropolitanas.   

e) Carvão Vegetal: Destina-se a investimentos para a melhoria da eficiência 

e sustentabilidade da produção de carvão vegetal.  
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f) Combate à Desertificação: Apoio ao combate à desertificação por meio 

de projetos de restauração de biomas e de atividades produtivas 

sustentáveis localizados na região Nordeste. 

Junto à COP17, o Brasil ratificou sua posição no que tange ao cumprimento das 

metas voluntárias constantes do PNMC (UNFCCC, 2012b). Declarou a necessidade da 

prorrogação do Protocolo de Kyoto, em uma segunda fase, para o período 2013-2020. A 

partir disso, o Brasil se comprometeria, inclusive, caso a China e a Índia seguissem 

compromissos idênticos, a adotar compromissos mandatórios de mitigação das emissões 

de GEE (PORTAL BRASIL, 2012b). Para tanto, já se vislumbra a adoção de 

mecanismos de flexibilização para o cumprimento das metas, sendo a adoção de um 

sistema de cap-and-trade preferencial para o Brasil (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2012). 

Neste contexto, RATHMANN et al. (2010)  dimensionaram os impactos, 

desafios e as oportunidades, sobre/para a indústria brasileira, relacionados à 

implementação de um mecanismo de cap-and-trade no Brasil. Seguindo a metodologia 

de McKINSEY e COMPANY (2006), concluiram que os setores cimenteiro e de 

mineração seriam, no curto e no longo prazos, os mais impactados/afetados em termos 

de incremento nos seus preços relativos, e em perda de mercado. Por sua vez, estariam 

mais expostos à perda de competitividade os segmentos de mineração e de ferroligas, 

dada sua alta exposição ao comércio exterior associada a um significativo impacto do 

custo carbono sobre os preços setoriais. Finalmente, ter-se-iam menores 

impactos/exposições, respectivamente, sobre os setores de não ferrosos e cerâmicos, em 

função tanto do baixo impacto do preço do carbono sobre o custo de produção total, 

quanto da baixa inserção no comércio internacional.  Assim, os significantes impactos 

sobre alguns setores, que não seriam restritos às atividades de mineração e de produção 

de ferroligas (também se aplicariam para os segmentos de ferro e aço, químico, papel e 

celulose e cimenteiro), se constituiriam de uma barreira à adoção de um regime 

mandatório de metas de emissões no regime de cap-and-trade no Brasil. 

Em um contexto no qual os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro 

estabeleceram compromissos estaduais de mitigação, sendo para esse último a adoção 

de um sistema de cap-and-trade preferencial, passa-se a descrever, brevemente, as 

referidas políticas estaduais para MCG. 
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2.5.2. Políticas e Medidas Estaduais para MCG no Brasil 

Vários estados brasileiros já instituíram e regulamentaram políticas estaduais de 

mudanças climáticas, tais como (SEA, 2011, ALBUQUERQUE, 2012): 

• Amazonas: através da Lei nº 3.135, de 05 de Junho de 2007, instituiu-se 

a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental 

e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas. 

• Goiás: por meio da Lei nº 16.497, de 10 de Fevereiro de 2009, instituiu-

se a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas de Goiás.  

• Minas Gerais: O Decreto nº 45229, de 13 de Dezembro de 2009, 

regulamentou medidas do Poder Público do Estado de Minas Gerais 

referentes ao combate às mudanças climáticas e gestão de emissões de 

gases de efeito estufa. 

• Pernambuco: A Lei nº 14.090, de 17 de Junho de 2010, instituiu a 

Política Estadual de Enfrentamento às Mudanças Climáticas de 

Pernambuco. 

• Rio de Janeiro: O Decreto do Clima 43.216, de 30 de Setembro de 2011, 

e a Lei 5.690, de 14 de Abril de 2010, regulamentam e dispõem sobre a 

Política Estadual sobre Mudança Global do Clima e Desenvolvimento 

Sustentável (PEMCDS).  

• Santa Catarina: Por meio da Lei nº 14.829, de 11 de Agosto de 2009, foi 

instituída a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas e 

Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina. 

• São Paulo: A Lei nº 13.798, de 09 de Novembro de 2009, que institui a 

Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC) do Estado de São 

Paulo; e o Decreto nº 55.947 de 24 de Junho de 2010, que regulamenta a 

Política Estadual de Mudanças Climáticas de São Paulo. 

• Tocantins: A Lei nº 1.917, de 17 de abril de 2008, instituiu a Política 

Estadual sobre Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e 

Desenvolvimento Sustentável do Tocantins. 

No que se refere à PEMC e à PEMCDS, dos estados de SP e RJ, que consistem 

das políticas do clima mais relevantes do ponto de vista de sua abrangência, tem-se no 

Anexo B sua detalhada descrição.  
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3 REPERCUSSÕES DAS POLÍTICAS CLIMÁTICAS SOBRE A 

COMPETITIVIDADE INDUSTRIAL E O COMÉRCIO INTERNACIONAL: 

IMPACTOS E REAÇÕES 

Crescentemente a literatura tem examinado a interação do comércio e da 

competitividade industrial, com a regulação ambiental, o que tem levado ao 

desenvolvimento de inúmeros modelos empíricos e teóricos (BARTIK, 1988, 

ROBISON, 1988, LOW e YEATS, 1992, STAVINS et al., 1994, ANTWEILER et al., 

1998, REINAUD, 2005, LIANG et al., 2007, STERN, 2007, HOUSER et al., 2008, HO 

et al., 2008, BASSI et al., 2009, WEBER e PETERS, 2009, McKIBBIN e 

WILCOXEN, 2009, CLÓ, 2010, GOULDER et al., 2010, FISCHER e SPRINGBORN, 

2011, GILLESPIE, 2011, HE et al., 2011, WANG et al., 2011, BOSETTI et al., 2012). 

A noção básica, advinda da teoria ricardiana, é a de que algumas indústrias e países 

possuem vantagens comparativas de produção32, as quais podem também ser advindas 

de diferentes regulações ambientais (ANTWEILER et al., 1998). Por causa destas 

vantagens comparativas, em condições de livre comércio, indústrias mais “sujas” (por 

exemplo, mais carbonointensivas) serão atraídas para países com menores ou nenhum 

custo de abatimento, no caso criando “paraísos” de poluição principalmente em países 

subdesenvolvidos (LOW e YEATS, 1992, FRANKEL, 2005).  

Grande parte da literatura convenciona chamar este fenômeno de “hipótese dos 

paraísos de poluição (HPP)”, que é um aspecto de um mais amplo conceito chamado de 

“vazamento de carbono”. Este, adicionalmente, inclui efeitos de equilíbrio geral de 

mudanças de preços de produtos, e dos termos de comércio, devido às imposições da 

política climática (BARKER e BASHMAKOV, 2007, GUPTA e TIRPAK, 2007).  

Segundo o IPCC (2007), vazamento de carbono pode ser definido como o 

crescimento nas emissões de CO2 fora dos países que possuam ações de mitigação, 

dividido pela redução de emissão nestes países. Então, um vazamento de carbono 

positivo representa um aumento liquido nas emissões globais devido à política climática 

dos países Anexo I. No que diz respeito a este fenômeno, é consenso dizer que este tem 

ocorrido, sobretudo, entre países da UE (EU ETS) e países não-Anexo I, e que se 

intensificaria no caso consolidação da política climática americana. Isto, segundo a 

                                                 
32 Na concepção original da “Teoria das Vantagens Comparativas”, de David Ricardo, estas vantagens 
seriam, sobretudo, advindas do fator de produção trabalho, inexistindo em sua formulação a inserção da 
variável ambiental.  
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literatura, se daria fundamentalmente pela pressão do custo carbono sobre os setores 

energointensivos inseridos no comércio internacional33 (BABIKER, 2005, STERN, 

2007, WORLD BANK, 2007). 

Perante um contexto no qual o custo carbono potencializaria a perda de 

competitividade entre segmentos energointensivos no âmbito do comércio internacional, 

e que teria como reação o deslocamento de atividades produtivas para países com 

política climática mais leniente, o qual levaria ao vazamento de emissões, se passam a 

descrever as pesquisas que tiveram como objetivo analisar tal fenômeno. Pretende-se, 

portanto, estabelecer o estado-da-arte da discussão dos impactos dos mecanismos de 

mitigação de emissões sobre os setores produtivos dos países do Anexo I, e mais 

recentemente, da China e do Brasil.  

3.1 Regulação Ambiental e os Impactos sobre a Competitividade Industrial 

A investigação da relação entre a regulação ambiental e a competitividade 

industrial iniciou ao final da década de 1980, quando ainda era incipiente à discussão, 

ao nível das nações, sobre a imposição de metas às emissões de GEE. A sabedoria 

convencional indicava que a regulação ambiental impunha significativos custos às 

atividades produtivas, assim fazendo com que, sobretudo segmentos expostos à 

concorrência internacional, perdessem competitividade. Esta perda de competitividade, 

no curto prazo, era refletida através do declínio das exportações, e aumento das 

importações de insumos e bens de consumo final dos setores afetados domesticamente, 

e no longo prazo, através da transferência de indústrias para países com política 

ambiental mais leniente (BARTIK, 1988, ROBISON, 1988, LOW e YEATS, 1992, 

JORGENSEN e WILCOXEN, 1993, WIESE, 1998, HO e JORGENSEN, 1998). Isto 

ocorreria desde que houvesse disponibilidade no país de destino de fatores de produção, 

tais como mão-de-obra, recursos naturais e capital, e mais do que isso, os custos 

incorridos com essa transferência não poderiam sobrepujar o incremento de despesas 

advindo da regulação ambiental doméstica (ANTWEILER et al., 1998, EDERINGTON 

et al., 2005).   

                                                 
33 Neste caso, os setores afetados tanto na UE, quanto nos EUA seriam: petróleo, químico, ferro e aço, 
alumínio, papel e celulose e mineração (WORLD BANK, 2007). Exceção seria o setor elétrico, para o 
qual somente na Europa existe um comércio entre países, fato que decorre das características de 
simultaneidade e instantaneidade da eletricidade.   
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Por outro lado, STAVINS et al. (1994) avaliaram os estudos de BARTIK 

(1988), ROBISON (1988) e LOW e YEATS (1992) através de testes de significância 

estatística, concluindo que as estimativas produzidas nestas pesquisas eram 

insignificantes, ou não robustas. Por este motivo, sugeriram o aprofundamento das 

pesquisas relacionadas à temática, sem o que não se poderia afirmar que uma 

regulamentação ambiental mais restrita causaria a perda de competitividade da indústria 

doméstica.  

O engajamento de diferentes países ao Protocolo de Kyoto ensejou medidas com 

vistas a atender a meta de redução de emissões, as quais intensificaram o debate acerca 

dos potenciais impactos destas sobre os setores energointensivos. Basicamente, a 

discussão ao nível das nações é a de que a exclusividade da imposição de metas de 

emissões aos países desenvolvidos causa disparidades de custos de produção. Ou seja, 

tem-se o aumento do custo sobre os bens produzidos por países com política climática 

restritiva, o que daria aos países em desenvolvimento uma vantagem competitiva, que 

resultaria numa maior entrada destes bens nos países desenvolvidos, deteriorando sua 

balança comercial (HOWSE, 2009).  

A seguir passam a ser analisados os estudos que tiveram como foco analisar os 

impactos da política climática sobre a competitividade industrial, especificamente ao 

nível dos países da UE, EUA, China e Brasil.  

 

3.1.1 Pesquisas no Âmbito da União Européia 

Ao nível dos países da UE, essa discussão, e, por conseguinte os estudos sobre a 

temática se intensificam a partir da entrada em vigor da primeira fase do EU ETS, em 

2005. Como impacto de primeira ordem, o EU ETS aumentaria diretamente os custos de 

produção de qualquer atividade produtiva que não tivesse emissões cobertas 

integralmente pela alocação inicial de permissões de emissões, pois a instalação 

industrial necessitaria adquirir permissões correspondentes a essas “emissões 

descobertas”. Ainda na sua primeira etapa, já se acenava com possíveis impactos das 

alocações perante a competitividade do setor industrial europeu. Exemplo disso é o 

setor elétrico, o qual recebeu uma quantidade inferior de alocações na Fase I, aspecto o 

qual levou em conta o fato de que o setor sofre menos concorrência internacional do que 

os outros setores mundiais, tais como o setor petrolífero, siderúrgico e químico 

(REINAUD, 2005).  
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 Este incremento de custos seria observado especialmente em empresas de 

petróleo, o que afetaria diretamente sua margem de lucro, na medida em que haveria a 

necessidade de uma significativa compra de permissões de emissões no mercado. De 

acordo com IEA (2005), o impacto de ultrapassar em 10% os limites estabelecidos de 

emissão em uma refinaria na Europa representaria um aumento de 1% a 3% no custo 

total do refino. Além disso, o mercado de carbono afetaria também os custos das 

empresas, indiretamente. É o caso da refinaria que compra eletricidade a partir da rede e 

verifica um aumento da tarifa como consequência da elevação do preço da geração de 

energia (devido aos limites de emissão na produção de energia). Ou até mesmo por 

possíveis aumentos no preço do gás natural, em função da procura crescente pelo 

combustível por parte das refinarias para a produção de combustíveis mais limpos. 

 Em suma, a introdução do EU ETS ensejou um debate sobre os efeitos 

competitivos decorrentes da limitação de emissões entre setores cobertos pelo 

mecanismo, frente aos competidores internacionais sem metas. Neste sentido, 

REINAUD (2005) buscou mensurar os impactos em termos de competitividade de curto 

prazo, especificamente no ano de 2015, decorrentes da 3ª fase do EU ETS sobre os 

setores de aço, cimento, papel e alumínio. No caso, a perda de competitividade foi 

definida, e analisada, sob o enfoque do incremento de custos, e seus respectivos 

impactos em termos de perda de produção – incluindo redução de demanda, e/ou 

deslocamento potencial da produção34, em dois cenários de demanda por permissões de 

emissões, quais sejam 10% e 2%. Ou seja, neste caso as alocações cobririam, 

respectivamente, 90% e 98% das emissões dos setores. Finalmente, ainda foram 

analisados os efeitos sobre a demanda decorrentes da transmissão do custo carbono para 

o preço final dos produtos.  

Assumindo preço de €10,00 por tCO2, em média, o preço da eletricidade 

aumentaria 11% na Europa, o que em conjunto às emissões causadas pela produção de 

bens energointensivos não alocadas através de permissões, levaria a aumento no custo 

de produção dos diferentes segmentos industriais analisados. No caso de uma demanda 

de 2% por permissões, os setores de aço, cimento, papel e alumínio teriam, 

respectivamente, incrementos de custo de 0,8%, 0,9%, 1,1% e 0,7%. Já com uma 

demanda de 10% por permissões de emissões, estes custos seriam acrescidos, 

respectivamente, em 1.3%, 1,4%, 1,6% e 1,2% (REINAUD, 2005). Logo, os resultados 

                                                 
34 Neste caso, o deslocamento da produção levaria a vazamentos de carbono.  
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indicam que o EU ETS implicaria, no curto prazo, em modestos incrementos na 

estrutura de custos destes setores.   

Entretanto, se estimando somente o crescimento do custo decorrente da 

produção marginal, ou seja, produção cujas emissões não estariam cobertas pela 

alocação inicial para a instalação, ao patamar de preço de carbono de €10,00 por tCO2, 

este custo aumentaria em 4% para o setor de aço e ferro, 17% para o setor de cimento, 

3% para o setor de papel e 12% para o setor alumínio. Em patamares superiores de 

preço de carbono, este custo incremental cresceria significativamente. Por exemplo, ao 

nível €30,00 por tCO2, para os mesmos setores, estes incrementos seriam, 

respectivamente, de 12%, 86%, 14% e 44% (REINAUD, 2005).  Partindo do princípio 

de que uma estratégia de diminuição da produção não se aplicaria, no curto prazo, como 

forma de absorver o incremento de custos, outras opções poderiam ser utilizadas. 

Primeiramente, o aumento de custos citado poderia ser absorvido dentro da própria 

indústria, através de redução de custos operacionais ou da rentabilidade35. A firma 

poderia ainda modificar seu processo produtivo para reduzir sua carbonointensidade, via 

substituição de insumos ou eficientização de processos. Por outro lado, as empresas 

poderiam realocar suas atividades produtivas para países onde não estivessem sujeitas 

ao custo carbono, ou até cessar suas operações. Finalmente, se a firma for uma 

formadora de preços, o custo poderia ser repassado ao consumidor através de aumento 

de preços dos produtos (BARON, 1997). Este incremento nos preços finais seria 

sucedido de redução nas vendas no curto prazo, dimensão a qual dependeria da 

elasticidade preço da demanda pelos produtos finais.  

Neste sentido, considerando margens de lucratividade e elasticidade preço da 

demanda de curto prazo referenciais da literatura36, a redução na demanda final dos 

setores, decorrente de um preço de €10,00 por tCO2, seria descrita conforme a Tabela 

10.  

 

 

 

                                                 
35 O custo carbono, per si, no cenário de demanda de 2% de permissões, reduziria a rentabilidade, ou 
valor adicionado dos setores de ferro e aço em 2,4%, cimento em 5,0%, papel em 0,4% e alumínio em 
29%. Já, no cenário de demanda de 10% de permissões, esta queda de rentabilidade seria, 
respectivamente, de 4,5%, 8,1%, 0,5% e 37%.  
36 Tradicionalmente a elasticidade preço da demanda de bens energéticos varia entre -0,1 e -0,3, enquanto 
que as elasticidades de bens produtores de commodities, como é o caso dos setores aço, alumínio e papel 
são próximas ou maiores de -1,0, o que revela a elasticidade neste mercado.  
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Tabela 10: Reduções na demanda com preços finais assumindo margens de 

lucratividade constantes e preço de carbono de €10,00 por tCO2 

Cenário/ Setores Aço Cimento Papel Alumínio 

2% de Demanda por 
Permissões 

-1,2% -0,5% -2,1% -2,0% 

10% de Demanda 
por Permissões 

-1,7% -0,8% -2,7% -2,4% 

Fonte: Elaborado a partir de REINAUD, 2005. 

  

Estes resultados ilustram a situação onde o custo de produção aumentaria em 

função do preço de carbono, o que faria com que a firma reduzisse sua rentabilidade, 

e/ou diminuísse o nível de produção, e/ou repassasse este custo aos consumidores, 

prática a qual poderia resultar em queda da demanda. Esta poderia ser acompanhada por 

um aumento da produção dos competidores internacionais, que supriria parte da 

demanda doméstica antes atendida por segmentos nacionais (REINAUD, 2005).  Como 

a reação a este cenário, as indústrias afetadas poderiam, no longo prazo, adotar 

tecnologias menos carbonointensivas, e/ou deslocar suas atividades produtivas para 

países com política climática menos restritiva.  

No que se refere aos efeitos do deslocamento das atividades produtivas, medido 

segundo o vazamento de carbono, estudos foram realizados para os setores de ferro e 

aço. Estudos como os de GIELEN e MORIGUCHI (2002), HIDALGO et al. (2002) e 

OECD (2003), analisaram os impactos da taxação de carbono sobre as emissões destes 

setores na Europa, concluindo que haveria um declínio nas emissões dos países do 

continente, em face da menor produção local, que daria lugar a aumento da produção 

em outros países. No caso, estimando taxas de carbono entre US$12,00 e US$50,00 por 

tCO2, a taxa de vazamento de carbono variaria, respectivamente, entre 35% e 60%, ou 

seja, o vazamento cresceria com o nível da taxa de carbono.  

No entanto, segundo REINAUD (2005), esse referido deslocamento não se daria 

sobre atividades produtivas nas quais o custo carbono fosse inferior à despesa relativa 

com a realocação da produção. Este seria o caso do setor cimenteiro, no qual o custo de 

transporte envolvido no deslocamento das atividades produtivas sobrepujaria, em mais 

de 400%, o impacto do custo marginal do carbono sobre a produção do setor.  

Após a entrada em vigor da 2ª fase do EU ETS (2008–2012), a atenção da 

literatura passou às implicações sobre a competitividade industrial decorrentes do 
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desenvolvimento do regime climático pós-2012. Para esta fase, tem-se discutido um 

objetivo de corte de emissões de CO2, em 2020, com relação a 2000, de 20%. Isto 

implica no aprofundamento das metas para os setores industriais de países da Europa. 

Com isso emergem preocupações sobre os possíveis impactos de competitividade na 

indústria europeia, e em particular do Reino Unido, decorrentes de possíveis maiores 

preços de carbono em face da redução dos níveis de alocação de permissões gratuitas de 

emissões (CARBON TRUST, 2008).  

Neste contexto, CARBON TRUST (2008) objetivou estimar os impactos de um 

preço carbono de €20,00 por tCO2, em 2015, sobre o custo de produção, lucratividade e 

comércio internacional dos setores de refino, ferro e aço, químico e cimento37. Fixando 

a análise à situação onde os setores receberiam 50% de alocações gratuitas, ou seja, 

haveria necessidade de se adquirir permissões em leilões, e/ou obtê-las em outros 

setores ao preço de mercado, e/ou pagar taxa de carbono, diferentes seriam os impactos 

de custo sobre o valor adicionado pelos setores. Neste caso, o setor cimenteiro teria seu 

custo incrementado em 16,0%; no setor de ferro e aço este aumento seria de 5,5%; no 

setor de refino seria de 6,1%; e no setor químico de 1,2%. 

Logo, o setor cimenteiro seria o que observaria maiores incrementos de custo, o 

que associado ao baixo valor agregado do produto, e a presente desvantagem de custos 

frente a países em desenvolvimento (por exemplo, China), afetaria significativamente 

sua competitividade. A perda de competitividade também seria presente para as 

indústrias de ferro e aço, porém, sobretudo neste caso estaria associada à elevada 

exposição ao comércio internacional, potencializando a entrada de importações. 

Ademais, a realocação da indústria, como uma resposta a essa perda de competitividade, 

também seria presente, na medida em que para o setor o custo transporte não é 

significativo perante o valor agregado à produção. Um efeito de segunda ordem a esse 

fenômeno seria o vazamento de carbono, o que deterioraria, quando a realocação se 

desse entre Reino Unido e países da União Européia, o objetivo do alcance às metas 

comuns de redução de GEE do EU ETS (CARBON TRUST, 2008).  

Para STERN (2007), a perda de competitividade seria presente, sobretudo, em 

setores energointensivos europeus que possuíssem grande inserção no comércio 

internacional. Entretanto, poucos seriam os setores com estes pré-requisitos, no caso 

somente refino, mineração, papel, ferro e aço, químico, metalurgia de metais não 
                                                 

37 As emissões de CO2 destes setores totalizaram, ao final de 2007, 73% do total de emissões deste GEE 
no Reino Unido.  
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ferrosos, plásticos e transporte. Ainda assim, para o autor dever-se-ia observar as 

particularidades domésticas de cada um destes segmentos, o que relativizaria a possível 

perda de competitividade. Por exemplo, quando observado especificamente estes 

segmentos no Reino Unido, o risco seria minimizado em função de que grande parte das 

suas transações comerciais seria baseada em países sob regime de metas de emissão. 

Isto faria com que o custo carbono fosse distribuído entre parceiros comerciais com 

simetrias competitivas.  

Partindo da descrição de parte dos estudos realizados para a UE, se passam a 

descrever os estudos dentro do mesmo contexto realizados para a indústria americana. 

 

3.1.2 Pesquisas no Âmbito dos EUA 

Como os EUA acenavam com ações mandatórias de mitigação às MCG, uma 

importante consideração seria o potencial declínio que tais políticas poderiam causar 

sobre as indústrias domésticas, com correspondente crescimento das importações de 

parceiros comerciais. Isto seria especialmente o caso se a política fosse unilateral, ou 

seja, sem esforços correspondentes dos parceiros comerciais dos EUA. Tal 

possibilidade fez surgir duas preocupações (HO et al., 2008): 

• Potenciais danos para a economia doméstica, especialmente sobre os 

segmentos energointensivos; 

• Erosão dos benefícios ambientais da política doméstica, se um 

crescimento nos custos da produção doméstica causasse a realocação da 

indústria americana para países com política climática menos restritiva. 

Grande parte dos estudos sobre a temática tem analisado os impactos sobre a 

produção e o emprego, que se realocaria para países com política climática mais 

leniente, em face do menor custo atribuído a estes fatores de produção, como é o caso 

da China e da Índia (ALDY e PIZER, 2009, WEBER e PETERS, 2009). Estes partem 

da premissa de que ao estabelecer um preço de carbono sobre produtos associados com 

energia fóssil, os custos domésticos de produção aumentariam, eventualmente 

incrementando o preço final praticado junto aos consumidores, o que causaria o declínio 

nas vendas domésticas. Este declínio da produção se refletiria, em parte, em um 

deslocamento de fatores de produção para parceiros comerciais com política climática 

mais branda. Esta realocação seria acompanhada por vazamentos de emissões de GEE, 
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ou seja, haveria decréscimos destas nos EUA acompanhado de aumento nos países que 

atraíssem tais fatores. 

  Basicamente, o fenômeno de transmissão dos impactos da política climática 

sobre a competitividade industrial nos EUA é o mesmo hipoteticamente aventado nos 

países abrangidos pelo EU ETS. Entretanto, conforme GREEN DESIGN INSTITUTE 

(2008), embora existam similaridades entre EUA e países da Europa, a situação poderia 

não se replicar para o primeiro, devido a múltiplas razões, dentre as quais diferentes 

custos energéticos e parceiros comerciais. Assim, neste estudo buscou-se analisar, com 

base na matriz insumo-produto de 2004, os impactos sobre diferentes segmentos 

industriais americanos decorrentes de um preço de carbono de US$ 30,00 por tCO2 em 

2012, o qual seria completamente repassado aos preços (GREEN DESIGN 

INSTITUTE, 2008)38.  

  Os resultados para os 426 setores da economia americana podem ser observados 

junto à Figura 3. Na média dos setores, os preços relativos em função do preço do 

carbono cresceriam em 1,5%, valor que seria superior ao observado por Stern (2007) 

para o Reino Unido (naquele estudo o incremento médio seria de 1,0%). Além disso, 

pode-se observar que setores energointensivos teriam o maior incremento de preços, 

devido a pressões sobre seus custos variáveis em função do custo da energia (por 

exemplo, elétrico, refino e cimento). Entretanto, estes seriam menos afetados em termos 

da sua competitividade, em face da menor exposição ao comércio internacional. No 

caso, setores energointensivos com médio impacto sobre os custos energéticos, tais 

como aço e ferro, metais não ferrosos e o petroquímico seriam, em conjunto, os mais 

afetados, em face da sua elevada exposição ao comércio exterior. Além disso, em face 

da proximidade do México, e da grande parcela de importações advindas de países 

como a China e Brasil (países sem metas compulsórias de emissão de GEE), haveria 

grande potencialidade para a ocorrência de vazamentos de carbono.  

  Assim, o estudo conclui que para os EUA é válida a preocupação com a perda de 

competitividade, sobretudo, em setores energointensivos. Conclusão semelhante pode 

ser encontrado nos estudos de BASSI et al. (2009) e GOULDER et al. (2010). Isto 

decorre do fato de que significante parcela de seus parceiros comerciais está baseada em 

países não-Anexo I, alguns destes próximos em termos geográficos, o que facilita, por 

                                                 
38 Note-se que o estudo desconsidera a distribuição de permissões gratuitas de emissões, originalmente 
prevista pela proposta de Lei H.R.2454. Se a proposta fosse aprovada pelo Senado, isto levaria à 
necessidade de reconsiderar os seus resultados.    
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um lado, vazamento de carbono, e por outro, a substituição da demanda de produtos 

domésticos.  

 

 
* Exposição comercial definida como a soma entre as exportações totais do setor, relativizada pela 

produção total do setor; e importações totais do setor relativizadas pelo consumo doméstico de produtos 
do setor. 

Figura 3: Mudanças nos preços decorrentes de um preço de carbono de US$ 30,00 por 

tCO2, e exposição comercial para os setores industriais dos EUA. 

Fonte: GREEN DESIGN INSTITUTE, 2008.  

   

Por outro lado, para HUFBAUER et al. (2009) e JAMES (2009), a possível 

perda de competitividade da indústria americana seria injustificável, na medida em que 

a maior parte das suas importações de produtos energointensivos é proveniente de 

países da Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (em inglês, 

Organization for Economic Co-operation and Development – OECD), os quais já 

possuem uma política climática restrita. Os autores baseiam esta afirmativa no fato de 

que as importações provenientes de países da OECD correspondem a 62% do total no 

setor de ferro-gusa e aço; 70% no setor cimenteiro; 81% no setor de papel e celulose; e 

73% no setor de alumínio. Constitui-se de uma exceção o setor químico, onde apenas 

18% das importações são provenientes de países da OECD.   
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ALDY e PIZER (2009) objetivaram quantificar os efeitos sobre a 

competitividade da indústria dos EUA decorrentes da possível adoção do sistema de 

cap-and-trade. Para tanto, utilizando-se de uma análise econométrica, examinaram 

séries de dados de 20 anos de emprego, produção e exportação, e sua relação com os 

preços de energéticos (principalmente eletricidade), para mais de 400 indústrias dos 

EUA. Buscou-se simular o efeito da política doméstica de cap-and-trade, assumindo a 

inexistência de política climática para os maiores parceiros comerciais, e um preço de 

carbono de US$ 15,00 por tonelada de CO2e em 2012.  

Primeiramente, o estudo indicou que a este nível de preço de carbono a perda de 

competitividade não se aplicaria à economia como um todo, sendo restrita a segmentos 

energointensivos vulneráveis ao comércio exterior. Em segundo lugar, estes impactos 

seriam modestos, por exemplo, expressos em uma pequena queda na produção 

doméstica decorrente do aumento do custo energético (ALDY e PIZER, 2009). Neste 

caso, a análise estatística apontou que a produção total da economia dos EUA 

declinaria, em média, 1,3%, e o consumo doméstico cairia 0,6%, o que sugere que 0,7% 

do consumo seria deslocado para importações. No caso de indústrias energointensivas, o 

sinal ao nível de preço de carbono simulado levaria a um aumento médio de 10% no 

custo de produção. Este levaria a uma queda de 4% na produção do setor, e de 3% no 

consumo doméstico, ao que se seguiria a substituição de 1% do consumo de bens 

produzidos nos EUA por produtos importados (Tabela 11).  

As indústrias energointensivas de ferro e aço, química, papel e celulose, 

alumínio e cimento teriam sua produção declinando entre 1,6% e 3,3%, sendo que 

grande parte desta redução refletiria uma queda no consumo (entre 0,9% e 2,4%), e não 

de competitividade, medida segundo o saldo comercial entre exportações e importações.  

 

Tabela 11: Impactos do preço de US$ 15,00 / tonelada de CO2 em 2012 sobre os 

setores industriais dos EUA 

Indústria Produção Consumo Competitividade Emprego 
Química -2,7% -1,8% -0,9% -1,5% 

Papel e Celulose -3,3% -2,4% -0,9% -2,1% 
Ferro e Aço -2,7% -1,9% -0,8% -1,6% 
Alumínio -2,0% -1,4% -0,7% -1,0% 
Cimento -1,6% -0,9% -0,7% -0,4% 

Fonte: Elaborado a partir de ALDY e PIZER, 2009. 

De fato, a maioria dos impactos sobre o nível de produção destes segmentos 

seria explicado pela eficientização energética das atividades produtivas – o que, aliás, 
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deveria se esperar de uma política climática efetiva (ALDY e PIZER, 2009). Ou seja, o 

impacto não seria explicado exclusivamente pelo custo carbono, mas parcialmente 

afetado por ele, por exemplo, incentivando a antecipação da adoção de tecnologias mais 

eficientes energeticamente. Segundo STIGLITZ (2006), a eficientização contribui no 

longo prazo para a queda da produção total, não alterando tanto o quantum de 

importações quanto a transferência de empregos ou produção para outros países. Por 

isto, o argumento da perda de competitividade, decorrente da adoção de políticas 

climáticas, não se tornaria um obstáculo à sua adoção. Mais do que isso, os 

policymakers teriam disponíveis uma vasta extensão de políticas que poderiam mitigar 

os modestos impactos observados sobre a economia, tais como a alocação de 

permissões de emissões, as quais seriam distribuídas a setores mais vulneráveis à 

política climática.    

HOUSER et al. (2008), ao analisarem os impactos do “abandonado” programa 

climático americano sobre os segmentos industriais, chegaram a conclusão semelhante 

sobre a magnitude dos impactos sobre a competitividade. Constataram que à exceção de 

segmentos energointensivos com inserção no comércio internacional (tais como, aço, 

cobre, alumínio, cimento, plástico, papel e química básica), os impactos sobre produção 

e o consumo doméstico seriam insignificantes. Atualmente, em função do recente 

“boom” do shale gas nos EUA39 (IEA, 2011, JACOBY et al., 2012) (também chamada 

de “Era de Ouro do Gás”) como matéria-prima, todavia, o impacto sobre o segmento de 

química básica seria significativamente menor. 

Segundo HO et al. (2008), a maioria dos estudos realizados para os EUA 

concluíram que especialmente os setores energointensivos com elevada abertura ao 

comércio internacional seriam afetados, ainda que modestamente, por uma política 

climática mandatória. Segundo tais autores, estes estudos focaram impactos de longo 

prazo, incluindo o ajuste das firmas às novas condições de competição, tais como 

eficientização energética, por isso subestimando os efeitos de curto prazo sobre a 

indústria. Tais análises não abrangeram os custos de curto prazo que estas 

experimentariam, os quais seriam repassados ao consumidor, levando 

consequentemente a uma queda na demanda doméstica.  

                                                 
39 O gás de folhelho (shale gas) é extraído de rochas sedimentares, cujo desenvolvimento, entre 10 e 15 
anos, leva a Agência Internacional de Energia (em inglês, International Energy Agency – IEA) conclua 
que o gás vai superar o carvão como fonte primária de energia nos próximos 25 anos, passando de 3% a 
40% do consumo total (IEA, 2011). Segundo JACOBY et al. (2012) mais de 40% do incremento da 
produção de gás corresponderá em 2035 aos não-convencionais.   
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Diante deste contexto, estes autores examinaram como uma política climática 

unilateral dos EUA afetaria a sua indústria, levando em conta as formas como ajustes ao 

custo poderiam mudar ao longo do tempo. Para responder a este objetivo, foram 

construídos quatro diferentes cenários (curtíssimo, curto, médio e longo prazos), onde 

foram mensurados os impactos em termos de custos, valor adicionado, emprego e de 

comércio externo, sobre os 52 setores produtivos dos EUA, assumindo-se um preço de 

carbono unilateral de US$ 10,00 por tCO2 em 2012.  

Para mensurar os efeitos de curtíssimo e curto prazo sobre a economia 

americana decorrentes do custo carbono, elaboraram um modelo de equilíbrio parcial 

com coeficientes de produção fixos, o qual utilizou dados da matriz insumo-produto 

(MIP) dos EUA. No primeiro horizonte de tempo, os preços dos produtos seriam 

constantes e não haveria ajustes sobre a demanda. Por sua vez, para o segundo horizonte 

(curto prazo) adicionaram elasticidades preço da demanda para cada um dos produtos 

dos setores analisados, com vistas a medir o impacto sobre as vendas em função do 

custo carbono. Para a análise de médio prazo, foi utilizado um modelo de equilíbrio 

geral computável (EGC) de longo prazo. O uso deste modelo derivou do fato de que 

este permitiria levar em conta, por exemplo, que a demanda por aço dependeria não 

apenas do preço do aço, mas também dos outros insumos da economia. Finalmente, 

para o longo prazo, foi adaptado o mesmo modelo de EGC, porém dessa vez 

considerando a mobilidade do capital, e a introdução de tecnologias mais eficientes, que 

alterariam os coeficientes técnicos de produção.  

Os resultados no curtíssimo prazo, onde se teria que absorver o custo carbono de 

US$ 10,00 por tCO2, sem reduzir produção, apontaram que o setor de geração elétrica 

americano seria o mais afetado, com custos totais que cresceriam aproximadamente 8%, 

seguido pelo setor cimento, petroquímico e alumínio, com crescimento dos custos, 

respectivamente, de 5%, 4% e 3%. Esse incremento de custos faria com que esses 

segmentos também fossem os mais impactados em termos de queda na lucratividade, 

medida através da diferença entre valor bruto da produção e consumo intermediário 

(custos) (HO et al., 2008).    

No curto prazo, assumiu-se que os produtores repassariam o custo carbono aos 

preços das mercadorias, o que levaria à queda nas vendas e na produção, com 

consumidores substituindo a cesta de consumo e/ou adquirindo bens importados. Para 

determinar a resposta nas vendas, foram estimadas as elasticidades preço da demanda 

para cada um dos segmentos analisados, as quais aplicadas à variação nos custos 



82 
 

decorrentes do custo carbono permitiram estimar a queda nas vendas, e na produção. A 

redução na produção seria maior nos segmentos que possuíssem maior mudança de 

custo em face de uma resposta mais elástica da demanda, no caso nos setores de 

mineração (9%), petroquímico (8%), cimento (4%) e químico (3%). Neste caso, o ajuste 

de oferta com aumento dos preços, sobretudo em segmentos inelásticos, permitiria 

atenuar a queda na lucratividade de curtíssimo prazo decorrente do custo carbono, 

embora ainda não o suficiente de forma a absorvê-la completamente. Por exemplo, no 

setor de químico, o qual no curto prazo teria uma queda na lucratividade de 9%, após o 

ajuste teria sua lucratividade caindo somente 0,2%.  

Por sua vez, no que se refere aos efeitos de médio e longo prazo decorrentes do 

custo carbono sobre a produção, onde as empresas poderiam substituir todos os insumos 

de produção (por exemplo, energia por trabalho), à exceção do capital, empresas e 

consumidores se adaptariam ao custo carbono. Por um lado, produtores substituiriam 

insumos para reduzir custos, consequentemente reduzindo os preços, o que faria com 

que, ao longo do tempo, aumentassem as vendas e a produção. Por outro lado, 

consumidores substituiriam consumo de bens energointensivos, e assim reduziriam a 

demanda por estes bens. Portanto, seria natural que os resultados para médio, e longo 

prazo, apontassem que a queda da produção seria reduzida, como seria o caso do setor 

de mineração, onde a redução seria de 4% entre o curto e o logo prazo. Neste caso, 

pôde-se perceber que ainda persistiria uma queda na produção, a qual seria oriunda da 

substituição de consumo por bens substitutos, ou seja, mudança de hábito de consumo 

dos demandantes. Finalmente, haveria transferência de ativos para países sem carbono-

restrições, o que levaria a vazamentos de emissões de aproximadamente 26%.  

A seguir se passam a descrever, sucintamente, estudos que mediram os impactos 

de cenários de políticas de mitigação das emissões de GEE na China e no Brasil.  

 

3.1.3 Pesquisas no âmbito da China e do Brasil 

Em função da posição favorável da China e do Brasil à adoção de metas 

mandatórias de redução emissões de GEE, para o período pós-2020 (após a 2ª fase do 

Protocolo de Kyoto), tem-se encontrado na literatura estudos relativos ao impacto do 

custo carbono sobre os segmentos carbonointensivos destes países. 

WANG et al. (2011) examinaram o impacto de instrumentos de mercado, 

particularmente taxas de carbono, sobre a competitividade de segmentos industriais 
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chineses. Partindo da matriz insumo-produto da China, subdividida em 36 setores, e 

tendo como ano-base 2007, os autores mensuraram o efeito de diferentes cenários de 

taxas de carbono sobre os custos de produção com relação ao valor adicionado setorial.  

Foram assumidos cenários de taxa de carbono de 10, 50 e 100 Yuan, chegando-

se à conclusão que somente no cenário mais restritivo seriam necessárias medidas 

compensatórias para proteção da competitividade de segmentos de maior 

carbonointensividade e/ou abertura comercial, quais sejam: geração de eletricidade, 

ferro-gusa e aço, químico e refino de petróleo. Respectivamente, estes setores, no 

referido cenário de taxas de carbono (100 yuan/tCO2, ou €10/tCO2), teriam incremento 

nos custos relativamente ao valor adicionado de 30%, 17%, 8% e  7%. 

Todavia, no que se refere ao setor de geração elétrica, o incremento nos custos 

de produção seria repassado aos produtores à jusante, no caso segmentos 

energointensivos. Logo, o setor, per se, não seria impactado, sobretudo em termos de 

competividade internacional, na medida em que o mercado elétrico chinês é fechado e 

de monopólio estatal. Mais do que isso, os consumidores finais também não seriam 

afetados, na medida em que o governo da China subsidia o acesso da população à 

eletricidade (WANG et al., 2011). O mesmo raciocínio se aplica para o segmento de 

refino, dado que o preço dos combustíveis líquidos praticados aos consumidores não 

remunera a atividade de refino (GOMES, 2011). No que se refere ao segmento de ferro-

gusa e aço, o impacto sobre custos decorre da predominância do carvão como matéria-

prima. Assim, como nos setores de refino e geração de eletricidade, os segmentos de 

ferro-gusa e aço e químico não seriam afetados em termos de competitividade, dada a 

sua baixa vulnerabilidade ao comércio externo. De fato, setores pouco afetados em 

termos do incremento sobre os custos, em face dos diferentes níveis de taxação de 

carbono, seriam potencialmente vulneráveis ao comércio internacional, quais sejam o 

segmento têxtil, borracha e plásticos.  

Estudos de longo prazo, tais como BRENNER et al. (2007), FAN et al. (2009) e 

JIANG et al. (2009), concluíram através de modelos de equilíbrio geral computável, que 

os segmentos abrangidos por políticas climáticas são mais sensíveis a crises econômicas 

do que ao nível das taxas de carbono. Ou seja, mantida as condições macroeconômicas 

da China, sobretudo, as taxas de crescimento do PIB, a desvalorização do Yuan frente 

ao dólar e ao euro, e o nível da inflação, a imposição de metas de redução das emissões, 

com consequente pagamento de taxas de carbono para flexibilização do seu 
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cumprimento, não afetaria a competitividade industrial chinesa (BRENNER et al., 

2007, JIANG et al., 2009, SU, 2009, WANG et al., 2011).  

LIANG et al. (2007), também utilizando-se de modelo de equilíbrio geral 

computável, mediram o impacto sobre a competitividade da indústria decorrente da 

implementação de duas metas de redução das emissões de GEE, entre 2012-2020, com 

relação à linha de base: 5% e 10%. Concluíram, com relação ao PIB, investimentos, 

demanda final, produção, preços e balança comercial, que os segmentos 

energointensivos seriam pouco afetados. Todavia, segmentos abertos ao comércio 

internacional, tais como têxtil, química básica, papel e celulose e plásticos, seriam 

afetados em termos de perda de mercado externo. Para atenuar estes impactos, os 

autores testaram o efeito amenizatório de subsídios e isenções fiscais aos setores, 

concluindo que estes instrumentos seriam eficazes para a proteção da competitividade. 

No entanto, conforme destacado por DEMAILLY e QUIRION (2008), estes seriam 

litigáveis junto à OMC, o que tornaria impraticável sua implementação pelo governo 

chinês. 

Ainda que o governo brasileiro não vislumbre metas adicionais às constantes do 

PNMC, e mandatórias antes de 2020, pôde-se encontrar junto à literatura estudos que 

objetivaram mensurar o impacto sobre a competitividade industrial brasileira da adoção 

de mecanismos de cap-and-trade (RATHMANN et al., 2010, SCHAEFFER et al., 

2012). 

Recentemente, o estado do Rio de Janeiro determinou, por meio do Decreto 

43.216, de 30 de setembro de 2011, o cumprimento de metas para redução das emissões 

de GEE fixadas com ano base em 2010, e horizonte em 2030. Este define uma meta 

baseada intensidade de carbono, que deverá ser, em 2030, inferior à de 2005. Trata-se 

de meta semelhante à proposta por FISCHER e SPRINGBORN (2011), para os quais a 

IIC é um mecanismo de flexibilização ao cumprimento de metas que permite proteger a 

competitividade de segmentos energointensivos. 

Partindo dessa meta, SCHAEFFER et al. (2012) elencaram possibilidades de 

mitigação para os segmentos industriais energointensivos da economia fluminense, 

assim dimensionando os impactos sobre/para a indústria relacionados à implementação 

das medidas, e consequente inflexão da curva de intensidade de carbono (IIC). Partindo 

da obtenção de potenciais técnicos e de mercado de abatimento, que levaram em conta 

custos de abatimento e dois cenários de preços de carbono, atualizaram e projetaram a 

matriz insumo-produto do Rio de Janeiro (MIP RJ), para assim medir o impacto 
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decorrente da adoção do potencial de mercado de abatimento sobre custos de produção, 

e valor adicionado (VA). 

Partindo da atualização da MIP RJ para 2008, e sua projeção até 2030, foram 

analisados os segmentos de extração e produção de petróleo; refino de petróleo; 

siderurgia; cimento; cerâmica; químico; petroquímico; e outras indústrias. Inicialmente 

concluíram, com base nas projeções insumo-produto, que à exceção do segmento 

cerâmico, haveria uma queda natural na IIC. Essa tendência de queda na IIC refletiria 

um crescimento dos VAs a taxas superiores às das emissões (218% frente a 146%, no 

período 2012-2030). Em suma, mesmo com as emissões crescendo a taxas 

consideráveis, a IIC cairia em face das expansões de novas plantas na indústria 

fluminense, que incluem tecnologias mais modernas e, no caso, de alguns setores, 

levariam a uma cesta de produtos de maior valor agregado.  

Entretanto, ao se considerar o potencial de mercado de abatimento, constatou-se 

que seria possível, dependendo do cenário de preço de carbono, alcançar uma queda 

adicional entre 3% e 4% da IIC. Considerando-se que a implementação deste potencial 

seria adotada como meta, ter-se-ia que os setores cimenteiro e de ferro-gusa seriam os 

mais impactados em termos do aumento nos seus custos de produção (aumento entre 

3% e 4% de aumento). De fato, a perda de competitividade seria especialmente sentida 

no setor siderúrgico, que é voltado para o mercado externo (MDIC, 2010). Em termos 

de valor adicionado, o setor cerâmico e o setor cimenteiro seriam os mais impactados. 

Na medida em que ambos os segmentos são compostos por indústrias de pequeno porte, 

caso inexistam mecanismos de amenização do impacto (por exemplo, distribuição de 

permissões gratuitas de emissões), provavelmente parte das empresas do setor 

deslocaria seu parque produtivo para estados com política climática mais leniente, 

dando origem a vazamentos de carbono (HO et al., 2008). 

Em nível nacional, RATHMANN et al. (2010) dimensionaram os impactos, 

desafios e as oportunidades, sobre/para a indústria brasileira, relacionados à 

implementação de um mecanismo de cap-and-trade no Brasil no período pós-2012. 

Semelhantemente aos setores analisados nesta Tese, exclusive o setor de refino de 

petróleo, sua análise abrangeu: a) alimentos e bebidas, b) cerâmica, c) cimento, d) ferro-

gusa e aço, e) ferroligas, f) mineração e pelotização, g) metalurgia de metais não 

ferrosos, h) papel e celulose, i) químico, j) têxtil, e k) outras indústrias. 

Partindo da suposição de que o Brasil adotaria um sistema de cap-and-trade a 

partir do ano de 2013, e aplicando a metodologia elaborada por McKINSEY e 
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COMPANY (2006), inicialmente fizeram uma análise de curto e de longo prazo dos 

impactos econômicos e comerciais de uma meta de atingir em 2020, emissões 

semelhantes às verificadas em 2008. Mais do que isso, analisaram se diferentes níveis 

de distribuição de permissões gratuitas de emissões seriam capazes de amenizar os 

impactos desta política sobre a competitividade industrial.  

Inicialmente, concluíram que os setores cimenteiro e de mineração seriam, no 

curto e no longo prazo, os mais impactados/afetados em termos de incremento nos seus 

preços relativos, e em perda de mercado. Por sua vez, estariam mais expostos à perda de 

competitividade os segmentos de mineração e de ferroligas, dada sua alta exposição ao 

comércio exterior associada a um significativo impacto do custo carbono sobre os 

preços setoriais. Uma possível medida a ser adotada com vistas a amenizar os efeitos da 

perda de competitividade, que foi testada no estudo, seria a alocação de diferentes níveis 

de permissões de emissões. No curto prazo, a distribuição de 80% de permissões 

gratuitas reduziria significativamente os impactos competitivos sobre os setores 

vulneráveis ao comércio internacional, porém, no longo prazo, com a diminuição do 

nível de permissões, estes setores voltariam a perder competitividade perante os 

concorrentes no mercado internacional.  

No entanto, dado que a adoção do mecanismo poderia ser litigável junto à OMC, 

construíram um cenário de baixo carbono com vistas a testar se a redução do consumo 

energético, vis-a-vis, da ICC, seria um instrumento mais eficaz com vistas a amenizar os 

impactos da meta de emissões. O prazo de maturação dos investimentos levou a que se 

concluísse que, no curto prazo, seria desejável distribuir permissões gratuitas de 

emissões com vistas a manutenção da competitividade. No longo prazo, essa alocação 

poderia (e para não se constituir de uma barreira, deveria) ser retirada, pois as medidas 

de baixo carbono já teriam sido implementadas, e com isso, o impacto do custo carbono 

seria menor neste sistema do que com a distribuição de alocações.  

SILVA e GURGEL (2012) estimaram os impactos econômicos de cenários de 

políticas climáticas que permitam atingir a meta assumida em Copenhague pelo Brasil, 

de redução de 39% das emissões de gases de efeito estufa até 2020, incluindo o controle 

das emissões pelo desmatamento.  

Para tal, utilizaram-se um modelo de equilíbrio geral dinâmico-recursivo da 

economia mundial. Os resultados indicaram que a meta assumida pode ser atingida 

através de mercados setoriais de carbono, com um impacto econômico de 1,96% de 
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perda no PIB em relação a um cenário de referência sem controle de emissões. Os 

setores de produção de energia fóssil e intensivos no seu uso seriam os mais afetados.  

    

3.1.4 Pesquisas em Âmbito Global 

Uma possível medida, que poderia ser adotada para minimizar impacto do custo 

carbono, sobre as atividades produtivas, seria a adoção de medidas de fronteira sobre 

produtos oriundos de países com menor, ou nenhum custo de mitigação40. Visando 

testar a eficácia da política de taxação de carbono e de fronteira, tanto sob o ponto de 

vista da proteção à indústria nacional, quanto da mitigação às emissões globais e de 

vazamentos de carbono, McKIBBIN e WILCOXEN (2009), através da aplicação de um 

modelo de equilíbrio geral computável, analisaram os impactos competitivos de uma 

taxação de carbono de US$ 20,00 em 2010, que aumentaria US$ 0,50 por ano até atingir 

o nível de US$ 40,00 por tCO2 em 203041. Para tanto foram construídos quatro cenários: 

1) adoção da taxação na Europa sem tarifas de fronteira (EUTax), 2) adoção da taxação 

na Europa com taxação de fronteira sendo impostas sobre as importações do continente 

(EUTaxBor), 3) adoção da taxação nos EUA sem taxas de fronteira (USTax) e, 4) 

adoção da taxação nos EUA, com a imposição de taxação de fronteira sobre as 

importações (USTaxBor).  

As taxas de fronteira foram obtidas a partir da multiplicação do conteúdo de 

carbono por unidade de produto, levando em conta a intensidade carbono doméstica 

pela taxa de carbono vigente no ano, e então se converteram os resultados para taxa ad 

valorem. Assim, tem-se na Tabela 12, o impacto das tarifas de fronteira sobre as taxas 

de carbono, para os produtos obtidos nos diferentes segmentos industriais.  

  

 

 

 

 
                                                 

40 As medidas de fronteira, ora reconhecidas como instrumentos reacionistas unilaterais do âmbito de 
decisão dos governos nacionais, à possível perda de competitividade industrial em função de políticas 
climáticas, serão descritas junto à Seção 3.2.   
41 Neste estudo a medida de fronteira vislumbrada, em sentido estrito, seria a da taxação sobre produtos 
oriundos de países com menor custo de mitigação. Medidas de fronteira podem incluir medidas adicionais 
como, por exemplo, a criação de barreiras não tarifárias à importações de países como política climática 
mais leniente.  
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Tabela 12: Impactos das Taxas de Fronteira nos Cenários de Preço de Carbono sobre a 

Produção Europa e EUA (mudança % na tarifa ad valorem) 

Produtos 
Europa EUA 

US$ 20,00 (tCO2) US$ 40,00 (tCO2) US$ 20,00 (tCO2) US$ 40,00 (tCO2) 

Eletricidade 5,30 10,60 15,26 30,52 

Gás Natural  0,82 1,64 23,36 46,72 

Derivados de Óleo 13,18 26,36 14,76 29,52 

Mineração 0,54 1,08 1,62 3,24 

Agricultura 0,34 0,68 0,94 1,88 

Papel  0,26 0,52 1,22 2,44 

Duráveis 0,26 0,52 1,94 3,88 

Não-duráveis 0,46 0,92 1,84 3,68 

Transporte 0,44 0,88 1,74 3,48 
Serviços 0,10 0,20 1,18 2,36 

Fonte: Elaborado a partir de McKIBBIN e WILKOXEN, 2009. 

 

Para as tarifas de fronteira na Europa, o incremento sobre as taxas de US$ 20,00 

e US$ 40,00 seria pequeno sobre os bens de todos os setores, à exceção dos derivados 

de petróleo, eletricidade e gás natural. Para os EUA, as taxas seriam consideravelmente 

maiores. Quando a taxa de carbono fosse US$ 20,00 por tCO2, a tarifa efetiva sobre 

bens duráveis e não-duráveis seria de quase 2%, chegando a quase 4% quando se tivesse 

uma taxa de carbono de US$ 40,00 por tCO2.   

Em seguida, foram analisados os efeitos dos cenários de taxação de carbono na 

Europa, com ou sem ajustes de fronteira, com foco nos anos de 2010 e 202042, sobre: a) 

crescimento real das economias, b) emissões de carbono, c) taxas de juros de curto 

prazo, d) preços, e e) produção dos setores. Na Tabela 13 têm-se os impactos referentes 

ao primeiro grupo de variáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 No caso, levando em conta taxas de carbono de US$ 20,00 por tCO2 em 2010 e US$ 30,00 por tCO2 em 
2030.  
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Tabela 13: Efeitos econômicos da política de taxação de carbono da Europa, com e sem 

ajustes de fronteira sobre de países e/ou blocos selecionados (2010/2020) 

Região 

PIB Real Emissões de CO2 Taxa de Juros 

EUTax EUTaxBor EUTax EUTaxBor EUTax EUTaxBor 
2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 

EUA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2 2 0 0 -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% 

Japão 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0 0 -0,01% -0,01% -0,02% -0,01% 

Austrália 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0 0 -0,01% -0,01% -0,02% -0,01% 

Europa -0,7% -0,6% -0,7% -0,6% -53 -72 -49 -66 -0,04% -0,03% -0,05% -0,04% 

Outros OECD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0 0 -0,01% -0,01% -0,02% -0,01% 

China 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0 -1 -0,02% -0,01% -0,02% -0,01% 

Índia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0 0 -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% 

Outros PED 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1 2 -1 -1 -0,02% -0,01% -0,02% -0,01% 

Leste Europeu -0,2% -0,1% -0,7% -0,5% 2 3 -18 -24 -0,03% -0,01% -0,03% -0,02% 

Países OPEC -0,1% -0,1% -0,2% -0,2% 0 0 -1 -2 -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% 

Fonte: Elaborado a partir de MCKIBBIN e WILKOXEN, 2009. 

  

No que se refere à Europa, a adoção de taxas de carbono, nos diferentes preços 

estimados, levaria a uma diminuição do PIB de 0,6% e 0,7%, respectivamente, em 2010 

e 2020, e a imposição de taxas de fronteira em nada afetaria este decréscimo. Este seria 

decorrente do aumento de custos industriais, com consequente queda na rentabilidade 

no curto prazo, e repasse aos preços, e queda na demanda no longo prazo. Ainda, no que 

se refere ao Leste Europeu, à imposição de uma taxa de fronteira diminuiria as 

exportações para a Europa Ocidental, seu principal parceiro comercial, o que levaria a 

uma queda no PIB de 0,7% em 2010, e 0,5% em 2020.  

A adoção de taxas de carbono, medida em termos da mitigação às emissões 

anuais de CO2 na Europa, mostra que estas as diminuíram entre 53 e 72 MtCO2 de 2010 

a 2020. Por sua vez, estas diminuições ocorreriam em conjunto a um aumento de 10% 

nas de emissões em outras regiões, ou seja, de fato se constata que haveria vazamentos 

de carbono. Ao se adicionarem taxas de fronteira, as emissões mundiais teriam uma 

redução maior, no caso de 69 e 127 MtCO2 em 2010 e 2020. Os maiores cortes seriam 

explicados pela interação de três fatores: 1) as emissões na Europa não cairiam tanto, 2) 

não haveria vazamentos de carbono e 3) queda nas emissões do Leste Europeu, 

sobretudo em decorrência da perda de PIB.  

Os cenários de taxação fariam ainda com que caísse a taxa de juros, de curto 

prazo, de todos os países e/ou blocos analisados, o que diminuiria, sobretudo na Europa, 
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e por extensão do Leste Europeu, a taxa de retorno do capital. Menores taxas de retorno 

nestes levaria à fuga de capitais, o que aumentaria as trocas de comerciais entre as 

regiões, consequentemente gerando superávit no balanço comercial. Mais do que isso, 

ao se adicionar um custo às importações, estas diminuiriam, fator o qual também 

explica o incremento no saldo comercial.  

Finalmente, a política de taxação de carbono e de fronteira também impactaria a 

produção e o nível de preços relativos dos segmentos industriais na Europa, conforme a 

Tabela 14. O carvão seria o produto mais impactado, tendo um aumento nos preços de 

22,5% em 2010, e de 27,8% em 2020. O incremento no nível dos preços finais seria 

fruto do aumento dos custos associados à política de mitigação, o que também acabaria 

por gerar retração na oferta do produto, no caso de 7,5% e 9,8%, respectivamente, em 

2010 e 2020. Outros preços de energéticos, incluindo o preço do gás natural, óleo cru, 

derivados de petróleo e eletricidade também aumentariam, embora em níveis inferiores 

ao carvão. Ainda, a combinação da política da taxação às tarifas de fronteira 

apresentaria um impacto semelhante, com pouco ou nenhum incremento sobre os 

preços, e reduções ligeiramente menores na produção, devido ao desincentivo às 

importações e fomento ao consumo doméstico. Todavia, o efeito de proteção à indústria 

local das tarifas de fronteira seria muito pequeno, no caso amenizando, em média, 

somente 0,1% da queda da produção com relação à utilização individual da taxação de 

carbono.  
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Tabela 14: Efeitos da Política de Taxação de Carbono da Europa, com e sem Ajustes de 

Fronteira, sobre os Preços e Produção (% de mudança sobre o cenário de referência) de 

Segmentos Industriais Selecionados 

Produtos 

Preços Produção 
EUTax EUTaxBor EUTax EUTaxBor 

2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 

Eletricidade 1,6% 1,9% 1,6% 1,9% -1,0% -1,1% -0,9% -1,0% 

Gás Natural 0,5% 0,4% 0,5% 0,4% -1,3% 1,6% -1,3% -1,6% 

Derivados de petróleo 4,5% 5,1% 4,8% 5,6% -2,8% -3,0% -2,4% -2,6% 

Carvão 22,5% 27,8% 22,3% 27,5% -7,5% -9,8% -7,5% -9,8% 

Óleo Cru 4,9% 5,6% 4,8% 5,5% -3,3% -4,0% -3,1% -3,7% 

Minérios 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% -1,0% -0,8% -1,2% -0,9% 

Alimentos 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% -0,1% -0,1% -0,2% -0,2% 

Papel 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% -0,5% -0,4% -0,5% -0,4% 

Duráveis 0,3% 0,1% 0,2% 0,1% -1,1% -1,6% -1,2% -0,7% 

Não-duráveis 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% -0,2% -0,2% -0,2% -0,2% 

Transporte 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% -0,4% -0,4% -0,4% -0,4% 

Serviços 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% -0.1% -0,2% -0,1% -0,1% 

Fonte: Elaborado a partir de McKIBBIN e WILKOXEN (2009). 

 

Já, para os EUA, os efeitos da taxação de carbono seriam similares em 

magnitude aos da Europa, com países como o México e o Canadá assumindo papel 

semelhante ao Leste Europeu no caso da Europa. A taxa de carbono faria com que o 

PIB real dos EUA sofresse uma retração de 0,6% em 2010, e 0,7% em 2020, enquanto 

que para México e Canadá essa queda seria, no mesmo período, de 0,3% e 0,4%. 

Adicionando taxas de fronteira, o efeito seria desprezível sobre os EUA, porém no caso 

dos parceiros comerciais, a criação de barreiras às exportações faria com que a queda no 

PIB fosse ainda maior, no caso de 1,0% em 2010, e 0,8% em 2020. Também países em 

vias de desenvolvimento, como no caso o Brasil, teriam queda no seu PIB nos anos 

analisados, de 0,5% e 0,2%.  

Em termos de emissões, a taxa de carbono nos EUA as reduziria em níveis 

proporcionalmente maiores do que na Europa. No caso, de 303 para 422 MtCO2 por ano 

entre 2010 e 2020. Como nos países do ocidente europeu, a taxa de carbono sozinha 

levaria a vazamentos de carbono, que, entretanto somente representariam 3% e 4% das 

reduções obtidas nos EUA. Adicionando medidas de fronteira, as reduções de emissões 

nos EUA seriam menores do que no caso da aplicação somente da taxação, o que 

decorreria de uma menor queda na produção. Finalmente, a taxação de carbono nos 
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EUA causaria maiores aumentos nos preços relativos dos combustíveis do que na 

Europa. Por exemplo, o preço do carvão aumentaria 59% e 75%, em comparação a 

aumento entre 22 e 27%, em 2010 e 2020, na Europa. Em função disso, se teria a 

retração no oferta de carvão, que seria de 20% a 29% no período analisado. Os demais 

produtos energointensivos também observariam significativos incrementos nos preços, e 

queda na produção, tais como derivados de petróleo, óleo cru e eletricidade. 

Diante disso, McKIBBIN e WILCOXEN (2009) concluem que as tarifas de 

fronteira seriam pequenas para a maioria dos bens manufaturados a níveis moderados de 

taxas de carbono. A um nível agregado, os ajustes para a maioria dos bens fabricados 

estariam na ordem de 1% a 2%. Porém, o impacto das taxas dentro de indústrias 

energointensivas, como refino de alumínio, seria consideravelmente mais alto. Os 

ajustes seriam efetivos para reduzir vazamento de emissões, mas estes seriam pequenos 

até mesmo sem os ajustes. Além disso, grande parte da redução das emissões ocorreria 

porque as tarifas reduziriam o PIB mundial, através da redução global do comércio 

internacional.  

Por sua vez, JORGENSEN et al. (2007) utilizaram-se de um modelo 

intertemporal de equilíbrio geral, denominado Intertemporal General Equilibrium 

Model (IGEM), para mensurar os custos econômicos bilaterais da implementação de 

uma política climática mandatória nos EUA e na Europa. Constataram que ainda que 

recebam permissões gratuitas de emissões, com vistas a proteger sua competitividade, a 

maioria dos setores produtivos americanos experimentaria declínio na produção.  

Finalmente, FISCHER e FOX (2004) ao se utilizarem de outro modelo de 

equilíbrio geral, analisaram como diferentes mecanismos de alocação de permissões 

afetariam o resultado de indicadores econômicos globais, especificamente sobre 18 

setores não energéticos e 5 segmentos energéticos mundiais. Concluíram que no cenário 

onde se reduziriam as emissões em 14%, em 2016, com relação a 1997, haveria uma 

queda na produção entre 0,29% e 0,44%; no emprego entre 0,01% e 0,15%; e nos 

salários reais entre 0,06% e 0,59%. Embora os resultados globais da modelagem dos 

autores tenham indicado pequenos impactos, ao se analisar os setores energointensivos 

inseridos no comércio internacional, observar-se-iam significantes quedas nos 

agregados. Por exemplo, nos setores petróleo, automobilístico e mineração, a queda na 

produção seria de, respectivamente, 4,49%, 4,54% e 8,98%.  
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3.1.5 Relações de Causa e Efeito e o Estado da Arte da Discussão Política 

Climática/Competitividade Industrial 

 Independentemente do local que se vislumbre implementar uma política 

carbono-restritiva, em geral se prevê a distribuição gratuita de permissões de emissões 

com vistas à manutenção da competitividade. Àqueles setores que receberem 

permissões inferiores a suas emissões históricas restaria pagar a taxa de carbono, ou 

adquirir licenças ao preço de mercado, o que afetaria diretamente a lucratividade das 

empresas. Além disso, os setores energointensivos sofreriam com impactos de segunda 

ordem, no caso incrementos de custos referentes ao conteúdo de carbono de seus 

insumos de produção. É o caso de empresas que demandam elétrico-intensivas, 

sobretudo, aquelas que utilizam a eletricidade em sua atividade produtiva (por exemplo, 

na produção de alumínio e aço).   

A partir do consenso com relação aos efeitos custo carbono sobre o preço dos 

insumos energéticos, se ensejou um debate na literatura acerca da possível perda de 

competitividade de setores e/ou empresas abrangidas por uma política climática 

mandatória, frente a empresas localizadas em países com menor ou nenhum custo de 

mitigação (BARON, 1997, HO e JORGENSEN, 1998, REINAUD, 2005, McKINSEY e 

COMPANY, 2006, STERN, 2007, CARBON TRUST, 2008, HO et al., 2008, ALDY e 

PIZER, 2009, JAMES, 2009, McKIBBIN e WILCOXEN, 2009, CHOI et al., 2010, 

MONJON e QUIRION, 2010, WANG et al., 2011). Embora existam divergências no 

que se refere à dimensão dos impactos, é consensual o mecanismo de transmissão dos 

efeitos do custo carbono.  

No mecanismo de distribuição de permissões gratuitas de emissões, parte-se de 

diferentes níveis de alocação e de distribuição, os quais geram excedentes e déficits de 

permissões, assim criando um mercado de carbono. Neste, sobretudo empresas de 

setores energointensivos, precisam em alguma medida, no curto prazo, adquirir 

permissões de emissões, para assim cumprirem suas metas (MONTGOMERY et al., 

2009). Como investimentos em atividades de mitigação requerem longo prazo de 

maturação, as empresas necessitam adquirir, no curto prazo, licenças para cobrir suas 

emissões não alocadas gratuitamente. Esta transação gera custos adicionais à atividade 

produtiva, que são repassados aos preços finais praticados junto aos segmentos à jusante 

da cadeia, que pode ser a indústria beneficiadora, ou até mesmo os consumidores. Neste 

caso, haveria uma queda na demanda doméstica pelos bens provenientes deste setor, e 
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na inexistência de bens domésticos substitutos, e manutenção da renda agregada, 

aumentaria a procura por bens importados. Com isso, ampliar-se-ia o nível de produção 

dos competidores de âmbito internacional, sobretudo aqueles com vantagens 

competitivas de custo, no caso empresas localizadas em países como menor ou nenhum 

custo de mitigação. Logo, ter-se-ia nos países adotantes da política climática uma queda 

na produção, que daria lugar à expansão na oferta de países com política climática mais 

leniente. Ou seja, a mitigação de emissões de GEE no âmbito local daria lugar ao 

aumento das emissões ao nível internacional (vazamento de emissões), o qual cresceria 

com o nível do custo carbono. 

Ademais, é consensual a relação entre impactos competitivos sobre a indústria e 

o grau de inserção ao comércio internacional. De fato, quanto maior for a inserção do 

segmento industrial no comércio exterior, e menor o custo de transporte perante o valor 

agregado de produção, maior é a possibilidade de realocação das atividades produtivas, 

e assim, o vazamento de carbono. 

Como foi dito, as divergências entre os mais diversos estudos se dão ao nível da 

intensidade dos impactos estimados, o que leva em conta os pressupostos utilizados 

pelos autores. REINAUD (2005) aponta modestos impactos sobre os segmentos 

energointensivos europeus, porém subestimando o preço do carbono, e considerando 

elevados níveis de alocação que contemplam entre 90% e 98% de permissões gratuitas. 

Já Carbon Trust (2008) ao estimar impactos decorrentes de preços superiores de 

carbono (€20/tCO2 em 2015), e menor nível de alocação de permissões (50%), conclui 

que os impactos em termos de competitividade por custos seriam significativos 

especialmente sobre os segmentos cimenteiro e siderúrgico. Stern (2007) corrobora o 

referido estudo no que diz respeito à dimensão dos impactos potenciais, especialmente 

no caso de setores inseridos no mercado internacional, porém, discute que poucos 

seriam os segmentos nestas condições (refino, mineração, papel, ferro e aço, químico, 

metais não ferrosos, plásticos e transporte).   

No que tange aos estudos que analisaram os impactos do outrora desejado 

programa climático americano, residem as maiores divergências de resultados, o que em 

sentido amplo, reflete a própria indefinição e incerteza do vislumbrado sistema de cap-

and-trade. Por este motivo, de um lado estudos como HOUSER et al. (2008), ALDY e 

PIZER (2009), HUFBAUER et al. (2009) e JAMES (2009), apontam que a preocupação 

com a perda de competitividade de segmentos industriais dos EUA, decorrente do efeito 

do custo carbono, seria injustificável. Por um lado, os impactos sobre a oferta e a 
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demanda agregada seriam modestos, e resultantes, sobretudo da eficientização 

energética e substituição de consumo, ao invés do preço carbono propriamente dito. Por 

outro lado, grande parte dos parceiros comerciais dos EUA não ameaçaria a posição de 

empresas americanas em seu mercado doméstico, na medida em que possuem metas 

climáticas mais restritivas. Em função disso, a adoção de medidas protecionistas, como 

o uso de taxas de fronteira, não seria plausível, pois a indústria doméstica não perderia 

competitividade frente aos seus parceiros comerciais, podendo, inclusive, no caso de sua 

adoção, gerar maiores efeitos econômicos (por exemplo, via retaliações) do que os 

modestos impactos advindos do custo carbono (JAMES, 2009).   

Já os estudos de GREEN DESIGN INSTITUTE (2008) e HO et al. (2008), 

criticam os estudos que concluem que os impactos do custo carbono sobre os segmentos 

energointensivos americanos seriam modestos. A crítica reside no espaço temporal 

avaliado nestes estudos. Em geral, analisam o longo prazo, onde a reação da indústria à 

pressão de custos, para cumprimento das metas climáticas, expressa via eficientização 

energética, substituição de fatores de produção e taxação de fronteira, faz com que seja 

absorvido, quase que completamente, o custo carbono.    

Esta divergência de resultados, em grande medida é decorrente da incompletude 

dos cenários analisados, os quais não englobam, conjuntamente, efeitos de curtíssimo, 

curto, médio e longo prazo. Neste sentido, relevante contribuição é feita por McKIBBIN 

e WILCOXEN (2009), onde se conclui que o custo carbono nos EUA, e na EU, causaria 

pequeno impacto sobre o PIB real das economias, variável a qual segundo os autores 

deveria ser a preocupação ao nível da discussão internacional. Ainda assim, alguns 

setores energointensivos experimentariam no curto prazo, impactos sobre seus preços 

relativos. Por outro lado, impactos que seriam considerados significativos por alguns 

estudos, tais como GREEN DESIGN INSTITUTE (2008) e HO et al. (2008), seriam 

insignificantes quando analisados mesmo no curto prazo, com relação à transmissão a 

toda à economia (PIB), e no longo prazo, seriam inexistentes, pois as indústrias 

reagiriam eliminando o custo carbono. 

Junto à Tabela 15 tem-se o resumo dos estudos discutidos anteriormente, bem 

como os demais estudos que já foram realizados analisando os impactos de políticas 

climáticas sobre a competitividade industrial.  
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Tabela 15: Estado da Arte das Pesquisas e Argumentos sobre a Relação entre Política 

Ambiental (Climática) e Competitividade Industrial 

Referência 
Abrangência 

da Análise 
Variáveis 

Analisadas 

Preço / Taxa 
do Carbono 

(tCO2) 

Meta ou 
Cenário / 

Permissões 

Principais Resultados / 
Conclusão 

Bartik (1988) EUA 
Produção e 

custos. 
N.D N.D / N.A 

A regulação ambiental faz com que 
cresça o custo de produção, e assim 
haja a retração na oferta industrial. 

Robison (1988) EUA 
Balança 

comercial. 
N.D N.D / N.A 

A imposição de cumprimento de 
metas ambientais faz crescer o 

custo de produção, assim 
incentivando a importação de 

produtos energointensivos. 

Low e Yeats 
(1992) 

Global 
Migração 
industrial. 

N.D N.D / N.A 

O custo de cumprimento de 
legislações ambientais faz com que 
haja a migração de indústrias sujas 

para HPP. 

Jorgensen e 
Wilcoxen (1993) 

EUA 
Custo de 

produção e 
emissões. 

N.D 

Atingir em 
2020 o nível 
de emissões 

de 1990 / 
N.A 

O uso de taxas de carbono permite 
alcançar reduções nas emissões, 

porém impactando o custo de 
produção do setor de mineração, 
afetando sua competitividade nos 

EUA, e potencializando a 
importação de minérios. 

Stavins et al. 
(1994) 

EUA 

Balança 
comercial e 
custos de 
produção. 

N.A N.A / N.A 

Não se pode afirmar que a 
regulação ambiental produza 
significativos efeitos sobre a 

competitividade industrial, pois os 
resultados produzidos pelas 

pesquisas na temática não são 
estatisticamente significantes. 

Wiese (1998) EUA  
Custo de 
produção. 

US$ 139,00 e 
US$ 205,00  

2020 / N.A 

A aplicação destas taxas de 
carbono impactaria 

significativamente os custos de 
produção dos setores cimenteiro, 

metais, petróleo e químico (25,0%, 
10,8%, 6,1% e 8,3%), o que levaria 
à queda das exportações e aumento 

das importações. 

Ho e Jorgensen 
(1998) 

EUA 

Produção, 
emissões e 

balança 
comercial. 

US$ 18,90 

Atingir em 
2000 o nível 
de emissões 

de 1990 / 
N.A 

A referida taxa de carbono 
permitiria atingir em 2000 os níveis 

de emissões de 1990, causando 
uma queda média na produção de 

0,6%. No setor de mineração e 
refino esta seria superior, atingindo 

28,6% e 5.0%, gerando grande 
incremento nas importações destes 

produtos. 

- continua 
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- continuação 

Fischer e Fox 
(2004) 

EUA  

Produção, 
emprego, renda 
real, preços e 

balança 
comercial. 

US$ 29,87 
2016 / 
93,4% 

O impacto da taxação de carbono, 
sendo a meta atingir em 2016 o 
nível de emissões de 1990 seria, 
sobre toda a economia, pequeno. 

Entretanto, para os setores de refino, 
mineração, elétrico e 

automobilístico, os impactos sobre 
produção, preços e comércio 
exterior seriam significativos. 

Babiker (2005) Global  

Produção, 
comércio 

internacional e 
vazamento de 

carbono. 

N.D 

Atingir em 
2015 o nível 
de emissões 

de 1990 / 
N.A 

A imposição de metas de emissões, 
combinadas a instrumentos 

econômicos, faz com que haja perda 
de competitividade de indústrias de 
países desenvolvidos perante países 
em desenvolvimento, gerando um 
vazamento de carbono entre 50% e 

130%. 

Ederington et al. 
(2005) 

Global  
Custos e 
comércio 

internacional. 
N.D N.D / N.D 

A hipótese de que o custo carbono 
gera perda de competitividade, não 
se sustenta, na medida em que um 

custo carbono que leve ao 
incremento de 20% nos custos totais 

gera somente 1% de aumento nas 
importações, na média.  

Reinaud (2005) UE 
Custo, 

lucratividade e 
consumo. 

€ 10,00 
2015 / 90% 

e 98% 

Modestos impactos considerando o 
cenário de preço carbono e de 

distribuição de permissões. 

Brenner et al. 
(2007) 

China 
Custos de 
produção 

N.D. 
2010-2050 / 

N.A. 

Setores energointensivos são pouco 
afetados, sendo mais sensíveis à 

crises econômicas do que taxas de 
carbono. 

Jorgensen et al. 
(2007) 

EUA 
PIB, produção e 
consumo real. 

US$ 5,80 em 
2010 e US$ 

22,3 em 2040  

2010-2040 / 
50% e 85% 

Em termos de perda de PIB os 
impactos seriam modestos, 

entretanto ao se considerar setores 
energointensivos, como mineração, 

petróleo e metais, os impactos 
seriam significativos. 

Liang et al. (2007) China 

PIB, 
investimentos, 
demanda final, 

produção, preços 
e balança 
comercial. 

N.D. 
2012-2020 / 

N.A. 

Apenas segmentos abertos ao 
comércio internacional, tais como 

têxtil, química básica, papel e 
celulose e plásticos, seriam afetados. 
Subsídios e isenções fiscais seriam 

eficazes para a proteção da 
competitividade. 

Carbon Trust 
(2008) 

UE 

PIB, custo, 
lucratividade e 

comércio 
internacional. 

€ 10,00 2015 / 50% 

Significativos impactos, sobretudo 
sobre o setor cimenteiro, refino e de 
metais, assim como potencial perda 

de competitividade, em face da 
exposição ao comércio exterior. 

- continua 
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- continuação 

Green Design 
Institute (2008) 

EUA 

Preços relativos e 
exposição ao 

comércio 
internacional 

US$ 30,00 2012 / N.A 

Aumento de 1,5% sobre os preços 
relativos dos setores industriais, 

com os segmentos mais expostos ao 
comércio exterior (metais e 

petroquímicos) sendo mais afetados 
em sua competitividade.  

Ho et al. (2008) EUA 

Custos, 
lucratividade, 

Produção e 
vazamento de 

carbono 

US$ 10,00 2012 / N.A 

Impactos significativos sobre custos 
no curto prazo especialmente nos 

setores cimenteiro, refino, metais e 
mineração, com potencial perda de 

competitividade em função dos 
parceiros comerciais (Brasil, China 

e México).   

Houser et al. (2008) EUA 
PIB, custos de 

produção e 
competitividade 

N.A N.A / N.A 

Embora o custo carbono tenha 
impacto significativo sobre os 
setores de metais, mineração, 

cimento e papel e de refino, estes 
setores respondem por somente 3% 
do PIB total, e 2% dos empregos. 
Por este motivo, a discussão sobre 

impactos competitivos não deve ser 
preocupação dos EUA, mas sim um 
incentivo à indústria se eficientizar e 

criar vantagens competitivas. 

Aldy e Pizer (2009) EUA 

Produção, 
consumo, 

competitividade e 
emprego 

US$ 15,00 2012 / N.A 

A perda de competitividade seria 
modesta e aplicável somente a 
segmentos energointensivos, 
portanto a adoção de taxas de 

fronteira não se justifica. 

Fan et al. (2009) China PIB setorial N.D. 2012 / 2050 

Setores energointensivos são pouco 
afetados, sendo mais sensíveis à 

crises econômicas do que taxas de 
carbono. 

James (2009) EUA  

Produção, 
investimentos e 
vazamentos de 

carbono 

N.A N.A / N.A 

A perda de competitividade da 
indústria dos EUA é injustificável, 
pois o custo energético, em média, 

corresponde a apenas 2% dos custos 
totais, assim como os seus principais 

parceiros comerciais são países da 
UE e o Canadá, que tem metas mais 
restritas de emissões. Por tudo isso, 
a adoção de medidas protecionistas, 

como ajuste de fronteira, não é 
recomendada. 

Jiang et al. (2009) China 
Custos de 
produção 

N.D 
2010-2050 / 

N.A. 

Apenas segmentos com alta 
intensidade de carbono (por 

exemplo, geração de eletricidade) 
serão afetados em termos da 

competitividade setorial. 

- continua 
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- continuação 

Hufbauer et al. 
(2009) 

EUA 
Custos e 
comércio 

internacional 
N.A N.A / N.A 

A perda de competitividade no 
comércio exterior não se justifica, 
na medida em que os principais 
parceiros comerciais dos EUA 

possuem metas ainda mais 
restritivas que as previstas junto ao 

programa de cap-and-trade. 

McKibbin e 
Wilcoxen (2009) 

Global 

PIB, preços 
relativos, 
produção, 
emissões e 

balança 
comercial 

US$ 20,00 em 
2010 até US$ 

40,00 em 2030 
2010-2030 

O custo carbono pouco impactaria o 
PIB das economias globais, embora 
os impactos sobre preços e produção 
sobre os setores de óleo, derivados e 
carvão seriam significativos. O uso 

de taxas de fronteira pouco 
amenizaria tais impactos. 

Rathmann et al. 
(2010) 

Brasil Preços e custos 

Preços de 
carbono entre 
US$ 20 e US$ 

50/tCO2. 

2012-2030 / 
80% em 

2013 e 30% 
em 2023. 

Os cimenteiro e de mineração 
seriam, no curto e no longo prazo, 
os mais impactados em termos de 

incremento nos seus preços 
relativos, e em perda de mercado. 

Por sua vez, estariam mais expostos 
à perda de competitividade os 
segmentos de mineração e de 

ferroligas.  

Wang et al. (2011) China 
Custos de 
produção 

10, 50 e 100 
Yuan por tCO2 

N.A. / N.A.  

Os setores de eletricidade, ferro-
gusa e aço, químico e refino de 
petróleo, teriam incremento nos 
custos, relativamente ao valor 

adicionado, de 30%, 17%, 8% e 7%. 
No setor de geração elétrica, o 

incremento nos custos seria 
repassado aos produtores à jusante. 
Os consumidores finais também não 
seriam afetados, na medida em que 

o governo da China subsidia o 
acesso da população à eletricidade. 

Schaeffer et al. 
(2012) 

Rio de 
Janeiro 

Intensidade de 
carbono, custos e 
valor adicionado 

Preços de 
carbono entre 
US$ 12 e US$ 

50/tCO2, 
dependendo do 

cenário de 
preços de 
carbono. 

2012-2030 / 
N.A. 

A IIC reduziria, naturalmente, 
segundo a linha de base. O potencial 

de abatimento de mercado 
permitiria uma redução ainda maior 
(entre 3% e 4%). Os impactos sobre 

custos e valor adicionado seriam 
sentidos, sobretudos, nos segmentos 
cimenteiro, cerâmico e siderúrgico.  

Silva e Gurgel 
(2012) 

Brasil PIB 

Preços de 
carbono variam 
consideralmente 
entre os setores 
abrangidos pelo 
PNMC (entre 

US$ 3/tCO2e e 
US$ 130/tCO2) 

2015 e 2020 
/ N.A. 

Os resultados indicam que a  
meta assumida pode ser atingida 
através de mercados setoriais de 

carbono, com um  
impacto econômico de 1,96% de 
perda no PIB em relação a um 

cenário de referência  
sem controle de emissões. 

 

Portanto, pode-se concluir que há consenso na literatura no que se refere ao 

mecanismo de transmissão de impactos de uma política climática sobre os segmentos 
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industriais. De fato, a imposição de limites de emissões para as instalações industriais 

faz com o que o tomador de decisões realize investimentos em atividades de mitigação, 

e/ou adquira permissões e/ou pague uma taxa de carbono, medidas as quais oneram, 

diretamente, os custos de produção. De certa forma, todos os segmentos industriais 

sofrem algum impacto desta política, seja diretamente, no caso de sua atividade ser 

energointensiva em processo ou em produto, ou indiretamente, se o método de produção 

utilizar matérias-primas com algum conteúdo de carbono.  

Entretanto, é conflitante a dimensão dos impactos em termos de competitividade 

industrial. Por um lado, estudos defendem que, sobretudo em países sob regime de 

metas de emissões, o custo carbono onera significativamente a atividade produtiva, 

levando: 1) no curto prazo, à perda de rentabilidade e aumento de preços, seguido por 

aumento das importações, 2) realocação industrial e vazamentos de carbono, no médio 

prazo, e 3) somente no longo prazo, dependendo do grau de reação da indústria, por 

exemplo através da eficientização energética, o custo carbono poderia ter seu impacto 

minimizado (WIESE, 1998, HO e JORGENSEN, 1998, FISCHER e FOX, 2004, 

CARBON TRUST, 2008, HO et al., 2008, WANG et al., 2011). Por outro lado, parte da 

literatura defende que estes efeitos seriam insignificantes, não justificando o uso de 

medidas protecionistas, tal qual a distribuição de permissões gratuitas de emissão 

(REINAUD, 2005, BRENNER et al., 2007, ALDY e PIZER, 2009, FAN et al., 2009, 

JIANG et al., 2009, MCKIBBIN e WILCOXEN, 2009). Ainda existem estudos que 

embora concordem com o mecanismo de transmissão, negam sua ocorrência, baseando 

esta premissa no fato de que os países que possuem maiores restrições de política 

climática têm como principais parceiros comerciais países os quais também possuem 

metas de emissões (HOUSER et al., 2008, HUFBAUER et al., 2009, JAMES, 2009). 

Por isso, possuem custos semelhantes de mitigação, o que equipara as condições de 

competitividade no comércio internacional. Finalmente, existem estudos que concluem 

que os impactos seriam diferenciados por setores e ao longo do tempo, variando 

segundo a carbonointensividade setorial e a meta de redução das emissões de GEE 

(LIANG et al., 2007, JIANG et al., 2009). 

Em grande medida, esta disparidade de resultados, e, portanto de consenso na 

literatura sobre a dimensão dos impactos decorrentes dos regimes climáticos sobre os 

setores industriais, decorre das premissas utilizadas nos modelos. Parte das modelagens 

utiliza preços de carbono hipotéticos, que em geral não refletem o preço observado no 

mercado, e quando o extrapolam para o longo prazo, não consideram cenários que 
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levem em conta o impacto da diminuição dos offsets sobre preços de carbono 

(MONTGOMERY et al., 2009). Neste caso, subavalia-se o custo do carbono, levando à 

falsa conclusão de que o mecanismo climático pouco afetaria, no longo prazo, a 

competitividade industrial.  

Outra lacuna diz respeito às premissas dos cenários, nos quais geralmente se 

incorporam alocações de permissões gratuitas que não correspondem à realidade (UE), 

ou à previsão da outrora política climática (EUA). Por outro lado, existem estudos que 

ignoram a distribuição gratuita de permissões, o que não é plausível dado o poder que a 

indústria exerce sobre os formuladores de política pública, exigindo certo grau de 

proteção a competitividade em face do seu impacto sobre a atividade econômica. 

Deve-se ainda fazer referência à limitação com relação à abrangência dos 

cenários analisados, que ora estimam efeitos de curto prazo, ora de longo prazo, sendo 

escassas as pesquisas as quais contemplem a dinâmica existente entre impacto, 

adaptação e reação, que pode levar a que a perda de competitividade de curto prazo 

venha a se tornar, no longo prazo, fonte de vantagens competitivas. De fato, os impactos 

inicialmente seriam absorvidos, e a partir disso, a indústria abrangida por metas de 

emissões reagiria com vistas a se manter competitiva no mercado. Neste caso, poder-se-

ia reagir através da realização de investimentos em atividades de baixo carbono e/ou 

realocação da produção para países com política climática mais branda.  

Estas seriam reações típicas, de âmbito tipicamente individual e privado. Porém, 

a relação impacto-adaptação-reação também deve abranger ações de âmbito nacional e 

setorial. Na esfera das políticas públicas nacionais, possivelmente os setores 

energointensivos fariam pressão sobre o Governo com vistas à implementação de 

medidas protecionistas. Este é o caso das medidas de fronteira, a serem aplicadas sobre 

a importação de bens energointensivos de países com política climática mais leniente. 

Ainda se poderia ter uma reação de nível setorial, ou privado, que se convenciona 

chamar de abordagem climática setorial. Esta se constituiria de um mecanismo 

alternativo de mitigação de GEE, no qual se visaria tanto evitar vazamentos de carbono, 

quanto minimizar a criação de assimetrias competitivas entre empresas (BARON et al., 

2008, SCHMIDT et al., 2008, KIM e HIROKI, 2008, MECKLING e CHUNG, 2009).  

Os mecanismos de reação às restrições decorrentes de políticas de mitigação das 

emissões, de fato, devem fazem parte dos instrumentos climáticos no período pós-

Kyoto. Por este motivo, estas são discutidas na seção seguinte desta Tese.  
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3.2 Mecanismos de Reação aos Impactos da Política Climática sobre a 

Competitividade Industrial e ao Comércio Exterior: Medidas de Fronteira e 

Abordagem Setorial 

Como já foi visto, existe um debate relativo ao impacto de medidas de mitigação 

das emissões de GEE sobre a competitividade industrial e o comércio internacional, no 

qual países receptores de política climática poderiam ser beneficiados. Ademais, 

recentemente países como os EUA, Inglaterra, Canadá e a Austrália manifestaram, por 

meio de seus setores produtivos, preocupação com a perda de competitividade no 

comércio internacional, o que vem ensejando a reformulação da sua política climática 

com vistas a incorporar mecanismos de proteção aos setores industriais (STC, 2009, 

TORONTO STAR, 2009). 

Visando minimizar os efeitos do custo carbono sobre as atividades produtivas, 

que é o elemento gerador desta inquietação, países e/ou setores sob regime de metas de 

emissões poderiam utilizar três categorias de medidas com vistas à manutenção da 

competitividade (VAN ASSELT and BREWER, 2010):  

1) No curto prazo, poderiam ser criadas medidas de fronteira (border 

measures), especificamente visando taxar, ou criar barreiras não-

tarifárias, à importação de produtos de países com políticas climáticas 

menos restritivas. 

2) Também no curto prazo, porém com efeitos sendo percebidos no médio e 

no longo prazo, poderiam ser realizados investimentos em atividades de 

baixo carbono, as quais permitiriam reduzir o conteúdo de carbono dos 

bens finais produzidos. Com isso, reduzir-se-ia o impacto do custo 

carbono, amenizando a assimetria competitiva com setores com nenhum, 

ou menor custo de mitigação.  

3) Finalmente, no longo prazo poderiam ser estabelecidas metas setoriais 

através de acordos intrasetoriais (sectoral agreements ou sectoral 

approaches). Trata-se de um mecanismo de estabelecimento e 

cumprimento de metas de redução de emissões alternativo aos 

usualmente aventados, onde se teriam metas transversais, portanto, 

globais, pormenorizando assimetrias competitivas entre indústrias de um 

mesmo segmento produtivo. 
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Atividades de baixo de carbono compreendem atividades e/ou métodos 

produtivos que reduzem a intensidade de carbono. Portanto, trata-se de um cenário 

alternativo à linha de base (método convencional), no qual se realizam investimentos 

para redução das emissões de carbono por produto ou processo. HENRIQUES JR. 

(2010) apresenta uma série de atividades de baixo carbono aplicáveis a segmentos 

industriais brasileiros, entre as quais: 

• Eficiência Energética; 

• Reciclagem e Economia de Materiais; 

• Substituição Inter-energéticos;  

• Energia Renovável (emprego de biomassas e da energia solar térmica); 

• Eliminação de Biomassas de Desmatamentos (biomassas não 

renováveis); 

• Cogeração de Energia. 

Nas próxima subseção são descritas as medidas de fronteira, e suas implicações 

sob as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC).  

 

3.2.1 Medidas de Fronteira 

Diferenças nas obrigações advindas da política climática levarão a diferenças 

nos custos energéticos, o que enseja a discussão sobre vantagens competitivas. Nos 

países que terão incrementos de custos, em função de uma política climática restritiva, 

existirá uma pressão para a imposição de ajustes ao nível de tarifas de fronteira, ou 

“tarifas verdes” sobre produtos de países com uma política climática inexistente, ou 

menos restritiva (McKIBBIN e WILCOXEN, 2009). Neste caso, os ajustes serão 

baseados em emissões de carbono associadas à produção de cada produto importado, ou 

seja, a taxa de fronteira intenciona cobrar do exportador o quantum relativo ao custo 

carbono auferido pelo país importador em função da existência da política climática de 

mitigação de emissões.  

Neste caso, podem-se agrupar as medidas de fronteira em duas categorias, quais 

sejam (VAN ASSELT e BREWER, 2010): 

1) Medidas tarifárias: as medidas de fronteira poderiam compreender 

taxação de carbono equivalente sobre importações, dedução do custo 

carbono para segmentos exportadores e/ou obrigatoriedade de aquisição 
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de licenças pelos importadores em função do carbono emitido no 

processo produtivo.  

2) Medidas não tarifárias: é o caso onde se imporiam barreiras legais à 

importação de países com nenhuma política de mitigação de emissões de 

GEE. Neste caso, necessitar-se-ia da aprovação da OMC, aspecto que 

claramente fere o princípio da não-discriminação, constante dos Artigos I 

e III do Acordo Geral de Comércio e Tarifas (em inglês, GATT).   

Por este motivo, medidas tarifárias seriam preferenciais, ainda que possam ser 

consideradas como subsídios litigáveis por países não-Anexo I junto à OMC 

(DEMAILLY e QUIRION, 2008). Na proposta original do programa de cap-and-trade 

dos EUA, mais especificamente na Lei S.1733, previa-se a implementação de medidas 

tarifárias de fronteira43. Estas podem ser definidas como um “ajuste” de preços na 

fronteira, e seriam aplicáveis a importações originárias de países que não fizessem 

esforços “comparáveis” aos realizados pelos produtores dos EUA para a mitigação das 

emissões de GEE (GAO, 2009). No caso, exportadores de produtos para os EUA teriam 

que apresentar documentos comprobatórios do conteúdo de carbono, incorporado na 

produção, e o montante de licenças exigido na importação seria proporcional ao 

conteúdo de carbono equivalente incorporado. Somente estariam isentas as exportações 

de países subdesenvolvidos, assim como de países que contribuam com menos de 0,5% 

das emissões globais de GEE (NAIDIN et al., 2010). 

Muitas são as justificativas que se colocam por parte da literatura para a adoção 

de medidas de fronteira como componente chave da política climática. STIGLITZ 

(2006), KOPP e PIZER (2007) e ISMER e NEUHOFF (2007) defendem que ajustes de 

fronteira são requeridos para se atingir a eficiência econômica no abatimento de 

carbono. Outro argumento é o de que o mecanismo é necessário para manter a eficiência 

da política climática, na medida em que a mesma evita vazamentos de carbono 

decorrentes da migração de indústrias carbonointensivas para países com custos de 

abatimento inferiores ou inexistentes (HOERNER, 1998, GOH, 2004, DEMAILLY e 

QUIRION, 2008). Existem ainda existem autores que defendem a adoção da medida 

como instrumento de punição a países que não possuam metas mandatórias de emissão 
                                                 

43 Ainda que a adoção medidas de fronteira fosse proposta junto à Emenda Kerry-Boxer (Lei S.1733), 
críticas do partido republicano e do partido democrata, no que tange à possibilidade de violação das leis 
de comércio internacional, levaram a crer que a mesma fosse retirada do programa de cap-and-trade para 
sua aprovação. Isto acabou ocorrendo no Senado, porém, não sendo uma condição suficiente para a 
aprovação da emenda.  
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de GEE, ou, como uma ameaça para encorajar países recalcitrantes a aderir à política 

climática global (BRACK et al., 2000, CHARNOVITZ, 2003, HONTELEZ, 2008).  

Ademais, tem-se analisado a efetividade das tarifas de fronteira em atingir os 

seus objetivos ambientais e econômicos (VAN ASSELT e BREWER, 2010). 

MANDERS e VEENENDAAL (2008) apontam que medidas de fronteira, em particular 

exigências de importações combinadas com incentivos às exportações, de fato protegem 

a indústria à erosão da demanda doméstica via aumento das importações, bem como 

reduzem significativamente o vazamento de carbono. Por isso, seria uma reação 

justificável dos segmentos industriais para manutenção da competitividade no comércio 

internacional.   

Entretanto, outros autores são mais cautelosos. FISCHER e FOX (2004), ao 

compararem medidas visando minimizar vazamentos de carbono, tais como barreiras a 

importações, incentivos às exportações, e alocação de permissões gratuitas, concluem 

que, embora a utilização de medidas de fronteira tenha impacto sobre o vazamento de 

carbono, sua utilização pouco protegeria a competitividade da indústria 

internacionalmente. McKIBBIN e WILCOXEN (2009) e ALDY e PIZER (2009) 

também concordam que taxas de fronteira reduziriam a fuga de carbono, porém 

discordam em termos da dimensão, a qual para os mesmos seria insignificante. Além 

disso, a sua utilização pouco beneficiaria a indústria americana em termos de 

recuperação de competitividade, a partir do que se conclui que, além de sua ineficácia, 

sua adoção não justificaria o risco de deterioração das relações internacionais de 

comércio.  

No que se refere às relações bilaterais de comércio, existe um considerável 

grupo de autores que debatem a legalidade da adoção de medidas de fronteira sob o 

escopo das normas da OMC (BIERMANN e BROHM, 2005, FRANKEL, 2005, 

JAMES, 2009). As medidas de fronteira, usualmente, incluem instrumentos tarifários, e 

não tarifários potencialmente sujeitos a restrições sob as regras da OMC. Entre as 

medidas potencialmente ilegais aventadas pela literatura, tem-se a distribuição de 

permissões gratuitas de emissões, as quais poderiam se constituir de subsídios litigáveis 

segundo as normas da OMC. Além disso, a imposição de restrições a importações na 

forma de um “programa de reserva de permissões internacionais” pode violar os 

princípios de não discriminação dos Artigos I e III do Acordo Geral de Comércio e 

Tarifas.   
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Pode-se ainda apontar uma diretriz que não estaria de acordo com as obrigações 

dos EUA perante as regras da OMC (JAMES, 2009). Em função do possível efeito de 

perda de competitividade derivado do cumprimento de metas de emissões, segmentos 

energointensivos dos EUA obtiveram a previsão de concessão, junto à Lei H.R.2454, de 

permissões gratuitas de emissões. Tal medida, provavelmente se constituiria, na visão 

da OMC, de um subsídio indireto à indústria americana, o que levaria a sanções, como, 

por exemplo, a proibição de exportações dos segmentos que recebessem estes pretensos 

subsídios.  

Se de um lado a concessão de permissões, no caso do segmento elétrico, pode 

ser positiva, servindo de fonte de receitas e assim levando à manutenção dos preços 

praticados aos consumidores, por outro, sua distribuição, com base em níveis de 

produção para determinados segmentos industriais, pode se constituir de um subsídio 

indireto (JAMES, 2009). Assim, além de se constituir de medida que pode gerar 

assimetrias, logo conflitos, em termos do comércio internacional, tais segmentos teriam 

incentivos a aumentar o nível de produção. A expansão da oferta lhes permitiria obter 

receitas adicionais via comercialização das permissões, constituindo desta forma um 

subsídio à indústria. Ademais, indiretamente este mecanismo aumentaria o próprio nível 

de emissões dos setores, o que minaria o argumento de que o mecanismo permite 

mitigar emissões de GEE através do desincentivo á produção de bens que impactam o 

meio ambiente (BORDOFF, 2008).   

Finalmente, têm-se poucos estudos que discutem as repercussões das medidas de 

fronteira (HOUSER et al., 2008, WEBER e PETERS, 2009). Nestes, inicialmente se 

discute que o aspecto punitivo destas medidas poderia reduzir, significativamente, a 

participação de países em desenvolvimento em um futuro regime climático, em 

comparação a possíveis recompensas sob a forma de cooperação tecnológica, ou 

acordos setoriais. Neste sentido, outros regimes climáticos, tais como abordagens 

setoriais, poderiam ser mais efetivos em manter as condições internacionais de 

competitividade e evitar vazamentos de carbono, induzindo segmentos econômicos de 

países em desenvolvimento a pressioná-los para inserirem-se em um regime climático 

global.  
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4 CARACTERIZAÇÃO, PROCESSOS PRODUTIVOS, EVOLUÇÃO DO USO 

DA ENERGIA E DAS EMISSÕES NOS SEGMENTOS INDUSTRIAIS 

ENERGOINTENSIVOS DO BRASIL 

Segundo HENRIQUES JR. (2010), as mudanças no uso de energia final dos 

setores industriais estão atreladas basicamente a três fatores principais: 1) nível de 

produção ou de atividade, 2) estrutura produtiva do setor ou mix de produtos, e 3) 

intensidade energética específica que, por sua vez, está associada à tecnologia, à 

eficiência energética e ao tipo de energético empregado.  

A interação destes três fatores, em geral, é responsável pelas variações no 

consumo energético setorial (ANG e LIU, 2007). Por este motivo, neste capítulo 

inicialmente será realizada uma breve exposição da evolução econômica, energética e 

das emissões de GEE da indústria energointensiva brasileira no período 1970-2007. Em 

seguida, para cada um dos segmentos analisados, serão caracterizados os processos 

produtivos, avaliada a evolução do uso de energia e obtidos indicadores de consumo 

específico de energia. 

Nesta tese serão analisados os segmentos industriais constantes do Balanço 

Energético Nacional (EPE, 2012a), inclusive o setor de refino de petróleo, o qual faz 

parte do setor energético nos balanços de energia, porém, é um segmento industrial 

constante das contas nacionais (IBGE, 2011). Os seguintes segmentos industriais serão 

abrangidos: a) alimentos e bebidas, b) cerâmica, c) cimento, d) extrativo mineral 

(mineração e pelotização), e) ferro-gusa e aço, f) ferroligas, g) metalurgia de metais não 

ferrosos, h) outras indústrias, i) papel e celulose, j) químico, k) refino de petróleo, e l) 

têxtil.  

 

4.1 Evolução econômica, energética e das emissões de GEE da indústria 

brasileira 

A industrialização brasileira iniciou no período situado entre as duas grandes 

guerras, porém, é somente a partir da década de 1950, através do Plano de Metas, no 

governo Juscelino Kubitschek (1956-1961), que o desenvolvimento industrial entrou 

definitivamente na agenda política e econômica do país. Subdividido em setores 

(energia, transporte, alimentos, indústria de base e educação), o plano foi marcado por 
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investimentos em estradas, siderúrgicas, extração e produção de petróleo, usinas 

hidrelétricas, entre outros. Entre os expoentes do plano estão a criação da Petrobras e da 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), que permitiram ao país, em menos de 10 anos, 

aumentar significativamente a produção de petróleo44 e de ferro-gusa e aço (LESSA, 

1983, SUZIGAN, 1992, SUZIGAN e FURTADO, 2006). 

A partir disso houve um grande impulso na indústria de transformação, que 

contribuiu com a fase de vigoroso crescimento econômico que perdurou até final dos 

anos 1970, e que foi acompanhada de crescimento também dos setores agrícola e 

extrativo mineral. No período de 1950 a 1980, o produto industrial cresceu com taxas 

médias anuais elevadas (8,5%), superiores em 20% à da economia, fazendo com que sua 

participação no produto interno bruto aumentasse de 26% para 34% (PINTO et al., 

2008). Este crescimento da produção apoiava-se na expansão do mercado interno, e no 

aproveitamento de oportunidades remanescentes de investimentos substitutivos de 

importações. Para tanto, três planos econômicos foram fundamentais: o já mencionado 

Plano de Metas, e os Planos Nacionais de Desenvolvimento (I e II PND), sob o 

comando do Conselho de Desenvolvimento Econômico, respectivamente, nos governos 

Médici e Geisel.  

Em 1980, a indústria brasileira atingiu uma estrutura relativamente completa em 

comparação a padrões internacionais, com alto grau de diversificação e de integração. 

Compunham a produção industrial cerca de 40% de bens de consumo não duráveis, 

36% de bens de consumo intermediário e 24% de bens de consumo duráveis e de capital 

(COUTINHO e FERRAZ, 1994). Todavia, grande parte das iniciativas foi impulsionada 

por empresas públicas, sendo no setor privado as atividades de pesquisa e 

desenvolvimento muito limitadas. Consequentemente, em meados dos anos 1980 a 

estrutura da indústria apresentava uma situação paradigmática: por um lado elevados 

graus de integração intersetorial e de diversificação da produção, e por outro lado 

insuficiente desenvolvimento tecnológico, ineficiências técnicas e econômicas que 

limitavam sua competitividade, ausência de especialização e pouca integração com o 

mercado internacional. Essas características gerais da estrutura industrial brasileira 

refletiam-se no seu padrão de inserção internacional, caracterizado pela exportação de 

bens intensivos em recursos naturais e importação de bens intensivos em tecnologia. 

Desde então já se impunha ao Brasil à necessidade de mudar o padrão de 
                                                 

44 A produção de petróleo passou 5,6 mil barris/dia, em 1955, para cerca de 75 mil barris/dia, em 1960 
(LESSA, 1983).  
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desenvolvimento industrial e tecnológico. Isto significava não só incorporar as 

mudanças tecnológicas e gerenciais organizacionais à indústria, mas também 

desenvolver as indústrias representativas das novas tecnologias. 

Potencializada pelos fatores citados, a crise mundial iniciada a partir do 2º 

choque do petróleo, em 1979, fechou mercados e afetou significativamente a emergente 

indústria brasileira. Para equilibrar as contas públicas, fez-se necessário adotar políticas 

de ajustamento fiscal e monetário, o que fez com que caíssem os níveis de produção, 

emprego e de produtividade. Contraiu-se o nível de investimentos, e foi reduzido o 

esforço de incorporação de progresso técnico. Os efeitos desta crise permaneceram até o 

inicio dos anos 1990, quando a abertura da indústria nacional à competição 

internacional, denotada pela facilitação da entrada de produtos importados, aprofundou 

a crise industrial.  

Como resultado disso, segundo SUZIGAN e FURTADO (2006), as empresas 

tiveram que se adaptar e se modernizar. Grande parte dos segmentos industriais acabou 

adotando estratégias de sobrevivência que seguiram basicamente três fases: a) ajuste 

patrimonial, compreendendo de redução de endividamento e de aumento de receitas 

oriundas de aplicações no mercado financeiro, b) redefinição de mercados, através da 

busca de setores com elevado nível de coeficientes de exportações e, c) modernização 

do processo produtivo.  

Em 2000, a economia brasileira ensaiou uma recuperação, que acabou não se 

confirmando, fato que pode ser atribuído à crise da Argentina, à retração na economia 

americana (criando restrições para as exportações brasileiras) e à crise energética 

brasileira (o chamado “apagão”), em 2001. Finalmente, a partir de 2004, a produção 

econômica brasileira começou a dar sinais de recuperação. Uma combinação de fatores 

favoreceu esse quadro: a) a estabilização da economia, através da redução da taxa de 

inflação via política monetária, b) redução da taxa de juros, com o consequente aumento 

do poder aquisitivo e recuperação do mercado interno, c) aumento do fluxo de capital e 

de investimentos (ingresso crescente de investimentos externos diretos e capitais) 

(ALMEIDA et al., 2007).  

A análise da participação dos setores econômicos no PIB do Brasil revela que a 

indústria como um todo vem reduzindo sua participação na produção econômica 

(período 1970 e 2006). Essa participação passou de aproximadamente 35% em 1970, 

para 25% em 2006 (excluindo-se o setor energético) (EPE, 2012a). A queda geral 

registrada no período de 36 anos (1970-2006), entretanto, não significa que a indústria 
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venha produzindo menos, mas sim que o setor de serviços vem crescendo de forma mais 

acelerada. Essa perda de participação do setor industrial reflete a situação na qual o 

Brasil passou à terceira fase do seu desenvolvimento (economia madura), na qual a 

especialização leva a uma concentração da riqueza no setor de serviços (EPE, 2007). 

Trata-se, portanto, da consolidação do segmento industrial brasileiro, condição 

necessária, mas não suficiente para o desenvolvimento do setor terciário da economia.  

A contribuição de cada subsetor na consolidação do PIB industrial é bastante 

distinta, como também variou consideravelmente ao longo do período analisado. Na 

Tabela 16 nota-se que os segmentos que experimentaram as maiores taxas de 

crescimento foram os de extração mineral, químico e metalúrgico. O setor energético, 

no qual está inserido o segmento de refino de petróleo, produção de álcool e coque, 

também apresentou um crescimento significativo.  

 
Tabela 16: Taxas percentuais médias anuais e variação percentual total do crescimento 

nos segmentos industriais (1970-2006) 

Setores 
Década 

1970 
Década 

1980 
Década 

1990 
Década 

2000 

Indústria 9,1 0,8 1,1 3,7 
Extrativa Mineral 9,0 -1,4 1,2 13,8 

Transformação 9,1 0,9 1,1 3,3 
Não Metálicos 9,8 -1,5 -1,4 3,4 

Metalurgia 8,7 -0,8 1,0 9,1 
Química 11,6 3,0 -1,2 8,6 

Alimentos e Bebidas 5,9 0,6 1,3 6,3 
Têxtil 5,2 -1,1 -1,5 0,6 

Papel e Celulose 6,3 3,8 -1,0 2,9 
Outros 10,1 1,1 1,3 1,7 

Energético 9,8 5,6 -1,0 8,7 

Fonte: Elaborado a partir de HENRIQUES JR. (2010) 

  

Este acentuado crescimento da atividade industrial está associado ao consumo de 

energia, que em todas as suas formas, constitui elemento fundamental para os diversos 

processos industriais, necessários para a geração de calor nas transformações físicas e 

químicas de inúmeros produtos e no acionamento de máquinas e de processos variados 

(EPE, 2012b).  

Considerando o consumo total de energia por setor, o setor industrial em 1970 

era responsável por 29% do consumo final de energia e, em 2007, passou a responder 

por 44%, equivalente a cerca de 88 milhões de tEP (EPE, 2012b). Trata-se, portanto, do 
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principal setor em termos do consumo de energia final (Figura 4). Deve-se destacar que 

o consumo de energia advindo das atividades de refino de petróleo, para fins desta tese, 

foi inserido dentro do setor industrial. 

 

 
a O consumo do setor de refino foi excluído do setor energético, e incluído do setor industrial 

Figura 4: Evolução do uso de energia por setores no Brasil entre 1971 e 2007 

Fonte: Elaborado a partir de EPE (2012b) 

 

Observa-se, para o período 2000-2007, nos segmentos de alimentos e bebidas, 

refino de petróleo e ferroligas as maiores taxas médias de crescimento no consumo 

energético, respectivamente, de 8,8%, 8,0% e 6,6% ao ano. Em sentido oposto estão os 

segmentos cimenteiro e têxtil, com crescimento médio de 0,5% e 1,7% ao ano. No 

período 1970-2007, o consumo de energia cresceu a uma taxa anual de 

aproximadamente 6% (contra um crescimento de 4,5% ao ano do PIB do setor). Podem 

ainda ser destacados como setores que mais aumentaram seus consumos de energia no 

em todo o período analisado: ferroligas (1.720%), refino de petróleo (1.256%), metais 

não ferrosos (1.213%) e extrativo mineral (1.171%). Os que menos aumentaram o 

consumo foram: têxtil (62%), cerâmica (149%) e cimento (161%) (Figura 5).  
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Figura 5: Evolução do consumo de energia dos setores da indústria (inclui refino de 

petróleo) 

Fonte: Elaborado a partir de EPE (2012b) 

 

Nota-se também que a matriz energética da indústria brasileira vem se 

modificando, não somente com respeito às quantidades totais de energia empregada em 

função da produção física ou do mix de produtos, mas também em razão de uma 

mudança intensa na cesta de energéticos ofertados. No início dos anos 1970, conforme 

indicado na Figura 6, predominava o uso do óleo combustível, seguido da lenha e do 

bagaço de cana. Ao longo da década de 1980, o consumo de óleo combustível foi 

reduzido, substituído pelo carvão mineral que foi fortemente incentivado, especialmente 

nos setores de cimento. Na década de 1990, o uso da lenha voltou a diminuir, mas desta 

vez por restrições ambientais e devido à elevação de seus preços (HENRIQUES JR., 

2010). Neste período o consumo de óleo combustível voltou a crescer ligeiramente. A 

partir de 2000, o gás natural teve seu consumo intensificado em virtude da entrada em 

operação do gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol) em 1999 e do consequente uso cativo da 

fonte em alguns segmentos industriais (em especial, nos segmentos químicos e de outras 

indústrias). Logo, em 2007, os principais energéticos consumidos na indústria foram: 

eletricidade (20,2%), bagaço de cana (19,7%) e carvão mineral, coque e derivados 

(14,0%). O óleo combustível passou a ter uma participação de somente 5,1%, já sendo 

superado pelo gás natural (9,8%) (EPE, 2012b).  
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Figura 6: Evolução da participação percentual dos energéticos no setor industrial 

brasileiro (inclusive setor de refino de petróleo) 

Fonte: Elaborado a partir de EPE (2012b) 
 

Adicionalmente, é visível a intensificação energética em alguns segmentos 

industriais (tEP/106 US$). Este é o caso, em especial, dos segmentos de minerais não 

metálicos (cerâmica e cimento), siderurgia/metalurgia (ferro-gusa e aço, ferroligas e 

metalurgia de metais não ferrosos) e de papel e celulose (Figura 7).   

Inicialmente, convém destacar que a inflexão observada em 2000, para os 

segmentos destacados, refere-se à queda expressiva no seu produto interno bruto (PIB) 

setorial. Por exemplo, no segmento de metalurgia, o PIB passou de US$ 29 bilhões em 

1999, para US$ 13 bilhões em 2000. Todavia, esta não foi reflexo de choques 

econômicos, mas sim da reformulação do Sistema de Contas Nacionais (SCN) do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizada em 2000 (IBGE, 

2000)45.  

Além disso, particularidades de cada segmento explicam o aumento da 

intensidade energética (IIE) no período 1970-2000. A IIE  no segmento de ferro-gusa e 

aço pode ser explicada por modificações ocorridas, sobretudo, a partir da década de 

                                                 
45 A reformulação do SCN consistiu de uma série de alterações, sobretudo, no que se refere às fontes de 
informações utilizadas pelo IBGE. Passou-se, basicamente, a utilizar estatísticas contínuas (anuais) de 
referência, sendo que antes disso as contas nacionais eram obtidas a partir da extrapolação de indicadores 
de preços e volumes por atividade econômica. Trata-se do advento das pesquisas anuais contínuas do 
IBGE, no caso da indústria, comércio, serviços, indústria da construção, Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílio (PNAD), Pesquisa de Estatísticas Econômicas da Administração Pública, entre outras 
(IBGE, 2007).  
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1990, tanto nos processos tecnológicos como nos equipamentos - destacando-se a 

substituição de fornos utilizados na fusão de ferro, aço e suas ligas por fornos elétricos. 

Estas ocasionaram reduções nos consumos específicos de coque de carvão mineral, óleo 

combustível e óleo diesel, e aumento nos consumos específicos de eletricidade e de 

gases combustíveis (IBS, 2003). Em grande medida, o aumento da IIE no segmento 

cerâmico deve-se a dois fatores: 1) queda no valor adicionado do setor, e 2) defasagem 

tecnológica do setor que leva a uma menor produtividade, ou seja, a um crescimento do 

consumo específico na produção, sobretudo, da cerâmica vermelha (BAJAY et al., 

2008). Utiliza-se, geralmente, o aquecimento direto na preparação, queima e secagem 

das peças (cerca de 89% em 2007), salvo exceções em processos com baixa eficiência 

energética (CNI, 2010). Por sua vez, no que refere à IIE do setor cimenteiro, segundo o 

BEU (MME, 2005), a energia útil consumida na indústria cimenteira brasileira, em 

2006, correspondeu somente a 52,2% da energia final adquirida naquele ano. Este alto 

índice de perdas se deve aos baixos rendimentos de conversão dos diversos 

combustíveis no uso final dominante nesta indústria, que é o aquecimento direto, o que 

explica o aumento da IIE do setor no período analisado. Finalmente, o aumento da IIE  

no segmento de papel e celulose está relacionado com alterações no perfil de qualidade 

do papel produzido, pois produtos com melhor acabamento possuem um maior 

consumo específico de energia (tEP/tonelada de produto) (CNI, 2010). 
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a O setor de minerais não metálicos corresponde aos segmentos cerâmico e cimenteiro. 
b O setor de metalurgia compreende os segmentos de ferro-gusa e aço; ferroligas e metalurgia de metais não ferrosos. 
c O segmento energético compreende os segmentos de extração de petróleo, gás natural e carvão mineral; refino; destilação de 
álcool, elétrico e de produção de coque. 

Figura 7: Evolução da intensidade energética de segmentos industriais brasileiros 

Fonte: Elaborado a partir de EPE (2012b) 

 

No que se refere às emissões no Brasil, de acordo com o Inventário das 

Emissões Nacionais (MCT, 2010), a maior parcela das liberações de CO2 provém da 

“mudança no uso da terra e florestas”, representando 76% do total, seguido do setor 

“energético”, com 22%. Neste setor, a participação mais importante ocorre pelo 

emprego de combustíveis fósseis no segmento de transporte (9% do total de CO2 

emitido ou 39% do total do bloco “energia”). Em seguida, vêm as emissões pela queima 

de combustíveis no setor industrial (7% do total de CO2 emitido ou 33,0% do bloco 

“energia”), conforme ilustrado na Figura 8. O setor de “transporte” e o setor da 

“indústria”, juntos, representam 72% das emissões brasileiras de CO2 pelo uso de 

combustíveis fósseis, com base em 2005.  
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Figura 8: Emissões de CO2 por setor em 2005 

Fonte: Elaborado a partir de MCT (2010) 

  

Ao se observar as emissões totais de CO2 pelo setor industrial, no ano 2007, que 

totalizaram 148,3 milhões de toneladas, constata-se que o setor de ferro-gusa e aço foi o 

principal emissor, com 35,1% do total (Figura 9).  

 

Figura 9: Participação percentual dos segmentos industriais nas emissões de CO2 em 

2007 

Fonte: Elaborado a partir de EPE (2012b) e IPCC (2006). 
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Em grande medida, esta elevada concentração das emissões de CO2 deriva da 

matéria-prima básica do processo siderúrgico, que é o coque de carvão mineral (cerca 

de 60% da emissão total do setor). O setor refino de petróleo desponta em segundo 

lugar, seguido do setor químico, dado o elevado consumo de derivados de petróleo e de 

gás natural em ambos os setores. Pelo lado dos combustíveis, as emissões de maior peso 

foram as provenientes da queima dos derivados de petróleo, com 39,7%, seguidas das 

emissões do coqueamento do carvão mineral - 22,1%, conforme mostrado na Tabela 17. 

Como resultado tem-se que as emissões efetivas de CO2 no setor no setor industrial 

brasileiro foi 86,5% de origem fóssil, incluindo-se as emissões do gás natural. Os 13,5% 

restantes decorreram da queima de carvão vegetal e da eletricidade.  

 

Tabela 17: Estimativa das emissões de CO2 setorial e por fonte energética no ano de 

2007 (mil toneladas) 

Gás 
Natural 

Carvão 
Vapor 

Carvão 
Metalúrgico 

Derivados 
de 

Petróleo 

Coque 
de 

Carvão 
Mineral 

Eletricidade Total 

Setor Industrial 22.363 1.362 14.236 58.895 32.798 18.609 148.263 

Alimentos e bebidas 1.469 194 - 2.049 - 2.105 5.817 

Cerâmica 2.404 140 - 2.083 - 311 4.938 

Cimento 61 101 149 7.592 273 405 8.581 

Extrativo mineral 582 - 2.676 4.093 418 1.014 8.783 

Ferro-gusa e aço 3.039 14 10.515 5.822 30.860 1.726 51.976 

Ferroligas 72 - - 693 509 815 2.089 

Metais não ferrosos 1.582 - 499 6.032 738 3.577 12.428 

Outras indústrias 2.970 289 397 2.970 - 3.674 10.300 

Papel e celulose 1.494 336 - 1.545 - 1.558 4.933 

Químico 5.553 288 - 10.002 - 2.170 18.013 

Refino  2.203 - - 15.608 - 503 18.314 

Têxtil 934 - - 406 - 751 2.091 

Participação (%) 15,1 0,9 9,6 39,7 22,1 12,6 100,0 

Fonte: Elaborado a partir de EPE (2012b) e IPCC (2006). 
 

Diante da exposição econômica, energética e das emissões da indústria 

energointensiva brasileira, na próxima subseção serão caracterizados os processos 

produtivos, uso de energia e indicadores de consumo específico de cada um dos 

segmentos industriais energointensivos. 
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4.2 Caracterização, processos produtivos, evolução do uso da energia e consumo 

específico dos segmentos industriais energointensivos do Brasil 

Neste capítulo busca-se descrever os segmentos da indústria energointensiva 

brasileira, com foco em seus processos produtivos, evolução do uso da energia e 

consumo específico. 

As mudanças no consumo de energia setoriais estão atreladas basicamente a três 

fatores principais: nível de produção ou de atividade, estrutura produtiva do setor ou 

mix de produtos, e intensidade energética específica que, por sua vez, está associada à 

tecnologia, à eficiência energética e ao tipo de energético empregado (BOYD et al., 

1988, HOWARTH et al., 1991, ANG e LIU, 2007). Na maior parte dos setores aqui 

tratados, os três fatores têm se manifestado, causando mudanças nos consumos de 

energia (HENRIQUES JR., 2010), conforme será visto a seguir. 

 

4.2.1 Segmento de Alimentos e Bebidas 

O segmento é composto pelas seguintes atividades nas contas nacionais (IBGE, 

2011): a) abate e preparação de produtos de carne, b) carne de suíno, c) carne de aves, 

d) pescado industrializado, e) conservas de frutas, legumes e outros vegetais, f) óleo de 

soja bruto, tortas, bagaço e farelo, g) outros óleos e gorduras vegetal e animal, h) óleo 

de soja refinado, i) leite resfriado, esterilizado e pasteurizado, j) produtos do laticínio e 

sorvetes, k) arroz beneficiado e produtos derivados, l) farinha de trigo e derivados, m) 

farinha de mandioca e outros, n) óleos de milho, amidos e féculas, o) produtos das 

usinas e do refino de açúcar, p) café torrado e moído, q) café solúvel, r) outros produtos 

alimentares, e s) bebidas.  

Os processos fabris das indústrias de alimentos são extremamente diversificados, 

mas geralmente de baixa complexidade, que, por sua vez, são subdivididos em 

operações, que podem ser agrupadas quanto à natureza dos usos finais da energia. O 

aquecimento direto é exigido em operações de assar, secagem e esterilização, entre 

outras. Por sua vez, demanda-se calor de processo de baixa temperatura, suprido por 

sistemas de vapor ou água quente, nos processos de branqueamento; cozimento; 

destilação; pasteurização; fermentação; entre outros. Finalmente, a eletricidade é 

comumente demandada em processos de refrigeração e de transformação mecânica 

(extrusão, moagem, trituração, pulverização e mistura) (ABIA, 2008). 
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Entre as atividades do segmento, a mais energointensiva é a da fabricação de 

açúcar. Segundo estimativas de CNI (2010), aproximadamente 75% da energia útil 

consumida pelo setor provêm do vapor gerado em caldeiras das usinas de açúcar, que se 

destinam a aquecimento de processos; mover turbinas a vapor que acionam moendas; e 

à geração de energia elétrica. 

Observa-se, junto à Tabela 18, que a lenha e o óleo combustível vêm sendo 

substituídos, ao longo das décadas, pelo bagaço e pela eletricidade. Trata-se da 

substituição das fontes em especial na atividade sucroalcooleira, que passou a dominar a 

rota de geração de vapor a partir do bagaço, e, pelos demais segmentos, da incorporação 

de atividades mais eficientes (por exemplo, refrigeração), as quais deslocam a demanda 

por óleo combustível para eletricidade. 

Tabela 18: Evolução da participação relativa dos energéticos utilizados no setor 

alimentos e bebidas em anos selecionados (%) 

Fontes 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 

Carvão Vapor 0,0 0,0 0,8 1,2 1,3 0,8 0,4 0,3 0,2 0,2 

Gás Natural 0,0 0,0 0,0 0,1 1,6 1,5 1,8 2,8 2,8 2,8 

Lenha 31,7 22,2 14,7 25,0 23,6 15,6 14,8 10,1 9,1 8,9 

Bagaço de Cana 53,6 54,6 58,9 56,6 53,5 63,1 62,8 72,8 75,7 75,8 

Óleo Combustível 10,8 17,1 17,8 6,7 8,7 8,7 8,2 2,9 2,0 2,1 

Eletricidade 2,6 4,8 6,6 9,6 10,7 9,7 11,1 9,9 9,2 9,1 

Outras 1,3 1,3 1,2 0,8 0,6 0,7 0,8 1,0 1,0 1,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborado a partir de EPE (2012b). 

 Em 2007, o segmento de alimento e bebidas foi responsável pelo consumo de 

21,3 milhões de tEP, sendo o bagaço a principal fonte de energia, com 75,8% do total. 

Tratou-se, portanto, do principal consumidor de energia entre todos os segmentos 

industriais energointensivos, ainda que não possa ser considerado um segmento 

carbonointensivo, pois foi responsável por somente 3,9% das emissões totais da 

indústria em 2007. Tal fato decorre da característica da matriz energética setorial, 

predominantemente baseada em biomassa para geração de vapor industrial (segmento 

sucroalcooleiro).  
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Tabela 19: Consumo de energia e emissões do segmento de alimentos e bebidas em 

2007 

Tipo de energético Consumo (mil tEP) (%) Emissões (mil tCO2) % 

Gás natural 587 2,8 1.470 25,3 
Carvão vapor 46 0,2 193 3,3 

Lenha 1.885 8,9 - - 
Bagaço 16.116 75,8 - - 

Óleo diesel 87 0,4 258 4,4 
Óleo combustível 451 2,1 1.300 22,3 

GLP 88 0,4 245 4,2 
Outras fontes de petróleo 76 0,4 246 4,2 

Eletricidade 1.926 9,1 2.105 36,2 
Total 21.262 100,0 5.817 100,0 

Fonte: Elaborado a partir de IPCC (2006) e EPE (2012b). 

 

Desagregando o consumo de energia entre os mais diversos segmentos, 

exclusive o setor de açúcar (que tradicionalmente é o principal demandante de energia), 

observa-se que o maior consumo energético ocorreu na produção de bebidas, seguido 

pela produção de rações e alimentos para animais e pela produção de café, nesta ordem. 

 

 

Figura 10: Participação percentual das cadeias produtivas no consumo final de energia 

da indústria 

Fonte: Elaborado a partir de ABIA (2008), CNI (2010) e EPE (2010b). 
 

 Finalmente, junto à Tabela 20, têm-se os consumos específicos típicos das 

diferentes atividades produtivas do segmento alimentício e de bebidas. Observa-se uma 

relação direta entre o grau de industrialização e de processamento do produto, com o  

consumo específico de energia. Por exemplo, o processamento do arroz envolve 

inúmeros processos (brunição, secagem, armazenagem, descascamento, separação, 

recebimento, pré-cozimento e parboilização) (IRGA, 2012), os quais o levam um alto 

consumo específico.  



121 
 

 

Tabela 20: Consumos específicos térmicos de produtos alimentícios diversos 

Produto Consumo específico (GJ/t) 
Açúcar 2,7 

Arroz (branco e parboilizado) 6,9 
Bebidas 1,2 
Cacau 1,6 
Café 4,8 

Carnes (abate) 1,3 
Carnes (industrialização) 4,7 

Laranja (suco) 0,9 
Leite (pasteurizado) 0,9 

Leite (industrialização) 2,1 
Milho (moagem) 1,1 

Óleo vegetal (refino) 3,8 
Pescados 2,3 

Rações e alimentos 0,6 
Soja (esmagamento) 0,7 

Trigo (farinha e farelo) 1,0 

Fonte: Elaborado a partir de IBGE (2007), CNI (2010) e HENRIQUES JR. (2010). 

 

4.2.2 Segmento Cerâmico 

A indústria cerâmica é composta por dois segmentos: revestimentos cerâmicos 

(cerâmica branca) e cerâmica vermelha. Tipicamente, a primeira atividade é composta 

de empresas que produzem bens de maior valor agregado, tais como pisos, azulejos, 

louça de mesa, louça sanitária, refratários e outros (BERNI et al., 2010a). Já o segmento 

de cerâmica vermelha é composto de produtores de artigos de menor exigência técnica e 

de menor valor adicionado, como blocos, tijolos e telhas (HENRIQUES JR., 2010), ou 

seja, em geral produzem bens que são consumidos intermediariamente na construção 

civil. 

Os processos de fabricação de peças cerâmicas, tanto brancas quanto vermelhas, 

são assemelhados (HENRIQUES JR., 2010). A argila é extraída de jazidas e segue para 

a preparação da massa (mistura com água), seguida da conformação das peças em 

máquinas extrusoras ou prensas.  

No caso dos revestimentos cerâmicos, podem-se utilizar os processos por via 

úmida e via seca. De acordo com a ABC (2007), 65% da produção brasileira de 

revestimentos cerâmicos resultam do processo de via seca e 35% do processo de via 

úmida. O processo via úmida, no qual a seleção das matérias-primas busca dar cor 

branca ou clara aos produtos, tem-se a seguinte sequência de atividades: 
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a) Mistura de várias matérias-primas (argilas, materiais fundentes, talco, 

carbonatos etc.), que são moídas e homogeneizadas em moinhos de 

bolas, em meio aquoso; 

b) Secagem e granulação da massa em spray dryer (atomizador); 

c) Conformação, decoração e queima. 

No processo por via seca, as placas cerâmicas são produzidas por um processo 

de moagem a seco das matérias-primas, por moinhos de martelo e pendulares e, depois, 

levemente umidificadas para a prensagem.  

De uma maneira geral, o processamento dos produtos por via úmida se 

diferencia da via seca somente na etapa de moagem, sendo que na via seca não se utiliza 

água, dispensando assim, a presença do atomizador. Portanto, a Figura 11 pode 

representar o processo produtivo da via seca quando se exclui a etapa de atomização. 

 

Figura 11: Etapas do processo de produção de revestimento cerâmico por via úmida e 

os tipos de energia consumida. 

Fonte: ALVES et al. (2007). 

 

As vantagens da rota tecnológica de preparação da massa pela via seca, em 

relação à via úmida, estão nos menores custos energéticos e de manutenção das 

instalações, e no menor impacto ambiental. As etapas do processo produtivo que mais 

consomem energia nesta rota tecnológica são a queima e secagem, respectivamente 74% 
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e 21% do consumo total de energia em uma planta padrão (BERNI et al., 2010a). O 

restante da energia consumida, 5% do total, está distribuído entre as outras etapas. 

De uma forma geral, o processo produtivo de uma planta de cerâmica vermelha 

pode ser dividido em quatro etapas distintas: a) preparação da massa, b) conformação, 

c) secagem, e d) queima. Grande parte do consumo de energia se dá na operação de 

queima, que ocorre a uma temperatura da ordem de 750 a 900°C para tijolos, de 900 a 

950°C para telhas, e de 950 a 1200°C para tubos cerâmicos. 

Os fornos utilizados e sua fonte de energia estão atrelados ao porte das 

instalações, tipo e qualidade do produto, matérias-primas e a disponibilidade do 

combustível. A operação dos fornos pode ser intermitente, ou contínua. Entres os 

principais tipos de fornos empregados em plantas produtoras de cerâmica vermelha têm-

se (BERNI et al., 2010):  

a) Caeira: possui baixo rendimento, utilizando predominantemente lenha. 

b) Abóboda: de chama reversível, permite reter calor. Gera produtos de boa 

qualidade, sendo empregado, geralmente, na produção de telhas. Utiliza 

normalmente a lenha como fonte de energia, podendo ser, no entanto, 

adaptado para queima de óleo combustível e gás natural.  

c) Garrafão: difere do abóboda somente pelo tipo de chaminé. 

d) Alber ou paulistinha: possui capacidade de 70 mil quilos e ciclo de 

queima de 80 horas. Sua principal fonte de energia é a lenha. Eletricidade 

pode ser utilizada em ventiladores insufladores de ar para dentro do 

forno. 

e) Hoffmann: sua principal inovação é a existência de câmaras e o 

aproveitamento de gases de escape. Possui um sistema de ciclo de carga 

com ajuste simultâneo da secagem, pré-aquecimento, queima e 

resfriamento. Esta tecnologia permite um melhor controle da queima, 

produzindo produtos uniformes a menores temperaturas. Tem alto custo 

de implantação, queimando somente óleo combustível ou gás natural. 

O perfil do consumo energético do segmento, no período 1970-2007, revela uma 

predominância do consumo de gás natural, embora este venha perdendo espaço para a 

lenha. Tal fato revela uma prevalência, no caso da cerâmica vermelha, de fornos menos 

eficientes nas atividades produtivas. Todavia, deve-se destacar que a dispersão do setor 

em todas as regiões do Brasil, associado à disponibilidade restrita do gás natural e ao 
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custo do investimento dos fornos do tipo Hoffmann, restringem a sua eficientização 

energética.   

 

Tabela 21: Evolução da participação relativa dos energéticos utilizados no setor 

cerâmico em anos selecionados (%) 

Fontes 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 

Gás Natural 76,2 63,1 53,8 71,8 66,9 55,7 53,1 50,1 49,9 49,1 

Lenha - - 0,1 0,9 2,6 4,5 8,5 24,3 25,5 25,0 

Óleo Combustível 19,9 31,3 35,2 15,0 17,3 20,1 15,3 7,8 8,1 8,1 

Eletricidade 3,1 4,5 6,6 6,5 6,8 6,9 7,6 7,9 7,8 7,4 

Outras fontes 0,8 1,1 4,3 5,8 6,4 12,8 15,5 9,8 8,7 10,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborado a partir de EPE (2012b). 

 

Em 2007 o segmento cerâmico foi responsável pelo consumo de 3,8 milhões de 

tEP, sendo a lenha sua principal fonte de energia, com 49,1% do total. Embora seja um 

setor que vem aumentando sua carbonointensividade ao longo do tempo, não pode ser 

considerado carbonointensivo, na medida em que se desconsideram emissões de GEE 

de sua principal fonte energética, no caso a lenha para emprego de aquecimento direto46.  

 

Tabela 22: Consumo de energia e emissões do segmento cerâmico em 2007 

Tipo de energético Consumo (mil tEP) (%) Emissões (mil tCO2) % 

Gás natural 960 25,0 2.404 48,7 
Lenha 1.885 49,1 - - 

Óleo diesel 7 0,2 24 0,5 
Óleo combustível 313 8,1 1.081 21,9 

Eletricidade 284 7,4 311 6,3 
GLP 153 4,0 427 8,6 

Outras fontes 239 6,2 691 14,0 
Total 3.841 100,0 4.938 100,0 

Fonte: Elaborado a partir de IPCC (2006) e EPE (2010b). 
 

 

Todavia, de acordo com estimativas de SCHWOB (2007), o consumo de lenha 

deve ser praticamente o dobro do declarado nas estatísticas oficiais, devendo se situar 

                                                 
46 Deve-se destacar que esta hipótese é valida somente para a lenha advinda integralmente de florestas 
plantadas, para a qual se atribui um índice de 100% de renovabilidade, da qual resulta uma emissão 
“nula”. A rigor, segundo HENRIQUES JR. (2010), entre 60 e 80% dessa lenha advêm de florestas 
nativas, ou seja, de áreas de desmatamento, para o que se deveria um fator proporcional de emissão. 
Todavia, como não foi objetivo desta Tese estimar a parcela da lenha plantada e nativa utilizada por cada 
setor, como fonte primária de energia, parte-se da premissa de 100% de renovabilidade. 
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entre 3,0 e 3,6 milhões de tEP em 2007. Segundo HENRIQUES JR. (2010), entre 60% e 

80% dessa lenha deve ser procedente de florestas nativas. 

Segundo este mesmo autor, o consumo específico de energia no setor é variável 

segundo produto, tipo de processo e fornos empregados. Na cerâmica branca podem 

variar de 3 GJ/t para azulejos, até 30 GJ/t no caso de louça sanitária. Tijolos vermelhos 

e telhas têm consumos na faixa de 1,3 a 6 GJ/t, conforme o tipo de forno e se há ou não 

a etapa de secagem.  

Na Tabela 23 a seguir estão indicados os valores médios praticados no Brasil de 

energia térmica, e os valores de referência considerando a adoção das melhores 

tecnologias de produção. 

 

Tabela 23: Estimativas do consumo específico térmico atual médio no Brasil e valores 

de referência pela adoção das melhores tecnologias 

Produtos 
Consumo específico térmico 
atual médio do setor (GJ/t) 

Consumo específico térmico com a 
incorporação de melhores práticas (GJ/t) 

Cerâmica branca 3,3 2,9 

Cerâmica vermelha 2,7 1,7 

Fonte: Elaborado a partir de HENRIQUES JR. (2010). 

 

4.2.3 Segmento Cimenteiro 

O setor cimenteiro tem seu crescimento relacionado com a realização de 

investimentos em infraestrutura e disponibilidade de crédito imobiliário. O crescimento 

do setor na década de 1970 está relacionado com o período do “Milagre Econômico”, 

mais especificamente com as metas de ampliação da infraestrutura (em especial 

rodoviária) do I e do II PND (COUTINHO e FERRAZ, 1994).  

Não se trata de um setor pujante do ponto de vista econômico, na medida em que 

seu valor bruto de produção (VBP), para o ano de 2007, foi de cerca de R$ 10 bilhões, o 

mais baixo entre todos os segmentos energointensivos industriais. Analogamente, foi o 

setor com o menor número de postos de trabalho no mesmo ano, qual de 17,2 mil 

empregados. Em função do baixo valor que é agregado à produção, não é competitiva a 

exportação, motivo pelo qual esta representou menos de 1% do VBP total da indústria 

no mesmo ano (IBGE, 2007). Além disso, a escala de produção eficiente de cimento 

brasileira está abaixo dos padrões internacionais. A média da produção nacional por 

planta é de até 3.000 t/dia, frente a uma capacidade de produção internacional de 10.000 



126 
 

t/dia (DNPM, 2006). A competitividade está aquém dos padrões internacionais, que têm 

preços, em média, 37% menores que os praticados no Brasil e qualidade superior. 

Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC, 2005), o grau de 

automação dos processos brasileiros ainda é baixo quando comparado ao dos produtores 

internacionais, investindo-se pouco em tecnologia de controle ambiental, ou em 

pesquisas para o desenvolvimento de produtos.  

O cimento é, geralmente, produzido a partir de matéria-prima composta por 

calcário, argila e areia. Estes componentes fornecem os quatro materiais essenciais 

requeridos para a produção do cimento: o calcário propriamente dito, silicato de cálcio, 

alumínio e ferro. Três etapas são básicas no processo de produção do cimento: a 

preparação do cru (britagem da matéria prima com o propósito de reduzir a argila e o 

calcário a diâmetros adequados à moagem), a clinquerização47 e a moagem. A mistura 

dos ingredientes e a sua exposição a um intenso calor desencadeiam reações químicas 

que convertem os materiais em uma pasta chamada clínquer. Após adição de gipsita, a 

mistura é moída, obtendo-se um fino pó chamado cimento Portland. A Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT define o cimento Portland como um 

“aglomerante hidráulico obtido pela moagem do clínquer Portland ao qual se adiciona, 

durante a operação, a quantidade necessária de uma ou mais formas de sulfatos de 

cálcio”.  

São produzidos no Brasil 8 tipos básicos de cimento, que se diferenciam de 

acordo com a proporção de clínquer (que é o resultado da calcinação em forno rotativo), 

sulfato de cálcio (gesso), e de aditivos, tais como escórias, pozolanas e calcário - Tabela 

24 (ABCP, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Etapa do processo de fabricação de cimento onde ocorre a formação do clínquer, que se dá através de 
reações químicas dos materiais básicos (calcário, silicato de cálcio, alumínio e ferro) em temperaturas que 
variam de 900º a 1500º C, (DORILEO et al., 2010). 
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Tabela 24: Especificações e tipos de cimento Portland no Brasil 

Tipo Clínquer 
(%) 

Escórias de 
Alto-forno 

(%) 

Material 
Pozolânico48 

(%) 

Material 
Carbonático 

(%) 

CP I 
CP I 100 - 0 - 

CP I-S 95 a 99 - 1 a 5 - 

CP II 

CP II-E 56 a 94 6 a 34 - 0 a 10 

CP II-Z 76 a 94 - 6 a 14 0 a 10 

CP II-F 90 a 94 - - 6 a 10 

CP III CP III 25 a 65 35 a 70 - 0 a 5 

CP IV CP IV 45 a 85 - 15 a 50 0 a 5 

CP V CP V 95 a 100 - - 0 a 5 

Fonte: Elaborado a partir de SNIC (2007). 

 

A produção dos diversos tipos de cimento apresenta procedimentos idênticos 

durante as primeiras etapas do processo produtivo, diferenciando-se somente na etapa 

final de moagem do clínquer, quando ocorrem as adições de materiais distintos para sua 

obtenção. Dois processos são empregados para a fabricação do clínquer, denominados 

via úmida e via seca (Figura 12). Estes diferem quanto ao preparo das matérias-primas 

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

no processo de produção. No processo via seca, os materiais são introduzidos na forma 

de uma farinha com baixo teor de umidade, ao passo que na via úmida as matérias-

primas são preparadas e homogeneizadas com água, formando uma espécie de lama, 

antes de serem aquecida no forno onde ocorrerá a clinquerização. Há derivações dos 

processos, como o via semiúmida e via semiseca. O clínquer formado em qualquer um 

dos processos possui as mesmas características. A escolha do processo recai sobre as 

condições locais, a disponibilidade de matérias-primas, estrutura de custos, 

especificação do produto final e tipos de combustíveis utilizados, entre outros 

(DORILEO et al., 2010). Os processos por via úmida ou via seca dependem do 

conteúdo de água do material básico. O processo por via úmida permite um controle 

mais fácil das reações químicas; entretanto, ele apresenta um elevado consumo de 

energia térmica para evaporar cerca de 30% de água do material antes de aquecê-lo à 

temperatura de calcinação. O processo por via seca evita a evaporação, sendo, portanto, 

menos intensivo em energia. 

                                                 
48 Materiais de rochas sedimentares de origem vulcânica que, quando adicionados à cal, originam o 
cimento. 
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Figura 12: Etapas do processo de produção de cimento por via seca e úmida. 

Fonte: DORILEO et al. (2010). 

 

De acordo com HENRIQUES JR. (2010), as mudanças no consumo de 

combustíveis têm sido radicais no setor cimenteiro. No início dos anos 1970, o setor 

tinha sua produção calcada, em mais de 90%, no óleo combustível. A partir da 

assinatura de um protocolo, no final da década, entre representantes da indústria e o 

Ministério da Indústria e Comércio, no âmbito do Programa Conserve, visando a 

substituição do óleo combustível por carvão mineral e carvão vegetal (DORILEO et al., 

2010), predominou o uso do carvão. A partir dos anos 1990, em face do menor custo, o 

coque de petróleo foi introduzido. Nos últimos anos, esse energético passou a 

representar mais de 60% do consumo total, deslocando ainda mais o óleo combustível e 

o carvão mineral (Tabela 25). 
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Tabela 25: Evolução da participação relativa dos energéticos utilizados no setor 

cimenteiro em anos selecionados (%) 

Fontes 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 

Carvão mineral - - 9,1 47,8 25,7 17,2 5,5 0,2 2,1 1,8 

Óleo Combustível 91,3 90,5 74,2 4,1 43,3 53,9 15,2 0,8 0,7 0,8 

Eletricidade 6,9 8,2 10,0 10,1 11,1 11,9 11,4 12,2 11,5 11,0 

Carvão vegetal - - 3,8 34,6 15,4 12,0 6,9 8,8 8,5 6,6 

Coque de petróleo - - - - 0,2 1,1 54,9 66,5 65,8 68,2 

Outras 1,8 1,3 2,8 3,5 4,2 3,9 6,2 11,5 11,4 11,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborado a partir de EPE (2012b). 

 

Em 2007, o segmento cimenteiro foi responsável pelo consumo de 3,4 milhões 

de tEP, sendo o coque de petróleo sua principal fonte de energia, com 68,2% do total. O 

consumo energético restante do segmento (31,8%) é bastante diversificado, o que reflete 

a versatilidade dos alto-fornos de clinquerização. Segundo o BEU (MME, 2005), a 

energia útil consumida na indústria cimenteira brasileira correspondeu somente a 52% 

da energia final adquirida naquele ano. Este alto índice de perdas se deve aos baixos 

rendimentos de conversão dos diversos combustíveis no uso final dominante nesta 

indústria, que é o aquecimento direto. Por sua vez, grande parte das emissões deriva da 

queima do coque de petróleo (87%).  

 

Tabela 26: Consumo de energia e emissões do segmento cimenteiro em 2007 

Tipo de energético Consumo (mil tEP) (%) Emissões (mil tCO2) % 

Gás natural 24 0,7 61 0,7 
Carvão vapor 24 0,7 101 1,2 

Carvão metalúrgico 36 1,1 149 1,7 
Outras primárias 260 7,7 - - 

Óleo diesel 41 1,2 - - 
Óleo combustível 26 0,8 89 1,0 

GLP 12 0,4 35 0,5 
Coque de carvão mineral 56 1,7 273 3,2 

Carvão vegetal 222 6,6 - - 
Coque de petróleo 2.302 68,2 7.468 87,0 

Eletricidade 371 11,0 404 4,7 
Total 3.373 100,0 8.580 100,0 

Fonte: Elaborado a partir de IPCC (2006) e EPE (2012b). 
 

No Brasil, a principal vantagem da utilização do processo por via seca, que 

domina mais 98% da produção, é a redução no consumo específico médio de energia 

térmica, em torno de 3,35 GJ/t de clínquer, em relação ao consumo de 5,02 GJ/t de 
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clínquer no processo por via úmida (DORILEO et al., 2010). Trata-se de um ganho 

expressivo para uma indústria na qual as despesas com combustível representam de 

35% a 40% do custo variável de produção (SOARES, 1998). 

A predominância do processo de produção de clínquer pela rota seca, ou 

semiseca, em certa medida explica a queda no consumo específico do setor de cimento 

(tEP/tonelada), no período 1973-2007 (Figura 13). Segundo HENRIQUES JR. (2010), 

outros dois fatores podem explicar essa redução: aumento do emprego de aditivos e 

operação com maior fator de capacidade (maior produção).  

Todavia, os consumos energéticos específicos envolvidos na fabricação de 

cimento dependem da proporção clínquer/cimento utilizada; quanto menor for esta 

proporção, menores são os consumos específicos. Por este motivo, espera-se um 

consumo especifico típico na faixa entre 3,0 e 6,5 GJ/t de clínquer (IEA, 2007). No 

Brasil, o consumo específico global médio situou-se, em 2006, em 4,5 GJ/t de clínquer, 

enquanto que o térmico ficou em 4,0 GJ/t clínquer (SNIC, 2007, EPE, 2007). Segundo 

WORREL et al. (2008), a configuração tecnológica mais moderna e eficiente permitiria 

alcançar um valor mínimo de 2,85 GJ/t de clínquer, considerando exclusivamente o uso 

da energia térmica.  

 

 

Figura 13: Curva de evolução do consumo de energia, produção e consumo específico 

no setor de cimento. 

Fonte: Elaborado a partir de EPE (2012a). 
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4.2.4 Segmento Extrativo Mineral 

A indústria extrativa mineral compreende toda a indústria extrativa de minerais 

metálicos e não metálicos, com exceção dos energéticos (carvão, petróleo e xisto 

betuminoso). Abrange as atividades de beneficiamento, associadas ou em continuação à 

extração, como a moagem, trituração, classificação, concentração, pelotização, 

sinterização, etc. Inclui ainda a fragmentação de pedras para utilização como matéria-

prima na produção de cal e cimento ou como material para construção e, também, o 

britamento de pedra associado à extração (MINEROPAR, 2006). 

O processo de pelotização consiste na aglomeração de finos produzidos durante 

a lavra, beneficiamento e manuseio para utilização em outros processos. Para o minério 

de ferro, a pelotização torna os finos do minério adequados à aplicação nos reatores de 

redução para a produção de ferro primário. Por se tratar de bens básicos, utilizados 

como matéria-prima na indústria de transformação, na aplicação direta na construção 

civil e na agricultura, como insumo ou corretivo de solo, a demanda por bens minerais é 

derivada da atividade econômica desses setores e, portanto, fortemente influenciada 

pelo comportamento geral da economia (DORILEO et al., 2009). 

 Cada jazida requer uma tecnologia específica, decorrente de suas características 

geológicas próprias. No entanto, as etapas produtivas da indústria extrativa mineral no 

Brasil seguem, em sua maioria, o método de mineração por desmonte em minas de 

superfície. As principais etapas são a extração e o beneficiamento (Figura 14 e Figura 

15). As atividades básicas de extração compreendem: decapeamento; perfuração e 

jateamento; extração; carregamento; transporte; e reabilitação das áreas escavadas 

(DORILEO et al., 2009). Os processos são, dessa forma, intensivos no uso de 

eletricidade, requerida para o acionamento motriz nos diversos processos indicados 

(HENRIQUES JR., 2010). 
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Figura 14: Fluxograma típico de extração e tratamento do minério. 

Fonte: LUZ e LINS, 2004. 

 

Nos processos de pelotização de minério de ferro, onde se dá a concentração e 

aglutinação dos óxidos de ferro na forma de pellets, o processo é intensivo em calor, 

conseguido pela queima de combustíveis diversos. Neste segmento, o processo se inicia 

com o recebimento do minério (na forma de lama contendo pelo menos 62% de ferro), 

segue para a conformação das pelotas em grandes discos, queima destas em fornos a 

cerca de 1.150°C, resfriamento e estoque para posterior transporte. As pelotas de 

minério de ferro são utilizadas diretamente nos alto-fornos, ou nos fornos de redução 

direta no setor siderúrgico. 
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Figura 15: Fluxograma simplificado de beneficiamento de minério de ferro. 

Fonte: LUZ e LINS, 2004. 

 

Na década de 1970 o principal energético consumido na indústria extrativa 

mineral no Brasil foi o óleo combustível (Tabela 27). O significativo crescimento no 

consumo de energia à época (aproximadamente 17% ao ano) pode ser atribuído à 

política de investimentos na indústria de bens de capital, iniciada à época do Plano de 

Metas, e aprofundada junto ao I e II PND. Durante a primeira metade da década de 1980 

houve uma grande redução na parcela de mercado deste combustível, que foi sendo 

gradativamente substituído, sobretudo por carvão mineral e coque de carvão mineral, e, 

mais recentemente, por coque de petróleo e gás natural. 
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Apesar disso, o óleo combustível continuou sendo um combustível importante 

na matriz energética desta indústria, respondendo por cerca de 23% do consumo 

energético total em 2007. Ademais, o consumo de óleo diesel, em face da sua utilização 

no transporte pós-extração e beneficiamento dos minérios, cresceu continuamente ao 

longo do período, fruto da expansão da produção mineral ao longo das quatro últimas 

décadas. 

 

Tabela 27: Evolução da participação relativa dos energéticos utilizados no setor 

extrativo mineral em anos selecionados (%) 

Fontes 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 

Gás Natural - - - 4,6 6,8 5,2 6,1 9,3 8,6 7,0 

Óleo Combustível 72,2 77,1 72,5 44,3 36,7 39,7 35,1 19,7 21,6 22,8 

Eletricidade 14,8 15,4 18,6 36,9 39,7 35,0 27,6 28,5 28,6 27,8 

Outras 13,0 7,5 8,9 14,2 16,8 20,1 31,1 42,5 41,2 42,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborado a partir de EPE (2012b). 

 

Em 2007, a energia elétrica era o principal insumo energético consumido na 

atividade extrativa mineral, responsável por aproximadamente 28% do seu consumo 

energético total. De fato, trata-se de uma demanda cativa e crescente nas etapas de 

beneficiamento, sobretudo em equipamentos elétricos e secadores (DORILEO et al., 

2009). Todavia, em face da sua carbonointensividade, constituem-se nos principais 

emissores de CO2 do segmento o carvão metalúrgico e o óleo combustível, nesta ordem.  

 

Tabela 28: Consumo de energia e emissões do segmento extrativo mineral em 2007 

Tipo de energético Consumo (mil tEP) (%) Emissões (mil tCO2) % 

Gás natural 233 7,0 582 6,6 
Carvão metalúrgico 639 19,1 2.676 30,5 

Outras fontes de petróleo 264 7,9 64 0,7 
Óleo combustível 763 22,8 2.638 30,0 

Coque de carvão mineral 86 2,6 418 4,8 
Coque de petróleo 429 12,8 1.391 15,8 

Eletricidade 928 27,8 1.014 11,6 
Total 3.342 100,0 8.783 100,0 

Fonte: Elaborado a partir de IPCC (2006) e EPE (2012b). 
 

O consumo específico de energia térmica e de eletricidade do segmento cresceu 

entre 2000 e 2003, caindo a partir de 2004. Como consequência dos comportamentos 

destes dois consumos específicos, tem-se que o consumo específico de energia (total) 
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apresenta o mesmo comportamento de inflexão. Isto reflete que a preocupação com a 

otimização do consumo energético no segmento é uma estratégia recente (DORILEO et 

al., 2009). 

 

Figura 16: Evolução do consumo específico de energia total no segmento extrativo 

mineral (1997 a 2005). 

Fonte: DORILEO et al. (2009). 

 

 Segundo HENRIQUE JR. (2010), deve-se destacar que considerando somente a 

pelotização de minério de ferro, o consumo específico seria maior, no caso de 2,16 GJ/t 

de pelotas. 

 

4.2.5 Segmento de Ferro-gusa e aço 

O segmento de ferro-gusa e aço constitui-se de um elemento chave para a 

formação do PIB brasileiro (SIMÕES e BAJAY, 2010a). No ano de 2007, contribuiu 

com 7,6% da geração de riqueza no segmento industrial, e empregou mais de 127 mil 

trabalhadores nas usinas siderúrgicas (IBGE, 2007).  

Além de estar atrelado ao desenvolvimento econômico em face da sua 

importância para a construção de infraestrutura, o segmento de ferro-gusa e aço possui 

significativo poder de encadeamento com outros segmentos, seja por demandar ou 

produzir bens intermediários (mineração, indústria automobilística, construção civil, 

manufatura de bens de capital, materiais de transporte, bens de consumo duráveis, entre 

outros) (SIMÕES e BAJAY, 2010a). Por esse motivo, índices de ligação setorial, tal 

qual o Índice de Ligação de Rasmussen-Hirschman (RH), apontam que o segmento de 

ferro-gusa e aço possui valores superiores a 1. Segundo GUILHOTO et al. (1994), um 

setor com essa característica é um setor-chave para o crescimento da economia, pelo 
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efeito multiplicador que gera tanto através do grau em que demanda, quanto que é 

demandado por outros setores. 

 O segmento produz uma extensa variedade de produtos, que cobre desde 

produtos intermediários (ferro-gusa), até produtos acabados e de maior agregado 

(placas, chapas, bobinas, lingotes, blocos, tarugos, barras e outros laminados). A 

produção de ferro-gusa foi a mais significativa, e alcançou 34,9 milhões de toneladas 

em 2007 (IBS, 2008).  

 

Tabela 29: Produção de aço e ferro-gusa no Brasil de 2001 a 2007 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Aço Bruto 26.717 29.604 31.147 32.909 31.610 30.901 33.782 

Laminados Planos 10.648 11.408 13.202 14.441 14.187 14.454 15.691 

Laminados Longos 7.425 7.624 7.888 8.927 8.420 9.050 10.159 

Placas 5.937 6.883 5.352 5.701 4.186 4.095 4.275 

Lingotes, blocos e tarugos 1.780 1.978 2.677 2.450 2.443 2.252 1.886 

Semiacabados 7.717 8.841 8.029 7.187 6.629 6.347 6.161 

Ferro-Gusa 27.391 29.694 32.039 34.558 33.884 31.750 34.882 

Fonte: Elaborado a partir de IBS (2008). 

  

O parque produtivo nacional é composto por 28 usinas, sendo que 13 são 

integradas (a partir do minério de ferro), e 15 são semi-integradas  (a partir do processo 

de ferro-gusa com a sucata). No ano de 2007, cinco destas empresas concentraram mais 

de 93% da produção total de aço bruto, quais sejam: Belgo ArcelorMittal Brasil, CSN, 

CST Arcelor Brasil, Gerdau e Usiminas/Cosipa. Além das usinas, existem 79 empresas 

de ferro-gusa, as quais estão localizadas principalmente na região Sudeste e, mais 

recentemente, na região de Carajás entre o Estado do Pará e Maranhão (estes 

concentrados na produção de ferro-gusa) (IBS, 2008). 

 O aço é uma liga de ferro e carbono. Na siderurgia, usa-se carvão mineral, e em 

alguns casos, o carvão vegetal. O carvão exerce duplo papel na fabricação do aço. 

Como combustível, permite alcançar altas temperaturas (cerca de 1.500º C) necessárias 

à fusão do minério. Como redutor, associa-se ao oxigênio que se desprende do minério 

com a alta temperatura, em um equipamento chamado alto-forno. 

Antes de serem levados ao alto-forno, o minério e o carvão são previamente 

preparados para melhoria do rendimento e economia do processo (preparação da carga 

ou sinterização). O minério é transformado em pelotas e o carvão é destilado, para 

obtenção do coque, dele se obtendo ainda subprodutos carboquímicos. No processo de 
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redução, o ferro se liquefaz e é chamado de ferro-gusa ou ferro de primeira fusão. 

Impurezas como calcário, sílica etc. formam a escória, que é matéria-prima para a 

fabricação de cimento. A etapa seguinte do processo é o refino. O ferro gusa é levado 

para a aciaria, ainda em estado líquido, para ser transformado em aço, mediante queima 

de impurezas e adições. O refino do aço se faz em fornos a oxigênio (basic oxygen 

furnaces - BOF) e/ou em fornos elétricos a arcos (electric arc furnaces - EAF). 

Finalmente, a terceira fase do processo de fabricação do aço é a laminação. O 

aço, em processo de solidificação, é deformado mecanicamente e transformado em 

produtos siderúrgicos utilizados pela indústria de transformação, como chapas grossas e 

finas, bobinas, vergalhões, arames, perfilados, barras etc. 

 

 

Figura 17: Etapas da produção do aço. 

Fonte: IAB (2012). 

As usinas de aço podem ter diferentes configurações, sendo classificadas 

segundo o seu processo produtivo. Usinas integradas participam de todo o processo 

produtivo, operando a redução, o refino e a laminação (Figura 18).  
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Figura 18: Etapas da produção da usina integrada. 

Fonte: IAB (2012). 

Por sua vez, usinas semi-integradas operam somente duas fases, no caso o refino 

e a laminação (Figura 19). Estas usinas partem de ferro-gusa, ferro-esponja ou sucata 

metálica adquirida de terceiros para transformá-los em aço em aciarias elétricas e sua 

posterior laminação. Existem ainda unidades produtoras chamadas de não integradas, 

que operam apenas uma fase do processo - processamento (laminação ou trefilas) ou 

redução (IAB, 2012). 

 

 

Figura 19: Etapas da produção da usina semi-integrada. 

Fonte: IAB (2012). 
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O segmento siderúrgico é um grande consumidor de energia. No ano de 2007, 

foi responsável por 21% da demanda energética industrial, 18,2 milhões de tEP (EPE, 

2012b). O coque de carvão mineral, o carvão vegetal e o óleo combustível têm sido os 

principais insumos energéticos. Segundo HENRIQUES JR. (2010), as principais 

modificações que têm acontecido dizem respeito ao maior aproveitamento de gases 

combustíveis residuais (gás de alto-forno, gás de coqueria e outros), além do gás 

natural. O carvão vegetal vinha tendo seu uso reduzido até 2002, quando houve uma 

reversão da desta tendência (Tabela 30).  

 

Tabela 30: Evolução da participação relativa dos energéticos utilizados no segmento de 

ferro-gusa e aço em anos selecionados (%) 

Fontes 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 

Gás Natural - 2,2 1,3 1,7 2,7 4,3 5,1 6,4 6,5 6,7 

Óleo Combustível 21,3 15,5 11,8 4,2 3,1 2,8 0,7 0,5 0,6 0,8 

Gás de coqueria 5,0 4,3 5,8 6,8 7,3 7,5 6,1 5,8 5,8 5,7 

Coque de carvão mineral 35,7 27,0 36,1 43,0 40,4 47,3 42,0 34,7 33,9 34,6 

Eletricidade 5,2 7,2 8,8 9,3 9,0 8,8 8,3 8,5 8,7 8,8 

Carvão Vegetal 31,7 42,4 34,0 33,5 35,7 25,5 23,9 27,5 27,3 26,2 

Outras 1,1 1,4 2,1 1,4 1,8 3,7 13,9 17,1 17,3 17,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborado a partir de EPE (2012b). 

Trata-se, entre os segmentos industriais energointensivos, do maior consumidor 

de carvão mineral com grau metalúrgico (74% em 2007), bem como dos derivados 

correspondentes – gás de coqueria (100%), coque de carvão mineral (94%) e alcatrão 

(100%). No consumo de carvão vegetal, também foi responsável por mais de 84% do 

consumo final em 2007. A taxa de crescimento da demanda energética foi significativa 

no período 1970-2007 (4,8% ao ano). Finalmente, em função do perfil energointensivo 

em combustíveis fósseis, constitui-se do setor que mais contribuiu para as emissões na 

indústria nacional em 2007, com 35% do total (52 milhões de tCO2) (Tabela 31). 
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Tabela 31: Consumo de energia e emissões do segmento de ferro-gusa e aço em 2007 

Tipo de energético Consumo (mil tEP) (%) Emissões (mil tCO2) % 

Gás natural 1.214 6,7 3.039 5,8 
Carvão vapor 3 0,1 14 0,1 

Carvão metalúrgico 2.512 13,7 10.515 20,2 
Óleo diesel 14 0,1 42 0,1 

Óleo combustível 145 0,8 458 0,9 
GLP 88 0,5 246 0,5 

Gás de coqueria 1.039 5,7 3.235 6,2 
Coque de carvão mineral 6.320 34,6 30.860 59,4 

Carvão vegetal 4.775 26,2 - - 
Coque de petróleo 495 2,7 1.606 3,1 

Alcatrão 56 0,3 234 0,4 
Eletricidade 1.579 8,7 1.726 3,3 

Total 18.240 100,0 51.975 100,0 

Fonte: Elaborado a partir de IPCC (2006) e EPE (2012b). 
 

O consumo específico vem se mantendo constante desde meados da década de 

1990, provavelmente em função da descontinuidade na introdução de melhorias 

tecnológicas para uma maior eficiência energética (0,54 tEP/t, em 1998 e 2008 - Figura 

20). Todavia, o aumento na fabricação de produtos de maior conteúdo energético (por 

exemplo, laminados), que são crescentemente demandados externamente, tem 

contribuído para “mascarar” melhorias de processo que vêm sendo introduzidas ao 

longo dos anos. 

 

 

Figura 20: Curva de evolução do consumo de energia, produção e consumo específico 

de uma usina integrada típica a coque no setor de ferro-gusa e aço. 

Fonte: Elaborado a partir de EPE (2012a). 
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Por exemplo, verificou-se em usinas integradas com utilização de coque próprio, 

um consumo específico médio de aproximadamente 23 GJ/tonelada de aço. No caso das 

usinas integradas a carvão vegetal o consumo específico médio é de 24 GJ/tonelada de 

aço. Segundo a EPE (2009), seria possível através da introdução de um esquema de 

“Alto-forno + Forno a oxigênio”, registrar um consumo total de energia em torno de 18 

GJ/t de aço bruto. Para WORREL et al. (2008), uma usina modelo, tendo as melhores 

tecnológicas embutidas, poderia levar a um consumo específico de energia ainda menor, 

qual seja de 15 GJ/t de aço49. 

  

4.2.6 Segmento de Ferroligas 

As ferroligas, como o próprio nome diz, são ligas de ferro com outros elementos 

químicos, como manganês, silício, cromo, níquel, nióbio, entre outros. As adições de 

tais elementos são efetuadas em proporções adequadas para aproveitamento industrial 

ou para a introdução de novos elementos na própria liga. São matérias-primas 

fundamentais para o setor siderúrgico, e sua falta impossibilitaria a produção de vários 

produtos da siderurgia/metalurgia (LEITE et al., 2010a).  

De fato, na maior parte das aplicações siderúrgicas, as propriedades de metais 

puros são insuficientes ou, mesmo, inconvenientes, para atender a empregos específicos. 

Com isto, ao metal base (por exemplo, ferro-gusa) são adicionados componentes que, 

combinados com aquele, corrigem, conferem ou potencializam propriedades desejadas 

(MME, 2009). Ademais, na produção do metal primário alguns componentes 

indesejados são a ele incorporados, em decorrência das características dos processos de 

redução e refino. Para sua remoção ou neutralização, requer-se que sejam adicionados 

elementos que, reagindo com os componentes básicos, eliminam seu efeito deletério. 

Em suma, à especificação dos produtos finais da siderurgia e da fundição é fundamental 

a adição de ferroligas. 

Pela associação com o processo siderúrgico, grande parte das empresas 

verticaliza a produção de ferroligas e a extração de minérios. Este é o caso da Vale e da 

Anglo American, duas das maiores companhias mineradoras / siderúrgicas do mundo, e 

que operam no Brasil.  

                                                 
49 Refere-se à rota via BOF e com lingotamento em formas mais finas e próximas dos produtos finais.    
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No processo produtivo, elementos como o silício, manganês, cromo e níquel são 

adicionados ao aço com a finalidade de adicionar propriedades aos produtos finais 

obtidos. A principal operação no processo de produção de ferroligas é a fusão e redução 

da carga. Nesta fase são extraídos da matéria-prima original, basicamente minérios, os 

metais que formarão as diversas ligas (Figura 21). 

 

 

Figura 21: Fluxograma da produção de ferroliga pelo processo carbotérmico. 

Fonte: MME (2007). 

 

São três os redutores empregados na produção das ferroligas. O principal é o 

carbono, tanto pela sua eficiência, quanto por seu custo e disponibilidade. O seu 

emprego só é descartado quando o próprio carbono for prejudicial ao processo usuário. 

Neste caso ele é substituído pelo silício e, quando o seu poder redutor for insuficiente, 

pelo alumínio. Em função do redutor, são identificados três processos: carbotérmico, 

silicotérmico e aluminotérmico.  

O processo carbotérmico é endotérmico. Na grande maioria dos processos de 

produção de ferroligas, o aporte de calor é feito com energia elétrica. O equipamento 

empregado é o forno elétrico de arco submerso, que será caracterizado posteriormente. 

O processo silicotérmico é exotérmico, mas na maior parte dos casos é insuficiente para 

a compleição do processo. Nestes casos, a complementação das necessidades 

energéticas também é feita por meio de energia elétrica. O equipamento empregado é o 

forno elétrico de arco aberto. O processo aluminotérmico também é exotérmico. Para 

este caso o uso de energia externa não é obrigatório, porém, pode ser utilizado em 

substituição de parte do alumínio por razões econômicas (MME, 2009). 
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Observa-se uma ampla predominância dos processos usando o carbono como 

redutor e conduzindo o processo em Fornos Elétricos de Arco Submerso. O 

equipamento básico é o forno, constituído de uma carcaça, revestida internamente com 

material refratário, onde é adicionada a carga. O aquecimento é feito por meio de três 

eletrodos (sistema trifásico), que são inseridos na carga. Os gases gerados no processo 

são exauridos via coifa, montada sobre o forno. O processo é contínuo: a carga 

constituída do minério e do redutor é introduzida na parte superior do forno, passa por 

etapas de aquecimento, fusão e redução, gerando liga e escória, que são vazadas pela 

parte inferior. À medida que a carga desce, mais material é carregado, dando 

continuidade ao processo. O aquecimento e a manutenção da zona de alta temperatura, 

necessária para que se dê a fusão e redução são feitos pela passagem da corrente 

elétrica, introduzida no forno por meio dos três eletrodos, conectados ao transformador 

do forno (Figura 22). 

 

Figura 22: Forno elétrico de redução. 

Fonte: MME (2007). 

 

O segmento de ferroligas foi responsável, em 2007, por 2,1% do consumo 

energético total da indústria brasileira. Os dois principais energéticos consumidos na 

fabricação de ferros-ligas são a energia elétrica e o carvão vegetal/lenha (Tabela 32). O 

setor consome como principais redutores o carvão vegetal e o coque. O primeiro é o 

mais consumido, e é oriundo de florestas plantadas - as empresas plantam, anualmente, 

cerca de 10.000 hectares de pinus e eucalipto (ABRAFE, 2012). Por sua vez, a energia 

elétrica é o principal insumo utilizado para a produção de ferroligas (41,4% do consumo 
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energético total em 2007). As empresas brasileiras têm hoje, em seus formos, uma 

capacidade instalada de cerca de 650MW, o que corresponde a menos de 5% da sua 

demanda elétrica (MME, 2009). Na medida em que a eletricidade, em alguns casos, 

representa até 40% dos custos de produção, verifica-se uma vulnerabilidade a variações 

no preço deste insumo.   

 

Tabela 32: Evolução da participação relativa dos energéticos utilizados no segmento de 

ferroligas em anos selecionados (%) 

Fontes 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 

Gás Natural - - - - 0,4 - - 0,1 0,1 1,6 

Carvão mineral - - 3,8 - - 1,4 3,1 - - - 

Coque de carvão mineral - 10,6 10,9 3,4 2,7 3,6 0,5 5,7 5,8 5,8 

Eletricidade 49,8 49,6 49,7 44,4 56,5 55,7 46,5 41,2 41,1 41,4 

Carvão Vegetal e lenha 50,2 39,8 35,6 52,2 38,3 39,2 41,4 41,0 41,4 39,6 

Outras - - - - 2,1 - 8,5 11,9 11,6 11,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborado a partir de EPE (2012b). 

 

O setor de ferroligas foi um dos que apresentou maior crescimento no consumo 

de energia ao longo das últimas quatro décadas (8,2% ao ano). Interessante notar que o 

setor apresentou um crescimento do uso da energia constante até 1990, acompanhando a 

produção também crescente. Porém, ao longo daquela década, tanto a produção quanto 

o consumo oscilaram, voltando a aumentar somente a partir de 2002. Em 2007 o 

consumo total de energia atingiu 1,8 milhões de tEP (Tabela 33). 

 

Tabela 33: Consumo de energia e emissões do segmento de ferroligas em 2007 

Tipo de energético Consumo (mil tEP) (%) Emissões (mil tCO2) % 

Gás natural 29 1,5 72 3,4 
Lenha 99 5,5 - - 

Óleo combustível 65 3,6 225 10,9 
Coque de carvão mineral 104 5,8 509 24,3 

Carvão vegetal 616 34,2 - - 
Coque de petróleo 144 8,0 467 22,4 

Eletricidade 746 41,4 816 39,0 
Total 1.803 100,0 2.089 100,0 

Fonte: Elaborado a partir de IPCC (2006) e EPE (2012b). 
 

O consumo específico segue este comportamento, mas é sempre crescente,  

denotando uma produção de ligas de maior conteúdo energético. Dessa tendência se 
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depreende que o setor ainda não foi capaz de adotar medidas com vistas a diminuir sua 

energointensividade, o que permitiria atenuar sua vulnerabilidade à oscilação nos custos 

da energia. Segundo LEITE et al. (2010a), trata-se da adequação do setor à demanda 

internacional, que exige crescentemente ligas especiais em detrimento a ligas de menor 

valor agregado, vis-à-vis, com menor consumo específico de energia (por exemplo, 

ferro-manganês). 

 

 

Figura 23: Curva de evolução do consumo de energia, produção e consumo específico 

no setor de ferroligas. 

Fonte: Elaborado a partir de EPE (2012a). 

 

Constata-se um consumo específico global médio em torno de 65 GJ/t de 

ferroligas, sendo 35,2 GJ/t advindos do uso de calor (Figura 23). Porém, segundo 

HENRIQUES JR, os consumos específicos, para o caso de energia elétrica, variam 

significativamente em função do tipo de liga produzida (2.300 kWh/t a 12.000 kWh/t, 

respectivamente, nos casos das ligas de ferro-manganês e ferrosilício). Em face desta 

eletrointensividade, a produção das ferroligas citadas poderia ser inviabilizada no caso 

da transmissão de parte do custo carbono incidente sobre os segmentos dos quais 

demanda eletricidade.  
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4.2.7 Segmento de Metalurgia de Metais Não Ferrosos 

O segmento de metais não ferrosos inclui a produção de alumínio, chumbo, 

cobre, estanho, níquel, silício metálico e zinco. O alumínio foi o principal metal não 

ferroso produzido no Brasil em 2007. O emprego de técnicas metalúrgicas viabiliza sua 

obtenção a partir da bauxita, minério de onde se extrai a alumina, que, por seu turno, é o 

óxido que contém o alumínio. Portanto, a bauxita – cujas maiores reservas brasileiras 

estão no Estado do Pará (e são exploradas principalmente pela empresa Mineração Rio 

do Norte) – é a principal matéria-prima empregada no processo de produção da alumina. 

Soda cáustica, óleo combustível e eletricidade são outros insumos necessários à 

produção da alumina. O metal alumínio, designado como alumínio primário, é obtido 

através de um processo de redução eletrolítica da alumina.  

Os produtos gerados pela indústria do alumínio no Brasil são, basicamente, de 

dois tipos (CBA, 2012): 1) transformados (cabos, chapas, bobinas, folhas de alumínio e 

telhas), e 2) fundidos (bobinas, lingotes, tarugos e vergalhões). Estes produtos 

encontram ampla aplicação nos diversos segmentos econômicos, tais como: a) 

transporte (material estrutural de aviões, barcos, automóveis), b) alimentos e bebidas 

(embalagens, latas, etc.), c) construção civil (janelas, portas, divisórias, entre outras), d) 

elétrico (redes de transmissão elétrica), entre outros segmentos (CBA, 2012). Em função 

desse encadeamento, o segmento de metais não ferrosos constitui-se um setor-chave 

para a economia nacional, na medida em que possui índices de ligações para trás (setor 

extrativo mineral), e para frente (setores de alimentos e bebidas, construção civil, 

transportes, entre outros), maiores do que 1 (GUILHOTO et al., 1994). 

O processo fabril segue quatro etapas: 1) mineração da bauxita, 2) refino da 

alumina, 3) redução da alumina e, 4) processamento para produção do alumínio 

metálico (Figura 24). Para a produção de 1 tonelada de alumínio, são necessários 1,9 t 

de alumina que, por sua vez, exigem 9,6 t de bauxita (ABAL, 2012).  
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Figura 24: Fluxograma do processo de produção do alumínio. 

Fonte: IAI (2008). 

 

Inicialmente é realizada a lavra da bauxita. A bauxita é um minério que contém a 

alumina (Al2O3), de onde se extrai o alumínio. O conteúdo de alumínio na alumina varia 

de 35 a 45%. A alumina é produzida a partir da purificação do minério de bauxita, 

usualmente através do processo Bayer. Neste processo, a bauxita britada e moída é 

dissolvida em soda cáustica. Posteriormente, é filtrada para separar todos os sólidos. O 

filtrado gera um concentrado apto à cristalização da alumina. Os cristais gerados são 

desidratados e calcinados para que ocorra a eliminação de água. Por fim, o pó puro de 

alumina branca passa pela etapa de fundição. O processo é intensivo em calor, 

especialmente nos etapas de digestão e calcinação, que são realizadas em fornos 

rotativos ou estacionários, alimentados por combustíveis (responsáveis por 85% da 

energia necessária no processo) (WORREL et al., 2008).  

O processo segue da fase de redução, ou fusão da alumina, para a produção do 

alumínio metálico através do processo Hall-Héroult com anodos pré-cozidos (processo 

eletrolítico). Neste processo faz-se a passagem de corrente elétrica na alumina 
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dissolvida em banho de criolita, sob alta temperatura. Trata-se da etapa responsável pela 

maior parte da energia elétrica consumida no segmento de metais não ferrosos. O 

alumínio a ser reciclado é fundido nesta etapa do processo. O processo é concluído com 

o vazamento ou lingotamento do alumínio líquido em moldes de formatos diversos 

(lingotes, blocos e chapas) (SIMÕES e BAJAY, 2010b).   

Outra fase importante, a qual vem se desenvolvendo no Brasil, é a reciclagem do 

alumínio, com destaque para latas de alumínio. Ao nível pré-industrial, as latas são 

coletadas e prensadas, para assim serem enviadas ao processo fabril. Neste, o material 

prensado é fundido, e, sucessivamente, lingotado e laminado, para assim serem 

fabricadas novas latas, se for o caso.  

Além de reduzir o desperdício de materiais e a pressão sobre os lixões e aterros 

sanitários, a reciclagem gera um ganho significativo de energia. Reciclar uma tonelada 

de latas requer apenas 5% da energia que seria necessária para produzir a mesma 

quantidade de alumínio a partir da bauxita (ABAL, 2012). Nesse contexto, pode-se 

dizer que a reciclagem do alumínio é intrinsecamente um processo indutor de redução 

no consumo de energia elétrica.  

Em 2007, o Brasil reciclou 401 toneladas de alumínio, o que representou 34% de 

todo o alumínio consumido internamente. Na reciclagem de latas de alumínio para 

bebidas, o País reciclou 239 mil toneladas de sucata, o que corresponde a 17,7 bilhões 

de unidades. Segundo a ABAL (2012), pelo décimo ano consecutivo, o país lidera a 

reciclagem de latas de alumínio para bebidas (97% do total), entre os países em que a 

atividade não é obrigatória por lei – como no Japão, que no mesmo ano reciclou 93% de 

latas; Argentina (91%) e Estados Unidos (58%) – e entre países europeus, cuja 

legislação sobre reciclagem de materiais é bastante rígida, e apresentaram um índice 

médio de 64,3%. 

Os demais processos seguem rotas muito parecidas umas das outras, abrangendo 

as etapas de mineração, tratamento e/ou concentração do minério, redução e fusão em 

fornos elétricos e lingotamento.  

No caso do zinco, que é o segundo metal não ferroso mais produzido, o processo 

começa com a extração do mineral, que pode ser realizada tanto a céu aberto como em 

jazidas subterrâneas. Os minerais extraídos são triturados e, posteriormente, submetidos 

a um processo denominado flotação, para a obtenção do mineral concentrado. Os 

minerais com altos teores de ferro são tratados por via seca. Em um processo de 

ustulação, elementos presentes no sulfato de zinco e que não são úteis durante a 
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recuperação do zinco são queimados, a uma temperatura de 950ºC. Neste processo, o 

sulfato é transformado em óxido e em alguns subprodutos, como o ácido sulfúrico. O 

óxido em questão recebe a denominação de calcina. O óxido obtido é reduzido com 

carbono, produzindo o metal (o agente redutor, na prática, é o monóxido de carbono 

formado) (VOTORANTIM METAIS, 2012). Por via úmida, o minério é calcinado 

(queimado) para a obtenção do óxido, sendo, posteriormente, lixiviado com ácido 

sulfúrico diluído. A lixívia obtida é purificada para a separação dos diferentes 

componentes, principalmente o sulfato de zinco. O sulfato é submetido a um processo 

de eletrólise com ânodo de chumbo e catodo de alumínio, sobre o qual se deposita o 

zinco, formando placas de alguns milímetros. O produto resultante é transformado em 

lingotes em fornos de fundição. Com a adição de outros metais, como o alumínio, 

podem ser obtidas ligas durante este processo. A Votorantim Metais também emprega 

os lingotes de zinco para produzir óxidos de zinco, depois de fundir os lingotes a uma 

temperatura de aproximadamente 1.100ºC (VOTORANTIM METAIS, 2012). 

 Junto à Tabela 34 se pode observar a evolução da participação relativa dos 

energéticos no segmento de metais não ferrosos. Destaca-se o papel dominante da 

energia elétrica durante todo o período analisado (cerca de 90% se destinou à produção 

de alumínio); o elevado consumo de óleo combustível, que é o principal combustível 

utilizado nesta indústria; e a penetração significativa do gás natural a partir da atual 

década, cujo consumo em 2007 já foi superior a outras fontes secundárias de petróleo. 

Em termos da representatividade da demanda por eletricidade no setor, teve-se 

que a produção brasileira de alumínio primário demandou, em 2005, o patamar de 2.500 

MW, o que representou cerca de 6% da capacidade instalada total do sistema interligado 

nacional (EPE, 2006). Atualizando os dados do BEU (MME, 2005), os usos finais da 

eletricidade, em 2007, na atividade de produção de alumínio, foram: força motriz – 8%; 

calor de processo – 0,5%; aquecimento direto – 20%; iluminação – 0,5%; e processos 

eletroquímicos – 71%. Por sua vez, 33% do consumo de óleo combustível na indústria 

de alumínio brasileira se destinou a calor de processo, e 67% a aquecimento direto.  
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Tabela 34: Evolução da participação relativa dos energéticos utilizados no segmento de 

metais não ferrosos em anos selecionados (%) 

Fontes 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 

Gás Natural - - - - 0,8 0,4 3,4 9,0 9,3 10,6 

Óleo Combustível 24,3 23,0 23,9 15,4 11,7 13,7 22,4 21,1 19,2 18,8 

Eletricidade 63,0 61,1 55,5 61,3 65,7 63,0 57,1 55,2 55,7 54,7 

Outras sec. de petróleo 10,4 11,0 16,9 16,6 10,5 12,3 9,7 9,4 9,6 9,8 

Outras não especificadas 2,3 4,9 3,7 6,7 11,3 10,6 7,5 5,2 6,2 6,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborado a partir de EPE (2012b). 

 

O consumo de energia no setor dos não ferrosos vem crescendo de forma 

acelerada (6% ao ano no período de 1975-2007). Atingiu 6,0 milhões de tEP em 2007 

(6,8% do consumo energético total da indústria), como já foi dito, com forte 

predominância do uso da eletricidade, seguida do óleo combustível (Tabela 35). As 

emissões totalizaram 3,6 milhões de tCO2, com predominância do óleo combustíveis 

como principal fonte emissora (31%). 

 

Tabela 35: Consumo de energia e emissões do segmento de metais não ferrosos em 

2007 

Tipo de energético Consumo (mil tEP) (%) Emissões (mil tCO2) % 

Gás natural 632 10,6 1.582 12,8 
Carvão metalúrgico 119 2,0 499 4,0 
Óleo combustível 1.124 18,8 3.887 31,3 

GLP 90 1,5 252 2,0 
Coque de carvão mineral 151 2,5 738 5,9 

Carvão vegetal 9 0,1 - - 
Outras sec. de petróleo 583 9,8 1.893 15,2 

Eletricidade 3.273 54,7 3.577 28,8 
Total 5.982 100,0 12.428 100,0 

Fonte: Elaborado a partir de IPCC (2006) e EPE (2012b). 
  

O consumo específico de energia (Figura 25) vinha apresentando uma curva 

crescente até 2003, associada ao aumento da produção de alumínio, cujo processo 

produtivo é intenso em energia elétrica. A queda observada a partir de 2004 reflete uma 

eficientização no consumo de eletricidade sobre a tonelada de alumina produzida, a qual 

deriva da adoção de práticas de eficientização de processos, entre as quais a substituição 

de motores padrão por equivalentes com motor de alto rendimento, e a refrigeração 

forçada de transformadores retificadores (BRANCO et al., 2009). Mais do que isso, 
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reflete a substituição de tecnologias do processo eletrolítico demandado para quebrar a 

ligação química entre o alumínio e o oxigênio. No caso, da tecnologia Söderberg, que 

tem eletrointensividade entre 15,0 e 18,0 kWh/kg de alumínio, pela tecnologia APC 

(anodos pré-cozidos), com eletrointensividade que varia entre 13,0 e 16,5 kWh/kg de 

alumínio (MERSCHMANN, 2010). 

 

 

Figura 25: Curva de evolução do consumo de energia, produção e consumo específico 

no setor de metais não ferrosos. 

Fonte: Elaborado a partir de EPE (2012a). 

  

De fato, o consumo específico de eletricidade nas plantas brasileiras de alumínio 

se encontrava, em 2007, abaixo da média mundial, à exceção de plantas mais recentes e 

mais eficientes, instaladas na África, que têm apresentado um consumo específico 

médio de eletricidade 6% menor (IEA, 2007). Ainda assim, comparativamente a todos 

os processos industriais, trata-se do processo fabril mais intensivo em eletricidade.  

 

Tabela 36: Consumos específicos para os principais metais não ferrosos no Brasil 

Metais 
Consumo 

específico (GJ/t) 
Consumo específico 

elétrico (GJ/t) 
Consumo específico 

térmico (GJ/t) 
Alumínio 67,0 56,0 11,0 

Cobre 8,4 4,0 4,4 

Estanho 21,8 19,3 2,5 

Níquel 53,0 27,0 26,0 

Zinco 18,0 16,6 1,4 

Fonte: Elaborado a partir de SIMÕES e BAJAY, 2010b. 
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Esse elevado consumo específico de eletricidade, e a importância deste aspecto 

no custo total do alumínio primário50 são fatores determinantes para que as plantas de 

alumínio localizem-se em países e regiões onde a eletricidade obtida a partir de usinas 

hidroelétricas é barata (BAJAY et al., 1995). Este é o caso do Brasil. De acordo com o 

Balanço Energético Nacional (MME, 2007a), em 2006, havia uma capacidade total 

instalada de 621,7 MW em usinas hidroelétricas pertencentes a produtores de alumínio. 

Tendência semelhante ocorre na indústria do zinco, que tem na eletricidade um 

consumo específico crescente. Por esse motivo, o grupo Votorantim, que concentra a 

atividade, possui várias hidroelétricas de pequeno e médio porte no Brasil. Além disso, 

o referido grupo participa, como sócio, em várias hidroelétricas médias e grandes, que 

são classificadas, pela ANEEL, como produtoras independentes de energia. Como a 

produção de zinco é uma atividade eletrointensiva, não há dúvida de que as subsidiárias 

da Votorantim Metais que produzem este metal são, em grande parte, providas com 

eletricidade barata gerada em tais usinas (SIMÕES e BAJAY, 2010b). 

 

4.2.8 Segmento de Papel e Celulose 

No Brasil, a quase totalidade da produção de papel se dá a partir da celulose de 

fibras curtas, obtida de madeiras de áreas de reflorestamento; essas podem ser duras 

(eucaliptos) ou mais moles (pinus) – utilizadas conforme as demandas de mercado. A 

maior difusão do eucalipto se deve às suas vantagens competitivas, como boa 

aclimatação às condições edafoagroclimáticas brasileiras (permitindo aproveitamento da 

planta em até 7 anos, além da melhora das propriedades de maciez proporcionadas aos 

papéis da linha “Tissue” - linha sanitária). A produção de papel, papelão e outros 

artefatos afins pode ocorrer a partir da fibra celulósica virgem, da reconstituição da 

polpa de papel reciclado (aparas) ou ambas combinadas. Uma unidade industrial pode 

apenas processar a polpa produzida fora ou funcionar como uma unidade integrada 

(fábrica de papel e celulose) (FIESP/CETESB, 2008). De fato, as unidades produtivas 

de papel e celulose, podem ser de três tipos: as integradas de papel e celulose, as que 

produzem somente celulose e as que produzem exclusivamente papel. 

                                                 
50 Segundo ALBANESE (2008), o custo da eletricidade pode representar até 35% do custo total de 
produção de uma indústria de alumínio. 
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Nos processos integrados existem cinco etapas básicas: preparo da madeira, 

polpação (obtenção da celulose), branqueamento (se desejável), recuperação química de 

produtos e a produção de papel (Figura 26). No preparo da madeira, as cascas são 

removidas e os troncos são cortados em pedaços menores (chips ou cavacos). A 

polpação tem o objetivo de separar as fibras de celulose da madeira e retirar resíduos 

indesejáveis (HENRIQUES JR., 2010).  

A produção de polpa de celulose (polpeamento) varia conforme as 

características desejadas para o produto final e o processo empregado para remoção de 

lignina das fibras. O polpeamento pode empregar dois tipos de ação: mecânica ou 

química (seja por cozimento ou digestão). Também existem alguns processos mistos. 

De forma abrangente, podem-se dividir os processos de produção de celulose em 

(FIESP/CETESB, 2008): 

• Processos mecânicos, termomecânicos ou termo químico-mecânicos; 

• Processo de produção de celulose ao sulfato (Kraft ); 

• Processo de produção de celulose ao sulfito (ácido). 

Os métodos mecânico e termomecânico (moagem mais calor) separam as fibras 

desagregando a madeira por ação abrasiva (discos) ou impacto (facas). Aproveitam 

praticamente 90% da madeira, mas produzem um papel de fibra demasiado curta e 

frágil, com um maior residual de lignina (o que leva a um rápido amarelecimento da 

folha), além de demandarem mais energia para a desagregação. A polpa pode ser 

utilizada sem branqueamento, para a fabricação de papéis em que não haja exigências 

de brilho, principalmente papel jornal. No entanto, para a maioria dos outros usos 

(papéis para impressão e algumas embalagens), a polpa mecânica terá que ser 

branqueada. 

Os processos mistos químico-mecânicos e termo químico-mecânicos são 

similares, apenas empregam menos energia; utilizam agentes amaciantes como sulfito 

(Na2SO3), carbonato (Na2CO3) ou hidróxido de sódio (NaOH). Nessas polpas, a maior 

parte da lignina residual fica retida no papel, mas na fase de branqueamento ela é 

oxidada com o emprego de peróxidos e hidrossulfitos. 

Os processos químicos são os que geram as polpas mais puras, sendo os mais 

utilizados no país. Transformam aproximadamente metade da madeira em “resíduo” 

(grande parte na forma de licor negro), além de demandar grandes quantidades de água.  
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Figura 26: Fluxograma de fabricação de celulose e papel. 

Fonte: HENRIQUES JR. (2010) 

 

A maioria das plantas de papel e celulose do Brasil do país utiliza o processo 

Kraft (BRACELPA, 2011 e 2012), pois o mesmo permite produzir uma ampla 

variedade de polpas de maior valor agregado, principalmente as destinadas à produção 

de embalagens de papelão, papéis de alta resistência e papéis de impressão. Em linhas 

gerais, o processo inicia com o cozimento da polpa, que em seguida é lavada e filtrada 

para a separação dos resíduos e outros materiais indesejáveis. A solução resultante é 

chamada de lixívia negra (ou licor negro), rica em material orgânico. Este licor negro 

pode seguir para caldeiras de recuperação, permitindo a cogeração de eletricidade e 

energia térmica. Na fase da polpação mecânica, as fibras de celulose são separadas 

mecanicamente pela pressão dos pedaços de madeira contra discos metálicos e outros 

dispositivos. A combinação do método mecânico com o químico e/ou tratamento com 

vapor produz polpas das mais variadas. Na polpação termomecânica, os cavacos e 

raspas de madeiras são amolecidos com vapor e então refinados. Finalmente, na última 

fase “pré-papel”, a polpa de celulose obtida segue para o processo de branqueamento, 

que tem o objetivo de alterar ou remover a lignina residual da celulose, deixando o 

produto final com a cor mais clara. 
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Na fabricação de papel, os estágios do processo são: preparo e adequação da 

pasta celulósica, formação da folha (mesa plana), prensagem mecânica para extração da 

água e a secagem da folha. A secagem do papel é realizada em máquinas com grande 

aporte de vapor em cilindros rotativos.  

O processo de produção, principalmente de celulose e de alguns tipos de papel 

com acabamento melhor, consome uma grande quantidade de energia (BERNI et al., 

2010b). Por esse motivo, em 2007, o segmento de papel e celulose foi o 3o maior 

consumidor de energéticos na indústria brasileira (9,7% do total).  

Logo, alterações no perfil de produção desta indústria podem afetar 

sensivelmente sua estrutura de consumo de energia. As alterações significativas na 

matriz energética do segmento refletem alterações de legislação, e inovações 

tecnológicas ocorridas no setor ao longo dos últimos 40 anos (Tabela 37). Nos anos 

1970, o óleo combustível respondia por cerca de 50% dos energéticos empregados. 

Desde meados da década de 1980, quando foi celebrado um acordo da Associação 

Brasileira de Celulose e Papel – BRACELPA, com o governo federal, visando a 

substituição de óleo combustível por lenha e resíduos industriais, o combustível cuja 

parcela de mercado tem crescido mais é a lixívia. 

A lixívia, que em 2007 foi a principal fonte energética do setor (45%), é 

utilizada para gerar vapor de processo e eletricidade em plantas de cogeração. Produzida 

e utilizada somente em plantas integradas e produtoras de celulose, o seu poder 

calorífico (PC) é relativamente baixo, de modo que grandes volumes de lixívia geram 

uma quantidade de energia relativamente baixa (BERNI et al., 2010b). O crescimento 

do consumo de lixívia acompanha o ritmo de produção de celulose, de modo que 

alterações no perfil desta produção induzem alterações no consumo de lixívia. Em 

função desse baixo PC, em geral, a demanda energética de uma planta integrada deve 

ser complementada com lenha, eletricidade do grid e gás natural.  

O gás natural foi introduzido na indústria de papel e celulose em 1985, e sua 

participação no consumo energético total tem crescido à custa da parcela de mercado do 

óleo combustível. Todavia, a sustentação do seu crescimento na matriz energética 

dependerá tanto dos seus preços relativos, quanto da confiabilidade do suprimento 

futuro da fonte (BERNI et al., 2010b). 
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Tabela 37: Evolução da participação relativa dos energéticos utilizados no segmento de 

papel e celulose em anos selecionados (%) 

Fontes 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 

Carvão Vapor 7,6 5,0 2,3 4,3 4,2 1,9 1,3 0,7 1,0 0,9 

Gás Natural - - - 0,4 0,8 2,6 4,4 6,8 7,0 7,0 

Lenha 23,3 13,6 12,5 31,0 20,3 18,7 16,9 15,3 15,6 15,2 

Lixívia 15,2 18,2 27,6 30,5 28,9 34,5 36,9 43,5 44,9 45,5 

Óleo Combustível 37,7 49,0 40,2 11,4 15,1 15,7 15,8 8,2 5,4 4,9 

Eletricidade 15,3 13,2 16,4 18,0 18,5 17,3 16,8 16,5 16,6 16,7 

Outras 0,8 1,0 0,9 4,4 12,2 9,4 7,8 9,0 9,5 9,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborado a partir de EPE (2012b). 

 

O segmento de papel e celulose apresentou expressivo aumento no uso da 

energia de 1970 a 2007 (805% ou 6% ao ano), atingindo neste último ano o montante de 

8,6 milhões de tEP (EPE, 2010b). No entanto, em face do perfil de consumo de 

energéticos, foi um dos segmentos industriais com menor participação nas emissões 

totais de CO2 da indústria brasileira em 2007 (3,3%) (Tabela 38). 

 

Tabela 38: Consumo de energia e emissões do segmento de papel e celulose em 2007 

Tipo de energético Consumo (mil tEP) (%) Emissões (mil tCO2) % 

Gás natural 597 7,0 1.494 30,3 
Carvão vapor 80 0,9 336 6,8 

Lenha 1.296 15,2 - - 
Produtos da cana 36 0,4 - - 

Outras fontes primárias 4.603 53,8 - - 
Diesel e óleo combustível 488 5,7 1.463 29,9 

GLP 29 0,3 82 1,6 
Eletricidade 1.426 16,7 1.558 31,4 

Total 8.555 100,0 4.933 100,0 

Fonte: Elaborado a partir de IPCC (2006) e EPE (2012b). 
 

Constata-se, junto à Figura 27, que o consumo de energia (103 tEP) e a produção 

de papel e celulose (103 t) crescem regularmente, a despeito de uma redução continua 

no consumo específico no período. 
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Figura 27: Curva de evolução do consumo de energia, produção e consumo específico 

no setor de papel e celulose. 

Fonte: Elaborado a partir de EPE (2012a). 

 

 Todavia, não se deve deixar de destacar que todas as etapas do processo fabril 

são energointensivas. Os consumos específicos de energia variam numa ampla faixa de 

acordo com o processo empregado e em função das características do produto final. 

Segundo HENRIQUES JR. (2010), no processo termomecânico o consumo específico 

global de energia varia na faixa de 4,3 a 12,6 GJ/t de papel, dependendo do nível 

tecnológico e da fração de vapor recuperado. Já nos processos por via química, este 

parâmetro pode se situar na faixa de 20 a 25 GJ/t, sendo boa parte da demanda elétrica 

suprida por unidades de cogeração de energia.   

No Brasil, o consumo específico global médio, em 2007, foi de 17,0 GJ/t de papel 

e celulose. Excluindo-se a energia elétrica, este consumo específico resulta em 14,2 GJ/t 

de papel e celulose.  

 

 

 

 

 

 



158 
 

Tabela 39: Consumos energéticos específicos na indústria de papel e celulose do Brasil, 

2000 a 2007. 

Consumo Específico (GJ/t) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Energia térmica 21,4 20,1 20,7 20,2 19,2 19,1 14,1 14,2 

Energia (térmica e eletricidade) 25,7 24,0 24,9 24,2 23,0 22,9 16,9 17,0 

Fonte: Elaborado a partir de BRACELPA (2006), EPE (2007) e BERNI et al. (2010). 

 

Segundo IEA (2007) e WORREL et al. (2008), a incorporação de melhores 

práticas e tecnologias à cesta atual de produtos permitiria que o consumo específico da 

atividade fosse reduzido. No caso, poder-se-ia projetar um consumo específico 

energético entre 13,5 e 14,5 GJ/t de papel e celulose, ou entre 11,5 e 12,3 GJ/t para a 

energia térmica. 

 

4.2.9 Segmento Químico 

Tradicionalmente, a indústria química tem sido dividida em dois grandes grupos 

(TOLMASQUIM e SZKLO, 2000): o grupo dos produtos inorgânicos, formado por 

mais de 100 produtos, que incluem ácidos, óxidos, silicatos e sais inorgânicos, entre 

outros; e o grupo de produtos orgânicos, no qual se destaca a indústria petroquímica, 

grande fornecedora de insumos para a indústria de transformação. Segundo o IBGE 

(2008), a indústria química é dividida nas seguintes atividades: a) produtos químicos, b) 

fabricação de resinas e elastômeros, c) produtos farmacêuticos, d) defensivos agrícolas, 

e) perfumaria, higiene e limpeza, f) tintas, vernizes, esmaltes e lacas, g) produtos e 

preparados químicos diversos.  

TOLMASQUIM et al. (2003) dividem a indústria química nas seguintes cinco 

grandes cadeias produtivas: 1) etileno ou eteno, 2) propileno, 3) BTX (benzeno-tolueno-

xileno), 4) fertilizantes, e 5) cloro-álcalis. Adicionalmente, existe um grupamento 

heterogêneo de produtos químicos com consumos energéticos elevados, que é 

denominado “outros produtos químicos com consumos energéticos elevados” (BAJAY 

et al., 2010). 

A cadeia do etileno pode gerar onze diferentes produtos (etileno, polietileno, 

cloreto de polivinila – PVC, dicloreto de etileno, estireno, cloreto de vinila, etilbenzeno, 

poliestireno, poliésters - PET, óxido de etileno e etilenoglicóis) (ABIQUIM, 2009). O 
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etileno é um produto relativamente barato com uma alta reatividade química, sendo 

utilizado, por conseguinte, na produção de inúmeros derivados. Ele é uma importante 

matéria-prima para a produção do plástico mais usado no mundo, o polietileno, sendo 

por isso o principal produto da indústria petroquímica brasileira, com produção de 3,1 

milhões de toneladas em 2007. É o petroquímico básico mais utilizado no mundo (IEA, 

2007), cuja produção pode derivar de uma diversidade de matérias-primas, tais como 

etano, nafta, gasóleo, propano/butano, gás de refinaria, entre outros. Por questões 

ligadas à logística de suprimento, a maioria das centrais petroquímicas de etileno 

localiza-se próximas de refinarias. Logo, a matéria-prima utilizada pela indústria local 

de etileno guarda relação com a estrutura tecnológica das refinarias daquela localidade 

(TOLMASQUIM et al., 2003). 

O processo de obtenção do etileno envolve a pirólise (craqueamento térmico) 

das matérias-primas. A matéria-prima utilizada influencia o consumo energético e o 

custo do processo. A corrente de processo contendo a matéria-prima, junto com uma 

corrente de vapor, entra em um forno tubular de pirólise, onde a temperatura de 

craqueamento (entre 760 e 870º) deve ser atingida. Para produzir uma tonelada de 

etileno é necessário 1,25 toneladas de etano, 2,2 toneladas de propano ou 3,2 toneladas 

de nafta (IEA, 2007). Quando se dispõe de gás natural abundante e relativamente barato, 

a sua utilização permite obter etileno a um custo reduzido, o que ainda não é caso do 

Brasil, de uma forma geral (BAJAY et al., 2010). Em seguida, o efluente gasoso 

resultante do craqueamento precisa ser resfriado. A mistura gasosa obtida é dirigida a 

compressores, resfriadores e evaporadores, atingindo finalmente as torres de 

fracionamento, onde o eteno é recuperado a baixas temperaturas e elevadas pressões, 

sendo separado do hidrogênio, metano e do etano (HENRIQUES JR., 2010), de modo a 

se obter etileno com elevado grau de pureza para a produção de polímeros.  

O polietileno é o segundo principal produto da cadeia petroquímica nacional, 

com 2,2 milhões de toneladas processadas em 2007 (BAJAY et al., 2010). É um 

produto obtido pela polimerização do etileno, sendo inerte e altamente resistente ao 

ataque de produtos químicos. Por esta razão, é um dos polímeros mais empregados no 

mundo e o mais usado para a confecção de embalagens. Os dois tipos de polietileno 

comumente empregados são o polietileno de baixa densidade (PEBD) e o polietileno de 

alta densidade (PEAD).  

A obtenção de PEBD ocorre em uma autoclave com agitação, ou em um reator 

tubular. Neste processo, o etileno é submetido a pressões variando entre 1.000 e 3.400 
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atmosferas e na presença de um iniciador (peróxido de benzoíla), o que promove a 

reação de polimerização por adição do etileno. Como a reação é fortemente exotérmica, 

existe a necessidade de um cuidadoso controle de temperatura do meio reacional de 

modo a evitar a decomposição do etileno em carbono, hidrogênio e metano. O polímero 

fundido é encaminhado para uma máquina extrusora e resfriado com um banho de água, 

sendo posteriormente cortado em pellets pelo uso de uma máquina cortadora. Por sua 

vez, a produção de PEAD pode ser realizada através de quatro processos distintos 

(TOLMASQUIM et al., 2003): 1) polimerização em solução; 2) reação na fase gasosa 

em leito fluidizado; 3) polimerização em lama; 4) processo em alta pressão modificado. 

 

 

Figura 28: Cadeia produtiva do etileno, incluindo alguns produtos finais. 

Fonte: Elaborado a partir IEA (2007). 

 

O propileno grau polímero é a segunda matéria-prima mais importante no 

mundo para a produção de plásticos, como o polipropileno e fibras acrílicas (IEA, 

2007). O polipropileno é um dos plásticos mais consumidos, com uma gama de 

aplicações bem variada, que engloba peças para automóveis, revestimentos, vasilhames, 

bobinas, garrafas, fitas para embalagens, entre outros usos. Há, ainda, o propileno grau 

químico, que é um importante intermediário químico. Entre os produtos derivados da 

Resinas 
de PET 
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cadeia, cinco deles (propileno, polipropileno, óxido de propileno, fenol, acetona e 

acrilonitrila) responderam por 97% da produção física total desta cadeia em 2007 

(BAJAY et al., 2010). Descreve-se, a seguir, de uma forma simplificada, o processo de 

obtenção do propileno. 

A obtenção do propileno se dá a partir do craqueamento térmico de 

hidrocarbonetos com vapor, ou, ainda, como subproduto de diversos processos em 

refinarias de petróleo. O principal processo, responsável por mais de dois terços da 

produção mundial (IEA, 2007), é a reforma, ou craqueamento, a vapor, utilizando como 

matérias-primas hidrocarbonetos tais como o etano, propano, nafta e gasóleo. 

Além do processo de reforma do vapor, o propileno também pode ser obtido 

através de reações de desproporcionação de olefinas, onde n-butenos reagem na 

presença de etileno, gerando o propileno. Trata-se de uma rota raramente utilizada, onde 

uma corrente de matéria-prima contendo etileno e butenos é introduzida em um reator 

catalítico. O efluente do reator é fracionado, separando-se o propileno com grau de 

pureza apropriado para a produção de polímeros. Normalmente, o rendimento na 

conversão é maior do que 98% (TOLMASQUIM et al., 2003). Outra rota utilizada 

marginalmente para a obtenção de propileno é a desidrogenação catalítica do propano. 

O efluente proveniente do reator é comprimido e resfriado criogenicamente para a 

separação do hidrogênio, que é recuperado e reciclado. O efluente após este processo 

contém, além do propileno (produto de interesse), propano não convertido e alguns 

subprodutos. A purificação desta corrente ocorre através de hidrogenação seletiva, para 

conversão destes subprodutos em etileno e propileno. Após esta etapa, separa-se o 

propileno do propano, sendo este último reciclado para o processo (TOLMASQUIM et 

al., 2010). Segundo os autores, as duas rotas alternativas de produção do propileno 

possuem altos custos operacionais e são mais energointensivos do que o processo de 

reforma a vapor. 

Benzeno, tolueno e xileno (BTX) fazem parte da família dos hidrocarbonetos 

aromáticos, que possuem estruturas químicas cíclicas. A cadeia de derivados de BTX 

encontra aplicação na obtenção de polímeros, solventes, tintas e produtos farmacêuticos, 

entre outros. Entre os 14 produtos derivados da cadeia (benzeno, tolueno, ácido 

tereftálico, resinas fenólicas, m-xileno, p-xileno, o-xileno, anidrido ftálico, nylon-6,6, 

ácido adípico, ciclohexano, caprolactama, nylon-6 e anidrido maleico), que 

responderam por 94,7% da produção física total em 2006, o benzeno é o mais 

representativo, com 38% do total (ABIQUIM, 2007). O benzeno é normalmente 
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produzido a partir da reforma catalítica da nafta. Outras fontes de obtenção deste 

produto petroquímico incluem a sua extração a partir da gasolina de pirólise, e, também, 

a partir da hidrodealquilação catalítica do tolueno (TOLMASQUIM et al., 2003). 

Segundo HENRIQUES JR. et al. (2010), a cadeia de produtos para a obtenção 

de fertilizantes compreende vários produtos intermediários. A produção desses produtos 

para fertilizantes responde por cerca de 34% da produção física total da indústria 

brasileira de produtos químicos, onde se destaca a produção de ácido sulfúrico, com 6,1 

milhões de toneladas em 2007 (49% do total). 

A cadeia produtiva dos fertilizantes está ilustrada na Figura 29. O gás natural, 

resíduos pesados do petróleo, nafta, enxofre natural, piritas, rochas fosfáticas “in situ” e 

rochas potássicas são as matérias-primas desta cadeia, a partir das quais se obtêm as 

matérias-primas secundárias, que são amônia, enxofre processado e rochas fosfáticas 

processadas. Estes, por seu turno, possibilitam a produção dos seguintes produtos 

intermediários: ácido nítrico, ácido sulfúrico e ácido fosfórico. Finalmente, têm-se os 

fertilizantes básicos, que incluem, entre outros, a uréia, o nitrato de amônio, o sulfato de 

amônio, o fosfato de amônio e os superfosfatos. Estes fertilizantes são granulados e 

misturados para se obter a composição NPK desejada, antes de serem distribuídos e 

comercializados. 

A produção brasileira de ácido sulfúrico em 2006 destinou-se, principalmente, 

para o segmento de fertilizantes – 78%. O processo típico de produção se inicia com a 

combustão do enxofre fundido com ar seco a altas temperaturas, produzindo dióxido de 

enxofre (SO2). A corrente efluente deste reator é resfriada através da passagem por uma 

caldeira de recuperação, produzindo-se vapor de alta pressão, que, usualmente, é 

empregado para a geração da eletricidade requerida no processo. O efluente resfriado é 

conduzido a reatores de oxidação em série contendo catalisadores a base de vanádio, 

formando trióxido de enxofre (SO3). Este composto segue para um processo de 

absorção em dois estágios, cujo resultado é o ácido sulfúrico com um teor maior que 

98% (BROWN et al., 1985, TOLMASQUIM et al., 2003). Pode-se obter um produto 

mais concentrado ainda, o ácido sulfúrico fumegante, conhecido também como 

“oleum”. Como as reações de formação de SO2 e SO3 são altamente exotérmicas, o 

processo de produção de ácido sulfúrico como um todo é um exportador líquido de 

energia, que é utilizada para fins de geração de vapor e de eletricidade (TOLMASQUIM 

et al., 2003).  
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Figura 29: Cadeia produtiva dos fertilizantes51. 

Fonte: BAJAY et al. (2010). 

 

A indústria de produção de cloro-álcalis tem como principais produtos o cloro, o 

hidróxido de sódio e o carbonato de sódio. A produção brasileira em 2007 totalizou 

aproximadamente 3,4 milhões de toneladas, preponderando o hidróxido de sódio (41%) 

e de cloro (38%) (ABIQUIM, 2007). Entre as variadas aplicações que podem ser dadas 

aos produtos da cadeia tem-se, para o hidróxido de sódio, o consumo na própria 

indústria química e petroquímica (29%), na produção de papel e celulose (21%) e na 

metalurgia (18%). O cloro encontra aplicação principalmente na atividade petroquímica, 

na fabricação de dicloroetano e óxido de propeno, e ainda na produção de ácido 

clorídrico, solventes e polpa de papel. Por fim, o carbonato de sódio (barrilha) tem 

aplicação na indústria de sabões e detergentes, vidros e em outros processos químicos 

(ABIQUIM, 2007). 

                                                 
51 Outro fertilizante básico obtido é o enxofre de petróleo. 
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A soda cáustica (NaOH) e o cloro são obtidos, simultaneamente, a partir da 

dissociação eletrolítica do cloreto de sódio, ou cloreto de potássio. Neste processo, o 

cloro é produzido no ânodo e o hidróxido de sódio, juntamente com o hidrogênio, são 

produzidos no cátodo, partes integrantes de uma cuba eletrolítica (TOLMASQUIM et 

al., 2003). 

Alguns outros produtos químicos possuem consumo energético elevado. Entre 

os produtos petroquímicos básicos este é o caso do metanol e do butadieno; entre os 

elastômeros é o caso da borracha de estireno e do polibutadieno; entre outros.  

O metanol é empregado como anticongelante, solvente e combustível. Os dois 

métodos para se produzir metanol utilizam gás de síntese: um deles opera a altas 

pressões e o outro a baixas pressões. O último deles, cada vez mais empregado, usa um 

catalisador de cobre e opera a pressões de 50 -100 bar e a uma temperatura de 250ºC 

(IEA, 2007). 

No método tradicional, gás natural e CO2 são pré-aquecidos com vapor antes de 

entrarem no forno de reforma, onde uma reação endotérmica produz uma mistura dos 

gases H2 e CO, denominada gás de síntese (syngas). Esta mistura, que é formada a altas 

temperaturas, é resfriada em três etapas, antes de ser comprimida e enviada para o reator 

onde ocorre a formação do metanol. No primeiro estágio de resfriamento, a mistura de 

gases superaquece vapor de 263ºC para 482ºC; o vapor resultante aciona turbinas a 

vapor, que, por seu turno, movem os compressores do processo. Aproveita-se o segundo 

estágio de resfriamento da mistura de gases para aumentar a temperatura dos gases 

reciclados para o reator do gás de síntese. Finalmente, o terceiro estágio de resfriamento 

ocorre em um trocador de calor, com água fria. Como a formação do metanol ocorre 

com uma reação exotérmica, forma-se, no reator, além deste gás, vapor a 263ºC. O 

metanol passa por um condensador e por um processo de separação do tipo “flash”, que 

permite a recuperação da mistura H2/CO não convertida no reator, que, após ser 

comprimida, é reciclada no processo. A passagem do metanol condensado por duas 

torres de destilação permite a obtenção de dimetil éter na primeira e metanol na 

segunda. Este processo de produção, descrito por BROWN et al. (1985), não requer o 

uso de energia elétrica, pois os compressores da mistura H2/CO são acionados 

diretamente por turbinas a vapor e motores de combustão interna. 

No que se refere ao uso da energia, pode-se observar que o óleo combustível foi 

a fonte de energia mais consumida nas décadas de 1970 e 1980, e que perdeu esta 

posição nas décadas seguintes para o gás natural e outros derivados de petróleo. Nesta 
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última categoria constam os gases de processos, sendo o principal insumo o gás de 

refinaria52. Por sinal, a indústria química é a principal consumidora de GN entre os 

segmentos industriais energointensivos (25% do total em 2007). O consumo de 

eletricidade, em termos relativos, tem se mantido constante na década de 2000 (Tabela 

40). 

Em termos prospectivos, é importante destacar que a categoria “outros derivados 

de petróleo” é constituída principalmente por resíduos, sobretudo gasosos, de processos 

de produção de derivados de petróleo e de produtos químicos que utilizam derivados de 

petróleo como matérias-primas de baixo custo de oportunidade. Segundo BAJAY et al. 

(2010), por esse motivo os derivados dificilmente serão substituídos por outros 

combustíveis no futuro. Logo, o principal energético que o GN poderá substituir no 

futuro é o óleo combustível, mas, se a sua disponibilidade for insuficiente, e/ou seu 

preço for elevado, ele poderá ser substituído não só pelo óleo combustível, como 

também por resíduos da produção de derivados de petróleo e de alguns produtos 

químicos. 

 

Tabela 40: Evolução da participação relativa dos energéticos utilizados no segmento 

químico em anos selecionados (%) 

Fontes 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 

Gás Natural 0,2 1,2 4,2 6,4 7,6 10,7 19,5 30,1 30,4 29,0 

Carvão Vapor - - - 4,1 2,2 2,7 1,2 1,6 0,9 0,9 

Lenha 10,6 5,2 2,3 7,3 5,2 3,0 1,2 0,7 0,7 0,7 

Óleo Combustível 64,7 68,7 62,3 38,5 37,5 30,8 17,7 8,7 8,7 6,3 

Eletricidade 19,5 19,4 18,3 27,5 27,0 26,7 23,1 25,3 25,5 25,9 

Outros derivados 5,0 5,5 12,8 16,2 20,4 26,0 37,3 33,6 33,8 37,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborado a partir de EPE (2012b). 

 

Como foi discutido quando da descrição dos processos produtivos, o setor 

químico é constituído por atividades de elevado consumo energético, tais como a 

petroquímica, fertilizantes e cloro-álcalis. Isto faz com que o setor seja o quarto maior 

consumidor de energia dentro da indústria brasileira. Em 2007 foram consumidos 7,7 

milhões de tEP, equivalente a 8,7% do uso total de energia na indústria. 

                                                 
52 Também constam desta categoria carvão mineral, lenha, bagaço de cana, GLP, nafta, querosene, gás e 
carvão vegetal. 
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Por exemplo, o processo de produção do etileno é intensivo no uso de calor. Isto 

se deve, principalmente, à demanda de energia térmica para o forno de craqueamento 

(cerca de 65% do consumo total de combustíveis do processo, quando se usa nafta como 

matéria-prima, e em torno de 47% no caso do etano) (ABIQUIM, 2011). O uso de 

eletricidade é bastante reduzido e destina-se, basicamente, ao bombeamento de água e 

óleo e ao acionamento dos compressores de metano, que são de pequeno porte. 

Por sua vez, a produção de polietileno de baixa densidade (PEBD) é grande 

demandante de eletricidade, fonte que atende, em média, 75% da demanda de energia de 

uma planta de PEBD. A eletricidade é empregada em operações como a compressão e 

resfriamento do etileno, centrifugação, agitação do meio reacional, extrusão e 

peletização do produto final (TOLMASQUIM et al., 2003). Ainda, por causa do 

processo de eletrólise, a produção de cloro-álcalis é eletrointensiva, sendo a energia 

elétrica o principal fator na formação do custo desta indústria, com uma incidência 

média de 30% no preço da soda cáustica (BAJAY et al., 1995). 

 Em face da grande presença de combustíveis fósseis em sua matriz energética, o 

segmento químico foi, em 2007, o terceiro maior emissor de CO2 na indústria, com 12% 

do total. Mais de 75% destas emissões provêm da utilização de gás natural e de refinaria 

nos processos produtivos (Tabela 41). 

 

Tabela 41: Consumo de energia e emissões do segmento químico em 2007 

Tipo de energético Consumo (mil tEP) (%) Emissões (mil tCO2) % 

Gás natural 2.218 29,0 5.553 30,8 
Carvão vapor 69 0,9 288 1,7 

Lenha 51 0,7 - - 
Outras fontes primárias 105 1,4 - - 

Diesel e óleo combustível 633 8,3 1.664 9,2 
GLP 62 0,8 174 1,0 

Carvão Vegetal 17 0,2 - - 
Gás de refinaria 2.517 32,9 8.165 45,3 

Eletricidade 1.985 25,9 2.170 12.0 
Total 7.657 100,0 18.014 100,0 

Fonte: Elaborado a partir de IPCC (2006) e EPE (2012b). 

 
Os produtos da cadeia do etileno foram responsáveis por 33% do consumo total 

de energia do segmento químico, 40% do consumo de energia térmica e 12% do 

consumo de energia elétrica em 2007. O craqueamento térmico, ou pirólise, do qual 

resulta o etileno, é o principal responsável pelo elevado consumo de energia térmica em 

fornos/reatores nesta cadeia, do que resulta o consumo específico térmico de 17,8 GJ/t. 
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A maior demanda de eletricidade da cadeia provém da fabricação de polietileno, que é o 

produto com maior consumo específico elétrico, com 2,1 GJ/t. 

Os produtos da cadeia do propileno foram responsáveis por 6% do consumo 

total de energia, 7% do consumo de energia térmica e 4% do consumo de energia 

elétrica da indústria química brasileira em 2007. A pirólise que produz o propileno é a 

principal responsável pelo consumo de energia térmica em fornos/reatores nesta cadeia. 

A fabricação das fibras acrílicas é o processo que mais demanda calor por aquecimento 

direto em secadores, com um consumo específico de 44,9 GJ/t. Adicionalmente, este 

produto consome grande quantidade de eletricidade (5,2 GJ/t). 

A cadeia do BTX foi responsável, no mesmo ano, por 5% do consumo total de 

energia, 7% do consumo de energia térmica e 2% do consumo de energia elétrica no 

segmento químico. Os produtos que demandaram mais aquecimento direto foram o 

benzeno, tolueno e xileno, e a produção de nylon-6,6 foi a que requereu maiores 

consumos tanto de vapor de processo como de energia elétrica (consumo específico 

total de 40 GJ/t). 

A produção na cadeia dos fertilizantes, em 2007, foi responsável por 19% do 

consumo total de energia, 19% do consumo de energia térmica e 22% do consumo de 

energia elétrica da indústria química. Os principais usos finais da energia nesta cadeia 

ocorreram em fornos que consomem combustíveis, com destaque para a produção de 

ácido fosfórico para outros usos que não fertilizantes, e fornos elétricos, utilizados na 

produção deste mesmo produto. 

À produção de cloro e soda cáustica pode ser atribuído 7% do consumo total de 

energia, 3% do consumo de energia térmica e 18% do consumo de energia elétrica do 

segmento químico em 2007. O consumo específico elétrico da atividade revela seu 

caráter eletrointensivo (11,3 GJ/t). 

Finalmente, ao segmento de outros produtos químicos pode-se atribuir um 

consumo total de energia de 8%; 9% da energia térmica; e 2% da energia elétrica. O 

percentual restante não pode ser mensurado, na medida em a ABIQUIM não discrimina 

o consumo de energia dos demais processos do segmento. As produções de 

polibutadieno e butadieno foram os maiores consumidores de energia, respectivamente, 

em fornos, reatores e secadores. 
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Tabela 42: Consumos específicos de energia dos principais produtos químicos, em 

2007. 

Produto Consumo específico 
térmico (GJ/t) 

Consumo específico 
elétrico (GJ/t) 

Consumo específico 
total (GJ/t) 

Etileno 17,8 0,9 18,7 
Polietileno 0,7 2,1 2,8 
Propileno 2,6 0,6 3,2 

Polipropileno 0,7 0,4 1,1 
Fibras acrílicas 44,9 5,2 50,1 

Benzeno, tolueno e xileno 2,7 0,2 2,9 
Nylon-6,6 32,4 7,6 40,0 

Ácido fosfórico 18,7 33,9 52,6 
Ácido sulfúrico 0,6 0,1 0,7 

Cloro  5,9 11,3 17,2 
Metanol  10,0 2,7 12,7 

Butadieno 13,0 - 13,0 
Polibutadieno 38,8 3,4 42,2 
Formaldeído 4,1 - 4,1 

Fonte: Elaborado a partir de ABIQUIM (2007) e IEA (2007). 

 

Em suma, a cadeia do etileno consome mais energia do que as outras em fornos 

e reatores, além de empregar bastante vapor de processo e força motriz, tanto energia 

térmica como energia elétrica. A cadeia dos fertilizantes se destaca no uso de fornos, 

tanto os que consomem combustíveis como os elétricos, e, é a que mais usa energia em 

secadores. O maior consumo de eletricidade em eletrotermia é na cadeia de cloro-

álcalis. Os consumos das demais cadeias ocorrem em fornos/reatores e para gerar vapor 

de processo. 

 

4.2.10 Segmento de Outras Indústrias 

O segmento de outras indústrias abrange uma série de atividades industriais que 

produzem desde matérias-primas (cal, gesso, vidro), até bens acabados (artigos de 

vestuário, calçados, eletrodomésticos, eletrônicos, móveis, entre outros). Nesta Tese, 

semelhantemente à classificação adotada pelo Balanço Energético Nacional, 

consideram-se as seguintes atividades no segmento de outras indústrias:  

• Artigos de vestuário e acessórios; 

• Artefatos de couro e calçados; 

• Produtos de madeira; 

• Artigos de borracha e plásticos; 
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• Outros minerais não metálicos (exclusive cerâmica); 

• Máquinas e equipamentos; 

• Eletrodomésticos; 

• Máquinas para escritório e equipamentos de informática; 

• Máquinas, aparelhos e materiais elétricos; 

• Material eletrônico e equipamentos de telecomunicações; 

• Móveis e produtos de indústrias diversas. 

O uso da energia em todos estes segmentos é diversificado, refletindo a 

heterogeneidade das atividades produtivas (Tabela 43). Alguns segmentos são 

energointensivos, como é o caso da fabricação de vidro e de cal, cujos processos exigem 

grande aporte de energia térmica. Segundo HENRIQUES JR. (2010), em um bloco de 

intensidade energética intermediária estão os segmentos de gesso, artefatos de couro e 

de borracha e plásticos, com os demais segmentos utilizando pouca energia em seus 

processos produtivos.  

De um modo geral, há forte predomínio do uso da energia elétrica (51% em 

2007). Os combustíveis empregados também vêm se alterando. Com a inserção do 

Gasbol, o óleo combustível e a lenha vêm sendo gradativamente substituídos pelo gás 

natural.  

 

Tabela 43: Evolução da participação relativa dos energéticos utilizados no segmento de 

outras indústrias em anos selecionados (%) 

Fontes 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 

Gás Natural - - - 0,8 7,0 8,1 10,6 16,8 17,4 18,2 

Carvão a Vapor - - 0,2 0,7 0,2 0,1 3,1 1,9 2,3 2,5 

Lenha 32,4 16,3 10,2 24,2 18,7 14,1 10,7 12,0 11,8 11,5 

Bagaço - - - 0,1 0,1 0,2 - - - - 

Óleo Diesel 7,6 4,3 2,6 1,7 3,2 3,8 2,8 1,9 1,9 1,9 

Óleo Combustível 38,6 55,5 50,6 23,1 22,4 24,5 15,0 6,1 3,7 4,6 

GLP 1,8 2,6 2,4 2,0 1,4 2,2 3,3 2,5 2,8 2,8 

Querosene 1,0 1,9 1,5 1,2 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 - 

Gás Canalizado 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 - - - - - 

Eletricidade 18,3 19,0 26,6 44,0 45,0 46,0 47,3 52,1 53,4 51,5 

Carvão Vegetal - - 0,2 0,8 0,4 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 

Outras 0,2 0,3 5,6 1,0 0,3 0,4 7,0 6,5 6,5 6,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborado a partir de EPE (2012b). 
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O consumo total do segmento “outros” atingiu 6,5 milhões de tEP em 2007, o 

que representou 7,4% do consumo total de energia na indústria. Como foi dito, a 

eletricidade é a principal fonte energética, seguida pelo gás natural. A eletricidade 

também é a principal fonte emissora de GEE no segmento, que totalizaram 

aproximadamente 10 milhões de toneladas de CO2 naquele ano (6,9% das emissões 

totais da indústria). 

 

Tabela 44: Consumo de energia e emissões do segmento de outras indústrias em 2007 

Tipo de energético Consumo (mil tEP) (%) Emissões (mil tCO2) % 

Gás natural 1.186 18,2 2.970 28,7 
Carvão Vapor 69 1,1 289 2,8 

Carvão Metalúrgico 95 1,5 397 3,9 
Lenha 752 11,4 - - 

Óleos diesel e combustível 427 6,5 1.039 10,1 
GLP 184 2,8 514 5,0 

Carvão  Vegetal 11 0,2 - - 
Outras 437 6,7 1.417 13,8 

Eletricidade 3.362 51,6 3.675 35,7 
Total 6.523 100,0 10.301 100,0 

Fonte: Elaborado a partir de IPCC (2006) e EPE (2012b). 
 

Em 2007, os segmentos de fabricação de cal, gesso e vidros representaram, em 

conjunto, aproximadamente 41% do consumo de energia do grupo “outras indústrias”, o 

que representa cerca de 2,7 milhões tEP (HENRIQUES JR., 2010). Em função dessa 

concentração, se opta por descrever os processos produtivos de cada uma destas 

atividades, bem como seu perfil e consumo específico de energia. 

 A matéria-prima básica utilizada na produção de cal é a rocha calcária. A cal 

virgem resulta da calcinação destas rochas quando aquecidas em fornos com 

temperaturas superiores a 725ºC. Necessita-se de 1,7 a 1,8 tonelada de rocha calcária 

para a fabricação de 1 tonelada de cal virgem. Por sua vez, cada tonelada de cal virgem 

permite obter, aproximadamente, 1,3 tonelada de cal hidratada (ABPC, 2012). 

 Os produtores de cal podem ser classificados em quatro segmentos: 1) produtor 

integrado (produz cal virgem e/ou cal hidratada através de instalações industriais 

próprias, tendo como matéria prima a rocha calcária necessariamente extraída de mina 

própria), 2) produtor não integrado (idem ao primeiro, porém adquire a rocha calcária 

de terceiros), 3) transformador (realiza a moagem de cal virgem e/ou produz cal 

hidratada a partir de cal virgem adquirida de terceiros), e 4) produtor cativo (produz e 

emprega a cal para uso próprio, no caso, normalmente são as grandes indústrias 
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siderúrgicas). Preponderam no Brasil os produtores integrados (77% da produção total 

em 2007), seguidos pelo mercado cativo (17% da produção no mesmo ano) (ABPC, 

2012). 

Segundo BAJAY e SANT´ANA (2010) e ABPC (2012), o processo de obtenção 

da cal inicia-se com a britagem e moagem das pedras de calcário a fim de homogeneizar 

seus tamanhos para alimentação dos fornos de calcinação. Nos fornos, geralmente 

verticais, as pedras são calcinadas a cerca de 1.250ºC, sendo retiradas pela base para 

seguir para nova moagem, estoque e embalagem. 

 

 

Figura 30: Fluxograma do processo produtivo da cal. 

Fonte: BAJAY e SANT´ANA (2010). 

 

A etapa de calcinação requer aquecimento direto, que tem sido propiciado 

principalmente pelos seguintes combustíveis: coque de petróleo (30%), gás natural 

(20%), óleo combustível (20%), lenha (20%) e carvão mineral (10%) (MME, 2005). As 

outras etapas requerem, essencialmente, força motriz, provida por energia elétrica. 

Segundo estimativas de BAJAY e SANT´ANA (2010), o consumo energético 

específico total envolvido na fabricação de cal no Brasil, em 2007, foi de 0,104 tEP/t, 

ou 4,35 GJ/t., em 2007. Logo, estima-se que o consumo total de energia no setor tenha 

sido de 745 mil tEP, equivalente a 11,4% do segmento de outras indústrias. Com base 

nas melhores práticas de produção da cal no mundo, se poderia alcançar um consumo 

específico que poderia variar de 3,6 a 4,5 GJ/t, respectivamente, as médias na indústria 

de cal da União Europeia e da China. Logo, a indústria brasileira de cal é relativamente 
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eficiente, em termos de consumo energético, havendo pequena margem para 

eficientização de processos. 

O gesso pode ser encontrado em abundância na natureza, podendo ser utilizado 

cru (sem ser calcinado), ou processado. O gesso cru, também conhecido como gipsita, é 

utilizado tanto pela indústria de cimento na fabricação do cimento Portland, quanto na 

agricultura. O gesso calcinado é utilizado principalmente na construção civil, como 

revestimento de paredes, placas e painéis (SINDUSGESSO, 2012). 

A cadeia produtiva do gesso envolve as atividades de mineração da gipsita, 

calcinação do minério para a obtenção do gesso e fabricação de artefatos (Figura 31). 

Segundo o ATECEL (2006), cerca de 97% do consumo total de energia no processo 

ocorre na etapa de calcinação da gipsita.  

 

 

Figura 31: Fluxograma do processo produtivo do gesso. 

Fonte: BAJAY e SANT´ANA (2010). 

 

Estimativas do ATECEL (2006), no que se refere ao pólo gesseiro de Araripe, 

obtiveram um consumo específico médio de eletricidade de 0,000559 tEP/t de gesso, e 

um consumo específico médio de energia térmica de 0,016671 tEP/t de gesso. Neste 

mesmo levantamento constatou-se a seguinte distribuição do consumo total de energia 

térmica entre os combustíveis: a) lenha (79%), b) coque (11%), c) óleo combustível 

(8%), d) outras fontes (2%).  

Perante estas estimativas verificou-se, em 2007, um consumo total de energia 

para a atividade de 123 mil tEP. O principal insumo energético foi o coque de petróleo 

(44%), o qual vem substituindo o uso de óleo combustível ao longo da cadeia, seguido 
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da lenha, com 20%. Com menor intensidade, o gás natural também contribuiu, neste 

período, para a substituição do óleo combustível. Todavia, este energético foi 

responsável por somente 1% do consumo energético total da indústria gesseira. 

Segundo BAJAY e SANT´ANA (2010), deficiências da logística de transporte, e a 

indisponibilidade de um energético que substitua a lenha proveniente da região da 

caatinga na calcinação são os maiores empecilhos ao desenvolvimento do segmento. 

A indústria do vidro é grande consumidora de minerais não metálicos53, 

somados a pequenas quantidades de aditivos que possibilitam sua conversão em 

produtos refinados, com características específicas de resistência, propriedades 

mecânicas, térmicas, óticas e acústicas. Os vidros são compostos, geralmente, por areia 

(SiO2) - 70 a 74%, barrilha (Na2O) - 12 a 16%, calcário (CaO), - 5 a 11%, dolomita 

(MgO), - 1 a 3%, feldspato (AlO2O3), - 1 a 3% e aditivos como o sulfato de sódio, ferro, 

cobalto, cromo, selênio e outros (IPT, 1983). 

Os vidros são, em geral, classificados em quatro grandes áreas: a) vidros planos, 

b) vidros especiais, c) vidros de embalagem, e d) vidros domésticos (ABIVIDRO, 

2012). Os vidros planos são fabricados em chapas, com larga aplicação na indústria da 

construção civil, automobilística, moveleira e decoração. As embalagens de vidro são 

largamente utilizadas na indústria de bebidas, alimentícia e farmacêutica. Os vidros de 

uso domésticos são aqueles usados em utensílios como louças de mesas, copos, xícaras 

e objetos de decoração em geral. Os vidros especiais, ou técnicos, compreendem uma 

vasta gama de produtos para uso em diversos segmentos industriais, como o de 

construção civil, farmacêutico, alimentício, automobilístico, entre outros. 

A  Figura 32 apresenta um fluxograma com as etapas do processo produtivo dos 

diversos tipos de produtos do segmento. Observa-se que não há grande diferença entre 

os processos. A fabricação do vidro plano difere dos demais na etapa de estiragem e/ou 

impressão, que, para todos os produtos, é substituído pelo processo de conformação.  

 

                                                 
53 São minerais cuja exploração não é motivada por seu conteúdo metálico, ainda que possuam metais em 
sua composição. Entre os minerais não metálicos estão argilas, pedras, sais, substâncias de grande 
utilidade industrial, como gipsita, e mesmo alguns elementos, como enxofre e carbono sob a forma de 
grafite. As pedras preciosas e semipreciosas também são classificadas como minerais não metálicos 
(LEITE et al., 2010b). 
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Figura 32: Etapas do processo produtivo da indústria vidreira. 

Fonte: LEITE et al. (2010b). 

 

A preparação das matérias-primas é uma etapa que não existe em todas as 

plantas, pois há casos em que a matéria-prima chega à fábrica pronta para o uso, 

adquirida de outras indústrias. No entanto, há instalações onde existe um sistema 

próprio de moagem, peneira, secagem e análise do material, envolvendo o consumo 

tanto de energia elétrica como térmica. Para a secagem das matérias-primas 

normalmente é utilizado gás natural, ou o óleo combustível. Os fornos de fusão de vidro 

constituem o centro do processo produtivo, e é onde se registram os maiores consumos 

de combustível. Em todos os processos, independente do tipo de vidro produzido, o 

objetivo é a formação da massa de vidro. O processo de conformação dá forma ao vidro 

e, com relação às demais etapas, apresenta menor consumo de energia térmica e um 

consumo mais elevado de eletricidade, envolvendo operações como sopragem, 

prensagem, estiramento, centrifugação, laminação, entre outras. As fases de corte e 

requeima são consumidoras significativas de combustíveis. O recozimento  consiste em 

submeter as peças conformadas, durante um determinado tempo, a uma certa 

temperatura, permitindo que sejam eliminadas tensões internas provocadas durante o 
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processo de conformação. O processo de recozimento, assim como os fornos de fusão, 

são consumidores de energia térmica, sendo que somente em plantas pequenas é 

utilizado o aquecimento para conformação, por meio de resistências elétricas. 

Finalmente, as operações secundárias referem-se às operações de têmpera, curvamento, 

decoração, espelhamento, lapidação e gravação. O processo de têmpera, por ser um 

grande consumidor de combustíveis, merece atenção especial. Ele consiste em submeter 

a peça de vidro, plano ou não, a altas temperaturas, seguida por um resfriamento rápido. 

Este processo aumenta a resistência mecânica do vidro (IPT, 1983). 

Em suma, a indústria vidreira é energointensiva, pois utiliza fornos de elevada 

temperatura, onde estas matérias-primas são processadas a 1.500ºC. O gás natural, a 

partir de sua penetração, substituiu rapidamente consumo de GLP e de óleo combustível 

na atividade, pois é um combustível mais adequado para processos com maior 

agregação de valor (vidros especiais)54. Em 2007, 72% da matriz energética do 

segmento foi atendida por este combustível, seguido pela energia elétrica, com 19% do 

mercado, óleo combustível, com 8%, e GLP, com 1%. Mais de 90% do consumo de 

combustíveis ocorre em fornos de fusão e o restante em operações de conformação do 

vidro (IPT, 1983, IEA, 2007). A energia elétrica é utilizada como apoio elétrico 

(electrical boosting) em fornos de fusão, para produzir força motriz e em iluminação. 

Este apoio elétrico é empregado para aumentar a produção (IEA, 2007) e para melhorar 

a qualidade do produto.  

Segundo HENRIQUES JR. (2010), no Brasil, a média de consumo específico do 

segmento é de 12 GJ/t de vidro, da qual cerca de 10 GJ/t referem-se ao uso de 

combustíveis. Partindo desses consumos específicos estima-se que, em 2007, o 

consumo total de energia da atividade tenha sido de 736 mil tEP, ou seja, 11% do 

consumo total de energia do setor “outras indústrias”. Segundo as melhores práticas 

internacionais para o setor, se poderia alcançar um consumo específico de até 3,9 GJ/t. 

de vidro, o que demonstra haver um amplo espaço para a adoção de medidas de 

eficientização energética (IEA, 2007). 

 

                                                 
54 O gás natural garante um bom controle da temperatura do processo de fusão, característica que é 
fundamental, sobretudo, para a produção de vidros especiais (LEITE et al., 2010). 
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4.2.11 Setor de Refino de Petróleo 

O refino de petróleo é uma indústria energointensiva, cujas emissões de gases de 

efeito estufa estão significativamente relacionadas ao consumo de combustíveis fósseis. 

Este consumo está relacionado à geração de calor direto, de vapor de processo e até 

mesmo de energia elétrica, todas em fontes de combustão estacionárias. Os fornos de 

processos e as caldeiras representam cerca de 56% das emissões de uma refinaria (HPC, 

2007), mas estes equipamentos se encontram em numerosas fontes dispersas pela 

refinaria, que pode ocupar uma área muito grande. 

A indústria de refino do Brasil atualmente é composta por 15 refinarias, sendo 

12 delas pertencentes à Petrobras. A capacidade total de refino é de 2,05 milhões de 

bep/dia, com produções que variam de 7 mil bep/dia a 365 mil bep/dia (Tabela 45). O 

total de petróleo processado, em 2007, foi de 103,7 milhões de m3, equivalente a 1,8 

milhões de bep/dia, representando uma taxa de uso de 88% (ANP, 2011). À época, 76% 

do petróleo processado foi doméstico, sendo que algumas refinarias têm índices 

bastante elevados de processamento de óleo nacional, como por exemplo a REMAN 

(99%) e a REGAP (94%). Por outro lado, as refinarias que processaram as maiores 

cargas de óleo importado foram a Riograndense (100%), a REFAP (62%) e a REDUC 

(42%). 

O parque de refino brasileiro gerou um valor bruto de produção, em 2007, de 

aproximadamente R$ 145 milhões, com um PIB e um valor adicionado, 

respectivamente, de R$ 117 bilhões e R$ 99 bilhões. Trata-se de um setor vulnerável ao 

comércio internacional, em especial devido à necessidade de importação de diesel, e da 

crescente demanda por gasolina importada. Trata-se de um segmento intensivo em 

capital, e não em mão-de-obra, tendo uma massa de trabalho de apenas 21 mil pessoas 

em 2007 (IBGE, 2007). 

 O fato de a indústria de petróleo depender de uma longa cadeia produtiva (da 

prospecção até o consumo final dos derivados, passando pelo desenvolvimento das 

jazidas, produção, transporte, refino e distribuição) levou a que a Petrobras se 

conformasse como uma empresa integrada de petróleo. A busca por integração vertical 

se baseia, sobretudo no risco associado ao segmento E&P. É este o segmento da cadeia 

que absorve a maior parte dos dispêndios de capital dos investimentos da indústria, e 

nele se baseiam mais fortemente suas rendas diferenciais, em especial as rendas 
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ricardianas55. A busca por integração horizontal se baseia na desigual distribuição das 

jazidas ao longo do mundo. Apenas as firmas integradas vertical e horizontalmente são 

capazes de gerenciar os riscos das atividades de E&P, e investir na escala necessária 

para a manutenção de um fluxo de caixa futuro apropriado (CLO, 2000). Mais do que 

isso, eventualmente margens de lucro negativas na atividade de refino podem ser 

absorvida por uma empresa integrada de petróleo.  

No curto prazo (2015), estão previstas quatro novas instalações da Petrobras: a 

refinaria Abreu e Lima (RENEST), em Pernambuco; o complexo petroquímico 

COMPERJ no Rio de Janeiro; e duas refinarias Premium, também na região nordeste 

(PETROBRAS, 2011). 

A RENEST terá uma capacidade de processamento de 230 mil barris/dia, 

estando preparada para processar o petróleo do Campo de Marlim, da Bacia de Campos. 

Discute-se, atualmente, a participação da PDVSA na unidade, o que requereria a 

implantação de uma unidade de tratamento de enxofre, avaliada em US$ 300 milhões, 

para processar o óleo do campo de Carabobo/Venezuela.  

O Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ), que será construído 

em Itaboraí, Rio de Janeiro, será o mais complexo sistema de refino no território 

nacional. O objetivo do projeto é reduzir as importações de derivados de petróleo e das 

exportações de petróleo pesado, ao promover a integração entre as unidades de 

produção de produtos petroquímicos básicos (UPB - Unidade Petroquímica Básica) com 

as de segunda geração (UPA - Unidade Petroquímica Associada). 

 

                                                 
55 Esta noção guarda analogia ao Modelo do Trigo, que foi um modelo de reprodução econômica de 
atividades baseadas na exploração de recursos naturais desenvolvido no início do século XIX pelo 
economista britânico David Ricardo. O modelo mostrou a queda de rentabilidade associada à ocupação 
total de áreas cultiváveis de dado grau de qualidade, levando a ocupação posterior de terras menos 
produtivas, de menor qualidade e retorno. A diminuição contínua da taxa de lucro dos  empresários em 
razão da ocupação das terras marginais seria acompanhada pelo aumento da renda auferida pelos 
detentores de direitos de exploração das melhores terras. Esta renda,  ou seja, a renda ricardiana, é 
diretamente proporcional à qualidade das terras sobre as quais tem direito o recebedor desta renda 
(NAPOLEONI, 1981). 
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Tabela 45: Refinarias em operação atualmente no Brasil 

Nome Oficial Código (PB) Proprietário Atual Localização Partida 
Capacidade 

nominal (b/d)
Refinaria de Petróleo Riograndense - Petrobrás, Ultrapar e Braskem Rio Grande-RS 1937 17.000

Refinaria Landulpho Alves RLAM Petrobrás São Francisco do Conde-BA 1950 323.000
Refinaria de Capuava RECAP Petrobrás Mauá-SP 1954 53.000

Refinaria de Petróleos de Manguinhos - Andrade & Magro Rio de Janeiro-RJ 1954 15.000
Refinaria Presidente Bernarde RPBC Petrobrás Cubatão-SP 1955 170.000

Refinaria Isaac Sabbá REMAN Petrobrás Manaus-AM 1956 46.000
Refinaria Duque de Caxias REDUC Petrobrás Duque de Caxias-RJ 1961 242.000

Lubrificantes e Derivados de Petróleos do Nordeste LUBNOR Petrobrás Fortaleza-CE 1966 8.000
Refinaria Alberto Pasqualini REFAP Petrobrás Canoas-RS 1968 189.000

Refinaria Gabriel Passos REGAP Petrobrás Betim-MG 1968 151.000
Refinaria de Paulínia REPLAN Petrobrás Paulínia-SP 1972 365.000

Refinaria Pres. Getúlio Vargas REPAR Petrobrás Araucária-PR 1977 189.000
Refinaria Henrique Lage REVAP Petrobrás São José dos Campos-SP 1980 251.000
Refinaria Clara Camarão RPCC Petrobrás Guamaré-RN 2000 27.000

Univen Petróleo - Univen Petróleo Itupeva-SP 2007 7.000
Fonte: BONFÁ (2011), MANGUINHOS (2011), UNIVEN (2011), RPR (2011). 
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Não existe uma configuração padronizada de refinaria. A estrutura de uma 

refinaria, além de complexa, é dependente das características do petróleo a ser 

processado, da capacidade a ser processada, do perfil de produção de derivados, da 

especificação em relação a estes produtos e, por último, da escolha das tecnologias a 

serem empregadas.  Por este motivo, pode-se dizer que não existem duas refinarias 

idênticas no mundo (SZKLO e ULLER, 2008). A cesta de produtos varia diante da 

composição do petróleo bruto, das instalações existentes e do mercado. Por exemplo, a 

refinaria REDUC, ao longo do período 2000-2010, aumentou a produção de diesel (22% 

para 28%), diminuindo a produção de óleo combustível e de lubrificantes - Figura 33 

(ANP, 2011).  

 

 

Figura 33: Perfil de produção da REDUC nos últimos anos 

Fonte: Elaborado a partir de ANP, 2011. 

 

Conforme novas unidades, topping ou downstream são adicionadas à refinaria, 

esta adquire maior complexidade e flexibilidade, pois é capaz de processar frações ou 

óleos mais pesados em derivados de maior valor. Um exemplo de unidade topping seria 

a destilação a vácuo, enquanto que de unidades downstream seriam o Coqueamento 

Retardado (DC), o Hidrocraqueamento (HCC) ou de Craqueamento Catalítico (FCC).  

Em função dessas características, há refinarias com parque de refino 

extremamente simples, como a REMAM em Manaus, que processa o óleo de Urucu 

extremamente leve, e conta com poucas unidades de conversão (craqueamento 

catalítico) e unidades de destilação. Por outro lado, há refinarias bem complexas, como 
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é o caso da Refinaria Duque de Caxias (REDUC), que pode processar correntes de 

composição e qualidade variadas, além de ter certa flexibilidade para produzir maior ou 

menor quantidade de derivados específicos (HENRIQUES JR., 2010). 

O setor de refino de petróleo vem apresentando aumento no seu consumo 

específico de energia (consumo de energia por barril processado) ao longo dos anos. 

Embora a adoção de procedimentos e tecnologias mais eficientes quanto ao uso da 

energia reduza um pouco este impacto, trata-se do efeito da incorporação de processos 

específicos que requerem maior consumo. Segundo SZKLO (2005), estes processos 

mais energointensivos se fazem necessários por três motivos: 1) pelas características do 

petróleo bruto brasileiro (composto de frações mais pesadas e alta acidez), que vem 

sendo cada vez mais empregado nos blendings a serem processados; 2) pela demanda 

crescente de óleo diesel exigindo a incorporação de mais processamento com maior 

gasto energético; 3) e também pelas exigências ambientais cada vez mais rigorosas, que 

impõem requisitos para maior qualidade dos derivados (SZKLO, 2005), como é o caso 

do diesel S-5056. No caso do aumento da produção de óleo diesel têm sido incorporadas 

unidades de craqueamento catalítico (FCC) e de coqueamento retardado, e no quesito 

melhoria da qualidade unidades de hidrotratamento (HDT), intensivas em calor e 

hidrogênio (SZKLO e SCHAEFFER, 2006). 

Segundo estimativas obtidas junto à EPE (2010b)57, o setor consumiu 6,1 

milhões de tEP, tendo no gás de refinaria o seu principal insumo energético (58% do 

total) (Tabela 46). As emissões do setor totalizaram 18.314 mil tCO2, o que 

correspondeu a 12,4% das emissões totais dos segmentos industriais energointensivos 

do Brasil em 2007.  

 

 

 

 

 

                                                 
56 O Diesel S-50 conta com um baixo teor de enxofre (50ppm), permitindo uma redução de até 80% da 
emissão de material particulado. Além de diminuir a emissão de material particulado e fumaça branca, 
sua utilização leva a uma diminuição na formação de depósitos no motor, e à redução na incidência de 
contaminantes no lubrificante (PETROBRAS, 2012). 
57 A estimativa se baseou em dados do Balanço Energético Nacional, da EPE, ano-base 2007, pois a série 
histórica do setor não é divulgada pelos órgãos oficiais. Utilizou-se procedimento similar a HENRIQUES 
JR. (2010), para o qual cerca de 30% do uso de energia no setor energético, naquele ano, advenho da 
atividade de refino.  
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Tabela 46: Consumo de energia e emissões do setor de refino em 2007 

Tipo de energético Consumo (mil tEP) (%) Emissões (mil tCO2) % 

Gás natural 880 14,5 2.203 12,0 
Óleo combustível 1.138 18,7 3.935 21,5 

GLP 56 1,0 156 0,9 
Eletricidade 460 7,6 503 2,7 

Gás de refinaria 3.550 58,1 11.517 62,9 
Total 6.084 100,0 18.314 100,0 

Fonte: Elaborado a partir de IPCC (2006) e EPE (2012b). 

 

4.2.12 Segmento Têxtil 

A indústria têxtil é compreendida por diversos grupos fragmentados que 

produzem e/ ou processam produtos têxteis (fibras, fios e tecidos), para posterior 

processamento, por exemplo, em vestimentas. Tecidos podem ser fabricados a partir de 

materiais naturais, artificiais ou sintéticos. As fibras naturais podem ser de origem 

vegetal, animal e mineral; as fibras artificiais têm a mesma composição química de 

algumas fibras naturais; e as fibras sintéticas são produzidas a partir de polímeros 

sintéticos. 

A cadeia têxtil pode ser dividida em quatro grupos homogêneos de etapas 

produtivas: fiação, tecelagem ou malharia, beneficiamento e confecção. 

Adicionalmente, pode incluir uma etapa opcional de lavagem industrial. Primeiro, as 

fibras, geralmente algodão recebidos em fardos, são limpas e transformadas em fios, 

que podem ser crus ou já tingidos, processo o qual é realizado através de tratamentos 

térmicos Os fios são convertidos em tecidos/malhas, ou em outros produtos. Após a 

fabricação dos tecidos/malhas, estes são tingidos ou estampados, para serem, 

posteriormente, confeccionados, chegando assim ao produto final (que pode ou não ir às 

lavanderias industriais). 
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Figura 34: Etapas do processo produtivo da indústria têxtil. 

Fonte: SANT´ANA et al. (2010). 

 

O consumo de energia no segmento têxtil foi de somente 1,3 milhões de tEP, em 

2007, o que representou 1,6% da demanda energética total da indústria brasileira. Com 

relação ao início da década de 1970, tem-se um acréscimo no consumo de energia de 

somente 57%, ou 1,2% ao ano. Trata-se do baixo dinamismo do setor, o que o torna 

vulnerável à ocorrência de crises econômicas, consequentemente, a que base produtiva 

instalada não se expanda e assim amplie a escala de consumo energético. 

Ao longo da década de 1970 observa-se uma intensa modernização no setor, 

com o declínio da utilização relativa de lenha, que vinha sendo substituída pelo óleo 

combustível. Isso ocorreu pelo fato de que os efeitos do 1º Choque do Petróleo não 

foram repassados, por decisão de governo, totalmente aos preços dos derivados, como 

forma de conter a inflação (SANT´ANA et al., 2010). No entanto, os impactos do 

segundo choque, em 1979, foram sentidos no início da década de 1980. Assim, a lenha 

ganhou espaço novamente, com sua utilização em caldeiras industriais de baixa pressão. 

Neste período houve, simultaneamente, outro fenômeno: o aumento significativo da 

oferta de eletricidade proveniente das hidrelétricas, o que proporcionou baixos preços da 

eletricidade, viabilizando, inclusive, o uso da eletricidade para fins térmicos (para 

caldeiras, ramas e secadores). 

A década de 1990 marca uma nova transformação: a inserção do gás natural na 

indústria têxtil, basicamente na grande São Paulo e no Rio de Janeiro. A partir do final 

da década de 1990, o gasoduto Gasbol, que possibilitou as importações da Bolívia, e as 
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expansões das distribuidoras permitiram que o gás natural penetrasse definitivamente 

nesta indústria.  

Segundo SANT´ANA et al. (2010), há um contínuo aumento da parcela de 

eletricidade na matriz energética, cuja explicação se deve, principalmente, à abertura do 

mercado brasileiro às importações. A China exportou enormes quantidades de tecidos e 

fios já beneficiados para o Brasil, para serem, posteriormente, confeccionados no País. 

Como a confecção é eletrointensiva, sua participação relativa na cadeia têxtil vem 

aumentando desde 1990.  

Em 2007, a energia elétrica foi responsável por 54% do consumo energético 

total da indústria têxtil brasileira. As parcelas de mercado dos combustíveis consumidos 

nesta indústria foram: gás natural – 29%, óleo combustível – 8,5%, lenha – 7,5%, outros 

combustíveis – 1% (Tabela 47). 

 

Tabela 47: Evolução da participação relativa dos energéticos utilizados no segmento 

têxtil em anos selecionados (%) 

Fontes 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 

Gás Natural - - - - 4,3 8,6 15,3 27,2 27,5 29,2 

Lenha 32,6 11,8 5,4 22,6 12,8 9,4 7,2 7,8 7,7 7,5 

Óleo Combustível 45,1 60,5 58,4 28,3 36,8 30,8 21,6 9,3 8,7 8,5 

Eletricidade 21,3 26,1 34,4 46,7 44,5 50,4 53,4 54,9 55,1 53,7 

Outras 1,0 1,5 1,8 2,5 1,6 0,8 2,6 0,9 0,9 1,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborado a partir de EPE (2012b). 

 

O consumo total de energia do segmento em 2007 foi de 1,27 milhões de tEP, o 

menor entre todos os segmentos industriais analisados neste trabalho. Embora a energia 

elétrica seja o principal insumo energético do setor, a maior parcela de emissões decorre 

do consumo de gás natural (44,7%) (Tabela 48).  

  

Tabela 48: Consumo de energia e emissões do segmento têxtil em 2007 

Tipo de energético Consumo (mil tEP) (%) Emissões (mil tCO2) % 

Gás natural 372 29,2 932 44,7 
Lenha 96 7,5 - - 

Óleo combustível 111 8,7 375 18,0 
GLP 11 0,9 31 1,5 

Eletricidade 685 53,7 748 35,8 
Total 1.275 100,0 2.086 100,0 

Fonte: Elaborado a partir de IPCC (2006) e EPE (2012b). 



184 
 

 

O consumo específico de eletricidade cresceu de 2000 a 2004, caindo a partir 

disso, sem, no entanto, atingir valores menores que o inicial da série. Os consumos 

específicos de energia térmica e total de energia tiveram um comportamento 

semelhante, com uma pequena queda em 2003.  

 

Tabela 49: Consumo energético específico na atividade de fiação da indústria têxtil do 

Brasil, 2000 a 2007 

Consumo Específico 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Energia térmica (GJ/t) 12,6 - 14,6 13,6 13,7 13,7 13,1 13,0 

Energia elétrica (kWh/t) 4.014 - 4.551 4.740 4.941 4.618 4.491 4.317 

Energia (térmica e eletricidade) 
(GJ/t) 

27,1 - 31,0 30,7 31,5 30,3 29,3 29,1 

Fonte: Elaborado a partir de IEMI (2006), EPE (2007). 

 

Estes três indicadores mostram que houve melhoria na gestão da energia neste 

segmento industrial a partir de 2005. Segundo HENRIQUES JR. (2010), a utilização de 

melhores práticas no segmento permitiria atingir um consumo específico de energia 

térmica de 13,9 GJ/t. Neste caso, pode-se verificar que a incorporação de processos 

mais eficientes e a eliminação de perdas permitiram à indústria atingir um consumo 

específico que já é inferior à média internacional. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este capítulo objetiva descrever e aplicar os procedimentos metodológicos 

adotados para mensurar o impacto da adoção de uma meta de redução de emissões de 

GEE sobre a competitividade dos segmentos energointensivos industriais brasileiros.  

Como já mencionado na introdução desta Tese, o ano-base das estimativas é o 

de 2008, e o horizonte da análise de 2012 a 2030. Os segmentos industriais analisados 

serão: a) alimentos e bebidas, b) cerâmica, c) cimento, d) extrativo-mineral (exclusive 

energéticos), e) ferro-gusa e aço, f) ferroligas, g) metalurgia de metais não ferrosos, h) 

papel e celulose, i) químico e petroquímico, j) outras indústrias, k) refino de petróleo, e 

l) têxtil.  

A modelagem foi dividida em duas partes, sendo inicialmente tratada a 

modelagem do ano-base, seguida da projeção das variáveis macroeconômicas no 

período 2012-2030. Trata-se de atualizar, e projetar, a matriz insumo-produto do Brasil, 

respectivamente, a partir das contas nacionais para o ano de 2008, e de um cenário de 

crescimento da economia até 2030. Mais do que isso, medir a vulnerabilidade de cada 

segmento industrial ao comércio internacional. Paralelamente, foi elaborado um modelo 

de projeção do consumo energético e das emissões na indústria energointensiva 

brasileira. Nesta modelagem, à exceção das emissões do processo de clinquerização 

(segmento cimenteiro), não serão estimadas as emissões de processos. Trata-se, 

portanto, de testar para o segmento cimenteiro, em que medida as emissões de processo 

afetariam a competitividade industrial, ensejando com isso a contabilização, em estudos 

futuros, das emissões de processos nos demais segmentos. Por fim, os modelos são 

integrados de forma a verificar o impacto da política de redução das emissões de GEE 

sobre a competitividade industrial, ora compreendida como o efeito do custo carbono 

sobre diferentes agregados, em três cenários de preços de carbono, quais sejam: custo de 

produção, valor adicionado, produto interno bruto, demanda final, exportações, renda e 

emprego.  

Partindo da linha de base dos impactos, em cada cenário de preço de carbono, 

verifica-se qual política é mais eficiente para a proteção da competitividade industrial, 

no caso a distribuição decrescente de permissões gratuitas de emissões, ou a concessão 

de incentivos fiscais para a adoção de atividades de baixo carbono.  
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Na primeira seção faz-se uma revisão da modelagem insumo-produto (em inglês, 

input-output – IO) e se discute sua aplicação em estudos que objetivaram medir o 

impacto de políticas climáticas sobre a economia. Na seção seguinte descreve-se a 

metodologia utilizada para atualizar a matriz IO da Brasil (MIP Brasil), a partir das 

contas nacionais, para o ano-base de 2008. Por fim, são apresentados os procedimentos 

utilizados para projetar a MIP no período 2012-2020. Na terceira seção é descrita a 

metodologia aplicada para modelar a evolução do uso de energia e das emissões de CO2 

exclusivamente para os segmentos industriais analisados nesta Tese. Finalmente, na 

quarta seção é apresentada a metodologia utilizada para mensurar os impactos sobre a 

competitividade decorrente do ajuste às metas de redução das emissões de carbono 

(linha de base), assim como as premissas adotadas para modelar dois cenários de 

políticas amenizatórias ao citado impacto. 

 

5.1 Aplicação da base insumo-produto em estudos de impacto de políticas 

climáticas sobre a competitividade industrial 

Recorrentemente tem-se utilizado matrizes insumo-produto como base para 

analisar, agregadamente, a relação entre consumo de energia e crescimento econômico 

(CASLER e BLAIR, 1997, LENZEN, 1998, YOUNG, 2000, MACHADO et al., 2001, 

LABANDEIRA e LABEAGA, 2002, MACHADO, 2002, HILGEMBERG, 2004). De 

aplicação mais recente, tem-se adotado a base insumo-produto, geralmente em modelos 

de equilíbrio geral computável – EGC, para medir o impacto de políticas ambientais e 

climáticas sobre a competitividade industrial (GOTTINGER, 1998, BYE, 2000, 

KEMFERT e WELSCH, 2000, SCRIMGEOUR et al., 2005, BRENNER et al., 2007, 

FISHER-VANDEN e HO, 2007, HO et al., 2008, FAN et al., 2009, JIANG et al., 2009, 

McKIBBIN e WILCOXEN, 2009, WANG et al., 2011).  

CUMBERLAND (1966), DALY (1968), ISARD et al. (1968), e AYRES e 

KNEESE (1969), foram precursores na utilização da Análise Insumo-Produto (em 

inglês, Input-Output Analysis – IOA) para estudar a mensuração dos impactos da 

poluição sobre a economia. Segundo HILGEMBERG (2004), a intensidade de carbono 

(ou carbonointensividade, medida convencionalmente em toneladas de CO2 por unidade 

monetária de produção – tCO2/PIB) e os efeitos da aplicação de determinadas políticas 

de controle da emissão de gases de efeito estufa sobre a economia, podem ser 

visualizados por intermédio de modelos insumo-produto.  
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Segundo MACHADO (2002) técnicas de insumo-produto são mais adequadas 

para se empreender análises que mensurem interrelações setoriais e impactos sobre 

agregados macroeconômicos, como é o caso em estudo nesta Tese. Ademais, como os 

processos produtivos, direta ou indiretamente, requerem a utilização de energia, 

consequentemente, resultam em emissões de GEE, é indissociável que uma análise de 

impactos de política climática restritiva procure abranger os aspectos econômicos e 

energéticos. Para tanto, pode-se recorrer a uma modelagem econômico-energética 

integrada (MACHADO, 2002, HILGEMBERG, 2004), ou modelar a economia e 

evolução do uso da energia e das emissões separadamente, integrando os modelos ao 

final (SCHAEFFER et al., 2012). 

Na modelagem integrada considera-se o consumo de energia, e as emissões 

setoriais em conjunto com as transações monetárias de insumo-produto. Nesta, utilizam-

se estimativas do consumo de combustíveis pelas indústrias e consumidores finais e, por 

meio de coeficientes de conversão, obtém-se as emissões de CO2. O consumo de 

combustíveis fósseis pode ser calculado por meio de uma base insumo-produto de 

energia, que determina o total de energia requerido para entregar um bem ou serviço 

para a demanda final (HILGEMBERG, 2004). Segundo MILLER e BLAIR (1985), 

nesta abordagem considera-se tanto a energia consumida no processo produtivo, quanto 

a energia utilizada no consumo intermediário.  

Nesta modelagem é condição necessária a inclusão da condição de conservação 

de energia. Ou seja, o montante de energia primária demandada, na produção de um 

bem ou serviço, deve ser igual ao total de energia secundária (indireta) do produto 

acrescido do montante de energia perdido na conversão energética. Essa condição torna 

imperativa a utilização de unidades híbridas no modelo insumo-produto, na qual as 

transações de energia são medidas em unidades físicas. Neste caso, a hibridização 

consiste da obtenção de uma matriz insumo-produto na qual as relações econômicas são 

expressas em unidades monetárias, e a energia requerida nos processos é expressa em 

unidades físicas. 

Aplicada inicialmente por BULLARD e HERENDEEN (1975), para superar 

limitações associadas à utilização do modelo de impactos totais dos coeficientes diretos 

sobre a matriz inversa de Leontief a questões energéticas, a modelagem integrada foi 

bastante difundida no final da década de 1990, e no início da década de 2000, para 

analisar a relação do crescimento econômico com o uso da energia (CASLER e BLAIR, 

1997, LENZEN, 1998, YOUNG, 2000, MACHADO et al., 2001, LABANDEIRA e 
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LABEAGA, 2002, MACHADO, 2002, HILGEMBERG, 2004). Dois grandes campos 

de aplicação puderam ser identificados: a) estudo da carbointensividade dos processos 

produtivos industriais; e b) estudo da energia e carbono incorporado nos fluxos de 

comércio internacional.  

Particularmente extensa é a aplicação de matrizes insumo-produto hibridas para 

analisar o papel do comércio internacional na determinação do consumo de energia e 

das emissões de poluentes atmosféricos (BULLARD e HERENDEEN, 1975, HAN e 

LAKSHMANAN, 1994, WYCKOFF e ROOP, 1994, KHRUSHCH, 1996, 

SCHAEFFER e SÁ, 1996, YOUNG, 1996, LENZEN, 1998, ÖSTBLOM, 1998, WIER, 

1998, PROOPS et al., 1999, WEBER, 2009, WOOD e LENZEN, 2009, LIU et al., 

2010). Segundo MACHADO (2002), o objetivo dessas análises têm sido examinar de 

que maneira o comércio internacional afeta a demanda por energia dos países e/ou o 

meio ambiente, local e globalmente. Para o mesmo autor, tais estudos concluem que 

quanto mais aberta for a economia, maior o impacto que o comércio internacional tem 

sobre a determinação do uso de energia e da geração de poluentes nos países. Não 

obstante, o desbalanceamento dos montantes transacionados, a composição das pautas 

de exportação e importação, e a tecnologia de processamento dos produtos e de seus 

insumos podem afetar decisivamente as magnitudes, e os saldos dos fluxos 

internacionais de energia e de poluentes. 

Uma forma simples de obter os fluxos de energia, a partir uma base matricial 

insumo-produto, é calcular a inversa de Leontieff de maneira convencional convertendo, 

em seguida, estes valores para unidades físicas. Segundo FINNVEDEN et al. (2009), 

análises considerando políticas ambientais podem ser realizadas com a essa 

metodologia. Em particular, assume-se que o impacto de políticas de redução de 

emissões de GEE relacionadas à determinada indústria é proporcional a dois 

parâmetros: a quantidade de produto da indústria e a característica do impacto, sendo 

que a relação entre estes dois parâmetros é fixa (SUH e HUPPES, 2005). Todavia, 

segundo HILGEMBERG (2004) essa metodologia apresenta limitações, entre as quais 

pressupõe que os fatores de conversão de energia sejam os mesmos entre os setores. 

Outra limitação dessa metodologia é gerada pelo nível de agregação das indústrias e 

produtos descritos nas tabelas Insumo-Produto. 

Portanto, requer-se para evitar distorções na simulação a adoção, desde o 

princípio, uma modelagem híbrida, ou, modelar a economia por uma base insumo-
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produto monetária, e o consumo energético e as emissões de GEE, separadamente, 

integrando as simulações no final.  

Para medir impactos de políticas ambientais, tal qual uma política de controle 

das emissões de GEE, é necessário modelar como tais gases resultam das diversas 

atividades produtivas (LENZEN, 1998). Ou seja, deve-se conhecer em detalhes o perfil 

das emissões diretas e indiretas, para cada segmento industrial e por fonte de energia. 

Isto, inclusive, ensejou a extensa descrição dos processos produtos das atividades 

industriais energointensivas no capítulo anterior. Na prática, optou-se para ganhar 

precisão na modelagem energética e das emissões, no período 2012-2030, por fazê-la 

separadamente da base insumo-produto, integrando-a ao final para responder aos 

objetivos desta Tese. 

Ainda que abrangente, portanto adequada para o estudo em questão, reconhece-

se que a análise insumo-produto, seja híbrida ou não, tem algumas limitações. Em 

primeiro lugar, o modelo assume retornos constantes de escala, ou seja, para qualquer 

quantidade produzida serão utilizadas as mesmas combinações relativas de fatores 

produtivos (CAVALHEIRO, 1998). Em segundo lugar, assume-se que os coeficientes 

técnicos não mudam ao longo do tempo, o que significa que não são considerados 

quaisquer efeitos em termos de mudanças de preços ou avanços tecnológicos. Em 

terceiro lugar, a oferta de recursos produtivos é infinita e perfeitamente elástica, assim 

como o uso desses recursos é feito com máxima eficiência. 

Aplicável a minimizar a ocorrência destas limitações, e a estudos de impactos 

competitivos entre países, em face da adoção de metas heterogêneas de redução das 

emissões de GEE, é a família dos modelos de EGC (GOOROOCHURN e MILNER, 

2005, PALTSEV et al., 2005, TOH e LIN, 2005, LIANG et al., 2007, BASSI et al., 

2009, FISCHER e SPRINGBORN, 2011). Como o próprio nome diz, estes modelos 

apresentam quatro características comuns. Primeiro, são modelos de equilíbrio geral, 

pois abarcam o conjunto da economia, determinando endogenamente, através de 

programas microeconômicos de otimização, os preços relativos e as quantidades 

produzidas. Segundo, são modelos computáveis ou aplicados, pois resolvem 

numericamente o problema de equilíbrio geral, fornecendo resultados abrangentes e 

detalhados dos efeitos de mudanças políticas sobre as economias analisadas 

(FOCHEZATTO, 2008). Além disso, são capazes através da otimização global, de 

mensurar os efeitos de um choque exógeno local sobre as diversas economias. Por 

exemplo, a partir da aplicação de um modelo de EGC, pode-se medir o impacto da 
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adoção de uma taxação de carbono sobre uma determinada atividade de uma economia, 

e a partir dos fluxos comerciais deste país, estabelecer os efeitos indiretos sobre outros 

países oriundos do choque econômico inicial (FISCHER e FOX, 2004). Finalmente, 

base empírica dos modelos de EGC são as Matrizes de Contabilidade Social (MCS), as 

quais registram as receitas e despesas de todos os agentes da economia, como as 

empresas, fatores de produção, famílias, governo e resto do mundo. Estas matrizes, por 

sua vez, são construídas a partir de informações contidas nas Matrizes de Insumo-

Produto e nas Contas Nacionais ou Regionais (KRAYBILL et al., 1992).    

Recorrentemente tem-se utilizado modelos de EGC dinâmicos para modelar 

impactos sobre a economia. Enquanto que os modelos EGC estáticos capturam a 

alocação de recursos a nível intersetorial, uma estrutura intertemporal para decisões de 

consumo e investimento permite a análise da dinâmica de ajustamento para o novo 

estado estacionário, cada vez que é provocada uma perturbação. Entre os modelos de 

EGC dinâmicos que foram desenvolvidos com o propósito de analisar os impactos de 

políticas ambientais e climáticas sobre a economia global, podem-se citar: a) 

Intertemporal General Equilibrium Model (IGEM), b) G-Cubed Model (GCM), e c) 

MIT Emissions Predictions and Policy Analysis (EPPA). Este último é o mais popular, e 

se trata de um modelo multi-regional de EGC, que foi desenvolvido pelo MIT Joint 

Program on the Science and Policy of Global Change. Por ser um modelo de EGC, 

utiliza como base o Global Trade Analysis Project (GTAP), que é um software que 

agrega matrizes insumo-produto e emissões para inúmeras regiões e países (PALTSEV 

et al., 2005).  

A despeito da crescente aplicação de modelos de EGC, opta-se por modelar os 

impactos sobre a competitividade industrial de uma política carbono-restritiva nacional 

com base na análise insumo-produto, que se adequa a análises agregadas e locais, 

pressupondo-se a aplicação de uma modelagem de equilíbrio geral estática. De fato, o 

esforço da modelagem energética e econômica dessa Tese, e sua posterior projeção e 

integração, impossibilitou a incorporação dos dados a um modelo de EGC dinâmico. 

Ainda que a metodologia aplicada seja inédita em nível nacional no que se refere ao 

estudo da competividade industrial frente a políticas carbono-restritivas, se reconhece 

que ela poderia servir de base para uma modelagem mais robusta, no caso, modelos 

dinâmicos e integrados de EGC. À guisa de exemplo, a aplicação de um modelo com 

estas características permitiria captar/incorporar restrições tecnológicas e variações nos 
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fatores de produção (capital e trabalho) à modelagem econômica. Por esses motivos este 

será o campo de desenvolvimento futuro desta Tese, em um estágio pós-doutoramento. 

Diante dessas considerações, se passam a discutir os procedimentos adotados 

para atualizar a MIP Brasil para o ano de 2008. Em seguida, serão descritas as 

premissas e a metodologia adotada na projeção da MIP entre 2012 e 2030. 

 

5.2 Compatibilização, atualização e projeção da matriz insumo-produto, e os 

indicadores estruturais da economia brasileira 

A seguir serão apresentadas as bases conceituais da análise insumo-produto58 

para, partindo disso, descrever as premissas e procedimentos utilizados para a 

atualização da matriz insumo-produto do Brasil (MIP Brasil) do ano de 2005 para 2008. 

Em seguida descrevem-se as premissas utilizadas para a projeção dessa matriz entre 

2012-2030. Finalmente, apresentam-se os indicadores de análise estrutural da economia 

brasileira, que apontam os setores-chave e a vulnerabilidade dos segmentos nacionais ao 

comércio internacional.  

5.2.1 Bases conceituais da análise insumo-produto 

A análise Insumo-Produto (em inglês, Input-Output Analysis – IOA) é um 

campo da economia que analisa as inter-relações entre os setores econômicos, expressas 

na forma de oferta e de demanda por bens e serviços, formação de capital e a troca de 

renda e trabalho (MILLER e BLAIR, 1985). A matriz Insumo-Produto (MIP) é uma 

ferramenta econômica que utiliza dados de transações monetárias setoriais para explicar 

interdependências entre as indústrias em economias modernas (LENZEN, 2001, BÊRNI 

e LAUTERT, 2011).  

O principal conceito da análise insumo-produto é o coeficiente técnico, que pode 

ser definido segundo a Equação 1. Ele representa o valor dos insumos i utilizados na 

produção de j em relação ao valor da produção de j. 

��� = ���	 ��	⁄ 	(1) 

Onde, 

                                                 
58 Complementarmente, junto ao Anexo C, tem-se uma descrição mais detalhada da base conceitual e dos 
principais agregados macroeconômicos da análise insumo-produto.  
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ai,j é o coeficiente técnico e Zi,j o valor do produto i que é vendido para o setor ou demanda final j, a 

preços de mercado.  

O coeficiente técnico aij quantifica uma inter-relação que revela dois tipos de 

dependência: a) quanto j depende de i para as suas compras (como insumo) e, b) quanto 

i depende de j para as suas vendas (como produto). No curto prazo, os coeficientes 

técnicos são considerados fixos. Porém, no longo prazo, estes podem se modificar caso 

haja introdução de novas técnicas de produção, economias de escala, mudanças dos 

preços relativos, mudanças na composição do produto agregado de cada setor, mudança 

na composição do produto por origem nacional ou importada dos insumos, entre outras 

(FUNDAÇÃO CIDE, 1996). Para contornar este problema, vários métodos de projeção 

dos coeficientes técnicos foram desenvolvidos, sendo o mais difundido o método RAS. 

Neste método, a partir de uma matriz de coeficientes técnicos para um ano-base 

A(0) e dos vetores U(1), V(1) e X(1), projeta-se para o ano t=1 a nova matriz dos 

coeficientes técnicos A(1). Assim, pressupõe-se que os coeficientes técnicos de 

produção estão sujeitos a dois tipos de efeitos, que atuam uniformemente sobre os 

coeficientes técnicos. Ou seja, as matrizes A(0) e A(1) são biproporcionais (Equação 2), 

onde r* e s* são matrizes diagonais, que tem em suas diagonais os valores do efeito de 

substituição (ri) e do efeito fabricação (si) (MILLER e BLAIR, 1985):  

a) Efeito substituição (ri): denota a proporção com que o produto do i-ésimo 

setor substitui, ou é substituído, como insumo por produtos de outros 

setores; 

b) Efeito fabricação (sj): informa a proporção com que o produto do j-ésimo 

setor vem a absorver maior ou menor quantidade de insumos dos setores.  

� = �∗ ∙ �� ∙ �∗												(2) 

Assim, atualizam-se os coeficientes técnicos de A(1) por meio de um processo 

iterativo de cálculo, definido através das Equações 3, 4, 5 e 6: 

� = � ∙ �																	(3) 

������������	(2)	��	(3):								� = (�∗ ∙ �� ∙ �∗) ∙ �												(4) 

�������	"��	# = � ∙ $, �	������������	��	(4), ��	���ê�: 
# = (�∗ ∙ �� ∙ �∗) ∙ � ∙ $												(5) 
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�������	"��	� = $( ∙ �, �	������������	��	(4), ��	���ê�: 
� = $( ∙ (�∗ ∙ �� ∙ �∗) ∙ �												(6) 

Onde, 

A1 é a matriz de coeficientes para o ano 1; r* e s* são matrizes diagonais que tem em suas diagonais ri e 

si; A0 é a matriz de coeficientes para o ano base; X1 representa a matriz de fluxos intersetoriais no ano 1; 

M1 é o vetor de produções totais para o ano 1; c1 é o vetor de consumos totais dos setores produtivos para 

o ano 1; J é o vetor coluna para cada setor produtivo; d1 é o vetor de insumos totais para os setores 

produtivos no ano 1; e JT é o vetor coluna transposto para cada setor produtivo.  

 

A matriz de Leontief estabelece a relação entre a demanda final (Y) e o valor da 

produção (X), permitindo calcular o impacto direto e indireto de uma variação da 

demanda final nos diferentes setores da economia (Equação 7).  

� = (* − �),-	.																				(7) 

Onde, 

I é a matriz identidade; aij é o coeficiente técnico; X representa o vetor de produções totais dos setores 

econômicos; A representa a matriz de coeficientes técnicos; Y é o vetor de demandas finais; e (I-A)-1 é a 

matriz dos coeficientes de interdependência. 

 

Nesta Tese considera-se o conceito do PIB segundo a ótica do produto, onde o 

mesmo é análogo ao valor adicionado bruto (VA), e definido como a diferença entre o 

valor da produção (VP) e o consumo intermediário (CI) (Equação 8).  

 0*1 = 2� = 20 − 3*																				(8) 

 

5.2.2 Fontes de dados, premissas e procedimentos utilizados na atualização da matriz 

insumo-produto do Brasil (MIP Brasil) 

A primeira Matriz Insumo-Produto do Brasil foi divulgada em 1970, pelo órgão 

oficial do governo federal responsável pela sua elaboração, que é o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). Entre os anos de 1970 e 1990, a construção foi feita 

com periodicidade quinquenal, e a partir da década de 1990 sua elaboração passou a ser 

anual.  
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No entanto, sua divulgação apresenta uma defasagem de, no mínimo, três anos, 

o que decorre do tempo necessário para a coleta, revisão e publicação da versão final 

das contas nacionais, nas quais a MIP é baseada. No caso, as contas nacionais são 

disponibilizadas no ano seguinte a sua coleta (x+1), em uma versão preliminar, para que 

no ano seguinte (x+2) seja apresentada uma primeira revisão e, finalmente, ao final do 

terceiro ano (x+3), serem divulgadas em sua versão definitiva (GUILHOTO e SESSO 

FILHO, 2005).  

Para utilizar matrizes mais recentes torna-se necessário elaborá-las com dados 

provenientes das Contas Nacionais em suas versões preliminares e primeira revisão. No 

caso, optou-se pela atualização da MIP Brasil de 2005 para 2008 por este ser o ano mais 

recente para o qual estavam disponíveis, no ano de 2011, as contas nacionais em sua 

versão definitiva59.  

Para proceder esta atualização aplica-se a metodologia elaborada por 

GUILHOTO e SESSO FILHO (2005), a qual utiliza dados oriundos das contas 

nacionais em sua versão preliminar, ou definitiva. Partindo dessa base, obtém-se a 

Tabela de Recursos (TR) e a Tabela de Usos e Bens e Serviços (TU), que são a base das 

matrizes que compõem o sistema insumo-produto divulgado pelo IBGE.  

Os valores da TR podem ser obtidos diretamente da tabela de Produção das 

Atividades das Contas Nacionais, uma vez que seus valores se encontram a preços 

básicos e representam valores de produção. A TR segue uma divisão por setores 

institucionais e atividades para desagregação da produção, consumo intermediário e 

valor adicionado. No primeiro caso, os valores são distribuídos entre as seguintes 

categorias: a) empresas não financeiras, b) empresas financeiras, c) administração 

pública, d) famílias e, e) instituições sem fins de lucro a serviço das famílias. Por sua 

vez, as atividades são distribuídas da seguinte forma: a) agropecuária, b) indústria 

extrativa, c) indústria de transformação, d) produção e distribuição de eletricidade e gás, 

água, esgoto e limpeza urbana, e) construção civil, f) comércio, g) transporte, 

armazenagem e correio, h) serviços de informação, i) intermediação financeira, seguros 

e previdência complementar, j) atividades imobiliária e alugueis, k) outros serviços, e l) 

administração, saúde e educação públicas e seguridade social.  

                                                 
59 No final de 2011 foram disponibilizadas, em sua versão preliminar, as contas nacionais para o ano de 
2009 (IBGE, 2012a). Porém, por tratar-se da versão preliminar, optou-se por desconsiderar a TU baseada 
nas contas nacionais de 2009.  
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Ainda que a tabela de produção das contas nacionais e a TR utilizem uma 

unidades comuns, no caso preços básicos e valores de produção, fez-se necessário 

desagregar as informações entre as mais diversas atividades e produtos. Desde 2005, a 

MIP Brasil é apresentada, no seu maior nível de desagregação, em 56 atividades 

econômicas e 110 produtos (IBGE, 2012a), grande parte das quais distribuídas nos 

segmentos da indústria extrativa e de transformação. Em função disso fez-se necessário, 

para o ano de 2008:   

a) Obter dados da Pesquisa Anual da Indústria, do IBGE, para desagregação 

da produção, consumo intermediário e valor adicionado dos setores  

extrativo mineral e de transformação por segmentos industriais (IBGE, 

2009a); 

b) Adotar o mesmo procedimento para os setores agropecuários e de 

serviços. No caso, acessou-se a Pesquisa Anual de Serviços 2008, e 

Censo Agropecuário de 2006, ambos do IBGE; 

c) Acessar anuários estatísticos dos segmentos econômicos para o ano de 

2008, com intuito de obter dados secundários relativos à discriminação 

dos agregados setoriais por produto; 

d) À exceção dos segmentos industriais discriminados junto à IBGE (2009), 

para os quais se obtiveram consumos intermediários desagregados, fez-se 

necessário calcular os coeficientes técnicos de produção (6) da MIP 

Brasil de 2005, para assim distribuir os consumos intermediários dos 

segmentos/atividades com base nas informações das contas nacionais. 

Deve-se destacar que antes de proceder a distribuição dos consumos 

intermediários, os coeficientes técnicos de produção foram atualizados 

pelo método RAS (2), (3), (4), (5) e (6). Estes constam do Anexo D. 

À guisa de exemplo adotou-se a seguinte classificação de atividades e produtos 

para os 12 segmentos industriais energointensivos analisados nesta Tese (Figura 35). 

São abrangidas, respectivamente, 26 atividades e 58 produtos. Para as demais 

atividades/produtos, segue-se a mesma classificação constante da MIP Brasil 2005. 
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Figura 35: Composição de produtos e atividades por segmento produtivo da indústria energointensiva brasileira. 
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Partindo da TR atualizada, foi obtida a Tabela de Usos de Bens e Serviços (TU) 

a preços de mercado, que mostra os fluxos de oferta e demanda dos bens e serviços e, 

também, a geração da renda e do emprego em cada atividade econômica (IBGE, 2011a). 

Todavia, para trabalhar com a mesma unidade deve-se transformar a TU a preços de 

mercado para preços básicos. Isto ocorre porque os dados de usos de bens e serviços 

pelos setores econômicos estão expressos a preços praticados junto ao consumidor, que 

englobam não somente o preço básico, mas também os valores das importações, 

impostos indiretos líquidos e margens de comércio e transporte. Logo, para obter a TU a 

preços básicos requer-se que sejam subtraídos dos preços de mercado os valores 

estimados referentes à importação, impostos e margens de comércio e transporte60 de 

cada produto para cada setor da economia (GUILHOTO e SESSO FILHO, 2005).  

Portanto, a questão-chave é a estimação dos valores que serão subtraídos dos 

preços de mercado constantes das contas nacionais, fornecidas pelo IBGE (IBGE, 

2008a). Nestas, é apresentada a oferta global a preços de mercado, que é constituída 

pelos seguintes elementos: 

1. Preço Básico (PB) 

2. Preços ao Consumidos ou preços de mercado (PM) 

3. Margem de Comércio (MGC) 

4. Margem de Transporte (MGT) 

5. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

6. Imposto sobre Produtos Industrializados e Serviços (ISS) 

7. Outros Impostos Indiretos Líquidos (OIIL) 

8. Importação de Bens e Serviços (IMP) 

9. Imposto de Importação (IIMP) 

O IBGE disponibiliza os totais por produto dos itens 2 a 9, ou seja, o total de 

impostos, importação e margens embutidos nos valores dos produtos da TU. Exceção 

nesse caso são as exportações, as quais são isentas de impostos no Brasil, portanto, já 

estando a preços básicos.  

                                                 
60 A margem de comercialização da atividade comercial atacadista e varejista, ou valor da produção do 
comércio, é definido como a diferença entre o faturamento e o gasto com a aquisição das mercadorias, 
incluindo também o pagamento direto a revendedores, franquias e corretagens (IBGE, 2000a). Ou seja, é 
calculada a partir do valor das vendas do comércio, descontando as despesas com bens adquiridos para 
revenda, somada à variação de estoques do comércio (IBGE, 2008a). Já a margem de transportes consiste 
do valor que o comprador tem que arcar para receber um produto, mesmo quando este for realizado pelo 
mesmo produtor (IBGE, 2000b).  
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Deve-se destacar que se utilizou uma fonte de dados distinta para exportações e 

importações do Brasil para/do exterior (ano de 2008), no caso a Secretária de Comércio 

Exterior (SECEX) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC, 2011). As informações foram inicialmente obtidas por Sistema Harmonizado de 

Designação e de Codificação Mercadorias (SH) de 4 dígitos, para posteriormente serem 

agregadas no sistema de 2 dígitos (MDIC, 2011), permitindo assim a distribuição das 

exportações e importações entre as 56 atividades produtivas e 110 produtos avaliados na 

MIP Brasil 2008.  

Salvo esta exceção, o problema central para transformar os valores a preços 

básicos foi o de distribuir os valores totais de impostos e margens na matriz. Neste 

sentido, GUILHOTO e SESSO FILHO (2005) propõem uma metodologia para realizar 

a distribuição destes valores ao longo das linhas da matriz, o qual consiste em subtrair 

impostos e margens dos preços de mercado, para assim obter, por resíduo, os preços 

básicos.  

Em síntese, quer-se estimar uma matriz de coeficientes (Equação 1) a ser 

multiplicada pelos valores totais dos componentes citados e encontrar os valores 

referentes a cada célula na matriz. Assim, partindo da TU já obtida, devem-se seguir os 

seguintes passos: 

1) Organizar os dados da TU a preços de mercado constantes das Contas 

Nacionais com vistas a obter o quanto de cada produto é vendido para 

cada setor da economia. 

2) Estimar os coeficientes técnicos da TU estimada (Equação 1). Neste 

caso, deve-se retirar o Dummy Financeiro, por meio da eliminação de seu 

valor na coluna correspondente. Também se deve subtraí-lo no Total da 

Atividade e na Demanda Total. Portanto, o Dummy Financeiro não 

possuirá coeficientes, e os valores de impostos e margens não serão alocados 

para este componente da matriz. A estimativa dos coeficientes (αij) é dada 

por (Equação 9): 

5�� = ��,�	 6 ��,�	
7

�89 	(9) 

Onde, 
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��,�	o valor do produto i que é vendido para o setor ou demanda final j, a preços de 

mercado; e ∑ ��,�	7�8 representa o valor total do produto i vendido para todos os 

setores da economia, onde n é o número de setores da economia.  

3) Em seguida, devem-se elaborar quadros insumo-produto próprios para 

margens e impostos (à exceção de imposto de importação), nos quais a 

primeira coluna deve conter os valores para cada agregado por atividade. 

4) Em cada matriz o valor a ser apropriado por setor será dado pelo 

coeficiente da matriz de coeficientes técnicos (Passo 1), multiplicado 

pelas margens de comércio e transporte e impostos (exceto de 

importações) obtidos no Passo 2. 

5) Para calcular os valores de importação e de impostos de impostação a 

serem distribuídos deve-se novamente estimar coeficientes técnicos (9), 

partindo da TU atualizada a partir da distribuição dos impostos e margens 

de comercialização e transporte. 

6) Repetir os Passos 2, 3 e 4 para obter as matrizes de importação e de 

impostos de importação. 

7) Construir uma matriz TU a preços básicos para distribuir as margens de 

comércio e transporte, impostos e importações. 

8) Finalmente, deduzir nesta matriz os valores obtidos a preços de mercado 

na TU. 

Perante a aplicação da metodologia proposta por GUILHOTO e SESSO FILHO 

(2005) à TU a preços de mercado pôde-se transformá-la a preços básicos, concluindo 

desta forma a atualização a MIP Brasil para o ano de 2008. Portanto, partindo desta 

base, se passa a descrever os procedimentos utilizados para projetar as matrizes no 

período 2012-2030. 

 

5.2.3 Premissas e procedimentos utilizados na projeção da matriz insumo-produto do 

Brasil (MIP Brasil) no período 2012-2030 

Para projetar a evolução das matrizes insumo-produto até 2030, consideraram-se 

taxas de crescimento econômica baseadas, em geral, no Plano Nacional de Energia do 

Brasil – PNE 2030 (EPE, 2007). O PNE 2030 é um cenário de referência otimizado, que 

combina modelos específicos de oferta e de demanda de energia, consolidado 
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posteriormente no modelo MESSAGE, desenvolvido pela International Atomic Energy 

Agency (IAEA). O PNE-2030 estabelece quatro cenários de evolução de oferta e 

demanda de energia no Brasil, incorporando premissas de crescimento econômico, 

crescimento populacional, evolução das demandas, penetração de tecnologias, dentre 

outros fatores para o período 2005-2030. Por sua vez, estes cenários nacionais tiveram 

como pano de fundo todo um contexto internacional, considerando três possibilidades - 

maior integração internacional (cenário de maior crescimento econômico), integração 

parcial e instabilidade geopolítica. 

Nesta Tese, à exceção dos segmentos extrativo-mineral, químico e de refino de 

petróleo, para os quais se utilizaram taxas de crescimento vislumbradas por uma grande 

empresa brasileira atuante nestes setores (CORREIA, 2010), a projeção das matrizes 

(assim como da demanda energética, conforme será visto na próxima subseção) baseia-

se em taxas de crescimento do cenário B1 – “Surfando a marola”, do PNE 2030. Neste 

cenário, o crescimento da economia brasileira supera um crescimento mais moderado da 

economia mundial, fruto de uma gestão mais ativa no encaminhamento dos problemas 

internos. Há, porém, um processo mais longo na consolidação da estabilidade 

macroeconômica, resultado, em parte, de certa dificuldade na aprovação de reformas 

microeconômicas. Por tal motivo, os gargalos em infraestrutura não são totalmente 

resolvidos, embora sejam relativamente pontuais. Por isso é um cenário intermediário 

de crescimento, onde há um esforço de inserção nos mercados internacionais, no qual o 

ganho de produtividade dos fatores de produção é restringido pela disponibilidade de 

crédito para financiamento da modernização do parque produtivo (EPE, 2007). 

A taxa de crescimento média da economia, segundo esse cenário, no período 

2005-2030 seria de 4,1% ao ano. Na medida em que se considerou uma taxa 

diferenciada de crescimento dos segmentos relacionados à cesta de produtos do petróleo 

e gás natural, à época não vislumbrada pela perspectiva de produção na camada pré-sal, 

a taxa de crescimento média dos diferentes setores da economia é de 4,6% ao ano 

(Tabela 50 e Anexo E).  
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Tabela 50: Taxas médias de crescimento do valor adicionado estimadas para os 

diferentes setores/segmentos da economia brasileira no período 2009-2030 

Setores 2009-2012 2013-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 

Agropecuária 3,8% 3,8% 3,8% 4,1% 4,1% 
Indústria Extrativa e Mineral 5,2% 6,5% 7,0% 5,8% 4,5% 
Indústria de Transformação 2,7% 5,0% 5,4% 4,0% 3,4% 

Alimentos e Bebidas 3,4% 4,5% 5,0% 3,5% 3,1% 
Cerâmica 4,0% 5,0% 5,2% 4,4% 3,9% 
Cimento 3,6% 5,1% 5,3% 4,1% 4,1% 
Ferro-gusa e Aço 4,1% 5,5% 6,0% 5,0% 3,0% 
Ferroligas 3,5% 4,5% 5,0% 3,7% 3,7% 
Metalurgia de Metais Não Ferrosos 3,6% 5,0% 5,5% 3,9% 2,4% 
Outras Indústrias 3,8% 5,0% 5,5% 4,3% 4,2% 
Papel e Celulose 3,4% 5,0% 5,5% 3,4% 2,6% 
Químico 2,9% 5,1% 5,5% 3,2% 2,5% 
Refino de Petróleo 6,5% 6,0% 6,5% 5,0% 4,5% 
Têxtil 3,3% 4,0% 4,3% 3,5% 3,2% 
Demais segmentos 4,5% 4,7% 5,5% 4,0% 3,5% 

Comércio 4,3% 3,7% 3,5% 4,8% 6,5% 
Serviços 4,3% 3,7% 3,5% 4,8% 6,5% 

Fonte: Elaborado a partir de EPE (2007) e CORREIA (2010). 

 

No caso dos segmentos industriais energointensivos a taxa média de crescimento 

seria de 4,4% ao ano. Todavia, o maior crescimento médio seria observável nos 

segmentos terciários, no caso serviços e comércio (em média, 4,6% ao ano), com uma 

aceleração no período 2021-2030, onde a média seria de 5,7%. Ou seja, a expansão se 

daria a taxas maiores nos segmentos primário e secundário no período 2009-2020, partir 

do qual o desenvolvimento da economia levaria a um crescimento da importância do 

setor comercial e de serviços61. 

 O cenário de crescimento construído também procurou representar a ciclicidade 

da economia. À luz da crise econômica ocorrida a partir de 2008, que iniciou como uma 

“bolha especulativa” no mercado imobiliário e financeiro dos EUA, e que hoje atinge 

especialmente Portugal, Itália, Espanha e Grécia (em inglês, PIGS), incorpora-se no 

cenário os efeitos sobre o Brasil. Estes foram perceptíveis em 2009 onde a guisa a 

exemplo, o PIB da indústria de transformação retraiu-se 8,7%. Logo, prevê-se a 

ocorrência de crises a cada dez anos, conforme se pode observar na Figura 36. 

                                                 
61 Segundo BONELLI e GONÇALVES (1995), na medida em que uma economia se desenvolve, a 
produção agropecuária vai perdendo importância em termos do valor agregado, até pelos efeitos 
multiplicadores do resultado da atividade no setor primário sobre os outros dois. Em uma primeira fase da 
industrialização, o setor secundário pode chegar a ser o de maior contribuição para o PIB, mas em 
estágios mais avançados, de economias mais maduras, tende a prevalecer o setor de serviços.  
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Figura 36: Taxas anuais de crescimento dos setores econômicos do Brasil (2009-2030). 

Fonte: Elaborado a partir de EPE (2007) e CORREIA (2010). 

Partindo das taxas de crescimento estimadas para os diferentes segmentos da 

economia brasileira (Tabela 50), inicialmente foram obtidas as projeções de valor 

adicionado e demanda final para 2009. Em seguida, por meio de da Equação 7 foi 

obtido o valor bruto da produção, e através da Equação 8 obteve-se o consumo 

intermediário. Partindo dessas estimativas, construiu-se a MIP Brasil 2009, no caso 

tanto a Tabela de Recursos (TR) quanto a Tabela de Usos e Bens e Serviços (TU). 

A estimação dos parâmetros e resolução do modelo foi realizada no General 

Algebraic Modeling System (GAMS), versão 23.6.5. O modelo foi calibrado com os 

dados da contabilidade nacional, em específico, na matriz de Leontieff e de coeficientes 

técnicos de 2008. No entanto, para projetar as demais matrizes insumo-produto (2010 a 

2030), fez-se necessário atualizar os coeficientes técnicos de produção, assim otendo-se 

novos coeficientes de interdependência. Para o primeiro procedimento, a cada rodada 

partiu-se de novos coeficientes técnicos, obtidos por meio da Equação 1, e para atualizar 

estes coeficientes foi empregado o Método RAS (Equações 2 a 6)62. Isso permitiu, 

através da inversão das matrizes, e obtenção da matriz de Leontieff (Equação 7), para o 

                                                 
62 Pelo emprego deste método desconsideram-se restrições tecnológicas, ou seja, pressupõe-se a 
ocorrência de economias de escala e de escopo. Todavia, é comum a existência de barreiras tecnológicas 
que restringem o potencial destas economias (COUTINHO e FERRAZ, 1994), que não puderam ser 
incorporadas à modelagem em face do seu caráter estático. Trata-se, portanto, de uma limitação de 
pesquisa. 
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que foi utilizado o mesmo software, utilizar coeficientes técnicos que incorporassem os 

efeitos do progresso tecnológico.  

Partindo da atualização da MIP Brasil para 2008, e sua posterior projeção para 

2030, faz-se necessário descrever, brevemente, os indicadores estruturais da economia 

brasileira que serão utilizados para auxiliar a apresentação e discussão dos resultados. 

Tratam-se do Índice de Ligação de Rasmussen-Hirschman (RH); dos multiplicadores de 

produção, emprego e renda; e do indicador de vulnerabilidade ao comércio 

internacional. 

 

5.2.4 Indicadores de estrutura econômica e de vulnerabilidade ao comércio 

internacional 

Com o intuito de determinar a posteriori a potencialidade da transmissão de 

impactos do custo carbono sobre os segmentos industriais energointensivos, verifica-se 

se os segmentos energointensivos analisados constituem-se de setores-chave para a 

economia brasileira. Trata-se de mensurar, por meio dos Índices de Ligação de 

Rasmussen-Hirschman (RH), quais setores possuem maior poder de encadeamento na 

economia por meio do cálculo de índices de ligações para frente e para trás 

(RASMUSSEN, 1956, HIRSCHMAN, 1958, GUILHOTO et al., 1994). 

De acordo com o critério de McGILVRAY (1977), se os setores apresentarem 

índices de ligação para frente (que expressa o quanto um setor é demandado pelos 

outros) e para trás (que mostra o quanto um setor demanda dos outros) maiores do que 1 

podem ser classificados no conceito restrito como setores-chave. Conforme 

GUILHOTO e PICERNO (1995) se pode também considerar como setores-chave 

aqueles que apresentarem índices de ligação para frente ou para trás, maiores que 1 em 

situações com nível de agregação mais alto dos setores, o que é o caso pois são 

analisados 12 segmentos industriais neste estudo. 

Podem-se determinar quais setores possuem maior poder de encadeamento na 

economia por meio do cálculo de índices de ligações para frente (Ui) e para trás (Uj), 

expressos, respectivamente, nas equações (10) e (11). Esses índices são obtidos a partir 

da matriz inversa de Leontief (matriz B, dimensão n x n). 
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<� = =1�∗ �> ? 1∗9 	(10) 

Onde, 

B* é a média de todos os elementos B; Bi* é a soma de todos os elementos de uma linha típica de B; e n 

representa o número de elementos da linha típica de B.  

 

<� = =1∗� �> ? 1∗9 	(11) 

Onde, 

B* é a média de todos os elementos B; B*j é a soma de todos os elementos de uma coluna típica de B; e n 

representa o número de elementos da linha típica de B.  

 

Em seguida, para estimar ao efeito da transmissão do custo carbono sobre a 

demanda final e, consequentemente, sobre as demais variáveis-chave da 

macroeconomia nacional, fez-se necessário obter os multiplicadores da matriz insumo-

produto. Os multiplicadores são utilizados para se avaliar o impacto de uma variável 

exógena no conjunto da economia (MILLER e BLAIR, 1985, GUILHOTO et al., 1996). 

Na análise insumo-produto os mesmos são utilizados, principalmente, para avaliar os 

impactos das variáveis externas (exógenas) sobre: a) o nível da produção, b) a renda das 

famílias, c) o nível de emprego (MILLER e BLAIR, 1985). 

O multiplicador setorial da produção (MPj) é obtido através da soma dos 

coeficientes de impactos diretos e indiretos dos vetores colunas da matriz de efeitos 

globais. Representa o efeito bruto de cada atividade produtiva a estímulos exógenos, ou 

seja, mede a mudança no produto total de todos os setores produtivos em resposta a 

mudança de uma unidade monetária de demanda final dos produtos daquele setor (é a 

soma dos multiplicadores da coluna) (12). 

�0� = 6 ���
7

�8 							(12) 

A comparação os multiplicadores dos diferentes setores aponta o setor no qual 

um aumento na demanda final provoca um maior aumento na produção de todos os 

setores somados. Nesse sentido, similarmente ao índice de ligação RH, representa 

setores-chave para a economia nacional. 
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Já o multiplicador da renda pode ser utilizado para mensurar quanto se gera de 

renda por unidade monetária adicional de demanda final para cada um dos setores j. 

Inicialmente, tem-se que (13): 

 

�A� = 6 �7B,� ∙7
�8 ���						(13) 

Onde,  

j representa dado setor da economia; rn+1,i representa os elementos da linha dos coeficientes de 

remuneração das famílias; e bij, elementos da inversa de Leontief, sem a endogeneização do consumo 

doméstico das famílias. 

Em seguida, o multiplicador de renda é obtido pela divisão do efeito direto e 

indireto pelo efeito direto de renda, em que representa a renda gerada direta e 

indiretamente por cada unidade monetária injetada diretamente nos diferentes setores 

produtivos (14): 

�A� = A��7B,� 				(14) 

Onde,  

Rj representa o multiplicador da geração direta e indireta de renda; e rj o multiplicador da geração direta 

de renda.  

 

No que se refere ao efeito renda trata-se de partindo da sua obtenção para a 

linha-base, estimar os impactos decorrentes do custo carbono sobre a demanda final, 

logo, sobre a renda gerada nos setores analisados e na economia brasileira. 

Por sua vez, os multiplicadores de emprego permitem determinar o impacto de 

mudanças na demanda final do produto, que, por sua vez, leva a variações no nível de 

emprego. A variação no emprego conduz à variação na renda e, consequentemente, na 

demanda do consumidor. Desta forma, o multiplicador do emprego é análogo ao 

multiplicador da renda substituindo-se o "coeficiente de salário" pelo "coeficiente de 

emprego", que vem a ser o inverso da produtividade do trabalho (15). 

�C� = A��� 				(15) 
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Dele derivam  o multiplicador simples do emprego (16), e o multiplicador total 

do emprego (17): 

�C� = 6 �7B,� ∙7
�8 ���						(16) 

�C�∗ = 6 �7B,� ∙7B
�8 ���						(17) 

Alternativamente, o efeito direto do emprego pode ser obtido pela divisão do 

número de homens-ano empregados em cada setor pelo produto total obtido por esse 

setor produtivo. Por sua vez, os efeitos diretos e indiretos de emprego são calculados 

multiplicando-se a transposta da matriz de efeitos globais pelo vetor-coluna de efeitos 

diretos de emprego. Dessa forma, o multiplicador do emprego setorial é obtido pela 

razão entre os efeitos diretos e indiretos pelos efeitos de emprego. Segundo essa 

interpretação, o multiplicador dos efeitos diretos e indiretos representa a variação no 

emprego decorrente da variação no nível da demanda final do setor j, sobre os demais 

setores da economia; o multiplicador dos efeitos diretos representa a variação no 

número de empregos dentro do próprio setor; e o multiplicador do emprego representa a 

variação de empregos em toda a economia decorrente da variação da demanda final do 

setor j (MILLER e BLAIR, 1985). 

Interessa ainda identificar, com intuito de verificar o impacto sobre a 

competitividade setorial, tanto a participação das exportações na produção quanto a 

vulnerabilidade ao comércio exterior dos diferentes segmentos industriais analisados.  

Segundo ANEFALOS e GUILHOTO (2003), a contribuição das exportações 

(CXj) na estrutura de produção pode ser obtida através da relação entre a exportação e a 

produção total para cada um dos setores j, conforme mostra a Equação 18. Segundo os 

autores, segmentos com uma participação maior do que 20% das exportações por 

unidade de produção indica que o setor é voltado para o mercado externo, logo, 

vulnerável ao comércio internacional. 

3�� = ��,D��� 				(18) 

Onde,  

Xexpj e Xj representam, respectivamente, a exportação e produção do j-ésimo setor.  
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Por sua vez, a vulnerabilidade setorial ao comércio exterior pode ser medida por 

indicadores de intensidade comercial (HOURCADE et al., 2007, EU, 2009, WANG et 

al., 2011). Em geral, tais indicadores podem prover uma primeira indicação do nível de 

exposição setorial ao comércio internacional.  

O indicador de intensidade das importações (IMIi) provêm uma medida da 

demanda doméstica por insumos, bens e serviços obtidos no exterior. Para este 

indicador, maiores taxas apontam um alto grau de abertura ao mercado e um severo 

grau de competição. Neste caso, um aumento de custos de produção gerado através da 

adoção de uma política climática, associado a uma elevada demanda por insumos 

importados, por um lado, ameniza o efeito de uma possível perda competitividade 

setorial. Por outro lado, no curto prazo, afeta o saldo da balança comercial, na medida 

em que se buscará ampliar a importação de insumos, e no longo prazo, pode levar a 

problemas estruturais sobre setores ofertantes de bens e serviços a segmentos 

carbonointensivos.  

Por sua vez, o indicador de intensidade de exportação (EXIi) é uma medida da 

dependência de um dado setor econômico à demanda externa. Neste caso, quanto maior 

for a taxa maior é a dependência do setor às exportações. Recorrentemente, a literatura 

atribui que setores dependentes da demanda externa são potencialmente os mais 

afetados pela adoção de políticas climáticas ao nível doméstico, na medida em que o 

custo carbono leva a uma perda de competitividade no comércio internacional 

(CARBON TRUST, 2008, HO et al., 2008, McKIBBIN e WILCOXEN, 2009). 

Portanto, segmentos com maiores de intensidade de exportação seriam os mais 

vulneráveis a perda de competitividade no comércio externo. 

Os indicadores de intensidade das importações e de intensidade das exportações 

podem ser obtidos através das Equações 19 e 20: 

  

*�*� = *��(.�	 − C,�	 + *��	)				(19) 

 

C�*� = C,�(.�	 − C,�	 + *��	)				(20) 

Onde,  
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Imi indica a importação do setor i; Exi a exportação do setor i; e Yi a produção total do setor i.   

Perante a descrição de todas as premissas, procedimentos e indicadores 

utilizados para modelar a economia brasileira no ano-base de 2008, e no período 2012-

2030 se passa a descrever a metodologia da modelagem do uso da energia e das 

emissões relativas aos segmentos industriais energointensivos da economia brasileira.   

5.3 Metodologia e premissas do modelo de projeção do consumo de energia e 

emissões nos segmentos industriais energointensivos 

A modelagem do consumo energético e das emissões de CO2 até 2030, tendo 

como ano-base 2008, é discriminada por fonte de energia e segmentos industriais. 

Objetiva-se estimar como evoluirá o uso de energia, para assim obter as emissões 

resultantes, consequentemente estabelecendo a linha de base sobre a qual será adotada a 

meta de redução das liberações de carbono.  

O modelo utilizado foi originalmente desenvolvido por HENRIQUES JR. e 

DANTAS (2012) para estimar a evolução do consumo de energia, no período 2012-

2030, nos segmentos industriais brasileiros (à exceção do segmento de refino de 

petróleo)63. Portanto, a autoria do modelo de projeção do consumo de energia cabe a 

estes autores (a descrição do modelo consta do Anexo F desta Tese), sendo a projeção, 

derivada da aplicação da metodologia, e as premissas da modelagem do consumo de 

energia no segmento de refino de petróleo, próprias. 

Considerando a modelagem de HENRIQUES JR. e DANTAS (2012), 

inicialmente faz-se necessário considerar um cenário de crescimento econômico. Para 

ser consistente com a modelagem econômica, consideram-se as mesmas taxas de 

crescimento aventadas junto à Tabela 50. Em seguida, para estimar a sensibilidade do 

consumo de energia ao crescimento do valor adicionado (elasticidade) foram 

consideradas taxas de evolução da agregação de valor por segmento industrial. 

Consideram-se os valores constantes de HENRIQUES JR. (2010), conforme a Tabela 

51. 

 

 

 

                                                 
63 Uma versão simplificada desta modelo foi aplicada em HENRIQUES JR. (2010) e HENRIQUES et al. 
(2010). 
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Tabela 51: Taxa média anual de agregação de valor por segmentos industriais 

Setores Taxa (% a.a.) 
Alimentos e Bebidas 0,00% 
Cerâmica 1,25% 
Cimento 0,00% 
Ferro-gusa e Aço 0,29% 
Ferroligas 0,29% 
Metalurgia de Metais Não Ferrosos 0,29% 
Outras Indústrias 0,00% 
Papel e Celulose 0,08% 
Químico 0,00% 
Refino de Petróleo 0,44% 
Têxtil 2,29% 

 

Para projetar a evolução da eficiência, até 2030, utilizaram-se como referência 

os valores especificados no Balanço de Energia Útil – BEU 2005 (EPE, 2005). 

Adicionalmente, apenas o óleo diesel e uma parcela da eletricidade, com base em EPE 

(2005), são considerados para fins não térmicos, com grau de catividade de 100%, ou 

seja, não podem ser substituídos por outras fontes.  

O consumo de óleo diesel será considerado integralmente para emprego na 

geração de força motriz em motores de combustão interna. O modelo pressupõe a 

redução linear do consumo de referência (tecnologia atual) até atingir-se 6,90% de 

redução em 2030, a partir das tecnologias “common rail” e injeção direta. O consumo 

de energia elétrica para fins não térmicos é tratado de forma idêntica. É utilizado o 

potencial de economia do PNE 2030, conforme a Tabela 52. 
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Tabela 52: Potencial de redução do consumo de energia elétrica na indústria até 2030. 

Segmentos 
Industriais 

Sistemas 
motrizes 

Calor de 
processo 

Aquecimento 
direto 

Iluminação Eletroquímica 
Total Não 
Térmico 

Total 
Térmico 

Alimentos e bebidas 1,66% 0,07% 0,51% 0,65% 0,35% 2,66% 0,58%

Cerâmica 1,78% - 0,43% 0,51% - 2,29% 0,43%

Cimento 1,78% - - - - 1,78% - 

Extrativo mineral 1,71% 0,02% - 0,31% - 2,02% 0,02%

Ferro-gusa e aço 1,71% 0,04% 0,77% 0,56% 0,19% 2,46% 0,81%

Ferroligas 1,72% - 11,36% 0,06% - 1,78% 11,36%

Metais não ferrosos 1,71% - 6,53% 0,03% 6,13% 7,87% 6,53%

Outras indústrias 1,73% 0,02% - 1,07% - 2,80% 0,02%

Papel e celulose 1,64% 0,03% - 0,25% - 1,89% 0,03%

Químico 1,94% 0,02% 0,15% 0,37% 1,12% 3,43% 0,17%

Refino de petróleo 1,73% 0,02% - 1,07% - 2,80% 0,02%

Têxtil 1,55% - - 0,29% - 1,84% - 

Fonte: Elaborado a partir de EPE (2005) e HENRIQUES JR. e DANTAS (2012). 
 

 

Assim como em HENRIQUES e DANTAS (2012), considera-se o mesmo ritmo 

de crescimento da eficiência (η) que a indústria vem demonstrando nas últimas décadas. 

Para isso tomaram-se as eficiências do BEU, consolidadas para cada setor, nos três 

pontos disponíveis da série temporal (1984, 1994 e 2004), bem como as eficiências 

máximas potenciais para os setores (ηmáx) – Anexo F, Tabela 87.  

Perante tais resultados, conclui-se que, apesar do pequeno número de pontos, os 

valores elevados obtidos para o coeficiente de correlação indicam que o modelo é 

confiável (HENRIQUES JR. e DANTAS, 2012). Deve-se destacar que os potenciais de 

economia de energia obtidos (Anexo F – Tabela 87) não incluem a implantação de 

processos produtivos mais eficientes que, apesar de adotarem tecnologias já 

comprovadas, são muito pouco empregados em função do alto custo de investimento ou 

por ainda estarem em estágio pré-comercial. Em virtude da natureza desta medida, seu 

emprego está associado à substituição de plantas pré-existentes, ou à instalação de 

novas unidades (sobrescrito nu). 

Finalmente, a partir das taxas de crescimento da economia (Tabela 50), bem 

como da metodologia apresentada por HENRIQUES JR. e DANTAS (2012) – Anexo E, 

Equação 4.11, são obtidos os potenciais de redução do consumo no setor industrial i e 

ano k para novas unidades (Tabela 53).  
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Tabela 53: Redução de consumo de energia potencial da medida de substituição por 

processos produtivos mais eficientes. 

Segmentos da Indústria Potencial de redução no consumo de energia 

Alimentos e bebidas 1,6% 

Cerâmica 20,0% 

Cimento - 

Extrativo mineral - 

Ferro-gusa e aço 24,1% 

Ferroligas - 

Metais não ferrosos - 

Outras indústrias 4,0% 

Papel e celulose 9,4% 

Químico 7,2% 

Refino de petróleo - 

Têxtil 4,0% 

Fonte: Elaborado a partir de HENRIQUES JR. e DANTAS (2012). 

 

Perante a modelagem de consumo energético para os diferentes segmentos 

energointensivos industriais brasileiros, no período 2009-2030, podem-se estimar as 

emissões de CO2 resultantes da queima destes combustíveis (Equação 21).  

 FC3� = F3� ∗ FG� ∗ F�� 				(21) 

Onde, 

FECj representa o fator efetivo de conversão da j-ésima fonte de energia para emissões de carbono; FCj 

representa o fator de conversão bruto da j-ésima fonte de energia para emissões de carbono; FOj 

representa a fração oxidada (%) da j-ésima fonte de energia; e FAj representa a fração armazenada (%) da 

j-ésima fonte de energia para emissões de carbono. 

 

Inicialmente foram obtidos fatores de conversão brutos de energia primária para 

carbono junto à IPCC (1996 e 2006), aos quais se aplicaram fatores de fração oxidada e 

fração armazenada, para assim obter fatores efetivos de conversão (FECj) (Tabela 54). 

Ou seja, semelhantemente a MACHADO (2002), utiliza-se o princípio de emissões 

líquidas de carbono por fonte. Assume-se, portanto, que a lenha, produtos da cana, 

etanol e carvão vegetal tem emissões líquidas de carbono igual a zero, uma vez que o 

desenvolvimento da biomassa sequestra carbono da atmosfera (ODUM, 1983, IPCC, 

1996). Ademais, considera-se que a fração armazenada de outras fontes primárias 
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também é de 100%, logo resultando em fator de conversão igual a zero. Por sua vez, 

para as emissões resultantes da eletricidade consideram-se o fatores de emissão do grid 

segundo EPE (2009) (Tabela 55). 

 

Tabela 54: Fatores de conversão de energia primária para emissões líquidas de carbono 

por produto energético (tC/TJ). 

Segmentos da Indústria 
Fator de 

Conversão (tC/TJ) 

Gás natural 15,1 

Carvão vapor 25,3 

Carvão metalúrgico 25,3 

Lenha 0,0 

Produtos da cana 0,0 

Outras fontes primárias 0,0 

Óleo diesel 20,0 

Óleo combustível 20,9 

Gasolina 18,7 

GLP 16,9 

Querosene 19,4 

Gás 18,8 

Coque de carvão mineral 29,5 

Carvão vegetal 0,0 

Álcool etílico 0,0 

Outras fontes secundárias de petróleo 19,6 

Alcatrão 25,3 

Fonte: Elaborado a partir de IPCC (1996 e 2006). 

 

 

Tabela 55: Fatores de emissão por períodos 

Período 2010-14 2015-19 2020-24 2025-29 2030 
 

Fator de emissão (tCO2e/MWh) 
 

0,094 0,081 0,069 0,074 0,079 

Fonte: EPE (2009). 

 

 Finalmente, as emissões de carbono resultantes para cada fonte de energia, por 

segmento industrial são obtidas por: 

 C3��H = 3��H ∗ FC3� ∗ 0,045 ∗ IIJ				(22) 
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Onde, 

ECijk representa as emissões de CO2 resultantes da queima da fonte j, no setor i, no ano k; Cijk representa o 

consumo de energia da fonte j no setor industrial i e ano k; e FECijk representa o fator efetivo de 

conversão da j-ésima fonte de energia para emissões de carbono.  

 

Perante a descrição dos procedimentos adotados para a modelagem do consumo 

de energia e das emissões, nos diferentes segmentos industriais analisados, que sucedeu 

a modelagem econômica, se passam a descrever os procedimentos adotados para a 

integração dos modelos. Partindo dessa integração, consequentemente, tem-se a 

modelagem dos impactos, e efeitos amenizatórios, da/à política de redução das emissões 

de GEE sobre a competitividade industrial brasileira.  

 

5.4 Metodologia e premissas gerais do modelo de análise da competitividade dos 

segmentos industriais brasileiros perante uma política carbono-restritiva 

Nesta seção descrevem-se os procedimentos metodológicos adotados para 

mensurar o impacto sobre a competitividade industrial decorrentes da adoção de uma 

política de redução das emissões de CO2 a partir de 2015. Trata-se de testar os efeitos de 

um choque exógeno sobre as matrizes insumo-produto, no caso uma carbono-restrição, 

para assim verificar o ajuste das variáveis macroeconômicas à perturbação, que se 

denomina custo-carbono. 

 Propõe-se a adoção de uma meta mandatória da redução das emissões, que 

iniciaria em 2015, devendo os diferentes segmentos energointensivos industriais 

analisados atingir, em 2030, o mesmo nível das emissões verificadas em 2008, que é o 

ano-base considerado nesta Tese. De fato, trata-se de uma restrição das emissões de 

GEE que atualmente não existe, e que é estabelecida meramente com o propósito de 

testar a hipótese de trabalho. Para fins de simplificação da análise, e em consonância 

com a vigência da meta, as estimativas do impacto da política de redução das emissões 

sobre a competitividade industrial iniciam em 2015, e são avaliadas quinquenalmente. 

Ou seja, considera-se uma análise ponto-a-ponto, levando em conta a modelagem 

econômica e energética, e sua integração, para os anos de 2015, 2020, 2025 e 2030. 

Junto à Tabela 56 verifica-se a redução das emissões de CO2 que seriam 

necessárias, em cada ponto, para atingir em 2030 emissões idênticas às observadas em 

2008. Na medida em que é necessário um ajuste gradual à redução das emissões, a meta 
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em relação à linha de base é crescente. Em 2030, à exceção do segmento têxtil, a 

redução das emissões de CO2 necessária em relação à linha de base, compatível com o 

cumprimento de emissões semelhantes às verificadas em 2008 seria, em média, de 50% 

em relação à tendência natural para os demais segmentos industriais energointensivos 

(Tabela 56). 

 

Tabela 56: Redução das emissões de CO2 em relação à linha de base para segmentos 

industriais em anos selecionados. 

Redução das Emissões em relação à linha de base (%) 2015 2020 2025 2030 
Alimentos e Bebidas 3,0% 18,1% 33,2% 52,0% 

Cerâmica 3,1% 18,8% 34,5% 49,8% 
Cimento 3,3% 19,5% 35,8% 52,1% 

Extrativo mineral 2,8% 16,8% 30,8% 48,7% 
Ferro-gusa e Aço 2,3% 13,8% 25,3% 42,7% 

Ferroligas 2,6% 15,9% 29,2% 46,2% 
Metais não ferrosos 2,7% 16,5% 30,3% 46,9% 

Outras Indústrias 3,4% 20,5% 37,6% 57,5% 
Papel e Celulose 3,0% 17,7% 32,5% 51,3% 

Químico 2,4% 14,7% 27,0% 43,6% 
Refino de Petróleo 3,5% 21,0% 38,5% 59,2% 

Têxtil 0,7% 4,2% 7,7% 15,0% 

 

Inicialmente serão descritos os procedimentos adotados para a integração da 

modelagem econômica e energética em matrizes insumo-produto híbridas. Em seguida, 

é descrita a metodologia utilizada para mensurar os impactos sobre a economia e a 

competitividade em face do ajuste às metas de redução das emissões de carbono, no 

caso, sobre: a) custos de produção, b) valor adicionado, c) PIB, d) demanda final, e) 

exportações, f) renda, e g) emprego. Finalmente, serão descritas as premissas adotadas 

para modelar o efeito amenizatório do impacto do custo carbono sobre a 

competitividade, decorrente da(e): 1) adoção de uma política de distribuição gratuita de 

permissões de emissões, 2) incentivos fiscais para a implementação de atividades de  

baixo carbono. 

 

5.4.1 Integração da modelagem econômica e energética em uma MIP híbrida 

MACHADO (2002) discute que à exceção de condições estritas (a saber, não 

desagregação entre energias primária e secundária e utilização do modelo no ano-base), 

a utilização da modelagem de impactos totais dos coeficientes diretos a questões 

energéticas, sobre a matriz inversa de Leontief, leva à violação da lei de conservação de 
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energia. Outro problema é que esta formulação pode introduzir erros nas estimativas, 

quando se simula um novo vetor de demanda final significativamente diferente do vetor 

de demanda final original no ano-base (BULLARD e HERENDEEN, 1975, MILLER e 

BLAIR, 1985, CASLER e BLAIR, 1997). 

Na medida em que se utiliza a MIP Brasil 2008 como base para a projeção até 

2030, se pode assumir que os preços dos energéticos, e a demanda final, variarão 

significativamente ao longo do tempo. Isso requer a integração da modelagem já 

realizada para as MIP, e para o consumo de energia/emissões (seções 5.2 e 5.3) em 

unidades hibridas. 

Basicamente, a formulação do modelo insumo-produto em unidades híbridas 

consiste de substituir as linhas/colunas associadas a produtos energéticos na TU, que 

foram inicialmente expressas em unidades monetárias (R$ milhões) por linhas/colunas 

expressas em unidades físicas de energia, advindas da modelagem de energia (seção 

5.3). Assim, perante a hibridização da TU para o ano-base de 2008, recalcula-se a 

matriz inversa de Leontief (7) a partir dos novos fluxos (BULLARD e HERENDEEN, 

1975, CASLER e WILBUR, 1984, MILLER e BLAIR, 1985, MACHADO, 2002, 

HILGEMBERG, 2004). Nesta nova TU, os fluxos econômicos são expressos em 

unidades híbridas, onde os produtos energéticos são representados em unidades físicas e 

os produtos não energéticos em unidades monetárias. 

O modelo híbrido que integra as modelagens econômica e energética desta Tese 

é baseado em um conjunto de matrizes análogo à MIP em unidades monetárias. Isto é, 

numa matriz de transações ou fluxos de energia (ora medida em unidades físicas); em 

uma matriz de requerimentos diretos de energia e; finalmente, em uma matriz de 

requerimentos totais de energia (MILLER e BLAIR, 1985).  

Formalmente, uma economia composta por n setores, dos quais m são setores 

energéticos, a matriz de fluxos de energia será E (m x n). Assumindo que a energia 

consumida pela demanda final (em unidades físicas) é dada por ey, o consumo total de 

energia é dado por F (onde ey e F são vetores-coluna com m elementos) e i é um vetor 

(n x 1), cujos elementos são todos número “um”, tem-se que: 

 F = C�H ∗ �K				(23) 

Onde, 

o montante de energia consumido e produzido pela economia brasileira (F), é composto da soma da 

energia consumida pelo i-ésimo setor no ano k com o consumo da demanda final (ey).  
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Partindo da matriz E (24) pode-se construir a matriz de transações 

interindustriais em unidades híbridas. O procedimento consiste em substituir na matriz 

Z (25) as linhas que representam fluxos de energia em unidades monetárias pelas linhas 

que representam fluxos físicos de energia, obtidos a partir da matriz E. Após esta 

substituição, tem-se uma nova matriz Z* de fluxos interindustriais (26), a qual 

representa fluxos de energia em unidades físicas e os demais fluxos, eminente insumos 

não energéticos, em unidades monetárias. 

 

C = L�C0 �C0 �C0�C0 �C0 �C0				�C0�C0M				(24) 

 

� = NA$ A$ A$ A$A$ A$ A$ A$A$ A$ A$ A$A$ A$ A$ A$P				(25) 

 

�∗ = N�C0 �C0 �C0 �C0A$ A$ A$ A$�C0 �C0 �C0 �C0A$ A$ A$ A$ P				(26) 

 

 Adaptando-se o mesmo procedimento para a demanda final (Y) e produção (X), 

ter-se-á: 

.∗ = N�C0A$�C0A$ P				(27) 

 

 

�∗ = N�C0A$�C0A$ P				(28) 

 

 Esquematicamente, se Ek, eky e Fk representarem elementos da matriz de energia 

(24) e dos vetores definidos em (23), pode-se definir Z*, Y* e X* como: 
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��∗ = Q�� 	D���	R��ℎ��	"��	�ã�	�ã�	UR�,��	��	����V��CH 	D���	��	R��ℎ��	��	UR�,��	��	����V��												 				(29) 

 

.�∗ = Q .� 	D���	R��ℎ��	"��	�ã�	�ã�	UR�,��	��	����V���HK	D���	��	R��ℎ��	��	UR�,��	��	����V��												 			(30) 

 

��∗ = Q��	D���	R��ℎ��	"��	�ã�	�ã�	UR�,��	��	����V��FH	D���	��	R��ℎ��	��	UR�,��	��	����V��												 				(31) 

 

Portanto, a partir de (25) e (27) obtêm-se: 

 

�∗ = �∗W�X∗Y.- =
[\
\\\
\\
]�C0 �C0> �C0 A$> �C0 �C0> �C0 A$>A$ �C0> A$ A$> A$ �C0> A$ A$>
�C0 �C0> �C0 A$> �C0 �C0> �C0 A$>A$ �C0> A$ A$> A$ �C0> A$ A$> _̂__

___̀ 				(32) 

 

Semelhantemente ao procedimento utilizado por MACHADO (2002), a energia 

primária é utilizada como proxy do total de energia requerida pelo sistema econômico, 

em geral, e pelas atividades econômicas em particular. As perdas energéticas foram 

atribuídas, exclusivamente, às atividades econômicas usuárias finais de energia. Por 

exemplo, ao invés de se atribuir toda a lenha usada na produção de carvão vegetal aos 

segmentos energéticos, distribui-se a lenha entre os usuários finais de carvão vegetal. 

Na prática, tal procedimento implica que, na aplicação de um modelo em unidades 

híbridas, somente os produtos energéticos primários são de fato substituídos por fluxos 

físicos, enquanto os produtos energéticos secundários são ignorados para se evitar dupla 

contagem. Operacionalmente, isto significa primeiro agregar cada produto energético 

secundário (em valores monetários), ao seu respectivo produto energético primário (em 

valores monetários) e apenas depois substituir os fluxos monetários por físicos de 

energia primária. 

A matriz (I - A*)-1 terá as mesmas unidades de (31), porém representando os 

requerimentos por unidades de demanda final (requerimento total), enquanto A* 

representa o requerimento por unidade de produto total (requerimento direto). Assim, a 

matriz de requerimentos diretos de energia e a matriz de requerimentos totais de energia 
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são obtidas extraindo-se, respectivamente, as linhas dos fluxos de energia de A* e (I - 

A*)-1. Para tanto, é necessário criar uma matriz F* com dimensão m x n, na qual os 

elementos de F* que representam fluxos de energia são colocados ao longo da diagonal 

principal e os demais elementos são iguais a zero (33). 

 

F∗ = N�C0 0 0 00 0 0 00 0 �C0 00 0 0 0P				(33) 

 

 A matriz F* teria n elementos (representando o número de setores da economia, 

inclusive setores energéticos), onde os elementos representando segmentos energéticos 

(m de n elementos) representariam o total produzido de energia (em unidades físicas) 

por estes setores e os demais elementos seriam iguais a zero. Assim, fazendo F∗W�X∗Y.-, 

obtém-se um vetor de zeros e números “um”, no qual os números “um” denotam a 

localização dos segmentos energéticos. Deste modo, multiplicando as matrizes de 

requerimentos diretos e de requerimentos totais de energia por F∗W�X∗Y.- recuperam-se 

apenas os coeficientes de energia, ou seja, a intensidade energética. Respectivamente, 

(34) e (35) representam os requerimentos diretos e os requerimentos totais de energia. 

 a = F∗W�X∗Y.- 	�∗							(34) 

 5 = F∗W�X∗Y.- 	(* − �∗).- 							(35) 

 

 

Finalmente, deve-se destacar que os requerimentos indiretos de energia (γ) são 

obtidos da diferença entre (34) e (35), ou seja: 

 γ = F∗W�X∗Y.- 	c(* − �∗).-	− �	∗]						(36) 

 

Como as emissões de CO2 são linearmente relacionadas com os requerimentos 

de energia fornecidos por (34), (35) e (36), é possível obter tanto as emissões diretas de 

carbono, como as emissões indiretas e totais. Opta-se, nesta Tese, por considerar 

exclusivamente os impactos totais da política de redução das emissões sobre a 
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competitividade industrial, portanto, sendo necessário expressar somente os 

requerimentos totais de energia, e as emissões totais resultantes. As emissões resultantes 

do uso total por j-ésima fonte de energia no i-ésimo segmento no ano k foram obtidas 

junto à modelagem energética (seção 5.3). Todavia, poder-se-ia obtê-las através da 

elaboração de uma matriz c de coeficientes que converteriam o uso de energia em 

emissões, tal que elementos na diagonal principal sejam coeficientes de conversão para 

cada setor e os demais elementos sejam iguais a zero (57). Logo, as emissões diretas, 

totais e indiretas serão obtidas por (38), (39) e (40).   

 

# = N# 0 0 00 0 0 00 0 # 00 0 0 0P				(37) 

 aefJ = #F∗W�X∗Y.- �∗							(38) 

 aefJ = #F∗W�X∗Y.- 	(* − �∗).- 							(39) 

 γghJ = #F∗W�X∗Y.- 	c(* − �∗).-	− �	∗]						(40) 

 

 

5.4.2 Impactos sobre a competitividade industrial advindos da aplicação da política 

carbono-restritiva 

O impacto da política carbono-restritiva é transmitido como um choque exógeno 

sobre a demanda final. No caso, o custo de adaptação ao cumprimento das metas de 

emissão de GEE, dado por diferentes cenários de preços de carbono.  

O custo carbono leva a um aumento dos custos de produção, ou seja, no 

consumo intermediário64, na medida em que há carbono embutido nos insumos 

energéticos da indústria. Na inexistência de alocações gratuítas de emissões, que 

representa o modus operandi atual do impacto sobre a competitividade industrial, 

                                                 
64 Em termos macroeconômicos, o valor adicionado a custo dos fatores pode ser considerado como uma 
proxy do custo de produção setorial, pois mede a diferença entre o valor das saídas e o dos suprimentos. 
Dessa forma, resulta da diferença entre o produto total, consumo intermediário e impostos sobre a 
produção. Assim, corresponde aos custos internos de processamento em que as empresas incorrem, 
remunerado os fatores de produção por ela mobilizado (BÊRNI e LAUTERT, 2011). 
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devem-se adquirir licenças de emissão a um dado preço de carbono do mercado, o qual 

baliza o incremento de custos de produção em face da carbonointensividade setorial. 

Portanto, a perturbação do custo carbono tem como variável de entrada os consumos 

intermediários setoriais das tabelas insumo-produto de 2015, sendo obtidos através das 

Equações 41 e 42: 

 

��Hi´ = 0Hi ∗ C3�H ∗ C��H��H ∗ k3H ∗ 10l 								(41) 

Onde, ��Hi´  representa o impacto percentual sobre o consumo intermediário do segmento i no ano k em um dado 

cenário p de preços de carbono; 0Hi é o preço do carbono (US$/tCO2) no cenário p de preços no ano k; C3�H representa a emissão total em tCO2 na linha de base do segmento i no ano k; C��H é a meta 

percentual de redução das emissões (Tabela 56) do segmento i no ano k; ��H é o consumo intermediário 

(R$ milhões) do segmento i no ano k; k3H é a taxa de câmbio (R$/US$) no ano k; e 10l é unidade 

utilizada para conversão da base monetária comum. 

 

 Como são considerados três diferentes cenários de preços de carbono, são 

gerados três diferentes projeções de consumo intermediário para cada ano analisado, no 

caso, 2015, 2020, 2025 e 203065. Assim, o consumo intermediário que é inserido em 

cada tabela insumo-produto, para fins de simulação, é obtido por: 

  

��Hi´´ = ��H(1 + ��Hi´ )								(42) 

Onde, ��Hi´´  é o consumo intermediário (R$ milhões) do setor i no ano k dado pelo custo carbono advindo do 

cenário p de preços de carbono; ��Hi é o consumo intermediário do segmento i no ano k; e ��Hi´  representa 

o impacto relativo sobre o consumo intermediário do segmento i no ano k em um dado cenário p de 

preços de carbono. 

 

Como foi visto, a construção da projeção dos impactos do custo de adaptação à 

política carbono-restritiva baseia-se em diferentes cenários de preços de carbono. Foram 

                                                 
65 Ou seja, além das 4 tabelas insumo-produto híbridas projetadas que expressam a linha de base 
econômico-energética, geram-se outras 12 matrizes derivadas do impacto ponto-a-ponto considerando 
cada cenário de preço de carbono. 
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considerados vários estudos que se propõem a construir cenários de preços de carbono, 

particularmente para os preços das permissões de emissões negociadas na União 

Europeia (EUAs) (FORTIS, 2008, JP MORGAN, 2008, NEW CARBON FINANCE, 

2008, DAIWA, 2009, DEUTSCHE BANK, 2009, IDEACARBON, 2009, SOCIETE 

GENERALE, 2010). As estimativas constantes da Tabela 57 consistem da mediana das 

estimativas de preços de carbono de vários estudos que considerem premissas comuns 

de cenarização, ora agrupadas em três diferentes cenários de preços de carbono: 

conservador (A), referencial (B) e de baixo carbono (C).  

 

Tabela 57: Cenário de preços de carbono (US$/tCO2) para os anos em análise 

(2012/2015/2020/2025/2030) 

Cenário / Preço (US$/tCO2) 2012 2015 2020 2025 2030 

Cenário A - Conservador 16,0 13,0 20,0 25,0 30,0 

Cenário B - Referencial 22,0 25,0 32,5 41,4 50,4 

Cenário C - Baixo Carbono 33,0 46,0 102,5 147,8 204,2 

Fonte: Elaborado a partir de BOSETTI et al. (2009), DEN ELZEN et al. (2009), IEA (2009), PALTSEV 

et al. (2009), TOL, (2009), POINT CARBON (2010), SOCIETE GENERALE (2010), POINT CARBON 

(2011). 

 

Aponta-se que a variabilidade nas projeções de preços de carbono está 

significamente relacionada com a incerteza no que se refere à evolução da estrutura 

tecnológica, política e regulatória no período 2012-2030. Há grande incerteza quanto à 

adoção de metas mandatórias de emissão em países que são grandes emissores de GEE, 

a qual se potencializa quando se considera que mesmo que estes assumam metas, que as 

estabeleçam ao nível necessário para a estabilização da concentração de gases poluentes 

na atmosfera (450 ppm CO2e). Por estes motivos, é crescente a variância do preço do 

carbono com o horizonte de tempo.  

De forma a ilustrar estes aspectos, destaca-se que projeções conservadoras de 

preços de carbono (Cenário A), apontam preços de carbono no médio prazo (2015) em 

torno de US$ 13,00/tCO2, e no longo prazo de US$ 30,00/tCO2. Na medida em que a 

União Europeia se recupere da crise econômica, levando à diminuição da capacidade 

ociosa na indústria, aumenta a demanda por permissões de emissões de CO2, levando 

com isso a patamares superiores de preços de carbono. Finalmente, o patamar superior 

de preços de carbono (cenário C) seria condizente com uma inflexão da política 

climática atual, onde se teria a adoção, no período pós-Kyoto, de um pacto global de 
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mitigação entre os principais emissores mundiais. Segundo DEN ELZEN et al. (2009), 

PALTSEV et al. (2009) e TOL (2009), trata-se de estimativas de preços de carbono 

compatíveis com a estabilização da concentração de gases poluentes em 450 ppm CO2e, 

o que demandaria a transição do modelo econômico vigente para uma economia de 

baixo carbono. 

Considerando o ano de 2015, que é o ano-base da adoção da política climática, 

no qual, hipoteticamente, o custo carbono não gera variação sobre a produção, ou seja, é 

inteiramente absorvido pelos segmentos industriais energointensivos, obtém-se uma 

nova matriz �´ = (* − �),-	. (7), que é hibridizada (32). Assim, tem-se como foco 

avaliar o impacto dos diferentes níveis de mitigação das emissões de GEE (Tabela 56) 

sobre os valores referenciais (linha de base) dos seguintes agregados econômicos / 

indicadores: a) PIB, b) valor adicionado bruto, c) demanda final, d) exportações, e) 

renda, f) emprego, e g) intensidade de carbono (IIC).  

Deve-se destacar que, para converter as variáveis econômicas de reais para dólar 

aplicou-se a taxa de R$ 1,83/US$. Trata-se da taxa de câmbio média observada no ano-

base de 2008 (IPEADATA, 2011).  

Assim, a variação no PIB, valor adicionado bruto, demanda final e exportações, 

com relação à linha de base, em termos relativos (%) e absolutos (US$ milhões), ou 

seja, já aplicada a conversão dos agregados de R$ para US$, podem ser definidas como:  

0*1�Hi´´ = 0*1�Hi´ 0*1�Hi9 − 1								(43) 

Onde, 0*1�Hi´´  representa o impacto relativo sobre o PIB do setor i no ano k dado pelo custo carbono advindo 

do cenário p de preços de carbono; 0*1�Hi´  é o PIB do setor i no ano k no cenário p de preços de carbono 

onde há metas de redução das emissões de GEE; 0*1�Hi é o PIB do setor i no ano k na linha de base, ou 

matriz obtida em (7) e hibridizada em (32). 

 

0*1�Hi´´´ = (0*1�Hi´´ + 1) ∗ 0*1�Hi								(44) 

Onde, 
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0*1�Hi´´´  representa o PIB absoluto (US$ milhões) do setor i no ano k no cenário p de preços de carbono; 0*1�Hi´´  representa o impacto relativo sobre o PIB do setor i no ano k dado pelo custo carbono advindo do 

cenário p de preços de carbono; 0*1�Hi é o PIB do setor i no ano k na linha de base. 

2��Hi´´ = 2��Hi´ 2��Hi9 − 1								(45) 

Onde, 2��Hi´´  representa o impacto relativo sobre o valor adicionado do setor i no ano k dado pelo custo carbono 

advindo do cenário p de preços de carbono; 2��Hi´  é o valor adicionado do setor i no ano k no cenário p de 

preços de carbono onde há metas de redução das emissões de GEE; 2��Hi é o valor adicionado do setor i 

no ano k na linha de base. 

2��Hi´´´ = (2��Hi´´ + 1) ∗ 2��Hi								(46) 

Onde, 2��Hi´´´  representa o valor adicionado (US$ milhões) do setor i no ano k no cenário p de preços de carbono; 2��Hi´´  representa o impacto relativo sobre o valor adicionado do setor i no ano k dado pelo custo carbono 

advindo do cenário p de preços de carbono; 2��Hi é o valor adicionado do setor i no ano k na linha de 

base. 

.�Hi´´ = .�Hi´ .�Hi9 − 1								(47) 

Onde, .�Hi´´  representa o impacto relativo sobre a demanda final do setor i no ano k dado pelo custo carbono 

advindo do cenário p de preços de carbono; .�Hi´  é a demanda final do setor i no ano k no cenário p de 

preços de carbono onde há metas de redução das emissões de GEE; .�Hi é a demanda final do setor i no 

ano k na linha de base. 

 

.�Hi´´´ = (.�Hi´´ + 1) ∗ .�Hi								(48) 

Onde, .�Hi´´´  representa a demanda final (US$ milhões) do setor i no ano k no cenário p de preços de carbono; .�Hi´´  

representa o impacto relativo sobre a demanda final do setor i no ano k dado pelo custo carbono advindo 

do cenário p de preços de carbono; .�Hi é a demanda final do setor i no ano k na linha de base. 
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C,�Hi´´ = C,�Hi´ C,�Hi9 − 1								(49) 

Onde, C,�Hi´´  representa o impacto relativo sobre as exportações do setor i no ano k dado pelo custo carbono 

advindo do cenário p de preços de carbono; C,�Hi´  é a exportação do setor i no ano k no cenário p de 

preços de carbono onde há metas de redução das emissões de GEE; C,�Hi é a exportação do setor i no ano 

k na linha de base. 

 

C,�Hi´´´ = (C,�Hi´´ + 1) ∗ C,�Hi								(50) 

Onde, C,�Hi´´´  representa a exportação (US$ milhões) do setor i no ano k no cenário p de preços de carbono; C,�Hi´´  

representa o impacto relativo sobre as exportações do setor i no ano k dado pelo custo carbono advindo do 

cenário p de preços de carbono; C,�Hi é a exportação do setor i no ano k na linha de base. 

 

Para medir o impacto da política carbono-restritiva sobre a renda e o nível de 

empregos faz-se necessário, inicialmente, obter novos multiplicadores de renda (14) e 

emprego (15), que observem a alteração na demanda final em face da imposição do 

custo carbono. Diante disso, o impacto relativo sobre a renda e o emprego é dado por 

(51) e (52): 

 

A�Hi´´ = .�Hi´´ ∗ �A�H		(51) 

Onde, A�Hi´´  representa o impacto sobre a renda do setor i no ano k no cenário p de preços de carbono; .�Hi´´  

representa o impacto relativo sobre a demanda final do setor i no ano k dado pelo custo carbono advindo 

do cenário p de preços de carbono; �A�H é o multiplicador da renda do setor i no ano k. 

C�Hi´´ = .�Hi´´ ∗ �C�H								(52) 

Onde, C�Hi´´  o impacto sobre o emprego do setor i no ano k no cenário p de preços de carbono; .�Hi´´  representa o 

impacto relativo sobre a demanda final do setor i no ano k dado pelo custo carbono advindo do cenário p 

de preços de carbono; �C�H é o multiplicador do emprego do setor i no ano k. 
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Finalmente, para identificar os segmentos industriais afetados pela perda de 

competitividade, além da aplicação da metodologia exposta ao longo desta subseção, 

faz-se necessário medir a vulnerabilidade da indústria nacional ao comércio 

internacional. Para tanto, aplicam-se as Equações 18, 19 e 20 aos novos agregados 

econômicos decorrentes da simulação das matrizes de 2015, 2020, 2025 e 2030 com o 

custo do carbono embutido no consumo intermediário setorial.  

 

5.4.3 Efeitos da aplicação de políticas amenizatórias para a proteção da 

competitividade industrial 

Diante da definição dos impactos e da identificação da vulnerabilidade dos 

segmentos industriais à perda de competitividade no mercado internacional, testa-se que 

política seria mais eficaz para a proteção competitiva: a) distribuição de permissões 

gratuitas de emissões, ou b) incentivos fiscais para adoção de medidas de baixo 

carbono.  

A distribuição de permissões gratuitas de emissões foi o modelo adotado pelo 

EU ETS, e que se vislumbrava para os EUA, para flexibilizar o cumprimento de metas 

de redução das emissões de GEE, e, principalmente, proteger setores vulneráveis à 

perda de competitividade (HO et al., 2008, ALDY e PIZER, 2009, HOUSE, 2009). 

Trata-se de um mecanismo que é aplicado sobre segmentos/instalações industriais para 

que estes tenham tempo para adaptar-se, assim minimizando, o impacto do custo 

carbono sobre a atividade produtiva. Por adaptação, compreende-se que o nível de 

alocação gratuita decresce ao longo do tempo, sinalizando com isso aos agentes a 

necessidade de diminuir sua carbonointensividade. Em não o fazendo tem-se a opção de 

adquirir permissões de emissões, com isso impactando seus custos relativos, ou, no caso 

da adaptação sobrepujar a meta, o excedente pode ser negociado no mercado, tornando-

se com isso fonte de receitas para os segmentos/empresas.  

Nesta Tese testa-se o efeito amenizatório ao impacto da política de redução das 

emissões de uma hipotética alocação gratuita de permissões que parte de 80% em 2015, 

e decresce até 5% em 2030 (Tabela 58).  
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Tabela 58: Distribuição de permissões gratuitas de emissões (%) para segmentos 

industriais em anos selecionados. 

Distribuição de permissões (%) 2015 2020 2025 2030 
Alimentos e Bebidas 80% 55% 30% 5% 

Cerâmica 80% 55% 30% 5% 
Cimento 80% 55% 30% 5% 

Extrativo mineral 80% 55% 30% 5% 
Ferro-gusa e Aço 80% 55% 30% 5% 

Ferroligas 80% 55% 30% 5% 
Metais não ferrosos 80% 55% 30% 5% 

Outras Indústrias 80% 55% 30% 5% 
Papel e Celulose 80% 55% 30% 5% 

Químico 80% 55% 30% 5% 
Refino de Petróleo 80% 55% 30% 5% 

Têxtila 0% 0% 0% 0% 

a Semelhantemente a HO et al. (2008) e ALDY e PIZER (2009), desconsidera-se a distribuição de 
permissões de emissões ao segmento têxtil por se tratar da atividade industrial com menor 
carbonointensividade, vis-à-vis, menos impactada em termos competitividade. 

Toda simulação é idêntica à adotada para mensuração dos impactos do custo 

carbono sobre a linha de base econômico-energética, à exceção do impacto sobre o 

consumo intermediário, que deve conter o nível de alocação gratuita de emissões 

(Tabela 58), sendo medido por: 

 

��Hi´ = 0Hi ∗ C3�H ∗ C��H ∗ (1 − m0�H)��H ∗ k3H ∗ 10l 								(53) 

Onde, ��Hi´  representa o impacto percentual sobre o consumo intermediário do segmento i no ano k em um dado 

cenário p de preços de carbono; 0Hi é o preço do carbono (US$/tCO2) no cenário p de preços no ano k; C3�H representa a emissão total em tCO2 na linha de base do segmento i no ano k; C��H é a meta 

percentual de redução das emissões (Tabela 56) do segmento i no ano k; m0�H representa o nível de 

alocação gratuita de permissões de emissões ao segmento i no ano k; ��H é o consumo intermediário (R$ 

milhões) do segmento i no ano k; k3H é a taxa de câmbio (R$/US$) no ano k; e 10l é unidade utilizada 

para conversão da base monetária comum. 

 

Em contraposição à modelagem do efeito amenizatório da concessão gratuita de 

permissões de emissões, construiu-se um cenário de baixo carbono para os segmentos 

afetados com a perda de competitividade, que seria implementado através da concessão 
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de incentivos fiscais para aplicação de atividades que permitam reduzir a 

carbonointensividade industrial. Objetiva-se, portanto, testar se a adoção de medidas de 

baixo carbono, que reduzam o consumo energético industrial no Brasil, a partir do ano 

de 2012, seria um instrumento mais eficaz de proteção à competitividade do que a 

concessão de alocações gratuitas de emissões. 

Para tanto, tendo como base o cenário referencial de consumo energético e 

emissões, modelado junto à seção 5.3, constrói-se um cenário de baixo carbono, que é 

uma variação do primeiro cenário levando em conta a substituição por tecnologias 

menos intensivas em carbono. À exceção do segmento de refino de petróleo, 

consideram-se medidas mitigatórias e o modelo para obtenção do custo de abatimento 

proposto por HENRIQUES JR. (2010). No caso do segmento de refino optou-se por 

considerar outro grupo de medidas, ora proposto por ROCHEDO et al. (2012). Nesta 

Tese adota-se exclusivamente a ótica de mercado para obtenção dos potenciais e custos 

de abatimento. 

De fato, o potencial de mitigação de GEE pode ser obtido considerando 

diferentes óticas ou potenciais. Esse “potencial” é usado para expressar o grau de 

redução destes gases que pode ser obtido através de uma determinada medida a um 

custo definido por tonelada de carbono evitado, em comparação com uma linha de base 

(HENRIQUES JR., 2010). A medida é usualmente expressa em milhões de toneladas de 

emissões de carbono ou de CO2e equivalente evitado em comparação com emissões na 

linha de base. Em termos práticos, o potencial de abatimento de emissões de carbono 

pode ser apresentado e quantificado sob três enfoques, conforme ilustrado na Figura 37.  

 

 

Figura 37: Representações dos diferentes potenciais de redução do uso de energia e de 

emissões. 

Fonte: Elaborado a partir de TOLMASQUIM et al. (2003). 

Potencial técnico 

Potencial econômico 

Potencial de 

mercado 
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O potencial técnico, do qual derivam os potenciais de econômico e de mercado, 

diz respeito à parcela de abatimento que pode ser obtido considerando exclusivamente a 

restrição tecnológica. Ou seja, trata do abatimento de emissões de GEE tecnicamente 

possível em um determinado período de tempo. No potencial (ótica) econômico, não 

necessariamente se utiliza uma taxa de desconto que procura expressar o custo de 

oportunidade de longo prazo da economia, sem barreiras de mercado. Por sua vez, a 

ótica de mercado incorpora, através dos diferentes custos de oportunidade, as falhas e as 

barreiras de mercado. 

Estudos encontrados na literatura, para o Brasil, utilizam taxas de desconto de 

8% ao ano para investimentos realizados sob a ótica social; e taxas de desconto entre 

15% e 25% para investimentos em medidas de baixo de carbono realizados sob a ótica 

de mercado (SCHAEFFER et al., 2009, CASTELO BRANCO et al., 2010 e 2011, DE 

GOUVELLO, 2010, HENRIQUES JR. et al., 2010, GOMES, 2011). Para a Europa, as 

taxas de desconto utilizadas, geralmente, são menores, o que resulta em menores custos 

de abatimento, consequentemente, favorecendo o potencial de abatimento das emissões 

da economia (DEN ELZEN et al., 2005, ENKVIST et al., 2007, McKINSEY, 2009, 

EKINS et al., 2011, KESICKI e STRACHAN, 2011).  

Vale ressalvar que para segmentos industriais integrados seria possível aceitar 

taxas de desconto menores do que as consideradas neste estudo. Este é o caso para o 

segmento de refino de petróleo do Brasil, cujos investimentos previstos têm taxa interna 

de retorno (TIR) menor do que 5%, pois o segmento de E&P tem TIR que supera 25% 

(PETROBRAS, 2011).  

À exceção do segmento de refino, a avaliação das possibilidades de mitigação 

compreende dois grandes blocos de medidas, quais sejam: a) eficiência energética; e b) 

reciclagem e economia de materiais. De fato, poderiam ser aplicadas, ao nível dos 

segmentos industriais, outras atividades com intuito de mitigar emissões de GEE, entre 

as quais a substituição de energéticos, emprego de biomassas e da energia solar térmica, 

eliminação de biomassas de desmatamentos, cogeração de energia e reuso de água, entre 

outras. Segundo HENRIQUES JR. (2010), aproximadamente 55% do potencial técnico 

total de abatimento de emissões de GEE na indústria, no período 2010-2030, se daria 

através da implementação das medidas não contabilizadas neste estudo. Neste sentido, 

FÉRES et al. (2012a) apontam que as atividades industriais apresentam um grande 

número de oportunidades para reutilização da água.  



229 
 

Optou-se por um cenário conservador de mitigação, exclusivamente com intuito 

de verificar se a adoção de atividades de baixo carbono na indústria seria 

suficientemente capaz de amenizar, comparativamente à linha de base, os impactos 

sobre a competitividade. Em especial, objetiva-se testar se a concessão de incentivos 

fiscais para a adoção destas atividades seria um instrumento mais eficaz do que a 

distribuição de permissões gratuitas de emissões. 

As medidas de eficientização energética aventadas compreendem: a) melhoria na 

combustão, b) recuperação de calor, c) otimização de sistemas de vapor, d) recuperação 

de calor em fornos, e) implementação de novos processos, f) outras medidas de 

eficientização (HENRIQUES JR., 2010). A Tabela 59 apresenta os potenciais técnicos 

de redução no consumo de energia estimados por medida. Junto ao Anexo G 

descrevem-se em detalhes as medidas. 

 

Tabela 59: Estimativas do potencial de economia de energia nos segmentos industriais 

e decomposição percentual das medidas de eficiência energética 

Setores 
Faixa de 

Economia 
% 

Medidas de Eficiência Energética 

Otimização 
da 

combustão 
(%) 

Sistemas 
recuperação 

calor 
(%) 

Recuperação 
de vapor 

(%) 

Recuperação 
calor em 

fornos (%) 

Novos 
processos 

(%) 

Outras 
medidas 

de 
eficiência 

(%) 
Cimento 9,8 - 23,0 2,0 - - 21,0 - - 

Ferro e Aço 5,6 - 35,1 3,0 - - 7,0 24,1 1,0 

Metais Não Ferrosos 7,9 2,0 - - 5,9 - - 

Ferroligas 6,7 - - - 6,7 - - 

Mineração 8,2 - 21,3 3,0 - - 18,3 - - 

Papel e Celulose 5,5 - 18,4 3,0 - 6,0 - 9,4 - 

Químico 6,4 - 22,2 3,0 3,0 3,0 6,0 7,2 - 

Cerâmica 9,6 - 34,3 3,0 - - 11,3 20,0 - 

Têxtil 6,9 - 16,0 2,0 3,0 5,0 - 4,0 2,0 

Alimentos 10,6 2,0 2,0 2,0 3,0 1,6 - 

Outras Indústrias 7,2 - 16,0 2,0 - 5,0 5,0 4,0 - 

Prazo do 
investimento 

- 5 anos 5 anos 5 anos 10 anos 20 anos 5 anos 

Fonte: Elaborado a partir de HENRIQUES JR. (2010). 

 

O segundo grande bloco de medidas considera a implementação de técnicas 

visando à reciclagem e a economia de materiais. Segundo HENRIQUES JR. (2010) 

estas poderiam estar inseridas no conjunto das medidas de eficiência energética, uma 

vez que podem trazer economia de energia tanto da parcela embutida nos materiais 

novos produzidos, quanto das próprias matérias-primas virgens que são poupadas. São 
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clássicos os casos das vantagens energéticas nos setores de vidro e de alumínio 

(ABIVIDRO, 2008, ABAL, 2008), onde há uma economia direta nos processos que 

utilizam, respectivamente, caco de vidro e sucata.  

Em suma, segmentos com potencial de obter reduções de energia e de emissões 

por processos de reciclagem e economia de materiais são:  

• Cimento (pelo maior uso de aditivos). 

• Ferro e aço (pelo uso de sucata de ferro).  

• Papel e celulose (emprego de aparas de papel).  

• Outras indústrias (uso de caco de vidro).  

• Metalurgia de metais não ferrosos (sucata).  

• Cerâmica (redução de perdas de materiais).  

De um modo geral, o roteiro metodológico adotado foi o de verificar o índice 

atual de reciclagem para os principais produtos setoriais para, partindo disso, estimar a 

possibilidade de ampliação deste índice com base nos seguintes aspectos: 1) evolução 

histórica recente; 2) correlação com índices praticados em outros países. Como cada 

produto tem uma particularidade, foi conduzida uma análise específica para os 

principais segmentos com maior potencial. Ou seja, o uso de aditivos no caso do setor 

cimenteiro, que resultaria numa economia de 4% no clínquer/cimento; a reciclagem 

propriamente dita para os setores de ferro e aço, alumínio (contabilizado no setor de 

metais não ferrosos), vidro (outras indústrias) e papel, que resultaria, respectivamente, 

numa economia de energia de 2%, 3%, 9% e 11%. Ainda a economia de materiais no 

setor cerâmico, que resultaria numa economia de energia de 5,1% (HENRIQUES JR., 

2010). 

Para o setor de refino, as principais atividades de baixo carbono compreendem 

duas categorias, quais sejam: a) eficiência energética, e b) manutenção de equipamentos 

elétricos (motores, bombas, compressores e ventiladores) (Anexo H). 

Partindo da obtenção do potencial técnico de abatimento por medida/setor, 

considera-se exclusivamente a ótica de mercado, com taxa de desconto de 15% ao ano, 

para obter o potencial de abatimento de mercado. Este potencial é implementado a partir 

do momento no qual a medida se torna mais barata do que o preço do carbono no 

mercado. Logo, além dos cenários de preços de carbono constantes da Tabela 57, faz-se 

necessário obter o custo marginal de abatimento das diferentes atividades de baixo 

carbono.  
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O custo marginal de abatimento leva em conta os investimentos necessários e os 

custos operacionais (inclusive com os energéticos). Esse custo, para cada opção de 

mitigação, está determinado a partir do custo incremental com a implementação da 

medida em comparação com o cenário de referência para energia e emissões (seção 5.3) 

de acordo com a Equação 54:  

 

3��niçãn = 3�p	qr�sn	truqn7n −	3�p	qrvwC�	qrvw − C�	qr�sn	truqn7n 								(54) 

Onde, 

“CMA” representa o custo marginal de abatimento médio da tonelada de CO2 evitada de cada opção de 

mitigação; “CAL” representa o custo anual líquido da implantação da opção; “EA” é a emissão anual em 

cada cenário. 

O custo anual líquido (CAL) (Equação 55) representa a diferença do custo de 

investimento anualizado e do resultado financeiro anual da implantação da opção. Este 

resultado financeiro é dado pela receita total e os gastos com operação e manutenção 

com a implantação da opção (Branco et al., 2011). 

3�p = *x2 ∗ � (1 + �).�(1 + �).�− 1 + G� + 3G�1 − AC3(1 + �).(7-J�J) 								(55) 

Onde, 

“REC” representa a receita; “OM” o custo de operação e manutenção; “COMB” os gastos com 

combustível; “INV” o custo de investimento; “r” a taxa de desconto; “t” a vida útil do projeto; e “n” o ano 

de análise. 

 

Nesta análise considera-se exclusivamente a perspectiva de mercado para taxa 

de desconto. Segundo GALESNE (1999), a taxa de desconto (k) representa uma taxa de 

juros que refletia a preferência intertemporal do dinheiro, ou seja, que fazia com que 1 

real hoje fosse equivalente a (1 + k) reais em um ano, ou, equivalentemente, 1 real a um 

ano de hoje fosse equivalente a 1 / (1 + k) real hoje. No âmbito de avaliação de um 

projeto de investimento, a taxa de desconto k tem outra interpretação: ela representa a 

taxa mínima de atratividade (TMA). Essa taxa representa o custo de oportunidade do 

capital investido ou uma taxa definida pela empresa em razão da sua política de 

investimento. Assim, a taxa de desconto será definida como a taxa mínima de 
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rentabilidade que a empresa exige de seus projetos de investimento podendo refletir as 

expectativas do investidor em relação a os riscos assumidos com o projeto. De fato, o 

diferencial do custo marginal de uma atividade mitigatória, em face da taxa de desconto, 

representa o que o agente público pode fazer para o agente privado se tornar indiferente 

ao custo marginal de abatimento.  

Finalmente, foram utilizados os preços de petróleo WTI do cenário conservador 

do Annual Energy Outlook 2011, da U.S. Energy Information Administration 

(EIA/DOE), e o preço dos energéticos da última versão disponível do Balanço 

Energético Nacional (BEN) da EPE (ano-base 2010)66. A taxa de câmbio considerado 

foi a mesma considerada ao longo da Tese, qual seja R$ 1,83/US$, assim como as taxas 

de crescimento setoriais constantes da Tabela 50.  

 

Tabela 60: Preços de petróleo considerados para o cálculo do Custo Marginal de 

Abatimento (CMA) das possibilidades de mitigação 

Taxa de Desconto 
Preço do Petróleo (US$/barril) 

2012 2015 2020 2025 2030 
15% a.a. (Ótica de mercado) 59,0 60,0 64,0 69,0 75,0 

Taxa de Câmbio 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 

Custo médio de expansão (US$/MWh) 56,9 56,9 56,4 56,2 55,9 

Fonte: Elaboração própria a partir de EIA (2011) e EPE (2011). 

 

 Assim, identificaram-se potenciais de mercado de economia de energia, por 

medida e segmento industrial, para cada um dos cenários de preços de carbono. Partindo 

da Equação 22, e das emissões da linha de base, obtiveram-se as emissões resultantes 

por cenário e segmento industrial. Esta emissão resultante no cenário de baixo carbono é 

dada por: 

 C3�Hi´´ = C3�H − 0��Hi			(56) 

Onde, C3��H´´  representa as emissões de CO2 resultantes da adoção de atividades de baixo carbono no setor i no 

ano k no cenário p de preços de carbono; ECik representa as emissões de CO2 da linha de base no setor i 

no ano k; PAikp representa o potencial de abatimento de emissões de CO2 em face da adoção de atividade 

de baixo carbono no setor industrial i e ano k.  

                                                 
66 Trata-se, portanto, de uma perspectiva conservadora de preços do petróleo e energéticos, não sendo o 
objetivo desta Tese projetar tais preços. 
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 Para medir o efeito amenizatório das atividades de baixo carbono sobre a 

competitividade industrial fez-se necessário introduzir o potencial de abatimento, 

inicialmente na MIP Brasil 2015, sobre a meta de redução de emissões do mesmo ano. 

Assim, é obtido ��Hi´´  que endogeiniza o efeito do potencial de abatimento sobre o 

impacto do consumo intermediário do segmento i no ano k (Equação 57). 

��Hi´´ = 0Hi ∗ ((C3�H ∗ C��H) − 0��Hi)��H ∗ k3H ∗ 10l 								(57) 

Onde, ��Hi´´  representa o impacto percentual sobre o consumo intermediário do segmento i no ano k observando o 

potencial de abatimento (PAikp) em um dado cenário p de preços de carbono; 0Hi é o preço do carbono 

(US$/tCO2) no cenário p de preços no ano k; C3�H representa a emissão total em tCO2 na linha de base do 

segmento i no ano k; C��H é a meta percentual de redução das emissões (Tabela 56) do segmento i no ano 

k; 0��Hi 	representa o potencial de abatimento de emissões de CO2 em face da adoção de atividade de 

baixo carbono no setor industrial i e ano k; ��H é o consumo intermediário (R$ milhões) do segmento i no 

ano k; k3H é a taxa de câmbio (R$/US$) no ano k; e 10l é unidade utilizada para conversão da base 

monetária comum. 

 

Adicionalmente, devem-se inserir ao consumo intermediário o custo anual 

liquido das medidas (55). Se este for negativo, ou seja, denotando uma receita associada 

à redução do consumo de energia, o montante é distribuído na estrutura de custos 

setoriais. Todavia, se o custo for positivo, assume-se que será dado o incentivo 

governamental para a adoção das medidas, no caso sendo o montante adicionado como 

“outros subsídios à produção” nas tabelas insumo-produto.  

Assim, simulam-se e são equilibradas todas as matrizes para os anos de 2015, 

2020, 2025 e 2030, para assim verificar o desvio do custo da produção, valor 

adicionado, PIB, demanda final, renda e exportações com relação à linha de base da 

política climática. Adicionalmente, compara-se o desvio das mesmas variáveis com 

relação ao cenário onde se tem a distribuição de alocações gratuitas de permissões de 

emissões, permitindo com isso verificar qual política amenizatória e mais eficaz para 

proteger a competividade industrial. 

Após a descrição de todos os procedimentos metodológicos aplicados para 

responder aos objetivos desta Tese, tem-se no próximo capítulo a apresentação e 

discussão dos resultados. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

É testada, ao longo deste capítulo, a hipótese de que os segmentos industriais 

energointensivos nacionais serão diferentemente afetados, em termos de sua 

competitividade, pela meta estabelecida para redução das emissões de GEE. Ademais, 

não necessariamente os segmentos que mais emitem, em termos absolutos, serão os 

mais afetados, pois: i) sua pujança econômica, refletida através do valor adicionado pela 

atividade produtiva, permitirá que o custo carbono, independentemente de quão ousada 

for a meta redução de emissões, seja absorvido; ii) ainda que o custo carbono seja 

representativo dentro da estrutura de custos do segmento, este poderá ser dissipado no 

caso do segmento integrar atividades a montante, no caso destes não possuírem metas 

de redução de emissões. Finalmente, mesmo que um segmento seja significativamente 

impactado pelo custo carbono, a perda de competitividade só se fará presente se o 

mesmo for dependente, em sua estrutura produtiva, da importação de matérias-primas, e 

na composição de suas receitas, da exportação de bens e serviços.   

 Para testar esse conjunto de hipóteses, inicialmente são apresentados os 

resultados relativos ao ano-base de 2008, no que se refere à modelagem econômica e 

energética. Trata-se, portanto, de sintetizar os principais agregados econômicos, 

consumo de energia e emissões para os segmentos industriais analisados. Em seguida, 

tem-se a descrição da evolução destes agregados no período 2012-2030, ora sintetizados 

quinquenalmente nos anos de 2015, 2020, 2025 e 2030. Assim, é avaliado o impacto 

econômico de uma meta de redução das emissões, que vigoraria a partir de 2015, e que 

objetiva atingir, em 2030, o mesmo nível de liberações de GEE observado setorialmente 

em 2008. Finalmente, partindo da linha de base dos impactos desta política, testa-se a 

eficácia de duas políticas amenizatórias recorrentemente aplicadas para absorver o custo 

carbono: i) a distribuição gratuita de permissões de emissões, ii) a concessão de 

incentivos fiscais para a realização de investimentos em tecnologias de baixo carbono. 

 

6.1 Panorama econômico e energético dos segmentos industriais energointensivos 

do Brasil em 2008 

O setor terciário da economia brasileira (comércio e serviços) foi o que mais 

contribuiu, em 2008, para a composição do PIB, com 67% do total. Segundo 
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NAKABASHI et al. (2010) o crescimento da participação do setor terciário, ao longo da 

última década, no PIB do Brasil, revela um círculo virtuoso do crescimento, iniciado em 

meados da década de 1990 com o crescimento da indústria de transformação. Trata-se, 

portanto, de uma tendência consolidada pelo poder de encadeamento que a indústria 

exerce sobre o setor comercial e de serviços, além dos próprios segmentos industriais. 

Em suma, tem-se revelado uma perda de importância da indústria e ganho no 

setor terciário. Isto, segundo o IEDI (2011) é preocupante, pois se tratam de segmentos 

com baixa capacidade de inovação, de aumento de produtividade e de economias de 

escala dinâmicas, além de apresentar reduzido grau de encadeamento com os demais 

segmentos da economia. Mais do que isso, a indústria tem perdido participação na 

composição do valor adicionado da economia nacional. No período 1972/1980, a 

indústria de transformação respondia por 30% do valor adicionado total; em 2008, esse 

percentual baixou para 25%. A indústria brasileira também vem perdendo posições no 

âmbito mundial. Sua participação no valor adicionado da indústria de transformação 

mundial, que chegou a superar 3% no início dos anos 1980, caiu para 2,3% em 2008. 

Segundo NAKABASHI et al. (2010), embora essa queda, assim como a redução da 

participação da indústria de transformação brasileira no PIB do país, constitua sintoma 

de empobrecimento relativo da industrialização (ou sintoma de desindustrialização 

relativa), o setor industrial brasileiro ainda mantém certa expressão em nível mundial. 

Este é expresso, sobretudo, pela inserção dos segmentos primário e secundário 

no comércio internacional. A indústria extrativo-mineral e de transformação tem 

destacado papel na balança comercial, sobretudo no que se refere às exportações, 

representando aproximadamente 65% do total em 2008. Ou seja, a indústria tem 

desempenhado papel relevante na acumulação de reservas internacionais, que são 

relevantes para o controle da inflação via política monetária. Todavia deve-se destacar 

que a estabilidade econômica ainda não tem permitido à indústria, salvo exceções, 

investir em produtos de maior valor agregado. Isto é revelado, segundo o IEDI (2011), 

pela composição da pauta de exportações. Nos últimos 10 anos, cerca de 52% dos 

produtos exportados pela indústria possuem baixa intensidade tecnológica, ou seja, 

possuem baixo valor agregado. 
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Figura 38: Síntese dos principais agregados econômicos e participação por setor na sua 

composição em 2008. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ainda que o crescimento do PIB na indústria de transformação venha “puxando 

para baixo” a evolução da indústria como um todo, a participação em alguns segmentos 

vem crescendo. Este é o caso dos segmentos da indústria extrativo-mineral, e dos 

segmentos de alimentos e bebidas e de metalurgia (ferro-gusa e aço, ferroligas e metais 

não ferrosos). Ademais, também tem sido destacado o crescimento de outros segmentos 

industriais energointensivos acima da média nacional, à exceção do segmento têxtil. 

Estes representaram no ano de 2008, 25% do valor bruto da produção; 13% do PIB e do 

valor adicionado; e 46% das exportações (Tabela 61).  

Deve-se destacar a pequena participação do valor adicionado bruto sobre o valor 

bruto da produção (2%) no segmento de refino de petróleo. Como o petróleo é a 
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principal matéria-prima do refino, o aumento no consumo intermediário do setor, em 

detrimento à queda no valor adicionado bruto, revela um aumento de custos decorrente, 

em especial, do preço médio do petróleo em 2008 (cerca de 70% do custo total do setor 

advém da aquisição de petróleo)67. Todavia, entre os anos de 2009 e 2011, o preço do 

petróleo voltou a cair, levando a uma queda no custo do refino, consequentemente, 

havendo uma recuperação no valor adicionado no segmento. Por esse motivo, 

consideraram-se taxas diferenciadas de crescimento do valor adicionado na atividade no 

período 2009-2012, replicando a participação média observada na década de 2000 de 

0,4% sobre o valor adicionado bruto na indústria nacional (IBGE, 2012). 

 

Tabela 61: Discriminação dos principais agregados econômicos por segmentos 

industriais energointensivos em 2008. 

Setores 
Produção PIB VAD Exportação Importação 

R$ milhões R$ milhões R$ milhões R$ milhões R$ milhões 

Alimentos e bebidas 344.690 74.233 57.925 47.497 9.377 

Cerâmicaa 36.287 14.925 12.918 2.540 2.627 

Cimento 10.030 3.031 2.422 94 793 

Extrativo mineral 56.203 30.471 28.336 29.412 2.735 

Ferro-gusa e açob 90.341 30.352 26.425 19.969 9.161 

Ferroligasc 15.943 5.356 4.663 3.524 1.617 

Metais Não Ferrosos 37.291 10.829 8.960 11.719 4.458 

Outras Indústrias 327.660 121.314 103.220 33.879 26.184 

Papel e Celulose 47.362 16.442 13.800 9.593 3.200 

Químico 213.141 59.587 48.548 15.343 29.422 

Refino de Petróleo 154.021 11.128 3.294 13.341 30.745 

Têxtil 41.138 17.239 15.506 2.970 2.785 

Total Indústria Energointensiva 1.374.107 394.906 326.017 189.880 123.103 

Demais Setores da Economia 3.934.515 2.636.958 2.254.093 224.415 285.431 

Total 5.308.622 3.031.864 2.580.110 414.295 408.534 

a Corresponde a 90% do setor de Outros produtos minerais não-metálicos 

b Corresponde a 85% do setor de Fabricação de aço e derivados 

c Corresponde a 15% do setor de Fabricação de aço e derivados 

Fonte: Elaboração própria. 

 

                                                 
67 De fato trata-se de um aumento sustentado nos preços do petróleo no período compreendido entre 
janeiro de 2002 e julho de 2008, no qual o preço do Brent cresceu 584% em valores nominais, passando 
de US$ 19,42/barril para US$ 132,72/barril. Esse incremento nos preços é particularmente alto no ano de 
2008, no qual o barril de Brent alcançou, em 11 de julho de 2008, um pico de cotação diária de US$ 
143,9/barril (EPE, 2008). Por esse motivo, no mesmo período, o valor adicionado pelo segmento caiu 
aproximadamente de 25% (IBGE, 2008 e 2012a). 
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Também a partir de dados da matriz insumo-produto do Brasil, atualizada para 

2008, foram obtidos os índices de ligação RH, os quais permitiram identificar, pelo 

conceito restrito, que os segmentos de alimentos e bebidas, extrativo mineral 

(mineração), ferro-gusa e aço, ferroligas, papel e celulose, químico, refino de petróleo e 

têxtil são setores-chave para a economia brasileira (Figura 39). Mais do que isso, se for 

desconsiderada essa restrição, verifica-se que os demais segmentos energointensivos 

analisados neste estudo (cerâmica, cimento, metalurgia de metais não ferrosos e outras 

indústrias) também se constituem de segmentos-chave, uma vez que demandam 

significativamente insumos de outros setores, ou seja, possuem índice de ligação para 

trás maior que 1.  

Em função disso, se aceita que o primeiro grupo de segmentos tem como 

característica a recepção e a transmissão de impactos do custo carbono para outras 

atividades, enquanto o segundo grupo mais recebe do que transmite o impacto. Por 

exemplo, o segmento de ferro-gusa e aço possui forte encadeamento com a atividade 

extrativo mineral e com o segmento energético, dos quais demanda matérias-primas e 

energia; e com os segmentos automobilísticos e de produtos de metal, entre outros, para 

os quais oferta ferro e aço (SIMÕES e BAJAY, 2010a). Trata-se do segundo maior 

demandante de energia entre os segmentos energointensivos analisados, consumindo, 

em especial, eletricidade, gás natural, outras fontes secundárias de petróleo e óleo 

combustível (EPE, 2012b). Dadas essas características, em conjunto ao estabelecimento 

de metas sobre o segmento extrativo mineral e de refino, dos quais demanda insumos, 

deve-se esperar que uma política carbono restritiva leve a um incremento nos custos de 

produção. Ademais, em parte tal incremento nos custos de produção será transmitido 

aos preços dos produtos comercializados com os segmentos demandantes 

(especialmente automobilístico e de produtos de metal, destino de 51% das vendas do 

segmento em 2008). Neste caso, portanto, mais do que o impacto direto do custo 

carbono sobre a atividade, será relevante o impacto que será transmitido para os 

segmentos à jusante da produção de ferro-gusa e aço. 
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Figura 39: Índices Rasmussen-Hirschman (RH) para os setores econômicos brasileiros, 

2008. 

Fonte: Elaboração própria. 

Todavia, mesmo um incremento significativo nos custos de produção pode não 

ser traduzido em perda de competitividade. Conforme se pode verificar junto à Figura 

40, em especial as atividades extrativo-mineral, de metais não ferrosos, de ferro-gusa e 

aço, de ferroligas e de papel e celulose são voltadas ao mercado externo, portanto, mais 

vulneráveis à perda de competitividade, no comércio internacional, perante países com 

política climática mais leniente. Na média, os segmentos industriais analisados são mais 

voltados à demanda externa do que os demais segmentos da economia brasileira. Isto é 

explicado, sobretudo, pelo peso do setor terciário (comércio e serviços) na contribuição 

média das exportações dos demais setores da economia, que é voltado à demanda 

interna. 
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Figura 40: Valor das exportações por unidade de produção para os setores econômicos 

brasileiros, 2008. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Todavia, segundo WANG et al. (2011), setores com intensidade de importações 

e de exportações maiores do que 10% (indicador 0,1) seriam vulneráveis à perda de 

competitividade no comércio internacional em face da imposição de um custo carbono 

ao nível doméstico. Neste contexto, grande parte dos segmentos energointensivos 

analisados seriam vulneráveis, quais sejam: a) alimentos e bebidas; b) extrativo mineral; 

c) ferro-gusa e aço; d) ferroligas; e) metalurgia de metais não ferrosos; f) celulose e 

papel; g) outras indústrias; h) químico; e i) refino de petróleo (Tabela 62 e Figura 41).  

Para examinar a intensidade das importações é necessário diferenciar as 

características de cada setor produtivo. Segmentos com mais alta intensidade são 

frequentemente compostos por atividades que envolvem a produção de insumo, 

incluindo minérios, metais, derivados de petróleo, química básica, entre outros. Para os 

segmentos que têm minérios e metais como insumos, a lucratividade, no curto prazo, 

seria pouco afetada, na medida em que grande parte das suas transações é realizada com 

o mercado internacional através de contratos, cujos prazos, em geral, não são superiores 

do que 1 ano e que pré-determinam preços e quantidade (IAI, 2008). Sobretudo, a 

vulnerabilidade seria observada a partir da renegociação dos contratos, os quais 

abrangeriam o custo carbono, consequentemente, os levando a buscar, em maior 
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medida, fornecedores substitutos de matérias-primas, e em menor medida, bens 

substitutos no mercado. No caso do setor químico, a imposição de um custo carbono, 

aliada a sua alta intensidade de importações, pode potencialmente levar à substituição 

da demanda doméstica por internacional, consequentemente, aumentando ainda mais as 

importações do setor. Esta analogia também pode ser aplicada aos demais segmentos do 

setor primário, para os quais a importação é fonte relevante de obtenção de insumos. 

Nestes casos, o aumento do custo dos insumos, em face do custo carbono, ao nível 

doméstico, ampliaria as importações, levando no curto prazo a problemas na balança 

comercial, e no longo prazo à deterioração das cadeias fornecedoras de matérias-primas. 

Finalmente, no caso dos segmentos produtores de bens de consumo duráveis e não 

duráveis, semelhante conclusão poderia ser aplicada, porém, em muitos casos, em face 

da transmissão do custo carbono para os preços dos insumos obtidos de segmentos do 

setor primário. Logo, também neste caso, seriam ampliadas as importações, o que 

ampliaria o impacto de perda de competitividade junto aos segmentos fornecedores de 

matérias-primas, tais como derivados de petróleo, metais, minérios e químico. 

No caso da intensidade das exportações, o setor extrativo mineral se caracteriza 

como o mais direcionado ao comércio internacional, seguido pelos segmentos de 

metais, papel e celulose, alimentos e bebidas, outras indústrias e refino de petróleo. Para 

todos esses segmentos a adoção de uma política climática potencializa a perda de 

competitividade no mercado internacional, sobretudo, frente aos países não adotantes de 

carbono-restrições. Para tanto, se exigiria a reordenação da oferta para o âmbito 

doméstico, e, em não havendo, capacidade total de absorção, seria necessária a adoção 

de medidas de proteção à competitividade.  
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Tabela 62: Indicadores de intensidade das exportações (EXI) e das importações (IMI) 

médios e por segmentos da economia brasileira, 2008. 

Indicadores de Intensidade Exportações Importações 

Alimentos e Bebidas 0,15 0,03 

Cerâmica 0,07 0,07 

Cimento 0,01 0,07 

Extrativo Mineral 1,20 0,09 

Ferro-gusa e Aço 0,25 0,12 

Ferroligas 0,25 0,12 

Metalurgia de Metais Não Ferrosos 0,39 0,15 

Outras Indústrias 0,11 0,08 

Papel e Celulose 0,23 0,08 

Químico 0,07 0,12 

Refino de Petróleo 0,10 0,18 

Têxtil 0,07 0,07 

Média dos Segmentos Analisados 0,24 0,10 

Média dos Demais Setores 0,02 0,04 

Média da Economia 0,13 0,07 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Figura 41: Indicadores de intensidade das exportações (EXI) e das importações (IMI) 

para os setores econômicos brasileiros, 2008. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Entre os principais parceiros comerciais dos segmentos vulneráveis ao comércio 

internacional, tem-se a forte presença da China. Trata-se do principal destino das 

exportações do segmento extrativo mineral, ferro-gusa e aço, metais não ferrosos e de 

papel e celulose. Mais do que isso, a China importa produtos minerais e de metalurgia 

(metais e não ferrosos) do Brasil, sobretudo, com intuito do beneficiamento (agregação 

de valor), sendo por isso um dos principais produtores e exportadores de bens de maior 

valor adicionado nos segmentos (CNI, 2010). Logo, na medida em que a China sinaliza 

que não deverá adotar, antes de 2020, uma meta mandatória de redução das emissões 

(BRENNER et al., 2007, FAN et al., 2009, JIANG et al., 2009, SU, 2009, WANG et 

al., 2011), seria premente a perda de mercado dos segmentos nacionais. O segmento de 

ferro-gusa e de metais não ferrosos também tem a China como principal fonte de 

importações. Logo, o aumento do custo dos insumos ao nível doméstico poderia dar 

lugar ao aumento das importações da China, país que teria uma política climática 

hipoteticamente mais leniente, logo um menor ou nenhum custo carbono. Os demais 

setores, salvo exceções, tem nos EUA um importante parceiro, o qual abandonou o 

plano de adoção, no curto prazo, de metas mandatórias de emissões (UNFCCC, 2012b). 

De fato, somente os segmentos de alimentos e bebidas e de ferroligas estariam 

relativamente protegidos, pois tem como principais parceiros comerciais países com 

políticas climáticas mais restritivas. 
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Tabela 63: Principais parceiros comerciais dos setores industriais do Brasil, 2008. 

Setores 
Principais players 

de exportação 

% das 
exportações 

totais 

Principais players 
de importação 

% das 
importações 

totais 

Alimentos e 
bebidas 

Alemanha 10,9 Reino Unido 21,2 
Holanda 8,1 Argentina 13,1 
Rússia 6,4 França 8,7 

Cerâmica 
EUA 18,3 Alemanha 8,5 

Paraguai 10,2 EUA 6,6 
Argentina 8,2 Bélgica 4,2 

Cimento 
China 14,2 EUA  14,3 
EUA 11,8 Canadá 13,7 

Canadá 6,5 Marrocos 11,3 

Extrativo 
mineral 

China 55,5 Chile  86,1 
Japão 8,7 Peru 8,0 

Alemanha 4,6 Portugal 4,8 

Ferro-gusa e 
aço 

China 15,5 China 15,6 
EUA 14,2 Coréia do Sul 7,9 

Coréia do Sul 8,5 EUA 7,2 

Ferroligas 
Japão 23,3 Alemanha 22,0 
EUA 16,3 EUA 19,1 

Bélgica 9,2 China 9,3 

Metais não 
ferrosos 

China 47,2 China 38,9 
Argentina 13,6 Chile  36,0 

EUA 11,1 Peru 14,6 

Papel e celulose 
China 33,1 Canadá 15,6 
EUA 15,9 EUA 14,3 

Holanda 13,7 Finlândia 8,8 

Química 
EUA 23,1 EUA 21,0 

Argentina 12,7 China 16,1 
Holanda 11,6 Alemanha 12,7 

Refino de 
petróleo 

Antilhas Holandesas 17,6 EUA 22,3 
Cingapura 9,6 Argentina 20,2 

EUA 6,0 Argélia 10,2 

Têxtil 
Indonésia  20,1 China 33,3 

Coréia do Sul 15,7 EUA 19,7 
China 7,7 Alemanha 15,7 

Outras 
Indústrias 

Argentina 30,2 EUA 20,9 
EUA 18,1 China 18,9 

México 8,4 México 14,7 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de MDIC (2011). 

 

A análise da estrutura econômico-produtiva dos segmentos energointensivos do 

Brasil também foi permitida através da obtenção dos multiplicadores setoriais da 

produção, renda e emprego. Além disso, estes multiplicadores, à exceção do 

multiplicador de produção, serão aplicados a posteriori para avaliar o impacto do custo 

carbono sobre a geração de renda e emprego nos segmentos industriais 

energointensivos.  

O multiplicador da produção, no caso específico dos segmentos industriais 

analisados, foi de 2,10, indicando que o aumento de 1 unidade monetária na demanda 

final destes setores acarreta um aumento de 2,1 unidades monetárias no produto da 

economia brasileira. Neste contexto, destacam-se os segmentos de alimentos e bebidas e 

de refino de petróleo com os maiores multiplicadores de produção, quais sejam de 2,45 



245 
 

e 2,35 (Figura 42). Mais do que isso, o multiplicador médio destes segmentos é superior 

à média dos demais setores, e até mesmo à média nacional, o que indica, similarmente 

ao revelado pelo índice RH, tratar-se de segmentos-chave para a economia brasileira. 

 

 

Figura 42: Multiplicadores de produção para os setores econômicos brasileiros, 2008. 

Fonte: Fonte: Elaboração própria. 

Para o ano de 2008, o multiplicador de renda médio para os segmentos 

industriais analisados foi de 2,49 (Figura 43). Isto indica que para cada unidade 

monetária adicionada à demanda final tem-se um aumento de aproximadamente 2,5 

unidades monetárias na renda. Deve-se destacar a pujança do setor de alimentos e 

bebidas, seguido pelo setor de ferro-gusa e aço e de ferroligas, para os quais os 

multiplicadores se situam, respectivamente, em torno de 3,5, 3,0 e 3,0. Tal fato, 

inclusive, leva a que a média dos multiplicadores de renda dos segmentos industriais 

seja superior à média da economia nacional.  
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Figura 43: Multiplicadores da renda para os setores econômicos brasileiros, 2008. 

Fonte: Elaboração própria. 

No que se refere à geração de empregos na economia brasileira, em 2008, 

constata-se que o setor de serviços foi o mais intensivo em mão-de-obra (53%), seguido 

pelo setor agropecuário (18%), comercial (16%) e pela indústria extrativo-mineral e de 

transformação (13%). Os segmentos industriais energointensivos são representativos do 

pessoal ocupado em toda a indústria, perfazendo 84% do total em 2008. 

 

Tabela 64: Pessoal ocupado nos diferentes setores/segmentos da economia brasileira 

em 2008. 

Setores/Segmentos Pessoal ocupado 
Agropecuária 17.118.949 

Indústria Extrativa Mineral 294.555 
Indústria de Transformação 12.520.285 

Alimentos e bebidas 2.340.983 
Cerâmica 313.723 
Cimento 17.521 

Extrativo mineral (Exclusive petróleo e gás natural) 235.756 
Ferro-gusa e aço 114.111 

Ferroligas 20.137 
Metalurgia de metais não ferrosos 123.784 

Outras indústrias 5.848.830 
Papel e celulose 206.913 

Químico 502.277 
Refino de petróleo 23.907 

Têxtil 987.309 
Outros não discriminados 1.785.034 

Comércio 15.525.395 
Serviços 50.773.425 

Total 96.232.609 

Fonte: Elaboração própria. 
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Em seguida, foram obtidos os multiplicadores de empregos diretos e indiretos. A 

interpretação dos resultados expostos junto à Figura 44 pode ser realizada em termos de 

unidades monetárias. Neste caso, dado que a unidade monetária das tabelas insumo-

produto é milhões de reais (R$), os multiplicadores quantificam o número de empregos 

gerados, direta e indiretamente, quando há um choque de 1 milhão de reais adicionais na 

demanda final de cada segmento da economia. 

Destacam-se os potenciais de geração de empregos indiretos dos segmentos de 

alimentos e bebidas e têxtil, que tradicionalmente possuem grande capacidade de 

geração de empregos à montante e à jusante nas suas cadeias produtivas. Sobretudo, o 

segmento alimentício gera empregos indiretos nos segmentos da agroindústria e no setor 

comercial. Por sua vez, o setor têxtil tem relevante potencial de geração indireta de 

emprego junto aos demais elos da cadeia têxtil (artigos de vestuário, artefatos de couro e 

calçados), bem como sobre o segmento comercial (DIEESE, 2008).  

Todavia, o maior potencial de geração de empregos ocasionado pelo incremento 

à demanda final encontra-se em outros segmentos da economia, sobretudo, em setores 

trabalho-intensivos, como é o caso dos setores comercial, da construção civil e de 

serviços (IBGE, 2012). Logo, é de se esperar que uma política carbono-restritiva 

impacte estes segmentos, sobretudo, indiretamente, com um menor potencial de perda 

de empregos localizado junto aos setores abrangidos pela meta de emissão de GEE. 

 

 

Figura 44: Geração de empregos (diretos e indiretos) por milhão de reais adicionados à 

demanda final nos setores econômicos brasileiros, 2008. 

Fonte: Fonte: Elaboração própria. 
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O segmento refino possui o maior multiplicador de empregos (60,8), dado seu 

forte poder de encadeamento com os demais setores da economia. Isto pôde ser 

observado pelo índice RH, que é o maior entre todos os setores econômicos do Brasil 

(Figura 39). De fato, grande parte das atividades produtivas é dependente de 

combustíveis líquidos e da nafta como fonte energética de processo. Isto leva a que o 

efeito de uma meta de restrição de emissões de GEE sobre o setor de refino, que 

impacta seus custos e, consequentemente, sua demanda final, tenha significativo 

potencial de redução de empregos sobre os demais setores da economia. 

Hipoteticamente, ao aumentar seus custos de produção, o setor de refino, ceteris 

paribus, repassa parte do impacto aos segmentos demandantes de derivados, que assim, 

sob a ameaça de perda de lucratividade, reduzem, entre outros custos, o custo do fator 

trabalho. 

Em relação aos multiplicadores de emprego nota-se ainda que o multiplicador 

médio dos segmentos industriais analisados, excetuando-se o segmento de refino de 

petróleo, é semelhante ao observado para os demais segmentos da economia brasileira. 

O multiplicador médio de emprego das atividades industriais energointensivas foi de 

10,0 e 5,4, respectivamente, com e sem o setor de refino. Isto significa que, para um 

aumento de um milhão de reais da demanda final, os setores energointensivos 

necessitaria 10,0 e 5,4 vezes o número de pessoas empregadas. 

 

 

Figura 45: Multiplicadores de empregos para os setores econômicos brasileiros, 2008. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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No que se refere à caracterização energética e das emissões, obtida através da 

modelagem energética, constata-se que o consumo final de energia foi de 88,4 milhões 

de tEP. Com relação ao ano de 2007, tem-se um crescimento de apenas 0,6%, o que 

reflete tanto a recessão econômica iniciada naquele ano, quanto a eficientização de 

processos na indústria. Portanto, constitui-se de uma exceção com relação à tendência 

observada ao longo da década de 2000, que foi também observada em 2009, quando o 

consumo final de energia caiu cerca de 7% em relação a 2008. Na média, ao longo da 

última década o consumo de energia cresceu cerca de 4% ao ano. 

Os principais energéticos consumidos na indústria foram: eletricidade (19,7%), 

bagaço de cana (17,4%), outras fontes secundárias de petróleo (11,9%) e gás natural 

(10,6%). Destaca-se o crescimento da participação do gás natural na matriz energética 

da indústria, em substituição do óleo combustível.  

 

 

Figura 46: Participação percentual das diferentes fontes de energia no consumo 

energético total dos segmentos industriais analisados em 2008. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 O segmento de alimento e bebidas mantém-se como o principal consumidor de 

energia, seguido pelo segmento de ferro-gusa e aço, papel e celulose e químico (Figura 

47).  
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Figura 47: Participação dos segmentos industriais analisados no consumo energético 

total em 2008. 

Fonte: Elaboração própria. 

No que se refere às emissões, optou-se por incluir as emissões de processo 

somente para o segmento cimenteiro, com intuito de verificar o impacto do processo 

produtivo sobre as emissões totais, vis-à-vis, sobre o impacto em termos de 

competitividade frente a uma política de redução das emissões. Considerando uma 

produção do clínquer de 36 milhões de toneladas em 2008, com um fator de emissão de 

0,52 tCO2/t de clínquer, a atividade cimenteira passaria a ser a segunda mais relevante 

em termos da participação nas emissões totais, passando de 5,8% em 2007, para 17% 

em 2008 (Figura 9 e Figura 48). Excluindo-se as emissões do processo de 

clinquerização, a emissão do segmento cimenteiro representaria cerca de 6,5% do total 

(Figura 49). Para este caso fica evidente o impacto que as emissões de processo pode ter 

sobre as emissões totais de uma atividade produtiva.  

No caso da atividade siderúrgica, a queda na emissão relativa decorre da queda 

no nível de produção do setor, que estabilizou o consumo de energia em 2008, bem 

como do aumento da participação do segmento cimenteiro nas emissões totais. Por sua 

vez, na atividade química, além do efeito da contabilização das emissões de processo no 

segmento cimenteiro, tem-se uma sensível queda no consumo de energia (6% com 

relação a 2007), vis-à-vis, nas emissões decorrentes da queima de combustíveis fósseis. 

Mais do que isso, uma crescente inserção do gás natural em detrimento ao uso do óleo 
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combustível na geração de calor de processo. A primeira tendência representa um 

menor uso do parque industrial instalado devido à retração da demanda internacional em 

2008, e a segunda resulta em uma queda nas emissões em face da queima de um 

combustível com menor fator de emissão (-25%). 

 

 

Figura 48: Participação percentual dos segmentos industriais nas emissões de CO2 em 

2008 (inclusive emissões de processo de clinquerização – cimento). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Figura 49: Participação percentual dos segmentos industriais nas emissões de CO2 em 

2008. 

Fonte: Elaboração própria. 
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As emissões de maior peso foram as provenientes da queima dos derivados de 

petróleo, com 39%, seguidas das emissões do coqueamento do carvão mineral - 22,0%, 

conforme mostrado na Tabela 65. Com relação a 2007 (Tabela 17), tem-se uma 

substituição de parte do consumo de derivados do petróleo por outras fontes, em 

especial gás natural (queda de 1% da participação). No caso do segmento cimenteiro, 

tem-se uma queda no consumo de carvão metalúrgico, e no segmento extrativo mineral, 

uma queda no consumo de óleo combustível com aumento significativo do consumo de 

gás natural. Neste caso, desconsideram-se as emissões provenientes do processo de 

clinquerização. Finalmente, no segmento de metais não ferrosos tem-se um aumento do 

consumo de gás natural e eletricidade em detrimento do uso de carvão metalúrgico, óleo 

combustível e GLP. 

 

Tabela 65: Estimativa das emissões de CO2 setorial e por fonte energética no ano de 

2008 (mil toneladas) 

Gás 
Natural 

Carvão 
Vapor 

Carvão 
Metalúrgico 

Derivados 
de 

Petróleo 

Coque 
de 

Carvão 
Mineral 

Eletricidade Total 

Setor Industrial 23.389 1.479 14.590 57.758 32.735 19.075 149.026 

Alimentos e bebidas 1.456 153 - 2.151 - 2.170 5.930 

Cerâmica 2.521 38 - 2.164 - 326 5.049 

Cimento 64 105 153 8.447 306 449 9.524 

Extrativo mineral 1.066 - 2.758 3.218 409 1.060 8.511 

Ferro-gusa e aço 2.899 - 11.110 5.826 30.711 1.750 52.296 

Ferroligas 4 - - 696 580 821 2.101 

Metais não ferrosos 1.690 - 158 5.822 729 3.679 12.078 

Outras indústrias 3.567 458 411 3.050 - 3.800 11.286 

Papel e celulose 1.274 338 - 1.808 - 1.670 5.090 

Químico 5.816 387 - 8.427 - 2.078 16.708 

Refino  2.226 - - 15.753 - 536 18.515 

Têxtil 806 - - 396 - 736 1.938 

Participação (%) 15,7 1,0 9,8 38,7 22,0 12,8 100,0 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Perante a caracterização econômica e energética para os diferentes segmentos 

industriais energointensivos, no ano-base de 2008, se passa a descrever a evolução dos 

mesmos agregados para o período 2012-2030.   
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6.2 Evolução econômico-energética nos segmentos industriais energointensivos 

do Brasil no período 2012-2030 

A projeção dos indicadores econômicos, energéticos e das emissões, expostos 

nesta subseção, deriva da modelagem descrita junto à seção metodológica desta Tese. 

Objetiva-se descrever a linha de base sobre a qual se analisarão os impactos decorrentes 

da imposição de uma meta de redução de emissões, no período 2015-2030, para/sobre 

os segmentos industriais energointensivos do Brasil. A inclusão dos demais setores na 

projeção econômica (agropecuária, comércio e serviços) decorre da necessidade de 

equilibrar a matriz insumo-produto nacional. 

A evolução dos principais agregados macroeconômicos da economia brasileira, 

entre 2009 e 2030, está intimamente relacionada com as taxas de crescimento do valor 

adicionado (VA) consideradas junto à Tabela 50. Na medida em que se consideraram 

taxas diferenciadas de evolução do VA, no período 2013-2020, sobretudo para os 

segmentos de extração e produção de petróleo (setor extrativo-mineral), siderurgia e de 

refino de petróleo (indústria de transformação), observar-se-ia um aumento na 

participação total dos setores primário e secundário perante o PIB nacional. No caso, a 

participação do PIB dos setores da indústria extrativo-mineral e de transformação sobre 

o PIB total do Brasil passaria de 27,6%, em 2012, para 29,2% em 2020 (Figura 50).  

Portanto, assistir-se-ia um novo movimento de industrialização no período, 

inflexionando a tendência observada nas décadas de 1970, 1980, 1990 e 2000 (EPE, 

2012a). Por um lado, este cenário revela o crescimento da estrutura de extração e 

produção de petróleo offshore68, e a realização de investimentos para a conversão desse 

óleo junto a refinarias. Exemplo disso é a expansão do parque de refino no Brasil, 

estimando-se a entrada em operação até 2015 de quatro novas refinarias da Petrobras 

(RENEST, COMPERJ e duas refinarias Premium na região nordeste) (PETROBRAS, 

2011). Por outro lado destaca a ampliação do parque siderúrgico nacional, que decorre 

tanto da previsão otimista de crescimento da demanda internacional por aço e ferroligas 

pré-crise de 2008 (IISI, 2008), quanto do incremento que se tem observado na demanda 

interna por metais em face do aquecimento observado, sobretudo, no segmento 

automobilístico e da construção civil (IPEA, 2008). 

                                                 
68 Estimam-se investimentos em E&P de aproximadamente US$ 110 bilhões, e em refino de US$ 70 
bilhões no período 2011-2015 (PETROBRAS, 2011). 
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No período de 2021 a 2030 ter-se-ia o avanço do segmento terciário (comércio e 

serviços) em face do poder de encadeamento exercido pelos segmentos industriais. De 

fato, haveria um aumento na participação do setor terciário perante o PIB total (65,6% 

em 2020 para 67,9% em 2030) em detrimento da participação dos segmentos industriais 

sobre o PIB total no mesmo período (29,2% em 2020 para 27,2% em 2030) (Figura 50)  

 

 

Figura 50: Evolução da participação setorial no PIB em anos selecionados 

(2008/2012/2015/2020/2025/2030). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ainda, perante a projeção da matriz insumo-produto brasileira, ano-base 2008, 

para o período 2009-2030, pôde-se verificar como evoluirão os diferentes agregados 

macroeconômicos do país entre 2012 e 2030. Projeta-se, para a indústria 

energointensiva, um crescimento total no valor bruto da produção, no PIB e no valor 

adicionado de aproximadamente 121% neste período (Tabela 66, Tabela 67 e Tabela 

68). Os valores expressos em US$ encontram-se junto ao Anexo J. 
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Tabela 66: Evolução do valor bruto da produção (R$ milhões) em segmentos 

industriais energointensivos e nos demais setores da economia brasileira em anos 

selecionados. 

Setores 
Valor Bruto da Produção (R$ milhões) 

2012 2015 2020 2025 2030 

Alimentos e bebidas 393.985 448.155 565.631 678.311 809.472 

Cerâmica 42.753 48.977 62.959 77.294 94.012 

Cimento 11.849 13.590 17.554 21.524 26.107 

Extrativo mineral 67.215 79.536 107.833 138.885 170.562 

Ferro-gusa e aço 105.772 122.323 159.865 198.630 237.436 

Ferroligas 18.666 21.586 28.211 35.052 41.900 

Metais Não Ferrosos 43.269 49.886 64.717 79.205 93.715 

Outras Indústrias 379.328 437.646 567.392 699.690 861.763 

Papel e Celulose 54.766 62.715 79.927 96.833 117.018 

Químico 245.055 280.851 358.464 432.577 518.062 

Refino de Petróleo 179.620 207.243 267.374 334.726 420.686 

Têxtil 47.229 53.771 67.816 82.536 100.524 

Total Indústria Energointensiva 1.589.506 1.826.278 2.347.743 2.875.264 3.491.258 

Demais Setores da Economia 4.626.780 5.219.539 6.417.683 7.999.163 10.382.735 

Total 6.216.286 7.045.818 8.765.426 10.874.427 13.873.993 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 67: Evolução do PIB (R$ milhões) em segmentos industriais energointensivos e 

nos demais setores da economia brasileira em anos selecionados. 

Setores 
Produto Interno Bruto (R$ milhões) 

2012 2015 2020 2025 2030 

Alimentos e bebidas 84.849 96.515 121.814 146.081 174.328 

Cerâmica 17.584 20.144 25.894 31.790 38.667 

Cimento 3.581 4.107 5.305 6.504 7.889 

Extrativo mineral 36.493 43.258 58.816 75.948 93.357 

Ferro-gusa e aço 35.536 41.097 53.710 66.734 79.772 

Ferroligas 6.271 7.252 9.478 11.777 14.077 

Metais Não Ferrosos 12.565 14.486 18.793 23.000 27.214 

Outras Indústrias 140.451 162.028 210.019 258.991 319.039 

Papel e Celulose 19.012 21.771 27.747 33.616 40.623 

Químico 68.277 78.343 100.143 120.394 143.462 

Refino de Petróleo 12.977 14.973 19.317 24.183 30.394 

Têxtil 19.792 22.533 28.419 34.588 42.125 

Total Indústria Energointensiva 457.388 526.507 679.456 833.606 1.010.947 

Demais Setores da Economia 3.098.915 3.492.517 4.279.565 5.340.794 6.966.528 

Total 3.556.303 4.019.025 4.959.021 6.174.399 7.977.475 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 68: Evolução do valor adicionado bruto (R$ milhões) em segmentos industriais 

energointensivos e nos demais setores da economia brasileira em anos selecionados. 

Setores 
Valor Adicionado Bruto (R$ milhões) 

2012 2015 2020 2025 2030 

Alimentos e bebidas 66.209 75.312 95.054 113.990 136.031 

Cerâmica 15.219 17.435 22.412 27.516 33.467 

Cimento 2.861 3.282 4.239 5.197 6.304 

Extrativo mineral 33.947 40.254 54.767 70.758 86.995 

Ferro-gusa e aço 30.938 35.779 46.760 58.099 69.450 

Ferroligas 5.460 6.314 8.252 10.253 12.256 

Metais Não Ferrosos 10.396 11.986 15.550 19.031 22.517 

Outras Indústrias 119.506 137.861 178.684 220.349 271.443 

Papel e Celulose 15.957 18.273 23.289 28.214 34.096 

Químico 55.579 63.793 81.579 97.977 116.595 

Refino de Petróleo 3.841 4.432 5.718 7.159 8.997 

Têxtil 17.802 20.268 25.562 31.110 37.890 

Total Indústria Energointensiva 377.716 434.991 561.866 689.653 836.042 

Demais Setores da Economia 2.650.010 2.983.627 3.645.639 4.554.679 5.964.898 

Total 3.027.727 3.418.618 4.207.504 5.244.332 6.800.940 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 No que se refere à balança comercial, se teria um crescimento na linha de base 

das exportações dos segmentos industriais energointensivos de cerca de 127%, e nas 

importações de aproximadamente 124% (Tabela 69 e Anexo J).  

De fato, a semelhança observada na evolução dos diferentes agregados 

macroeconômicos desconsidera movimentos disruptivos, por exemplo do ponto de vista 

tecnológico, os quais poderiam levar a crescimentos diferenciados entre os setores e os 

agregados macroeconômicos. Trata-se de uma limitação da análise insumo-produto 

adotada nesta Tese, a qual se utiliza de uma base estática de equilíbrio geral na qual, 

necessariamente, o equilíbrio das matrizes pressupõe uma evolução constante entre os 

agregados ao nível intersetorial. 

 



257 
 

Tabela 69: Evolução das exportações e importações (R$ milhões) em segmentos 

industriais energointensivos e nos demais setores da economia brasileira em anos 

selecionados. 

Setores 
Exportações (R$ milhões) 

2012 2015 2020 2025 2030 

Alimentos e bebidas 53.966 61.584 78.511 93.247 108.492 

Cerâmica 2.940 3.403 4.381 5.433 6.563 

Cimento 107 124 161 197 241 

Extrativo mineral 35.823 43.272 60.607 80.344 100.010 

Ferro-gusa e aço 23.239 27.288 36.430 46.495 53.797 

Ferroligas 4.101 4.816 6.429 8.205 9.494 

Metais Não Ferrosos 13.438 15.556 20.302 24.582 27.628 

Outras Indústrias 39.051 45.206 58.985 72.692 89.193 

Papel e Celulose 10.939 12.663 16.520 19.526 22.164 

Químico 17.191 19.958 26.055 30.500 34.467 

Refino de Petróleo 15.461 18.414 25.202 32.165 40.009 

Têxtil 3.357 3.776 4.655 5.528 6.468 

Total Indústria Energointensiva 219.612 256.061 338.237 418.913 498.527 

Setores 
Importações (R$ milhões) 

2012 2015 2020 2025 2030 

Alimentos e bebidas 10.718 12.191 15.387 18.452 22.020 

Cerâmica 3.095 3.546 4.558 5.596 6.806 

Cimento 937 1.075 1.389 1.703 2.065 

Extrativo mineral 3.253 3.824 5.126 6.535 7.995 

Ferro-gusa e aço 10.726 12.404 16.211 20.142 24.077 

Ferroligas 1.893 2.189 2.861 3.554 4.249 

Metais Não Ferrosos 5.172 5.963 7.736 9.468 11.203 

Outras Indústrias 30.313 34.974 45.345 55.924 68.888 

Papel e Celulose 3.700 4.237 5.400 6.542 7.905 

Químico 33.933 38.855 49.545 59.992 72.173 

Refino de Petróleo 35.854 41.368 53.371 66.816 83.974 

Têxtil 3.197 3.640 4.590 5.587 6.804 

Total Indústria Energointensiva 142.790 164.266 211.518 260.310 318.159 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como anteriormente destacado, o crescimento industrial se associa ao consumo 

de energia, que é demandada pelos diversos processos fabris (EPE, 2012b). Este 

passaria de aproximadamente 92 milhões de tEP em 2012, para 183 milhões de tEP em 

2030 (Figura 51), apresentando um aumento de 99% no período, ou de 3,8% em média 

ao ano. Portanto, constata-se que o crescimento no consumo de energia se daria a taxas 

inferiores ao crescimento médio da indústria energointensiva, que seria de 4,4% ao ano 

(Tabela 50). 
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De fato, se trata do efeito das premissas de eficientização energética, que 

pressupõem o aprendizado tecnológico junto aos diversos processos industriais, ora 

projetadas junto ao Balanço de Energia Útil – BEU 2005 (EPE, 2005). Em específico do 

impacto decorrente da implementação do potencial de redução, tanto no consumo de 

energia elétrica (Tabela 52), quanto da substituição por processos produtivos mais 

eficientes na indústria (Tabela 53).  

Observa-se, para o período 2012-2030, que somente os segmentos cimenteiro e 

de refino de petróleo apresentariam taxas médias de crescimento no consumo energético 

superiores ao crescimento da indústria, respectivamente, com taxas de 5,4% e 4,7%. Por 

sua vez, os segmentos de têxteis, ferroligas e de ferro-gusa apresentariam as menores 

taxas médias de crescimento no consumo energético, respectivamente, de 1,1%, 3,4% e 

3,7%. Á exceção do segmento têxtil, onde o pequeno aumento no consumo de energia é 

explicado pela retração produtiva em face da perda de competitividade (RANGEL et al., 

2010), tratam-se dos segmentos que apresentam, respectivamente, o maior potencial de 

redução no consumo de energia elétrica (ferroligas - Tabela 52) e de redução no 

consumo de energia em face da substituição de processos produtivos (ferro-gusa e aço - 

Tabela 53).   

 

 

Figura 51: Evolução do consumo total de energia nos segmentos industriais 

energointensivos no período 2012-2030. 

Fonte: Elaboração própria. 
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O crescimento do consumo de energia a taxas inferiores ao crescimento da 

produção reflete-se em uma queda da intensidade energética nos segmentos 

energointensivos industriais, no caso de 19,4% no período 2008-2030 (Tabela 70). 

Impende destacar que a intensidade energética, assim como intensidade de carbono, em 

unidades monetárias, medem a relação do consumo de energia e das emissões em CO2e 

pelo valor adicionado a preços básicos. Neste caso, a diferença com relação ao 

indicador medido pela razão entre consumo de energia e emissões em CO2e, pelo 

produto interno bruto, consiste dos valores relativos a impostos líquidos sobre produtos, 

que não devem ser contabilizados pelos indicadores de energo e carbonointensidade. 

Trata-se de evitar que uma eventual oneração de impostos seja compreendida como uma 

política aplicável com vistas à redução de intensidade de energia e de carbono da 

economia (SCHAEFFER et al., 2012).  

Refletindo as menores taxas de crescimento no consumo de energia, no período 

2012-2030, tem-se nos segmentos têxtil, ferro-gusa e aço e de ferroligas as maiores 

quedas na intensidade energética, respectivamente, de 50,9%, 40,8% e 36,5%. Por outro 

lado, os segmentos que apresentam o mais expressivo aumento no consumo de energia, 

no caso cimenteiro e refino de petróleo, tem a menor queda na intensidade de energia 

(Tabela 70).  

No segmento têxtil essa expressiva queda na intensidade energética denota, 

primeiramente, uma queda na dinâmica econômica do setor, que se reflete em menores 

taxas de crescimento do valor adicionado (Tabela 50). Mais do que isso, a continuidade 

no processo de melhoria na gestão de energia apontado por HENRIQUES JR. (2010) e 

SANT´ANA et al. (2010). Por sua vez, nos segmento de ferro-gusa e aço e de ferroligas 

revela uma retomada da introdução de melhorias tecnológicas, substituição de processos 

produtivos (por exemplo, introdução de um esquema de Alto-forno + Forno a oxigênio 

na produção de aço) e crescimento diferenciado do valor adicionado (HENRIQUES JR., 

2010, HENRIQUES JR. e DANTAS, 2012). 

 Em contrapartida, os segmentos cimenteiro e de refino de petróleo 

apresentariam menores quedas na intensidade energética por diferentes fatores. No 

segmento de cimento a queda no consumo específico se dá a taxas inferiores ao 

crescimento do valor adicionado, na medida em que com o incremento do processo de 

produção de clínquer por rota seca agrega-se valor à produção. À despeito da adoção de 

procedimentos e tecnologias mais eficientes para o processamento do petróleo, 

observar-se-á a permanência da tendência de aumento no consumo específico de energia 
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(consumo de energia por barril processado) ao longo dos anos (SZKLO, 2005). Este 

aumento no consumo específico de energia é apenas marginalmente sobrepujado pela 

taxa de agregação de valor no segmento. 

 

Tabela 70: Evolução da intensidade energética nos diferentes segmentos 

energointensivos da indústria nacional em anos selecionados. 

Intensidade Energética (tep/106 US$) 

Setores 2008 2012 2015 2020 2025 2030 % (2030-2008) 

Alimentos e bebidas 530 527 521 522 514 499 -6,2% 

Cerâmica 510 503 489 452 423 390 -23,5% 

Cimento 2.278 2.297 2.320 2.295 2.272 2.259 -0,8% 

Extrativo mineral 201 140 132 134 137 138 -31,2% 

Ferro-gusa e aço 1.099 740 678 679 684 650 -40,8% 

Ferroligas 619 475 442 421 399 393 -36,5% 

Metais não ferrosos 1.010 898 864 849 822 765 -24,2% 

Outras indústrias 106 101 98 98 96 92 -12,9% 

Papel e celulose 997 1.045 1.044 1.056 1.021 951 -4,6% 

Químico 221 188 180 183 178 168 -23,9% 

Refino de petróleo 974 950 932 961 955 942 -3,3% 

Têxtil 128 109 98 85 74 63 -50,9% 

Total 410 369 357 355 347 330 -19,4% 

 

 

Diferentemente do que foi observado entre as décadas de 1970 e 2000, haveria 

somente alterações marginais na matriz energética da indústria brasileira entre 2012 e 

2030. Consolida-se a participação da eletricidade como principal fonte de energia, com 

cerca de 20% do consumo total de energia, seguida pelo bagaço de cana (20%), outras 

fontes secundárias de petróleo (18%) e gás natural (10%) (Figura 52). 

 Trata-se de uma premissa conservadora, na medida em que pressupõe a 

conservação da participação do consumo, sobretudo, de fontes de energia de menor 

conteúdo de carbono (eletricidade, gás natural e bagaço de cana), as quais seriam 

preferenciais mediante a imposição de um custo carbono à indústria. Inclusive, esta 

premissa leva a que se pressuponha que os segmentos industriais energointensivos 

buscariam amenizar o impacto de uma política carbono-restritiva, exclusivamente, por 

meio de soluções tecnológicas que não promovessem a reconversão da base energética, 

predominantemente fóssil. Trata-se, portanto, de uma limitação de pesquisa.   

 

 



261 
 

 

Figura 52: Participação por fontes de energia no consumo total de energia da indústria 

energointensiva em 2012 e 2030. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Perante o consumo energético estimado para os segmentos industriais 

energointensivos do Brasil, no período 2012-2030, ocorreriam emissões de 

aproximadamente 147 milhões de tCO2e em 2012, e de 299 milhões de tCO2e em 2030 

(Figura 53). Apesar de não ser o setor que mais consome energia, o segmento de ferro-

gusa e aço seria o principal emissor, com cerca de 31% do total em todo o período 

(Tabela 71).  

De fato, a matriz energética de cada setor leva a que não necessariamente o setor 

mais intensivo no consumo de energia seja o maior emissor de GEE. Por exemplo, o 

segmento de alimentos e bebidas, que tem um consumo médio de energia, no período 

2012-2030, de 26% do total da indústria, seria apenas o oitavo maior emissor entre os 

doze segmentos analisados. Trata-se de um segmento que tem sua demanda energética 

(produtos da cana, com 75% do total) baseada em fontes que tem emissões líquidas de 
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carbono igual a zero (ODUM, 1983, IPCC, 1996). Por sua vez, o segmento de ferro-

gusa e aço, que é o segundo maior consumidor de energia, seria o principal emissor por 

ter sua matriz energética baseada em fontes fósseis (coque, carvão metalúrgico e 

derivados de petróleo). No caso, a elevada concentração das emissões de CO2 no 

segmento deriva da matéria-prima básica do processo de redução siderúrgica, que é o 

coque de carvão mineral (cerca de 56% da emissão total do setor). Por sua vez, o setor 

refino de petróleo desponta em segundo lugar, seguido do setor químico, dado o elevado 

consumo de derivados de petróleo e de gás natural em ambos os setores.  

 

 

Figura 53: Evolução das emissões (tCO2e) nos diferentes segmentos industriais 

energointensivos no período 2012-2030. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 71: Participação por segmento nas emissões totais (tCO2e) em anos 

selecionados. 

Emissões Totais por Segmento (%) 2012 2015 2020 2025 2030 
Alimentos e bebidas 4,3% 4,3% 4,3% 4,1% 4,1% 

Cerâmica 4,1% 4,1% 3,7% 3,1% 3,4% 
Cimento 8,5% 9,0% 8,9% 8,8% 9,2% 

Extrativo mineral 4,6% 4,5% 4,8% 5,2% 5,6% 
Ferro-gusa e aço 30,8% 30,1% 30,4% 31,2% 30,6% 

Ferroligas 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 
Metais não ferrosos 8,4% 8,4% 8,2% 8,0% 7,6% 

Outras indústrias 8,6% 8,8% 8,8% 8,7% 8,9% 
Papel e celulose 3,7% 3,7% 3,7% 3,6% 3,5% 

Químico 10,8% 10,6% 10,6% 10,2% 9,9% 
Refino de petróleo 13,6% 13,9% 14,2% 14,5% 15,2% 

Têxtil 1,3% 1,2% 1,0% 0,8% 0,8% 
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Pelo lado dos combustíveis, as emissões de maior peso seriam as provenientes 

da queima dos derivados de petróleo, com 42,7% em 2012, e 43,7% em 2030. Em 

seguida, viriam às emissões do coqueamento do carvão mineral, respectivamente, com 

18,7% e 18,4% (Tabela 72 e Tabela 73). Constata-se, portanto, que não haveria 

mudanças substanciais na matriz de emissões da indústria, que predominantemente 

ainda seriam de origem fóssil, com aproximadamente 87% no período. 

Como já foi dito, a pressuposição de uma manutenção da matriz energética, vis-

à-vis, da matriz de emissões dos segmentos industriais, não seria compatível com a 

adoção de metas de redução das emissões de carbono. Perante a imposição de metas 

carbono-restritivas, seria plausível que os processos produtivos incorporassem 

tecnologias de baixo carbono, as quais poderiam incentivar não somente a economia de 

energia, mas também a transição para uma demanda mais baseada em fontes renováveis 

de energia.  

 

Tabela 72: Estimativa das emissões de CO2 setorial e por fonte energética no ano de 

2012 (mil toneladas)  

Gás 
Natural 

Carvão 
Vapor 

Carvão 
Metalúrgico 

Derivados 
de 

Petróleo 

Coque 
de 

Carvão 
Mineral 

Eletricidade Total 

Setor Industrial 22.858 1.749 12.127 62.803 27.560 20.115 147.213 

Alimentos e bebidas 1.568 138 - 2.218 - 2.444 6.368 

Cerâmica 2.896 - - 2.716 - 360 5.972 

Cimento 54 128 273 11.168 398 513 12.534 

Extrativo mineral 857 - 1.716 2.980 246 910 6.709 

Ferro-gusa e aço 2.288 8 9.558 6.189 25.640 1.591 45.275 

Ferroligas 17 - - 779 554 716 2.066 

Metais não ferrosos 2.082 - - 5.791 722 3.759 12.354 

Outras indústrias 3.805 740 580 3.410 - 4.143 12.678 

Papel e celulose 1.579 435 - 1.478 - 1.996 5.488 

Químico 4.663 300 - 8.647 - 2.262 15.872 

Refino  2.324 - - 17.038 - 686 20.048 

Têxtil 725 - - 389 - 735 1.849 

Participação (%) 15,5 1,2 8,2 42,7 18,7 13,7 100,0 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 73: Estimativa das emissões de CO2 setorial e por fonte energética no ano de 

2030 (mil toneladas)  

Gás 
Natural 

Carvão 
Vapor 

Carvão 
Metalúrgico 

Derivados 
de 

Petróleo 

Coque 
de 

Carvão 
Mineral 

Eletricidade Total 

Setor Industrial 44.579 3.577 25.415 130.784 54.876 39.648 298.879 

Alimentos e bebidas 3.078 230 - 4.273 - 4.762 12.343 

Cerâmica 4.779 - - 4.651 - 631 10.061 

Cimento 114 278 631 24.569 879 1.127 27.598 

Extrativo mineral 2.274 - 3.978 7.440 558 2.346 16.596 

Ferro-gusa e aço 4.486 16 19.536 12.917 51.085 3.272 91.312 

Ferroligas 32 - - 1.494 1.052 1.328 3.906 

Metais não ferrosos 4.004 - - 10.549 1.302 6.907 22.762 

Outras indústrias 8.079 1.653 1.270 7.081 - 8.461 26.544 

Papel e celulose 3.047 852 - 2.649 - 3.911 10.459 

Químico 8.505 548 - 16.231 - 4.355 29.639 

Refino  5.301 - - 38.445 - 1.635 45.381 

Têxtil 880 - - 485 - 913 2.278 

Participação (%) 14,9 1,2 8,5 43,7 18,4 13,3 100,0 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Optou-se nessa Tese por incluir, com vistas a verificar o impacto das emissões 

de processo sobre as emissões totais, consequentemente sobre a competitividade setorial 

frente a uma política carbono-restritiva, as emissões de processo de clinquerização do 

segmento cimenteiro. Ainda que no Brasil haja uma dominância do processo de 

clinquerização para obtenção do cimento Portland (ABCP, 2008) por via seca (98% da 

produção total), que é mais eficiente do ponto de vista energético (DORILEO et al., 

2010), seu processo de obtenção gera significativas emissões, em geral com um fator de 

emissão de 0,52 tCO2/t de clínquer produzido. Adicionando-se uma estimativa das 

emissões deste processo sob a linha de base das emissões do segmento cimenteiro, 

constata-se que esse passaria a ser o segundo maior emissor entre os segmentos 

industriais analisados, com aproximadamente 21% do total no período 2012-2030 

(Tabela 74). 

Evidencia-se, dessa forma, a relevância das emissões de processo perante 

emissões que se baseiem exclusivamente no consumo energético. Incluindo 

exclusivamente as emissões do processo de clinquerização no segmento cimenteiro, sob 

a linha de base das emissões, esta passaria de 147 milhões de tCO2e para 171 milhões 

de tCO2e em 2012, e de 299 milhões de tCO2e para 347 milhões de tCO2e em 2030 
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(Figura 54 e Tabela 75). Ou seja, haveria um incremento de 16% sob a linha de base das 

emissões totais da indústria energointensiva. Isto demonstra a relevância de incluir em 

análise futuras as emissões de processo decorrentes de processos produtivos dos demais 

segmentos industriais.  

 

Tabela 74: Participação por segmento nas emissões totais (tCO2e) em anos 

selecionados (com emissões do processo de clinquerização). 

Emissões Totais por Segmento (%) 2012 2015 2020 2025 2030 
Alimentos e bebidas 3,7% 3,7% 3,7% 3,6% 3,6% 

Cerâmica 3,5% 3,5% 3,2% 3,0% 2,9% 
Cimento 21,1% 21,9% 21,5% 21,2% 21,9% 

Extrativo mineral 3,9% 3,9% 4,1% 4,5% 4,8% 
Ferro-gusa e aço 26,5% 25,9% 26,2% 26,9% 26,3% 

Ferroligas 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 
Metais não ferrosos 7,2% 7,2% 7,1% 6,9% 6,6% 

Outras indústrias 7,4% 7,6% 7,6% 7,5% 7,6% 
Papel e celulose 3,2% 3,2% 3,2% 3,1% 3,0% 

Químico 9,3% 9,1% 9,2% 8,8% 8,5% 
Refino de petróleo 11,7% 11,9% 12,3% 12,5% 13,1% 

Têxtil 1,1% 1,0% 0,8% 0,7% 0,7% 

 

 

Tabela 75: Emissões totais por segmentos energointensivos em 2012 e 2030, e 

crescimento acumulado no período 2008-2030. 

Emissões Totais por Segmento (tCO2e) 2012 2030 % (2030-2008) 

Alimentos e Bebidas 6.368.145 12.342.589 108,1% 
Cerâmica 5.970.083 10.061.273 99,3% 

Cimento (sem emissões de processo) 12.534.404 27-598.397 190,0% 
Cimento (com emissões de processo) 36.002.134 76.192.198 166,0% 

Extrativo mineral 6.709.102 16.596.187 95,0% 
Ferro-gusa e Aço 45.274.766 91.312.255 74,6% 

Ferroligas 2.066.140 3.906.173 85,9% 
Metalurgia de Metais Não Ferrosos 12.354.189 22.761.630 88,5% 

Outras Indústrias 12.677.962 26.543.887 135,2% 
Papel e Celulose 5.487.966 10.458.934 105,5% 

Químico 15.872.373 29.639.303 77,4% 
Refino de Petróleo 20.048.419 45.380.651 145,1% 

Têxtil 1.849.266 2.277.747 17,6% 

Total (sem emissões de processo) 147.212.815 298.879.026 100,6% 

Total (com emissões de processo)a 170.680.545 347.472.828 106,7% 

a Trata das emissões totais incluindo exclusivamente as emissões do processo de clinquerização no segmento cimenteiro. 
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Figura 54: Evolução das emissões (tCO2e) nos diferentes segmentos industriais 

energointensivos no período 2012-2030 (com emissões do processo de clinquerização 

no segmento cimenteiro). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Finalmente, constata-se que mesmo com as emissões crescendo a taxas 

consideráveis (Tabela 75) haveria una queda considerável na intensidade de carbono 

(IIC), que seria de aproximadamente 23% entre 2008 e 2030 (Tabela 76). Esta tendência 

decorre da expansão do parque base industrial, por meio da construção de novas plantas 

que incluem tecnologias mais modernas e, no caso, de alguns setores, levam a uma cesta 

de produtos de maior valor agregado. Trata-se de garantir, através da reposição e 

expansão da base de capital instalada, naturalmente uma queda na IIC. 
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Tabela 76: Evolução da intensidade de carbono nos diferentes segmentos 

energointensivos da indústria nacional em anos selecionados. 

Intensidade de Carbono (tCO2e / 103 US$) 

Setores 2008 2012 2015 2020 2025 2030 % (2030-2008) 

Alimentos e bebidas 0,19 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 -11,4% 

Cerâmica 0,72 0,72 0,70 0,64 0,60 0,55 -23,1% 

Cimento (sem emissões de processo) 8,32 8,02 8,18 8,09 8,00 8,01 -3,7% 

Cimento (com emissões de processo) 21,65 22,20 21,59 19,66 17,32 17,38 -19,7% 

Extrativo mineral 0,55 0,36 0,33 0,34 0,35 0,35 -36,5% 

Ferro-gusa e aço 3,62 2,68 2,51 2,51 2,53 2,41 -33,6% 

Ferroligas 0,82 0,69 0,66 0,63 0,59 0,58 -29,3% 

Metais não ferrosos 2,47 2,17 2,09 2,05 1,99 1,85 -25,0% 

Outras indústrias 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 -10,6% 

Papel e celulose 0,67 0,63 0,61 0,62 0,60 0,56 -16,8% 

Químico 0,63 0,52 0,49 0,50 0,49 0,47 -26,1% 

Refino de petróleo 10,29 9,55 9,34 9,63 9,56 9,23 -10,3% 

Têxtil 0,23 0,19 0,17 0,15 0,13 0,11 -51,9% 

Total (sem emissões de processo) 0,84 0,71 0,69 0,69 0,68 0,65 -22,6% 

Total (com emissões de processo)a 0,94 0,82 0,79 0,78 0,75 0,72 -23,2% 

a Trata das emissões totais incluindo exclusivamente as emissões do processo de clinquerização no segmento cimenteiro. 

 

6.3 Impactos da política carbono-restritiva sobre agregados econômicos e a 

competitividade dos segmentos industriais energointensivos do Brasil 

Perante a descrição dos agregados econômicos e energéticos para o ano-base de 

2008, bem como no que se refere à sua evolução no período 2012-2030, se passa a 

avaliar o impacto resultante da imposição de uma meta compulsória de redução das 

emissões. Esta meta hipotética seria adotada em 2015, e almejaria atingir, em 2030, o 

mesmo nível de liberações de GEE observado setorialmente em 2008.  

 Objetiva-se testar a hipótese de que os segmentos industriais energointensivos 

nacionais serão diferentemente afetados, em termos de sua competitividade, pela meta 

estabelecida para redução das emissões de GEE. De fato, não necessariamente os 

segmentos que mais emitem, em termos absolutos, serão os mais afetados pela política 

carbono-restritiva, na medida em que sua pujança econômica e/ou configuração 

produtiva permitirão dissipar e/ou absorver o custo carbono. Ademais, ainda que um 

segmento seja significativamente impactado pelo custo carbono, a perda de 

competitividade só se fará presente se o mesmo for vulnerável ao comércio exterior. 



268 
 

 Considerando a meta de redução de emissões exposta junto à Tabela 56, 

inicialmente pôde-se estimar o desvio das emissões nos segmentos industriais 

energointensivos no período 2015-2030. Ao se determinar uma meta compulsória de 

redução das emissões de GEE, a partir de 2015, que vise atingir em 2030 o mesmo 

patamar de emissões verificado em 2008, permitir-se-ia evitar a liberação de 986 

MtCO2e ou 1.171 MtCO2e na atmosfera, respectivamente, nos cenários sem e com as 

emissões do processo de clinquerização no segmento cimenteiro (Figura 55 e Figura 

56).    

 

 

Figura 55: Evolução das emissões (MtCO2e) na indústria energointensiva na linha de 

base e com a adoção de metas de redução das emissões (sem emissões do processo). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Figura 56: Evolução das emissões (MtCO2e) na indústria energointensiva na linha de 

base e com a adoção de metas de redução das emissões (com emissões do processo). 

Fonte: Elaboração própria. 
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De fato, trata-se de uma meta significativa de redução das emissões de GEE para a 

indústria nacional, a qual permitiria ampliar a descarbonização da economia, medida 

através do indicador de carbonointensividade - IIC (Tabela 76). Com relação à linha de 

base de evolução do indicador, seria possível ampliar a redução da carbonointensividade 

para aproximadamente 61%, 59% e 58% entre 2008-2030, respectivamente, nos 

cenários A, B e C de preços de carbono (Tabela 77, Tabela 78 e Tabela 79). 

 A diferença entre os potenciais de redução da IIC decorre das premissas relativas 

à evolução das emissões e do valor adicionado em cada segmento industrial analisado. 

As emissões da linha de base, bem como as emissões resultantes em face da adoção das 

metas de mitigação das emissões expostas junto à Tabela 56, são invariáveis entre os 

cenários de preços de carbono.  Por sua vez, o valor adicionado leva em conta o impacto 

econômico da meta, que aumenta os custos de produção reduzindo o valor adicionado 

bruto. Neste caso, quanto mais restritivo for o cenário de preços de carbono (cenário C), 

maior é o impacto ou a redução do valor adicionado com relação à linha de base, o que 

leva a que se reduza a queda na intensidade de carbono entre os cenários de preços.   

 

Tabela 77: Evolução da intensidade de carbono na indústria considerando a meta de 

redução das emissões e o cenário A de preços de carbono. 

Intensidade de Carbono (tCO2e / 103 US$) – Cenário A 

Setores 2008 2012 2015 2020 2025 2030 % (2030-2008) 

Alimentos e bebidas 0,19 0,18 0,17 0,14 0,11 0,08 -57,3% 

Cerâmica 0,72 0,72 0,68 0,52 0,39 0,28 -61,1% 

Cimento (sem emissões de processo) 8,32 8,02 7,94 6,72 5,53 3,74 -55,1% 

Cimento (com emissões de processo) 21,65 22,20 21,08 17,14 13,17 11,42 -47,2% 

Extrativo mineral 0,55 0,36 0,32 0,28 0,24 0,18 -67,3% 

Ferro-gusa e aço 3,62 2,68 2,45 2,18 1,92 1,42 -60,7% 

Ferroligas 0,82 0,69 0,64 0,53 0,43 0,32 -60,7% 

Metais não ferrosos 2,47 2,17 2,03 1,72 1,41 1,01 -59,1% 

Outras indústrias 0,20 0,19 0,18 0,15 0,12 0,08 -61,9% 

Papel e celulose 0,67 0,63 0,59 0,51 0,41 0,28 -59,2% 

Químico 0,63 0,52 0,48 0,43 0,36 0,26 -58,1% 

Refino de petróleo 10,29 9,55 9,05 7,93 6,48 4,50 -56,2% 

Têxtil 0,23 0,19 0,17 0,14 0,12 0,09 -59,1% 

Total (sem emissões de processo) 0,84 0,71 0,67 0,57 0,48 0,33 -60,6% 

Total (com emissões de processo) 0,94 0,82 0,76 0,64 0,52 0,37 -60,6% 
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Tabela 78: Evolução da intensidade de carbono na indústria considerando a meta de 

redução das emissões e o cenário B de preços de carbono. 

Intensidade de Carbono (tCO2e / 103 US$) – Cenário B 

Setores 2008 2012 2015 2020 2025 2030 % (2030-2008) 

Alimentos e bebidas 0,19 0,18 0,17 0,14 0,11 0,08 -57,2% 
Cerâmica 0,72 0,72 0,68 0,52 0,40 0,28 -60,9% 

Cimento (sem emissões de processo) 8,32 8,02 7,97 6,86 5,83 4,22 -49,3% 
Cimento (com emissões de processo) 21,65 22,20 21,26 18,08 14,97 15,30 -29,3% 

Extrativo mineral 0,55 0,36 0,32 0,28 0,24 0,18 -67,1% 
Ferro-gusa e aço 3,62 2,68 2,46 2,19 1,94 1,45 -59,9% 

Ferroligas 0,82 0,69 0,64 0,53 0,43 0,33 -59,9% 
Metais não ferrosos 2,47 2,17 2,03 1,73 1,42 1,03 -58,4% 

Outras indústrias 0,20 0,19 0,18 0,15 0,12 0,08 -61,8% 
Papel e celulose 0,67 0,63 0,59 0,51 0,41 0,28 -58,9% 

Químico 0,63 0,52 0,48 0,43 0,36 0,26 -57,9% 
Refino de petróleo 10,29 9,55 9,08 8,14 6,94 5,20 -49,5% 

Têxtil 0,23 0,19 0,17 0,14 0,12 0,09 -59,0% 
Total (sem emissões de processo) 0,84 0,71 0,67 0,57 0,48 0,34 -59,5% 
Total (com emissões de processo) 0,94 0,82 0,76 0,65 0,52 0,38 -59,6% 

 
 

Tabela 79: Evolução da intensidade de carbono na indústria considerando a meta de 

redução das emissões e o cenário C de preços de carbono. 

Intensidade de Carbono (tCO2e / 103 US$) – Cenário C 

Setores 2008 2012 2015 2020 2025 2030 % (2030-2008) 

Alimentos e bebidas 0,19 0,18 0,17 0,14 0,11 0,08 -56,7% 
Cerâmica 0,72 0,72 0,68 0,53 0,40 0,29 -59,1% 

Cimento (sem emissões de processo) 8,32 8,02 8,01 7,76 8,89 8,18 -1,7% 
Cimento (com emissões de processo) 21,65 22,20 13,40 26,08 18,40 13,40 -38,1% 

Extrativo mineral 0,55 0,36 0,32 0,28 0,24 0,19 -66,3% 
Ferro-gusa e aço 3,62 2,68 2,46 2,25 2,09 1,74 -51,8% 

Ferroligas 0,82 0,69 0,64 0,55 0,46 0,40 -51,8% 
Metais não ferrosos 2,47 2,17 2,03 1,77 1,52 1,19 -51,6% 

Outras indústrias 0,20 0,19 0,18 0,15 0,12 0,08 -61,2% 
Papel e celulose 0,67 0,63 0,59 0,52 0,42 0,29 -57,0% 

Químico 0,63 0,52 0,48 0,43 0,37 0,27 -56,6% 
Refino de petróleo 10,29 9,55 9,15 9,60 8,20 5,60 -45,6% 

Têxtil 0,23 0,19 0,17 0,14 0,12 0,09 -58,9% 
Total (sem emissões de processo) 0,84 0,71 0,67 0,58 0,49 0,35 -58,3% 
Total (com emissões de processo) 0,94 0,82 0,77 0,65 0,54 0,39 -58,5% 

 

 

Ressalta-se que essa descarbonização exigiria esforços adicionais no que se 

refere à adoção de tecnologias de baixo carbono na indústria energointensiva. Em outras 

palavras, exigiria um custo de adaptação ao cumprimento das metas de emissão de 

GEE, ora denominado custo carbono. Na prática, o custo carbono leva a um aumento 

dos custos de produção, na medida em que há carbono embutido nos insumos 

energéticos da indústria. Na inexistência de alocações gratuítas de emissões, e 
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desconsiderando que estes custos sejam repassados para os segmentos demandantes de 

bens de capital e de consumo durável e não durável, adquirem-se no mercado 

permissões de emissões a um dado preço de carbono. Nesta Tese consideraram-se três 

cenários de preços de carbono (Tabela 57).  

Em um cenário moderado de preços de carbono (cenário B), os segmentos 

cimenteiro e de ferro-gusa são impactados em termos do aumento dos custos de 

produção. No cenário C de preços de carbono, que é compatível com a estabilização da 

concentração de GEE na atmosfera em 450 ppm (DEN ELZEN et al., 2009, PALTSEV 

et al., 2009, TOL, 2009), também o segmento de metalurgia de metais não ferrosos seria 

significativamente afetado no longo prazo (2030) (Tabela 80). Todos os demais 

segmentos industriais, localizados ao lado direito da Figura 57 seriam pouco afetados 

em termos do incremento de seus custos de produção. O incremento de custos, no 

cenário moderado de preços de carbono (cenário B), em 2020, é compatível com as 

estimativas de McKINSEY e COMPANY (2006) para a atividade siderúrgica na 

Europa. 

Destaca-se, no segmento de cimento, a relevância das emissões do processo de 

clinquerização, que praticamente dobrariam o impacto em termos de oneração dos 

custos setoriais. Mesmo desconsiderando as emissões de processo, seria o setor mais 

impactado em termos do incremento nos seus custos de produção. Todavia, o segmento 

cimenteiro, assim como o de metais não ferrosos, não figura entre os mais 

representativos em termos das emissões absolutas de CO2 na indústria energointensiva 

no período 2012-2030. Ou seja, falseia-se a hipótese da literatura, pela ótica dos custos 

de produção, de que há uma relação positiva, e crescente, entre o nível dos impactos 

econômicos e das emissões absolutas setoriais (ALDY e PIZER, 2009, HUFBAUER et 

al., 2009, JAMES, 2009, CHOI et al., 2010). 

 Em específico, no caso do segmento cimenteiro, o relevante impacto, 

independentemente da inclusão ou não das emissões de processo, é percebido pelo 

indicador de IIC. Trata-se de um segmento pouco pujante do ponto de vista econômico, 

apresentando uma estrutura de custos, valor adicionado e PIB pouco relevante perante a 

indústria, o que se reflete, considerando exclusivamente o valor adicionado, na maior 

IIC entre todos os segmentos analisados (Tabela 76). Sob o ponto de vista dos custos de 

produção, o custo carbono implicaria em significativo impacto por se dar em uma base 

mais estreita de custos do que a dos outros segmentos, portanto, tendo menor 

capacidade de ser absorvido.  
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Tabela 80: Impacto sobre o custo de produção dos segmentos energointensivos nacionais nos diferentes cenários de preços de carbono. 

Impacto sobre o Custo (%) 
Cenário A Cenário B Cenário C 

2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 
Alimentos e Bebidas 0,00% 0,01% 0,03% 0,05% 0,00% 0,02% 0,05% 0,09% 0,00% 0,06% 0,17% 0,36% 

Cerâmica 0,02% 0,13% 0,29% 0,45% 0,03% 0,22% 0,47% 0,76% 0,06% 0,69% 1,69% 3,09% 
Cimento (sem emissões de processo) 0,11% 1,00% 2,28% 4,60% 0,21% 1,63% 3,77% 7,72% 0,39% 5,15% 13,45% 31,30% 
Cimento (com emissões de processo) 0,29% 2,44% 4,93% 8,65% 0,56% 3,96% 8,17% 14,53% 1,03% 12,52% 29,12% 58,91% 

Extrativo Mineral 0,01% 0,12% 0,28% 0,53% 0,02% 0,19% 0,46% 0,89% 0,04% 0,60% 1,64% 3,62% 
Ferro-gusa e Aço 0,03% 0,29% 0,66% 1,28% 0,06% 0,47% 1,10% 2,14% 0,11% 1,47% 3,91% 8,68% 

Ferroligas 0,01% 0,08% 0,18% 0,33% 0,02% 0,13% 0,30% 0,56% 0,03% 0,42% 1,05% 2,28% 
Metalurgia de Metais Não Ferrosos 0,02% 0,21% 0,47% 0,82% 0,05% 0,35% 0,79% 1,38% 0,08% 1,10% 2,81% 5,61% 

Outras Indústrias 0,00% 0,04% 0,08% 0,14% 0,01% 0,06% 0,13% 0,24% 0,01% 0,18% 0,48% 0,97% 
Papel e Celulose 0,01% 0,09% 0,20% 0,36% 0,02% 0,15% 0,33% 0,60% 0,03% 0,46% 1,19% 2,42% 

Químico 0,01% 0,08% 0,17% 0,30% 0,02% 0,12% 0,28% 0,51% 0,03% 0,39% 0,99% 2,07% 
Refino de Petróleo 0,01% 0,09% 0,20% 0,36% 0,02% 0,14% 0,33% 0,60% 0,03% 0,45% 1,19% 2,44% 

Têxtil 0,00% 0,01% 0,01% 0,03% 0,00% 0,01% 0,02% 0,05% 0,00% 0,04% 0,09% 0,20% 
Total na Indústria (sem processo) 0,01% 0,08% 0,18% 0,33% 0,02% 0,13% 0,29% 0,55% 0,02% 0,40% 1,05% 2,22% 
Total na Indústria (com processo) 0,01% 0,09% 0,20% 0,36% 0,03% 0,14% 0,33% 0,60% 0,03% 0,46% 1,17% 2,44% 
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Figura 57: Impacto sobre custos de produção em anos selecionados nos diferentes cenários de preços de carbono (sem emissões de processo). 

Fonte: Elaboração própria. 
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Na medida em que custo carbono é absorvido tem-se uma queda na margem 

liquida das atividades industriais energointensivas. Ou seja, acréscimos nos custos de 

produção levam à queda no valor adicionado, caso se opte por não diminuir o ritmo da 

produção. Mesmo em um cenário referencial de preços de carbono (cenário A), a queda 

sobre o valor adicionado seria significativa, já em 2020, nos segmentos cimenteiro e de 

refino de petróleo. Por sua vez, em um cenário moderado de preços de carbono (cenário 

B), o impacto seria relevante, a partir de 2025, também sobre toda a atividade 

siderúrgica (ferro-gusa, ferroligas e metais não ferrosos) (Figura 58 e Tabela 81).  

Também no caso do valor adicionado, o segmento cimenteiro não figura entre os 

mais representativos em termos das emissões absolutas de CO2 na indústria 

energointensiva (período 2012-2030). Todavia, os segmentos de ferro-gusa e de refino 

são os que mais emitiriam GEE neste período, portanto, não se pode descartar, por esta 

ótica, que haja uma relação positiva e crescente entre o patamar dos impactos 

econômicos de uma política carbono-restritiva e das emissões absolutas setoriais de 

GEE (ALDY e PIZER, 2009, HUFBAUER et al., 2009, JAMES, 2009, CHOI et al., 

2010). 

Desconsiderando as emissões de processo no segmento cimenteiro, a atividade 

de refino de petróleo experimentaria relevante perda em sua margem liquida. Em grande 

medida esse resultado replica a margem estreita de rentabilidade da atividade (SZKLO e 

ULLER, 2008). Destaca-se uma pequena participação do valor adicionado bruto sobre o 

valor bruto da produção na atividade de refino (2% do total em 2008), sendo a mesma 

basicamente composta por consumo intermediário, no caso, custos de aquisição de 

petróleo (71% em 2008).  

As estimativas em um cenário referencial de preços de carbono (cenário A) vão 

ao encontro dos resultados obtidos junto a um recente estudo publicado pela WOOD 

MACKENZIE (2012) para o setor de refino europeu. Neste, conclui-se que o 

cumprimento das metas vislumbradas para a 3ª Fase do EU ETS imporiam, ao segmento 

de refino de petróleo europeu, um aumento médio nas despesas operacionais, vis-à-vis, 

queda na margem do refino, em torno de 8,3% em 2025. Destaca-se que este 

incremento, dado com um nível de preços de carbono em torno de US$ 45,00/tCO2 em 

2015, seria o suficiente para levar ao fechamento de refinarias marginais, na medida em 

que o custo adicional do carbono combinado com um mercado em recessão tornaria 

inviável a adaptação à política carbono-restritiva via investimentos em tecnologias de 

baixo carbono. Da mesma forma, os resultados são compatíveis com McKINSEY e 
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COMPANY (2006) para o segmento de refino europeu, em 2020, considerando o 

cenário C de preços de carbono. 

No caso brasileiro poderiam se considerar como marginais as refinarias de 

Manguinhos e da Univen, em face da sua capacidade produtiva, rentabilidade e 

integração (MANGUINHOS, 2011, UNIVEN (2011). Como foi visto no Capítulo 4, o 

segmento de refino de petróleo brasileiro é representado, majoritariamente, pela 

Petrobras, que é uma empresa integrada de petróleo. Segundo CLO (2000), empresas 

com esta característica podem absorver perdas em sua margem em outros segmentos da 

cadeia, neste caso extração e produção de petróleo e distribuição de derivados. Como 

estes dois segmentos, hipoteticamente, não seriam abrangidos por metas compulsórias 

de redução de emissões, a perda de valor adicionado no segmento de refino poderia 

parcialmente ser dissipada em face da integração de atividade pela Petrobras.  

No caso do segmento cimenteiro, a significativa queda no valor adicionado 

reflete a baixa pujança, em termos de agregação valor, da atividade. Segundo a CBIC, o 

grau de automação dos processos brasileiros ainda é baixo quando comparado ao dos 

produtores internacionais, o que leva a uma margem liquida, em média, 35% menor 

frente aos concorrentes externos (CBIC, 2005).  

Finalmente, no caso da atividade siderúrgica, em especial no segmento de ferro-

gusa e aço, o impacto é diretamente proporcional ao consumo de energia, às suas 

emissões absolutas (o mais representativo perante a indústria energointensiva) e ao seu 

valor adicionado (em média, apenas o 5º maior segmento em agregação de valor no 

período 2012-2030).  

Segundo HENRIQUES JR. (2010), a representatividade das emissões do 

segmento perante a indústria brasileira deve se acentuar nos próximos anos, na medida 

em que se tem optado por fabricar produtos de maior conteúdo energético (por exemplo, 

laminados), em face do crescimento na demanda internacional por estes produtos. Como 

a modelagem energética desta Tese se baseia nas premissas de HENRIQUES JR. e 

DANTAS (2012), em grande medida o impacto do custo carbono sobre o valor 

adicionado do setor reflete as premissas desta modelagem, que denotam uma tendência 

de manutenção da matriz energética de base fóssil (especialmente, coque), que somente 

seria rompida no caso de uma reconversão dos processos produtivos. 
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Tabela 81: Impacto sobre o valor adicionado (VAD) dos segmentos energointensivos nacionais nos diferentes cenários de preços de carbono. 

Impacto sobre o VAD (%) 
Cenário A Cenário B Cenário C 

2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 
Alimentos e Bebidas -0,01% -0,06% -0,14% -0,26% -0,01% -0,10% -0,23% -0,43% -0,02% -0,32% -0,84% -1,76% 

Cerâmica -0,03% -0,24% -0,52% -0,82% -0,05% -0,39% -0,86% -1,38% -0,10% -1,24% -3,06% -5,60% 
Cimento (sem emissões de processo) -0,35% -3,15% -7,15% -14,44% -0,66% -5,12% -11,84% -24,26% -1,22% -16,17% -42,24% -49,19% 
Cimento (com emissões de processo) -0,91% -7,67% -15,48% -27,18% -1,75% -12,45% -25,65% -45,65% -3,23% -39,32% -91,48% -98,32% 

Extrativo Mineral -0,01% -0,11% -0,27% -0,51% -0,02% -0,19% -0,44% -0,86% -0,04% -0,59% -1,58% -3,47% 
Ferro-gusa e Aço -0,08% -0,69% -1,60% -3,08% -0,14% -1,13% -2,65% -5,18% -0,27% -3,55% -9,46% -21,00% 

Ferroligas -0,08% -0,69% -1,60% -3,08% -0,14% -1,13% -2,65% -5,18% -0,27% -3,55% -9,46% -21,00% 
Metalurgia de Metais Não Ferrosos -0,07% -0,68% -1,50% -2,60% -0,14% -1,10% -2,49% -4,38% -0,26% -3,47% -8,87% -17,73% 

Outras Indústrias -0,01% -0,08% -0,18% -0,31% -0,02% -0,13% -0,29% -0,52% -0,03% -0,40% -1,04% -2,10% 
Papel e Celulose -0,02% -0,22% -0,49% -0,86% -0,05% -0,36% -0,81% -1,45% -0,08% -1,13% -2,88% -5,89% 

Químico -0,02% -0,15% -0,33% -0,61% -0,03% -0,24% -0,55% -1,02% -0,06% -0,76% -1,95% -4,15% 
Refino de Petróleo -0,42% -4,05% -9,21% -16,39% -0,82% -6,57% -15,25% -27,54% -1,50% -20,74% -54,41% -92,25% 

Têxtil 0,00% -0,01% -0,02% -0,05% 0,00% -0,02% -0,04% -0,08% -0,01% -0,06% -0,15% -0,34% 
Total na Indústria (sem processo) -0,03% -0,24% -0,55% -1,01% -0,05% -0,39% -0,90% -1,69% -0,09% -1,23% -3,22% -6,25% 
Total na Indústria (com processo) -0,03% -0,27% -0,61% -1,10% -0,06% -0,44% -1,01% -1,85% -0,11% -1,40% -3,59% -6,65% 
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Figura 58: Impacto sobre o valor adicionado em anos selecionados nos diferentes cenários de preços de carbono (sem emissões de processo). 

Fonte: Elaboração própria. 
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Como o PIB, pela ótica da produção, é dado pela soma do valor adicionado 

bruto aos impostos líquidos dos subsídios, o impacto sobre este agregado econômico é 

semelhante ao observado sobre o valor adicionado. No cenário referencial de preços de 

carbono os segmentos impactados seriam o cimenteiro e o de refino de petróleo. 

Todavia, os segmentos de siderurgia seriam significativamente impactados já no cenário 

moderado (cenário B) de preços de carbono (Tabela 82 e Figura 59). 

Estas atividades possuem grande participação na formação do PIB na indústria 

energointensiva. Mais do que isso, o segmento cimenteiro não figura entre os principais 

emissores de GEE. Enquanto a primeira característica corrobora o maior efeito do custo 

carbono sobre esse agregado macroeconômico, a segunda falseia a hipótese da literatura 

de que segmentos que mais emitem em termos absolutos são os mais impactados por 

políticas carbono-restritivas (exceção aos segmentos de refino e de ferro-gusa). 

Interessantemente, as estimativas de impacto sobre o PIB, em face da adoção de 

uma política carbono-restritiva nacional, para os segmentos de refino, cimento e de 

ferro-gusa e aço, no cenário moderado de preços de carbono, são semelhantes às 

verificadas por CARBON TRUST (2008) e HOUSER et al. (2008) para as mesmas 

atividades, respectivamente, na União Europeia e EUA. Todavia, com relação à SILVA 

e GURGEL (2012), o impacto estimado sobre a redução do PIB, em 2020, seria 

consideravelmente menor.  

Trata-se de segmentos-chave para a economia nacional, com relevante poder de 

encadeamento com atividades produtoras de bens de consumo durável. Este é o caso do 

segmento cimenteiro, que possui encadeamento com a construção civil e outros 

minerais não metálicos (SIMÕES e BAJAY, 2010a), e do segmento de refino de 

petróleo, que possui forte encadeamento, à montante, com a extração mineral, e à 

jusante com os segmentos de transporte e com a maioria das atividades industriais. 

Ademais, à exceção das empresas cimenteiras, a maioria das empresas relevantes 

integra atividades, em geral, a montante. Este é o caso da Petrobras (E&P, refino e 

distribuição), Belgo ArcelorMittal Brasil, CSN, CST Arcelor Brasil, Gerdau e 

Usiminas/Cosipa (extração de minérios, produção de aço, ferroligas, metais não ferrosos 

e laminação) (IBS, 2008). A primeira característica potencializa, por um lado, a 

transmissão dos efeitos do custo carbono para segmentos à jusante, mas por outro, a 

integração das atividades permite que parte deste impacto possa ser absorvida por 

atividades não abrangidas, ou pouco afetadas, por metas de redução de emissões de 

carbono. 
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Tabela 82: Impacto sobre o PIB dos segmentos energointensivos nacionais nos diferentes cenários de preços de carbono. 

Impacto sobre o PIB (%) 
Cenário A Cenário B Cenário C 

2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 
Alimentos e Bebidas -0,01% -0,05% -0,11% -0,20% -0,01% -0,08% -0,18% -0,34% -0,02% -0,25% -0,65% -1,37% 

Cerâmica -0,02% -0,21% -0,45% -0,71% -0,05% -0,34% -0,74% -1,20% -0,09% -1,08% -2,65% -4,84% 
Cimento (sem emissões de processo) -0,28% -2,52% -5,71% -11,54% -0,53% -4,09% -9,46% -19,39% -0,98% -12,92% -33,75% -58,29% 
Cimento (com emissões de processo) -0,73% -6,13% -12,37% -21,72% -1,40% -9,95% -20,50% -36,48% -2,58% -31,42% -73,10% -78,56% 

Extrativo Mineral -0,01% -0,11% -0,25% -0,48% -0,02% -0,17% -0,41% -0,80% -0,04% -0,55% -1,47% -3,24% 
Ferro-gusa e Aço -0,07% -0,60% -1,39% -2,69% -0,13% -0,98% -2,31% -4,51% -0,23% -3,09% -8,24% -18,28% 

Ferroligas -0,07% -0,60% -1,39% -2,69% -0,13% -0,98% -2,31% -4,51% -0,23% -3,09% -8,24% -18,28% 
Metalurgia de Metais Não Ferrosos -0,06% -0,56% -1,24% -2,16% -0,12% -0,91% -2,06% -3,62% -0,22% -2,87% -7,34% -14,67% 

Outras Indústrias -0,01% -0,07% -0,15% -0,26% -0,01% -0,11% -0,25% -0,44% -0,03% -0,34% -0,88% -1,79% 
Papel e Celulose -0,02% -0,18% -0,41% -0,73% -0,04% -0,30% -0,68% -1,22% -0,07% -0,95% -2,42% -4,94% 

Químico -0,01% -0,12% -0,27% -0,49% -0,02% -0,20% -0,45% -0,83% -0,05% -0,62% -1,59% -3,37% 
Refino de Petróleo -0,13% -1,20% -2,72% -4,85% -0,24% -1,94% -4,52% -8,15% -0,44% -6,14% -16,10% -27,31% 

Têxtil 0,00% -0,01% -0,02% -0,04% 0,00% -0,02% -0,04% -0,07% 0,00% -0,06% -0,13% -0,30% 
Total na Indústria (sem processo) -0,02% -0,20% -0,45% -0,83% -0,04% -0,32% -0,75% -1,40% -0,08% -1,01% -2,67% -5,34% 
Total na Indústria (com processo) -0,02% -0,23% -0,50% -0,91% -0,05% -0,37% -0,83% -1,53% -0,09% -1,16% -2,97% -5,50% 
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Figura 59: Impacto sobre o PIB em anos selecionados nos diferentes cenários de preços de carbono (sem emissões de processo). 

Fonte: Elaboração própria. 
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A relação do encadeamento não se dá apenas entre setores produtivos, mas 

também ao nível da demanda final. A transmissão do custo carbono para os preços 

finais dos produtos leva também à redução da demanda por esses bens duráveis e não 

duráveis (MONTGOMERY et al., 2009). Grande parte do consumo de cimento dá-se 

junto às famílias, que o utilizam como insumo na construção de moradias. Da mesma 

forma, derivados de petróleo são consumidos não somente ao nível das atividades 

industriais e de transporte coletivo, sendo crescentemente demandados para o transporte 

particular, especialmente por veículos a passeio. No ano de 2008, 78% e 70% das 

vendas totais do segmento cimenteiro e de refino de petróleo foram destinadas ao 

consumo das famílias. Por esse motivo, metas de redução das emissões nesses 

segmentos industriais, que levariam à transmissão para os preços praticados junto aos 

consumidores, fariam reduzir a demanda final por produtos oriundos destas cadeias. Em 

um cenário moderado de preços de carbono (cenário B), a partir de 2030, a redução na 

demanda por derivados de petróleo e cimento (desconsiderando emissões de processo) 

superaria, respectivamente, 5% e 4% (Anexo K - Tabela 91). 

 A imposição de um custo carbono à atividade industrial, conforme destacado por 

HOUSER et al. (2008), ALDY e PIZER (2009), HUFBAUER et al. (2009) e JAMES 

(2009) resulta, no caso da existência de assimetrias de políticas climáticas, em uma 

perda de competitividade das exportações de segmentos voltados para o comércio 

exterior. Embora o segmento cimenteiro esteja entre os mais impactados em termos da 

queda nas suas exportações - 15% em 2030 no cenário B (Anexo K - Tabela 92), trata-

se de um efeito pontual, decorrente do peso do incremento em seus custos de produção 

sobre uma exportação relativamente irrisória (menos de 0,1% das exportações totais dos 

segmentos industriais analisados). De fato, o impacto relevante dá-se, a partir de 2025, 

na atividade de refino no cenário B de preços de carbono. Na medida em que vislumbra 

a ampliação da capacidade de conversão de petróleo em combustíveis líquidos, de 

forma a agregar valor ao óleo extraído da camada pré-sal (PETROBRAS, 2011), 

pressupõe-se que parte desse produto seja exportada, estratégia a qual seria colocada em 

risco perante a imposição da meta de redução das emissões de carbono hipoteticamente 

aventada nesta Tese. 

A queda na demanda final implica em efeito renda (GUILHOTO et al., 1996). 

Para captá-lo, foram estimados os multiplicadores de renda, considerando o novo 

patamar de demanda final, com intuito de mensurar os impactos decorrentes do custo 

carbono sobre a renda gerada nos setores analisados e na economia brasileira. 
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O multiplicador da renda é utilizado para mensurar quanto se gera de renda por 

unidade monetária adicional de demanda final para cada um dos setores j. Em outras 

palavras, pode-se mensurar a erosão na renda setorial por unidade de demanda final 

reduzida em função da transmissão do custo carbono sobre os preços finais. Como o 

segmento cimenteiro e de refino foram os mais impactados em termos da queda na 

demanda final, seria a queda na sua demanda final a responsável pelo maior impacto em 

termos da redução na renda sobre a economia.  

Em um cenário moderado de preços de carbono, a partir de 2025, a queda na 

renda gerada pelo segmento cimenteiro (sem emissões de processo) e de refino seria, 

respectivamente, de 5,9% e 3,6% (Figura 60 e Tabela 83). Em um cenário mais 

agressivo de preços de carbono (cenário C), a partir de 2025, as atividades de ferro-gusa 

e aço e de ferroligas também levariam a uma queda acentuada na geração de renda. 

Trata-se de segmentos pujantes do ponto de vista da geração de renda na economia, com 

multiplicadores situados em torno de 3,0 (Figura 43). Todavia, para a indústria como 

um todo, o impacto somente seria significativo no cenário mais restritivo de carbono, e 

no longo prazo (2030).  
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Tabela 83: Impacto sobre a renda gerada pelos segmentos energointensivos nacionais nos diferentes cenários de preços de carbono. 

Impacto sobre a Renda (%) 
Cenário A Cenário B Cenário C 

2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 
Alimentos e Bebidas 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% 0,00% 0,00% -0,01% -0,02% 0,00% -0,01% -0,04% -0,08% 

Cerâmica -0,01% -0,06% -0,13% -0,20% -0,01% -0,10% -0,21% -0,34% -0,02% -0,31% -0,75% -1,38% 
Cimento (sem emissões de processo) -0,17% -1,56% -3,54% -7,08% -0,33% -2,53% -5,86% -11,90% -0,61% -7,99% -20,91% -48,21% 
Cimento (com emissões de processo) -0,45% -3,79% -7,66% -13,33% -0,87% -6,15% -12,70% -22,39% -1,60% -19,43% -45,28% -90,73% 

Extrativo Mineral 0,00% -0,02% -0,05% -0,09% 0,00% -0,03% -0,08% -0,15% -0,01% -0,10% -0,27% -0,59% 
Ferro-gusa e Aço -0,02% -0,22% -0,48% -0,96% -0,05% -0,35% -0,80% -1,62% -0,08% -1,10% -2,86% -6,55% 

Ferroligas -0,02% -0,22% -0,48% -0,96% -0,05% -0,35% -0,80% -1,62% -0,08% -1,10% -2,86% -6,55% 
Metalurgia de Metais Não Ferrosos -0,01% -0,11% -0,25% -0,46% -0,02% -0,18% -0,42% -0,78% -0,04% -0,58% -1,50% -3,15% 

Outras Indústrias 0,00% -0,01% -0,01% -0,02% 0,00% -0,01% -0,02% -0,04% 0,00% -0,03% -0,07% -0,15% 
Papel e Celulose 0,00% -0,02% -0,04% -0,08% 0,00% -0,03% -0,07% -0,14% -0,01% -0,10% -0,26% -0,56% 

Químico 0,00% -0,03% -0,07% -0,13% -0,01% -0,05% -0,11% -0,23% -0,01% -0,16% -0,41% -0,92% 
Refino de Petróleo -0,12% -1,01% -2,16% -3,81% -0,23% -1,65% -3,58% -6,39% -0,42% -5,20% -12,75% -25,91% 

Têxtil 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% 0,00% 0,00% -0,01% -0,02% 0,00% -0,01% -0,03% -0,08% 
Total na Indústria (sem processo) -0,01% -0,13% -0,30% -0,57% -0,03% -0,21% -0,50% -0,95% -0,05% -0,67% -1,78% -3,85% 
Total na Indústria (com processo) -0,02% -0,15% -0,34% -0,63% -0,03% -0,25% -0,56% -1,05% -0,06% -0,78% -2,01% -4,26% 
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Figura 60: Impacto sobre a renda em anos selecionados nos diferentes cenários de preços de carbono (sem emissões de processo). 

Fonte: Elaboração própria. 
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Finalmente, através da obtenção dos multiplicadores de emprego, foram 

estimados os impactados decorrentes da política carbono-restritiva sobre a demanda 

final, consequentemente, sobre a geração de empregos na economia. Segundo MILLER 

e BLAIR (1985) e GUILHOTO et al. (1996) o multiplicador do emprego setorial, 

obtido pela razão entre os efeitos diretos e indiretos pelos efeitos de emprego, representa 

a variação de empregos em toda a economia decorrente da variação da demanda final do 

setor j (MILLER e BLAIR, 1985). 

Ao longo do período 2012-2030, o segmento refino, dado seu forte poder de 

encadeamento com os demais setores da economia, permaneceria possuindo o maior 

multiplicador de empregos, o qual estaria situado em torno de 60,0. Esse encadeamento 

decorre da dependência, sobretudo das atividades industriais, por combustíveis líquidos 

e da nafta, respectivamente, como fonte energética e de insumo de processos. Tal 

dependência leva a que o efeito de uma meta de restrição de emissões de GEE sobre o 

refino tenha significativo potencial de redução de empregos sobre os demais setores da 

economia. 

Por tais características, a adoção de meta de redução de emissões para a 

atividade de refino, mesmo em um cenário referencial de preços de carbono, teria 

grande efeito de redução de empregos na economia. Conforme pode ser observado na 

Tabela 84, na medida em que meta se torna mais restritiva (entre 2020 e 2030), 

poderiam ser reduzidos entre aproximadamente 20 a 118 mil postos de trabalho em 

função da queda na demanda final por combustíveis líquidos. Em um cenário moderado 

de preços de carbono esse redução nos postos de trabalho praticamente dobraria, e 

considerando todos os segmentos energointensivos analisados, oscilaria entre 4,5 a 269 

mil empregos entre 2015 e 2030.  
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Tabela 84: Impacto sobre o total de empregos gerados nos segmentos energointensivos nacionais nos diferentes cenários de preços de carbono. 

Impacto sobre o Total de Empregos 
Cenário A Cenário B Cenário C 

2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 
Alimentos e Bebidas -19 -218 -591 -1.287 -36 -353 -979 -2.162 -66 -1.116 -3.492 -8.763 

Cerâmica -51 -554 -1.453 -2.809 -98 -900 -2.407 -4.718 -180 -2.842 -8.586 -19.121 
Cimento (sem emissões de processo) -107 -1.257 -3.494 -8.564 -205 -2.041 -5.789 -14.385 -378 -6.446 -20.648 -58.304 

Extrativo Mineral -15 -196 -594 -1.401 -29 -318 -985 -2.353 -54 -1.003 -3.513 -9.451 
Ferro-gusa e Aço -100 -1.208 -3.466 -7.981 -192 -1.961 -5.743 -13.406 -354 -6.193 -20.484 -54.335 

Ferroligas -18 -213 -612 -1.408 -34 -346 -1.014 -2.366 -62 -1.093 -3.615 -9.589 
Metalurgia de Metais Não Ferrosos -32 -381 -1.036 -2.127 -62 -619 -1.717 -3.573 -115 -1.955 -6.124 -14.482 

Outras Indústrias -48 -565 -1.544 -3.308 -93 -917 -2.559 -5.556 -171 -2.898 -9.128 -22.519 
Papel e Celulose -13 -153 -413 -884 -25 -249 -684 -1.484 -45 -787 -2.440 -6.016 

Químico -56 -675 -1.809 -3.969 -108 -1.096 -2.998 -6.666 -199 -3.462 -10.691 -27.018 
Refino de Petróleo -1.705 -19.892 -53.980 -118.417 -3.278 -32.287 -89.451 -198.914 -6.032 -101.982 -319.032 -806.194 

Têxtil -4 -40 -97 -236 -8 -65 -160 -396 -14 -205 -572 -1.603 
Total na Indústria (sem processo) -2.342 -27.153 -73.162 -159.942 -4.504 -44.073 -121.238 -268.667 -8.288 -139.212 -432.401 -1.088.816 
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Portanto, considerando todos os agregados econômicos analisados, os segmentos 

mais impactados seriam na ordem: 1) cimento, 2) refino de petróleo, 3) ferro-gusa e aço, 

4) ferroligas, e 5) metais não ferrosos. Por outro lado, mesmo com uma meta tão restrita 

em termos de redução das emissões, alguns segmentos seriam pouco impactados. Este 

seria o caso dos segmentos extrativo-mineral, papel e celulose e químico. Porém, estes 

se constituem de setores-chave para a economia, motivo pelo qual poderiam ser alvo da 

adoção de políticas compensatórias ao custo carbono. Os segmentos de alimentos e 

bebidas, cerâmico, outras indústrias e têxtil também seriam pouco impactados, sendo 

por isso elegíveis para o cumprimento de metas mandatórias de redução das emissões.   

 Todavia, nesta Tese se extrapola o dimensionamento dos impactos econômicos 

decorrentes da transição para uma indústria de baixo carbono. De fato, estes se 

constituem da base para verificar em que medida, a política carbono-restritiva, afeta a 

competitividade dos segmentos industriais energointensivos no mercado internacional. 

 Para tanto, faz-se necessário agregar à análise dos impactos das metas de 

redução das emissões de GEE sobre os custos de produção e o valor adicionado, que se 

constituem das variáveis fundamentais para o estudo da competitividade, indicadores de 

vulnerabilidade ao comércio exterior. Opta-se por relacionar os impactos sobre estes 

agregados aos indicadores de intensidade das importações (IMIi) e de intensidade das 

exportação (EXIi), os quais provêm, respectivamente, uma medida da demanda 

doméstica por insumos, bens e serviços obtidos no exterior, e da dependência de um 

dado setor econômico à demanda externa69. Ademais, desconsideram-se para o 

segmento cimenteiro as emissões de processo, visto que a contabilização das emissões 

do processo de clinquerização já serviu ao propósito de oferecer uma medida de 

sensibilidade em relação aos impactos sobre a linha de base do setor (impactos sem as 

emissões de processo). 

 Constata-se, para o ano de 2015, que os impactos sobre a competitividade seriam 

pouco significativos, pois as metas de redução das emissões, com intuito de possibilitar 

adaptação setorial, tornam-se restritivas ao longo do tempo (Figura 61, Figura 62 e 

Figura 63). Todavia, já é possível identificar quais setores são vulneráveis ao comércio 

internacional. No caso da intensidade das exportações, o setor extrativo mineral se 

caracteriza como o mais direcionado ao comércio internacional, seguido pelos 

segmentos de metais (ferro-gusa, ferroligas e metais não ferrosos), papel e celulose, 
                                                 

69 Junto ao Anexo L tem-se a análise dos impactos sobre os agregados econômicos segundo a ótica do 
indicador de contribuição das exportações (CX). 



288 
 

alimentos e bebidas, outras indústrias e refino de petróleo. Para todos esses segmentos a 

adoção de uma política climática potencializa a perda de competitividade no mercado 

internacional, sobretudo, frente aos países não adotantes de carbono-restrições. Por sua 

vez, entre os segmentos mais intensivos a importações destacam-se refino de petróleo, 

metais e químico.  

Porém, como será visto a seguir, nem todos os segmentos vulneráveis ao 

comércio internacional perderiam competitividade, na medida em que o custo carbono 

pouco impactaria seus custos, levando à perda de rentabilidade. Este é o caso dos 

segmentos de alimentos e bebidas, extratativo mineral, outras indústrias, papel e 

celulose e químico. 

No caso do segmento de refino de petróleo, a imposição de um custo carbono ao 

nível doméstico ampliaria a importação de derivados de petróleo, afetando as margens 

de rentabilidade das refinarias localizadas no Brasil, e deteriorando a balança comercial 

do setor. Ademais, como o segmento tem seus preços controlados pelo governo 

brasileiro (SZKLO, 2005, SZKLO e ULLER, 2008, GOMES, 2011), a vulnerabilidade 

também se daria em face da sua inserção nacional. Ainda que se tenham considerados 

preços moderados para o petróleo (Tabela 60), o que pormenoriza possíveis perdas 

sobre a margem liquida do refino, o controle sobre o preço dos derivados, associado a 

um custo carbono, torna o refino vulnerável internamente, na medida em que talvez não 

seja possível repassar o custo carbono aos preços finais dos derivados. 
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Figura 61: Impacto sobre a competitividade industrial no cenário A de preços de carbono em 2015 (sem emissões de processo). 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 62: Impacto sobre a competitividade industrial no cenário B de preços de carbono em 2015 (sem emissões de processo). 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 63: Impacto sobre a competitividade industrial no cenário C de preços de carbono em 2015 (sem emissões de processo). 

Fonte: Elaboração própria. 
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No longo prazo, constata-se que à exceção da atividade cimenteira, que não é 

inserida no mercado internacional, todos os outros segmentos potencialmente afetados 

pelo custo carbono (ferro-gusa e aço, ferroligas, metais não ferrosos e refino de 

petróleo) perderiam competitividade. Ademais, constata-se que o grau de perda de 

competitividade está diretamente relacionado com o patamar de preços de carbono 

(Figura 64, Figura 65 e Figura 66). 

 Todavia deve-se destacar que a análise de competitividade perspassa a utilização 

de indicadores de vulnerabilidade comercial. Ou seja, não necessariamente um setor 

vulnerável comercialmente, sob o ponto de vista da participação das exportações e 

importações no seu produto, está exposto à perda de competitividade em função da 

imposição de um custo carbono. De fato, segmentos que possuam parceiros comerciais 

com políticas climáticas mais restritivas (ALDY e PIZER, 2009) não seriam afetados, 

como é o caso do segmento de ferroligas (Tabela 63). Portanto, a análise realizada nesta 

Tese considera (ceteris paribus) a manutenção da participação das parcerias comerciais 

pelos segmentos energointensivos do Brasil. 

Portanto, não se pôde rejeitar a hipótese de que um segmento industrial que seja 

significativamente impactado pelo custo carbono não necessariamente perderá 

competitividade. De fato, esta só se faria presente se o segmento cimenteiro fosse 

dependente, em sua estrutura produtiva, da importação de matérias-primas, e na 

composição de suas receitas, da exportação de bens e serviços.  
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Figura 64: Impacto sobre a competitividade industrial no cenário A de preços de carbono em 2030 (sem emissões de processo). 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 65: Impacto sobre a competitividade industrial no cenário B de preços de carbono em 2030 (sem emissões de processo). 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 66: Impacto sobre a competitividade industrial no cenário C de preços de carbono em 2030 (sem emissões de processo). 

Fonte: Elaboração própria. 
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Entretanto, ainda que os segmentos vulneráveis ao comércio internacional 

perdessem competitividade, estes poderiam ter o efeito do custo relativamente 

amenizado através de políticas compensatórias. Na próxima subseção analisar-se-á a 

efetividade da distribuição gratuita de permissões de emissões, e da concessão de 

incentivos fiscais para a realização de investimentos em tecnologias de baixo carbono, 

para a atenuação dos efeitos do custo carbono sobre a competitividade industrial. 

 

6.4 Efeitos de políticas amenizatórias para proteção da competitividade da 

indústria energointensiva do Brasil 

A utilização de políticas compensatórias ao custo carbono intenciona proteger 

segmentos vulneráveis ao comércio exterior perante a atual assimetria de políticas 

climáticas nacionais (VAN ASSELT e BIERMANN, 2007, ALDY e PIZER, 2009, 

JAMES, 2009). Mais do que isso, intenciona evitar o vazamento de emissões, tornando 

efetiva a política de redução das emissões de GEE ao nível nacional/local (HOUSER et 

al., 2008).  

No caso brasileiro constatou-se que empresas dos segmentos de refino de 

petróleo e siderurgia (ferro-gusa e aço, ferroligas e metais não ferrosos), considerando 

que a meta de redução de emissões hipoteticamente aventada fosse implementada, 

perderiam competitividade no comércio internacional. Potencialmente, isto as levaria a 

deslocar atividades produtivas para países com políticas climáticas mais lenientes (HO 

et al., 2008, HOUSER et al., 2008). Por sua vez, empresas dos segmentos extrativo-

mineral, de papel e celulose e químico, embora não fossem afetadas no comércio 

exterior, em face do baixo impacto do custo carbono sobre suas atividades, afetariam a 

economia brasileira através da transmissão dos efeitos do custo carbono para segmentos 

que demandam seus produtos. Ter-se-ia, portanto, ao nível nacional, perdas do ponto de 

vista macro (PIB, produção e valor adicionado) e microeconômico (renda e emprego) e, 

em nível global, do ponto de vista ambiental, na medida em que haveria em detrimento 

à mitigação, vazamento de emissões. De fato, aproximadamente 85% do potencial total 

de mitigação exposto junto à Figura 55 e à Figura 56 corresponde a estes segmentos 

industriais energointensivos. 

Portanto, para tornar efetiva a mitigação de GEE, protegendo a competitividade 

industrial e a economia brasileira, seria justificável que o governo oferecesse 

mecanismos compensatórios, tais como a distribuição de permissões gratuitas de 
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emissões e/ou a concessão de incentivos fiscais para a inserção de tecnologias de baixo 

carbono na indústria (MONTGOMERY et al., 2009). Intenciona-se, portanto, subsidiar 

a decisão dos formuladores de política pública testando qual desses mecanismos seria 

mais eficaz no objetivo de proteção à competitividade industrial. 

A distribuição de permissões gratuitas de emissões é um mecanismo aplicado 

sobre segmentos/instalações industriais para que estes tenham tempo para adaptar-se, 

assim minimizando o impacto do custo carbono sobre a atividade produtiva (HO et al., 

2008, ALDY e PIZER, 2009, HOUSE, 2009). Por adaptação compreende-se que o nível 

de alocação gratuita decresce ao longo do tempo, sinalizando com isso aos agentes a 

necessidade de diminuir sua carbonointensividade. Neste sentido, hipoteticamente, 

estabelecer-se-ia uma alocação gratuita de permissões que parte de 80% em 2015, e 

decresce até 5% em 2030 (Tabela 58), com o objetivo específico de testar o efeito 

amenizatório sobre a linha de base do impacto da política mitigatória sobre os seguintes 

segmentos energointensivos: a) cimento, b) ferro-gusa e aço, c) ferroligas, d) metais não 

ferrosos, e f) refino de petróleo.  

Impende destacar que a concessão de permissões gratuitas para os segmentos 

extrativo-mineral, papel e celulose e químico seria justificável sob o ponto de vista do 

encadeamento com os demais setores da economia brasileira. Todavia, como estes 

segmentos seriam pouco impactados pelo custo carbono, a distribuição de permissões 

gratuitas seria revertida, a exemplo do que se observaria no sistema de cap-and-trade 

vislumbrado para os EUA (ROMAN e CARSON, 2009), em fonte de receitas no 

mercado de carbono. À luz da legislação do comércio internacional esta medida seria 

considerada como um subsídio cruzado à indústria (DEMAILLY e QUIRION, 2008, 

JAMES, 2009), sendo, portanto, litigável segundo as normas da OMC. Por este motivo 

considera-se a distribuição de permissões gratuitas exclusivamente para os segmentos 

fortemente impactados pelo custo carbono. 

Desconsideram-se, para fins de apresentação dos resultados, as estimativas que 

abrangem emissões do processo de clinquerização no segmento cimenteiro, que 

anteriormente foram estimadas com intuito de apontar, a relevância de sua inclusão 

perante os impactos econômicos da política carbono-restritiva ora proposta. 

Constata-se, com relação ao incremento nos custos de produção, que a 

distribuição de permissões gratuitas seria eficaz até o médio prazo (2020). A partir do 

momento em que o decrescente nível de alocação de permissões torna-se inferior, 

relativamente à meta de redução das emissões, a política torna-se um instrumento 
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ineficaz de absorção do custo carbono nos segmentos cimenteiro, de ferro-gusa e metais 

não ferrosos (Anexo M - Tabela 93).  

Na medida em que a absorção do custo carbono resulta em queda no valor 

adicionado da indústria energointensiva, é plausível afirmar que a concessão de 

distribuição de permissões gratuitas, nos patamares estabelecidos a partir de 2020 

(Tabela 58), também seria um instrumento ineficaz de proteção à lucratividade das 

atividades cimenteira, ferro-gusa e de metalurgia de metais não ferrosos. De fato, pode-

se observar junto à Figura 67, que na medida em que o nível de distribuição de 

permissões decresce, e o preço de carbono e meta de reduções de emissões aumenta, o 

efeito amenizatório das permissões gratuitas vai se anulando. Esta tendência se 

consolida especialmente no longo prazo (2025 a 2030), que é o período onde os 

segmentos de siderurgia, em conjunto com os segmentos cimenteiro e de refino de 

petróleo, seriam mais afetados em termos da queda na sua margem liquida. 

Da mesma forma, a distribuição de permissões gratuitas seria um instrumento 

ineficaz, no longo prazo, para a redução dos impactos sobre o PIB, exportações, 

demanda final, consequentemente, renda e emprego (Anexo M - Tabela 93, Tabela 94 e 

Tabela 95). No que se refere à geração de empregos, no cenário mais restritivo de 

preços de carbono (cenário C), e no longo prazo (2030), a distribuição de permissões 

gratuitas permitiria evitar a perda somente cerca de 10% dos postos de trabalhos em 

relação à linha de base (Tabela 84 – Anexo M, Tabela 96). 
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Figura 67: Impacto sobre o valor adicionado em anos selecionados nos diferentes cenários de preços de carbono (sem emissões de processo). 

Fonte: Elaboração própria. 
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 Todavia, a distribuição de permissões gratuitas de emissões deve incentivar os 

agentes a adotarem medidas com vistas à mitigação, ou seja, constituem-se de um 

mecanismo de transição à economia de baixo carbono. Por esse motivo, construiu-se um 

cenário de baixo carbono para os segmentos afetados com a perda de competitividade. 

Este seria implementado através da concessão de incentivos fiscais para aplicação de 

atividades que permitam reduzir a carbonointensividade industrial. Objetiva-se, 

portanto, testar se a adoção de medidas de baixo carbono, que reduzam o consumo 

energético industrial no Brasil, a partir do ano de 2012, seria um instrumento mais 

eficaz de proteção à competitividade do que a concessão de alocações gratuitas de 

emissões, opção a qual se demonstrou ineficaz no longo prazo.  

Partindo das opções de baixo carbono e da modelagem de HENRIQUES JR. 

(2010) e ROCHEDO et al. (2012), considera-se exclusivamente a ótica de mercado para 

obtenção dos potenciais e custos de abatimento. Todavia, para fins das estimativas, 

obtiveram-se custos médios de abatimento das medidas considerando uma taxa de 

desconto social (8% ao ano) e uma taxa de desconto de mercado (15% ao ano).  

Junto á Tabela 85 tem-se estes custos, bem como o potencial técnico total de 

redução das emissões. Grande parte das medidas mitigatórias dos segmentos industriais 

(exclusive refino) se dá a custos de abatimento negativos, característica a qual é típica 

das medidas de eficientização energética (SCHAEFFER et al., 2009, DE GOUVELLO, 

2010, HENRIQUES JR. et al., 2010, GOMES, 2011). Mais do que isso, os custos de 

abatimento, semelhantemente às estimativas de FÉRES e REINAUD (2012b), são 

diferentes de zero, o que sugere que as emissões são afetadas pela regulação ambiental, 

o que ocorre especialmente nos segmentos com característica energointensiva. Neste 

contexto, seria possível abater, no período 2010-2030, aproximadamente 685 milhões 

de tCO2e na indústria (exclusive refino), e 58 milhões de tCO2e na atividade de refino 

de petróleo, totalizando um potencial técnico de mitigação de 743 milhões de tCO2e.  

Se todo esse potencial técnico fosse viabilizado, do que se depreendem preços de 

carbono compatíveis para a realização dos investimentos nas atividades de baixo 

carbono, cerca de 47% da meta de redução de emissões estabelecida para o período 

2015-2030 (Figura 55) poderia ser alcançada através da adoção das alternativas de 

mitigação aventadas na Tabela 85.  
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Tabela 85: Alternativas, custos e potencial técnico de mitigação nos segmentos 

industriais. 

 

Custo Médios de Abatimento 
(US$/tCO2e) 

Potencial de 
redução de 

emissão (MtCO2e) Taxa de desconto (%) 8% 15% 
Indústria (sem refino) 

Melhorias na combustão -144,4 -135,8 110,0 

Recuperação de calor -194,4 -180,4 18,7 

Recuperação de vapor -335,3 -318,3 38,9 

Recuperação de calor em fornos -28,9 -7,5 311,1 

Novos processos -106,1 147,7 105,5 

Outras medidas de eficiência -41,7 -32,5 20,1 

Reciclagem de materiais -83,5 -81,0 80,9 

Refino de Petróleo 

Integração energética 33,9 34,8 25,5 

Controle de incrustação 60,3 62,6 5,1 

Controle avançado 92,3 94,3 10,7 

Queimadores Low-NOx -39,4 13,6 4,3 

Controle de oxigênio -21,4 -19,1 7,8 

Pré-aquecimento do ar -10,5 -5,5 0,4 
Monitoramento, superdimensionamento e 
ajustes de velocidade (ASD) de bombas 

-2,8 -1,0 3,1 

Monitoramento a ajustes de velocidade de 
(ASD) compressores 

-2,4 -0,3 0,7 

Monitoramento e ajustes de velocidade de 
ventiladores 

-1,1 1,3 0,5 

Potencial Total (Sem refino) 685,2 

Potencial Total (Refino) 58,1 

Potencial Total da Indústria 743,3 

 

Excetuando-se o segmento de refino, fez-se necessário obter potenciais técnicos 

totais de abatimento das medidas para cada setor (Tabela 86). Constata-se que o 

segmento de ferro-gusa e aço concentra o maior potencial técnico de mitigação, com 

aproximadamente 47% do total. A realização de investimentos em melhorias de 

combustão, que seriam aplicáveis, sobretudo, no segmento de ferro-gusa (WORREL et 

al., 2008, EPE, 2009, HENRIQUES JR., 2010), por sua vez, é a medida com o maior 

potencial técnico de abatimento, com aproximadamente 16% do total. 

Interessantemente, trata-se de uma medida, a despeito da taxa de desconto, com custo de 

abatimento negativo, o que implica em que todo o potencial técnico seja realizável, 

independentemente do cenário de preços de carbono. Trata-se de uma atividade 

geradora de receitas, que necessita de capacitação técnica para sua implementação. 
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Segundo HENRIQUES JR. (2010), esta é a principal barreira à adoção de medidas de 

eficientização energética na indústria. 

 

Tabela 86: Emissões evitadas por medidas de eficiência energética por segmentos 

específicos (exclusive refino) para o potencial técnico 

Setor Industrial 

 Potencial técnico de redução das emissões (milhões tCO2) 

Melhorias 
na 

combustão 

Recuperação 
de calor 

Recuperação 
de vapor 

Recuperação 
de calor em 

fornos 

Novos 
processos 

Outras 
medidas 

de 
eficiência 

Reciclagem 
de 

materiais 

Total por 
setor 

Alimentos e bebidas 4,5 4,2 4,5 6,3 0,7 0,0 0,0 20,3 

Cerâmica 9,9 0,0 0,0 35,0 12,3 0,0 6,0 63,2 

Cimento 5,3 0,0 0,0 52,2 0,0 0,0 12,1 69,6 

Extrativo mineral 6,8 0,0 0,0 38,9 0,0 0,0 0,0 45,7 

Ferro-gusa 55,2 0,0 0,0 120,8 82,7 19,3 41,5 319,5 

Ferroligas 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4 

Metais não ferrosos 5,3 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 8,0 27,8 

Papel e celulose 4,8 0,0 11,9 11,2 1,3 0,0 2,3 31,5 

Químico 3,2 0,0 6,4 0,0 1,9 0,0 10,8 22,3 

Outras indústrias 14,2 13,4 14,2 26,7 6,4 0,0 0,0 74,9 

Têxtil 0,8 1,1 1,9 0,0 0,3 0,8 0,0 4,8 

 Total por medida  110,0 18,7 38,9 311,1 105,5 20,1 80,8 685,2 

 

 Perante a obtenção do potencial técnico de mitigação, e observando os cenários 

de preços de carbono constantes da Tabela 57 e da Equação 56, com taxa de desconto 

de 15% ao ano, foram obtidos os potenciais de mercado de mitigação dispostos junto à 

Figura 68. Interessa destacar que grande parte das medidas é implementada já a partir de 

2011. No entanto, como a política hipoteticamente definida de redução das emissões 

inicia em 2015, interessa medir o potencial de mercado de mitigação somente a partir 

desse ano.  

Tem destaque o potencial de mitigação no segmento de ferro-gusa e aço, pois 

grande parte das medidas é implementada por possuir custo médio de abatimento 

negativo. No segmento de refino, somente no cenário C de preços de carbono o 

potencial de mitigação seria expressivo diante do potencial técnico (aproximadamente 

80%), pois as medidas de integração energética, controle avançado e controle de 

incrustação possuem custos médios de abatimento superiores ao limite dos preços de 

carbono nos cenário referencial (cenário A) e moderado (cenário B). 
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Figura 68: Evolução do potencial de mercado de mitigação por setores nos diferentes 

cenários de preços de carbono (2015-2030). 

Fonte: Elaboração própria. 

  

 Na medida em que a implementação do potencial de mercado de abatimento 

permite abater emissões com relação à linha de base da meta, pôde-se reestimar os 

impactos da política carbono-restritiva sobre os segmentos industriais afetados em sua 

competitividade. Consequentemente, verificou-se em que medida a adoção do cenário 

de baixo carbono seria uma política eficaz para compensar o impacto sobre os 
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segmentos cimenteiro, ferro-gusa e aço, ferroligas, metais não ferrosos e refino de 

petróleo. 

 Em termos dos custos de produção, a adoção de um cenário de baixo carbono 

permitiria que os segmentos cimenteiro e de ferro-gusa e aço obtivessem queda em seus 

custos de produção no curto e no médio prazo, em qualquer cenário de preços de 

carbono (Anexo N - Tabela 97). De fato, trata-se de uma maior eficácia com relação à 

distribuição de permissões gratuitas de emissões, na medida em que aumentaria, pela 

ótica do valor adicionado, a lucratividade setorial. Esta redução nos custos é obtida 

porque a adoção das medidas de baixo carbono nestes segmentos permitiria sobrepujar a 

meta de redução das emissões estabelecida para os anos de 2015 e 2020, dessa forma 

levando a que os setores ofertassem créditos de carbono no mercado.  

Desta forma, diferentemente do apontado por parte da literatura (WIESE, 1998, 

HO e JORGENSEN, 1998, FISCHER e FOX, 2004, CARBON TRUST, 2008, HO et 

al., 2008, WANG et al., 2011), já no curto prazo a adoção de medidas de baixo carbono 

seria eficaz para reduzir o impacto da política de redução de emissões sobre os custos de 

produção, a ponto de se tornar fonte de vantagens competitivas para os segmentos 

cimenteiro e de ferro-gusa. À exceção do cenário C de preços de carbono, no longo 

prazo, a implementação de medidas de baixo carbono no setor de ferro-gusa e aço seria 

uma política eficaz para proteção da competitividade no comércio internacional. No 

caso do segmento cimenteiro, a perda de competitividade seria injustificável, pois 

conforme destacado por REINAUD (2005), e pelos indicadores de vulnerabilidade 

medidos nesta Tese, o segmento não é exposto ao comércio exterior, em face do baixo 

valor agregado a sua produção.  

 No que se refere ao valor adicionado, a adoção de medidas de baixo carbono 

seria desejável, no curto e médio prazo (2015 e 2020), para os segmentos cimenteiro, 

ferro-gusa, ferroligas e de metais não ferrosos (Figura 69). Assim como observado para 

os custos de produção, a redução das emissões em função da implementação das 

medidas de baixo carbono mais do que compensaria a meta atribuída setorialmente, 

levando pela redução dos custos de produção ao aumento das margens liquidas. 

Somente no longo prazo, a política de baixo carbono, para os segmentos da siderurgia, 

perderia a eficácia de proteção à competitividade, na medida em que mesmo reduzindo 

o impacto em cerca de 50%, com relação à linha de base, este seria relevante sob o 

ponto de vista da perda de rentabilidade (Figura 70).  
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 O segmento de refino independentemente da política compensatória adotada, 

enfrentaria problemas de perda de margens, consequentemente, de deterioração da 

competividade no mercado internacional. Apesar da particularidade nacional, qual seja a 

da integração das atividades, que potencialmente permite absorver, em outras atividades 

a queda nas margens do refino, esta seria suficientemente alta, tanto em um cenário 

referencial quanto moderado de preços de carbono70. Por este motivo, seria desejável a 

adoção de uma meta diferenciada de redução das emissões para o segmento, a qual 

permitiria protegê-lo da perda de competitividade, sem afetar relevantemente o 

potencial de mitigação da indústria energointensiva. De fato, aproximadamente 18% do 

potencial total de mitigação decorrente da meta se daria no segmento de refino, o qual 

se reduzido à metade, em associação com a adoção das medidas de baixo carbono, 

permitiria proteger a margem do refino.  

 A política de baixo carbono seria um instrumento eficaz para proteção da 

competitividade dos segmentos de siderurgia no comércio internacional (Anexo N - 

Tabela 99). Todavia, para o setor de refino, no longo prazo, a adoção de uma meta 

diferenciada de redução das emissões deveria ser excogitada. Até mesmo porque a 

queda na renda proveniente do impacto do custo carbono sobre o segmento, com forte 

poder de encadeamento sobre a economia, reflete em um significativo fechamento de 

postos de trabalho. Neste caso, a adoção de um cenário de baixo carbono, no longo 

prazo, apesar de preferencial comparativamente à distribuição de permissões gratuitas 

de emissões, ainda levaria a um acentuado impacto sobre a geração de emprego na 

economia nacional (Anexo N - Tabela 100). 

 

                                                 
70 Outra particularidade é o controle de preços que o governo exerce sobre os derivados de petróleo. 
Embora tenha sido desconsiderada nesta Tese, é plausível excogitar que haveria pequena margem para a 
transmissão do custo carbono para os preços dos derivados, aspecto o qual merece a realização de estudos 
futuros. 
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Figura 69: Impacto sobre o valor adicionado em 2015 e 2020 nos diferentes cenários de 

preços de carbono (sem emissões de processo). 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 70: Impacto sobre o valor adicionado em 2025 e 2030 nos diferentes cenários de 

preços de carbono (sem emissões de processo). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Portanto, a distribuição de permissões gratuitas de emissões seria um 

instrumento de proteção à competitividade eficaz somente no curto prazo. Por outro 

lado, à exceção do segmento de refino, para o qual se deveria excogitar uma meta 

diferenciada de redução das emissões, o incentivo à adoção de tecnologias de baixo 
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carbono seria uma política preferencial para a manutenção da competitividade industrial 

brasileira. 
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7 CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÃO PARA FUTUROS 

ESTUDOS 

Crescentemente a literatura tem buscado analisar o impacto de regimes 

mandatórios de redução de emissões em diferentes países sobre os agregados 

macroeconômicos, e no nível microeconômico sobre a competitividade industrial. 

Ainda que haja consenso no que se refere ao mecanismo de transmissão de impactos do 

custo carbono, é controversa a dimensão em que estes afetariam a competitividade 

industrial e a economia. De um lado, recentes pesquisas sugerem impactos modestos 

sobre a maioria dos segmentos industriais de países adotantes de regimes mandatórios 

de redução das emissões de GEE (REINAUD, 2005, McKINSEY e COMPANY, 2006, 

CARBON TRUST, 2008). Por outro lado, estudos, como os do GREEN DESIGN 

INSTITUTE (2008), HO et al. (2008), HOUSER et al. (2008), ALDY e PIZER (2009), 

HUFBAUER et al. (2009), JAMES (2009) e CHOI et al. (2010), refutam a tese de que 

os impactos sobre a economia seriam insignificantes.  

Também existe relativo consenso quanto aos segmentos que seriam os mais 

impactados pelo custo carbono, quais sejam os segmentos industriais energointensivos 

(McKIBBIN e WILCOXEN, 2009, CLÓ, 2010, GOULDER et al., 2010, FISCHER e 

SPRINGBORN, 2011, GILLESPIE, 2011, HE et al., 2011, WANG et al., 2011, 

BOSETTI et al., 2012). Ademais, argumenta-se haver uma relação positiva, e crescente, 

entre os impactos econômicos de metas de redução e o nível das emissões setoriais de 

GEE (ALDY e PIZER, 2009, HUFBAUER et al., 2009, JAMES, 2009, CHOI et al., 

2010). Desta forma, remetendo à hipotética adoção de um regime compulsório de 

redução das emissões nos segmentos energointensivos industriais brasileiros, objetivou-

se testar a hipótese de que as atividades produtivas com esta característica serão 

diferentemente afetadas, em termos de sua competitividade, por uma meta carbono-

restritiva. Ademais, testou-se a premissa de que não necessariamente os segmentos que 

mais emitem, em termos absolutos, serão os mais impactados, dada sua pujança 

econômica, configuração da cadeia produtiva e vulnerabilidade ao comércio 

internacional. 

A hipótese de pesquisa foi testada por meio da adaptação, elaboração e aplicação 

de uma metodologia ainda não utilizada no Brasil para o estudo dos impactos do custo 

carbono sobre a competitividade industrial, qual seja uma modelagem híbrida 
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econômico-energética, posteriormente integrada, em um modelo de EGC estático. De 

fato, mais importante do que os resultados decorrentes da aplicação desta metodologia, 

ora utilizada para mensurar em que medida a indústria seria impactada perante uma 

hipotética carbono-restrição, é a sua elaboração. Esta pode auxiliar os órgãos 

competentes (Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Minas e Energia, Ministério 

de Ciência, Tecnologia e Inovação) na formulação de políticas públicas nacionais de 

mitigação das emissões de GEE.  

Inicialmente, foram mensurados os impactos para a economia nacional, e para a 

competitividade industrial, decorrentes de uma meta de redução das emissões, que 

vigoraria a partir de 2015, e que objetivaria atingir, em 2030, o mesmo nível de 

liberações de GEE observado setorialmente em 2008. Constatou-se, considerando todos 

os agregados econômicos analisados, que os segmentos industriais energointensivos 

mais impactados seriam, em ordem decrescente: 1) cimento, 2) refino de petróleo, 3) 

ferro-gusa e aço, 4) ferroligas, e 5) metais não ferrosos. Por outro lado, segmentos da 

indústria que exercem forte poder de encadeamento com a economia, embora fossem 

pouco impactados, transmitiriam para outras atividades parte do impacto do custo 

carbono. Este seria o caso dos segmentos extrativo-mineral, papel e celulose e químico. 

Finalmente, os segmentos de alimentos e bebidas, cerâmico, outras indústrias e têxtil 

também seriam pouco impactados, e poderiam ser abrangidos pela meta mandatória 

hipoteticamente presumida de redução das emissões, na medida em que não se 

constituem de setores-chave para a economia nacional, logo, pouco transmitindo os 

efeitos do custo carbono.   

Neste contexto, e considerando a evolução projetada das emissões de GEE na 

indústria para o período 2012-2030, falseou-se a hipótese da literatura, segunda a linha 

de base dos impactos do custo carbono, de que há uma relação positiva, e crescente, 

entre o nível dos impactos econômicos e das emissões absolutas setoriais (ALDY e 

PIZER, 2009, HUFBAUER et al., 2009, JAMES, 2009, CHOI et al., 2010). Mais do 

que isso, ao consolidar a análise com a projeção de indicadores de vulnerabilidade 

comercial, constatou-se que não necessariamente as atividades mais afetadas pelo custo 

carbono perderiam competitividade. Este é o caso da atividade cimenteira, que em 

função do baixo valor agregado a sua produção, não é inserida no mercado 

internacional. Da mesma forma, a integração de atividades nos segmentos de E&P e 

refino, e de mineração e produção siderúrgica, poderia fazer com que o custo carbono 

fosse absorvido em atividades onde o impacto fosse inexistente ou pouco significativo. 
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De fato, a absorção do custo carbono pelo segmento de refino de petróleo 

somente poderia se dar ao nível da atividade de E&P, e não de distribuição, em face do 

controle governamental sobre os preços dos derivados. Esta característica impede que os 

preços sejam majorados de forma a incorporar o impacto de uma política carbono-

restritiva, demonstrando uma vulnerabilidade do setor em nível nacional e internacional. 

Na medida em que considerou um cenário moderado de preços do óleo cru, esta questão 

não se coloca fortemente. Todavia, dado o atual nível de preços praticado 

internacionalmente, já se justifica a elaboração de um estudo específico para o caso do 

refino brasileiro. 

A perda de competitividade seria premente para os segmentos de ferro-gusa e 

aço, metais não ferrosos e de refino de petróleo, o que ensejaria a aplicação de políticas 

compensatórias. Exceção é o segmento de ferroligas, que embora vulnerável do ponto 

de vista dos indicadores utilizados, tem parceiros comerciais com politicas climáticas 

mais restritivas.  

Diante disso, testou-se a efetividade da distribuição gratuita de permissões de 

emissões, e da concessão de incentivos fiscais para a realização de investimentos em 

tecnologias de baixo carbono, para a amenização dos efeitos do custo carbono sobre a 

economia brasileira e a competitividade industrial. Concluiu-se que a distribuição de 

permissões gratuitas de emissões seria eficaz somente no curto prazo, dada sua natureza 

de servir de mecanismo de transição para políticas mitigatórias de longo prazo (por 

exemplo, investimento em atividades de baixo carbono). Á exceção do segmento de 

refino, para o qual se deveria excogitar uma meta diferenciada de redução das emissões, 

o incentivo à adoção de tecnologias de baixo carbono seria uma política preferencial, no 

curto e no longo prazo, para a manutenção da competitividade industrial brasileira. 

Portanto, aproximadamente 37% do potencial de redução das emissões 

estabelecido pela meta (364 MtCO2e), excluindo emissões de processo, poderiam ser 

atingidos sem maiores impactos sobre a competitividade industrial e a economia 

brasileira (indústrias de alimento e bebidas; cerâmica; extrativo-mineral; outras 

indústrias; papel e celulose; químico; e têxtil). A mitigação de 45% do potencial (443 

MtCO2e), por outro lado, exigiria a adoção de políticas compensatórias (cimento; ferro-

gusa e aço; ferroligas; e metais não ferrosos), e o restante (18%, ou 179 MtCO2e), que 

diz respeito ao segmento de refino de petróleo, necessitaria da aplicação de outros 

instrumentos e/ou da redução da meta de emissões de GEE. 
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O impacto do custo carbono sobre/para a economia brasileira e a 

competitividade industrial é sensível às premissas de crescimento econômico, preços de 

carbono e taxa de câmbio (SCHAEFFER et al., 2012). Como se tem verificado nos 

países sob-regime do EU ETS, a recessão econômica leva à queda no preço do carbono. 

Em um sistema de cap-and-trade, no qual se tem a distribuição de permissões gratuitas 

de emissões, no curto prazo, em um nível próximo da meta carbono-restritiva, uma 

queda no nível de atividade econômica resulta em menores emissões, portanto, levando 

a um superávit de permissões no mercado. Logo, o crescimento do PIB está diretamente 

relacionado com o preço do carbono, ou seja, quanto maior o nível de atividade 

econômica maior é o preço do carbono, e vice-versa. 

Ademais, os fundamentos macroeconômicos guardam estreita relação entre o 

produto da economia e a taxa de câmbio. Na medida em que há recessão, políticas 

monetárias e fiscais devem ser aplicadas. Estas, no curto prazo, favorecem a saída de 

divisas, o que deprecia a taxa de câmbio. Em suma, considerando um cenário de 

crescimento da economia brasileira inferior ao aventado nesta Tese, haveria em um 

sistema de cap-and-trade uma queda no preço de carbono e um aumento na taxa de 

câmbio. Neste contexto, por um lado o impacto relativo do custo carbono sobre a 

economia seria maior, pois haveria redução nos agregados macroeconômicos (por 

exemplo, PIB, valor adicionado e renda), e por outro, a queda no preço do carbono 

mitigaria parte do seu impacto sobre os custos de produção, consequentemente 

transmitindo-se sobre os agregados. Mais do que isso, o efeito sobre a taxa de câmbio 

levaria a uma deterioração das contas nacionais em moeda internacional, o que 

ampliaria o impacto do custo carbono. 

Portanto, é relevante considerar diferentes cenários de crescimento econômico, 

preços de carbono e taxas de câmbio na análise sobre/para a economia e a atividade 

industrial brasileira diante de uma política carbono-restritiva. Estes permitiriam avaliar 

se preços de carbono depreciados, como se tem verificado internacionalmente, seriam 

suficientemente capazes de amenizar o impacto do custo carbono sobre as atividades 

industriais energointensivas.  

Por outro lado, parte da literatura defende que a despeito da potencial perda de 

competitividade, preços de carbono superiores aos verificados atualmente permitiriam 

atingir as metas estabelecidas em um regime de cap-and-trade (FAN et al., 2009, 

JIANG et al., 2009, WITTNEBEN, 2009, WANG et al., 2011). Utilizando-se deste 

argumento, países como a Austrália e a Nova Zelândia (VAZÃO, 2012) tem 
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estabelecido, respectivamente, preços fixos e mínimos de carbono compatíveis com as 

metas de redução de emissões estabelecidas setorialmente. Conquanto se discuta se 

adoção de um preço mínimo de carbono, ao invés de um sistema de cap-and-trade, 

constitui-se de uma taxa de carbono, tem-se debatido na literatura qual destes 

mecanismos seria mais eficaz para o cumprimento de metas de emissões e a proteção da 

competitividade industrial (WEITZMAN, 1974 e 1978, PIZER, 1997, WITTNEBEN 

2009). 

Partiu-se neste estudo da premissa da adoção de um sistema de cap-and-trade no 

Brasil. Porém, não necessariamente este seria o modelo mais adequado para aplicação 

da política carbono-restritiva nacional. WEITZMAN (1974 e 1978), PIZER (1997) e 

WITTNEBEN (2009) argumentam que a taxação de carbono seria preferencial diante de 

um objetivo baseado na redução das emissões de GEE, por ser um mecanismo mais 

direto, transparente e eficaz.  

No que se refere ao potencial de redução das emissões, a tributação sobre o 

carbono é, em geral, negociada a nível nacional e, portanto, o valor da taxa depende da 

política nacional de clima. As emissões serão reduzidas enquanto os custos de redução 

forem menores que a poupança fiscal, ou seja, não há limites para possíveis reduções de 

emissões. Por outro lado, a imposição de um limite obrigatório (cap) implica que não 

haverá uma redução maior do que a exigida pelo sistema. Dado que o cap é determinado 

a partir de barganhas políticas, em geral é fixado no valor mínimo aceito por todos os 

agentes envolvidos. Sendo assim, este valor torna-se o limite máximo de redução, sendo 

as emissões reduzidas enquanto o preço permitido for maior que o custo de redução.  

Do ponto de vista da arrecadação governamental, ambos os sistemas geram 

receitas para o governo. Esta receita pode ser utilizada para financiar atividades de 

baixo carbono, conforme foi modelado nesta Tese. A taxação sobre as emissões de 

carbono geram um fluxo de receita contínua, mas é incerto quanto o governo vai receber 

depois do período de ajuste das firmas às novas condições. Já, o modelo cap-and-

trade oferece um grau maior de certeza em termos de quantidades alocadas, porém a 

certeza é menor em termos do preço por unidade alocada, já que esse é determinado via 

leilão, do qual provém a receita do governo. 

No âmbito dos custos dos sistemas para a sociedade, adoção de um sistema de 

taxação é mais simples, e demanda menor capacitação para aparato estatal para sua 

administração. Por sua vez, em um sistema de cap-and-trade implica em maiores custos 

de transação e capacitação do Estado para sua governança, pois as alocações devem ser 



314 
 

calculadas e verificadas periodicamente. Além disso, as negociações das licenças de 

emissão devem ser negociadas imediatamente e cada empresa deve manter seu 

compromisso após o período de negociação. Este sistema, mais complexo, requer 

também medidas punitivas e estratégias para lidar com escassez ou excesso de licenças 

a serem negociadas. 

Segundo WITTNEBEN (2009), a tributação sobre o carbono gera um claro sinal 

do preço. Esse, por sua vez, é estável até que haja uma mudança na política nacional. 

Este preço pode ser ajustado ao longo do tempo, mas não flutua tanto quanto flutuaria 

no sistema cap-and-trade. A flutuação deste último não é somente resultado do ajuste 

constante entre a oferta e demanda às novas informações, mas também da ciclicidade 

econômica. Portanto, o primeiro mecanismo seria mais eficaz para a redução das 

emissões de GEE, sobretudo no longo prazo, onde a flutuação econômica aumenta a 

incerteza do sistema de comércio de emissões. 

Diante do exposto, a adoção de um mecanismo de taxação sobre a emissão de 

carbono poderia apresentar um menor impacto para a economia nacional e a 

competitividade dos setores industriais energointensivos do Brasil. Todavia, a afirmação 

da preferência por este mecanismo, sob o ponto de vista ambiental e econômico, requer 

que sejam revistos os dados de entrada da modelagem econômico-energética desta Tese. 

Antes disso, no entanto, devem-se superar limitações de pesquisa, que são citadas a 

seguir. 

7.1 Limitações de pesquisa e sugestãoes para futuros estudos 

A despeito da crescente aplicação de modelos de EGC dinâmicos para modelar 

impactos de políticas climáticas sobre a competitividade industrial (GOOROOCHURN 

e MILNER, 2005, PALTSEV et al., 2005, TOH e LIN, 2005, LIANG et al., 2007, 

BASSI et al., 2009, FISCHER e SPRINGBORN, 2011), optou-se por utilizar um 

modelo de EGC estático. Segundo PALTSEV et al. (2005), a principal vantagem dos 

modelos EGC dinâmicos deriva da possibilidade de incorporar o efeito do progresso e 

barreiras tecnológicas diretamente sobre as relações intertemporais de consumo e de 

investimento, sendo por isso um modelo mais robusto para análises de cenários 

(projeções). Portanto, foram desconsiderados movimentos disruptivos e barreiras, por 

exemplo, do ponto de vista tecnológico, os quais poderiam levar a crescimentos 

diferenciados entre os setores e os agregados macroeconômicos. Trata-se de uma 

limitação da análise insumo-produto adotada nesta Tese, a qual se utiliza de uma base 
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estática de equilíbrio geral na qual, necessariamente, o equilíbrio das matrizes pressupõe 

tanto uma evolução constante entre os agregados ao nível intersetorial, quanto 

desconsidera a variação nos fatores de produção (capital e trabalho). 

Mais do que isso, pôde-se observar através da contabilização das emissões de 

processo no segmento cimenteiro o efeito que estas provocam sobre o estudo dos 

impactos da política carbono-restritiva. Uma análise detalhada das emissões de processo 

em outros segmentos (petroquímica, refino, cal e amônia) pode levar a que segmentos, 

outrora não afetados, fossem impactados por uma política carbono-restritiva. No caso 

específico do refino, inclusive, pode levar a uma maior deterioração da competitividade 

em nível nacional e internacional. 

Na modelagem energética partiu-se da premissa de que haverá, no período 2012-

2030, uma manutenção da participação das fontes energéticas na demanda industrial. De 

fato, a imposição de um custo carbono à indústria levaria à substituição por fontes com 

menor conteúdo de carbono, reconversão a qual não foi incorporada nesta Tese, e que 

demandaria a elaboração de um cenário de baixo carbono de evolução no consumo de 

energia.  

Na modelagem dos impactos da política carbono-restritiva sobre a economia, e a 

competitividade industrial, considerou-se uma análise setorial que não necessariamente 

implica que os resultados sejam replicáveis sob o ponto de vista das empresas. Por um 

lado, se em segmentos significamente impactados a presença de empresas verticalizadas 

com grande poder de mercado ameniza o efeito do custo carbono, por outro lado 

segmentos pouco impactados podem ter empresas pouco resilientes à absorção do custo 

carbono. Este é o caso, tipicamente, de empresas dos segmentos de alimentos e bebidas 

e químico, que apresentam forte concorrência e um grande número de pequenas 

empresas. 

Todas estas limitações pretendem ser abordadas no estágio de pós-

doutoramento. Além de revisitar os resultados e a metodologia proposta nesta Tese, 

pretende-se adaptá-la para: 

a. Realizar uma análise de sensibilidade dos impactos da política carbono-

restritiva a taxas diferenciadas de crescimento econômico e de câmbio; 

b. Incorporar as emissões de processo dos demais segmentos industriais; 

c. Analisar o impacto de políticas carbono-restritivas sobre empresas 

relevantes dos segmentos industriais energo-intensivos; 
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d. Medir o custo da renúncia fiscal relativa à adoção das atividades de baixo 

carbono na indústria energointensiva; 

e. Analisar em que medida preços determinados fora das condições de 

equilíbrio do mercado competitivo, seja por condições de oligopolização 

de mercados e/ou interferência governamental, impactam a efetividade 

da aplicação de sistemas de taxação de carbono ou de cap-and-trade; 

f. Simular o impacto sobre a competitividade industrial de metas 

hipotéticas diversas da adotada nesta Tese; 

g. Analisar efeitos da assimetria de políticas climáticas estaduais e regionais 

no Brasil, assim regionalizando a metodologia proposta; 

h. Modelar o impacto sobre a competitividade industrial decorrente da 

adoção de um sistema de taxação de carbono; 

i. Adaptar a metodologia para simulação em uma base de EGC dinâmico, o 

que permitirá incorporar à modelagem premissas de movimentos 

tecnológicos disruptivos e variações nos fatores de produção; 

j. Partindo disso, simular impactos sobre a competitividade industrial 

brasileira não somente de uma política nacional de redução das emissões, 

mas também considerando a adoção de diferentes políticas climáticas 

junto aos mais diversos parceiros comerciais do Brasil. Trata-se, 

portanto, de analisar dinamicamente em que medida a indústria seria 

afetada mesmo diante de uma leniência da sua política carbono-restritiva.  
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Anexo A: Chicago Climate Exchange (CCX) 

O CCX foi o primeiro sistema de comércio de permissões de emissões de GEE 

criado do mundo e engloba os seis gases eleitos pelo Protocolo de Kyoto que provocam 

o efeito estufa: CO2, NO2, NH4, HFCs, PFCs e SF6. Foi fundado em dezembro de 2003, 

por 14 empresas, que juntas eram responsáveis por metade da emissão anual do Reino 

Unido.  

O CCX é uma plataforma auto reguladora, designada e governada por seus 

membros, que estabelece as regras deste mercado, define linhas de base, estabelece o 

foco de emissões (além de monitorar as emissões), define quais créditos são elegíveis e 

desenvolve leilões. É uma bolsa de venda de créditos de carbono. Os membros do CCX 

participam do gerenciamento dos GEE e representam praticamente todos os setores da 

economia global. Os setores de agricultura, reflorestamento, gestão de resíduos e 

energia renovável podem participar do programa através do registro de créditos de 

emissões obtidos a partir de projetos compensatórios eleitos pela Comissão de Projetos 

Compensatórios do programa. 

Os créditos de carbono utilizados neste mercado são os VERs (Verified Emission 

Reductions - Reduções de Emissão Verificadas). Os VERs são os créditos de carbono 

do mercado voluntário, não vinculado ao Protocolo de Kyoto. Eles são negociados 

através de regras próprias.  

As organizações participantes assinam um contrato vinculativo que exige 

reduções absolutas de emissões abaixo dos níveis registrados no período de 1998 a 

2001. Os membros fazem trocas de permissões alocadas e devem cumprir uma meta de 

redução de 6% em relação ao nível de base até 2010. Os membros que conseguirem, 

voluntariamente, reduzir suas emissões abaixo das metas estabelecidas, passam a ter 

permissões excedentes para serem vendidas no mercado. Já os que emitem acima das 

metas, compensam as emissões excedentes através da compra de permissões e de 

contratos dentro do programa (no Carbon Financial Instrument - CFI). Um contrato 

CFI representa 100 toneladas de CO2e é composto de trocas de permissões e de 

compensações de emissões de GEE. Essas trocas são feitas para que os participantes do 

programa estejam sempre em conformidade com as metas de reduções de emissões 

estabelecidas pelas regras do programa. As trocas de compensações de emissões são 

feitas através de projetos compensatórios. Os contratos negociáveis no CFI envolvem 

projetos de sequestro de carbono, de reflorestamento e de redução de emissões de GEE. 
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Os projetos de compensação podem ser registrados pelos membros do programa 

e por fornecedores de projetos compensatórios. Os membros são as entidades 

participantes do programa cujas emissões de GEE são diretas e os fornecedores são os 

proprietários de títulos de projetos compensatórios, cujas emissões são desprezíveis. 

Estes vendem e registram suas compensações diretamente no CCX, e tem como 

principais obrigações: a) enviar proposta de projetos ao CCX, b) obter verificação 

independente, c) registrar-se como um fornecedor de projetos compensatórios, d) 

receber o contrato do CFI por projetos compensatórios.  

A parte de verificação e de monitoramento não é fornecida pelo programa do 

CCX, com vistas a garantir o cumprimento das normas, ou mesmo para garantir a 

veracidade das atividades mitigadoras. Logo, os créditos gerados por essas atividades 

compensatórias deverão portar uma menor responsabilidade associada e, como tal, terão 

um valor de mercado mais baixo do que o verificado em outros  mercados, como por 

exemplo, no EU ETS. 

 



343 
 

Anexo B: Políticas estaduais de São Paulo e do Rio de Janeiro para mudanças do 

clima 

A Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC) do Estado de São Paulo 

objetiva estabelecer o compromisso do Estado frente ao desafio das MCG, dispor sobre 

as condições para as adaptações necessárias aos impactos derivados das mudanças 

climáticas, bem como contribuir para reduzir ou estabilizar a concentração dos GEE na 

atmosfera. Em termos de seus objetivos específicos, pretende (DOESP, 2009): 

a) Assegurar a compatibilização do desenvolvimento socioeconômico com 

a proteção do sistema climático; 

b) Fomentar projetos de redução de emissões, sequestro ou sumidouros de 

gases de efeito estufa, incluindo os do Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo - MDL; 

c) Estabelecer formas de transição produtiva que gerem mudanças de 

comportamento, no sentido de estimular a modificação ambientalmente 

positiva nos padrões de consumo, nas atividades econômicas, no 

transporte e no uso do solo urbano e rural, com foco na redução de 

emissões dos gases de efeito estufa e no aumento da absorção por 

sumidouros; 

d) Realizar ações para aumentar a parcela das fontes renováveis de energia 

na matriz energética, dentro e fora do Estado; 

e) Implementar ações de prevenção e adaptação às alterações produzidas 

pelos impactos das mudanças climáticas, a fim de proteger 

principalmente os estratos mais vulneráveis da população; 

f) Promover a educação ambiental e a conscientização social sobre as 

mudanças climáticas globais, informar amplamente as observações desse 

fenômeno, os métodos de quantificação das emissões, inventários, 

cenários de emissões e impactos ambientais, identificação de 

vulnerabilidades, medidas de adaptação, ações de prevenção e opções 

para construir um modelo de desenvolvimento sustentável; 

g) Estimular a pesquisa e a disseminação do conhecimento científico e 

tecnológico para os temas relativos à proteção do sistema climático, tais 

como impactos, mitigação, vulnerabilidade, adaptação e novas 
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tecnologias, práticas e comportamentos que reduzem a emissão de gases 

de efeito estufa; 

h) Provocar a participação dos diversos segmentos da sociedade paulista na 

gestão integrada e compartilhada dos instrumentos desta lei; 

i) Definir, e efetivamente aplicar, indicadores e metas de desempenho 

ambiental nos setores produtivos da economia paulista; 

j) Valorizar os ativos e reduzir os passivos ambientais no Estado; 

k) Preservar e ampliar os estoques de carbono existentes no Estado; 

l) Promover a competitividade de bens e serviços ambientais paulistas nos 

mercados interno e externo; 

m) Criar e ampliar o alcance de instrumentos econômicos, financeiros e 

fiscais, inclusive o uso do poder de compra do Estado, para os fins desta 

lei; 

n) Realizar a Comunicação Estadual e a Avaliação Ambiental Estratégica, 

integrando-as e articulando-as com outras iniciativas em âmbitos 

nacional, estaduais e municipais; 

o) Promover um sistema de planejamento urbano sustentável de baixo 

impacto ambiental e energético, inclusive a identificação, estudo de 

suscetibilidade e proteção de áreas de vulnerabilidade indireta quanto à 

ocupação desordenada do território. 

É estabelecido que a comunicação estadual será realizada com periodicidade 

quinquenal, em conformidade com a metodologia do IPCC, contendo: 1) inventário de 

emissões por setores/fontes de emissão e absorção por sumidouros de GEE; 2) mapa 

com avaliação de vulnerabilidades e necessidades de prevenção e adaptação às MCG; e 

3) referência a planos de ação específicos para o enfrentamento do problema das 

mudanças do clima, em termos de prevenção, mitigação e adaptação. 

Estabelece-se uma meta de redução das emissões de CO2 de 20%, até 2020, com 

relação a 2005. Para tanto, as ações a serem empreendidas envolvem, basicamente, 

atividades de conservação de energia, e de eficientização energética nos segmentos de 

transporte (sobretudo, racionalização dos sistemas de transporte) e indústria (DOESP, 

2009). De forma a criar as condições de base para cumprimento de meta, pretendia-se 

até 2011, conclusão a qual foi prorrogada para 2012: 1) realizar o inventário de 

emissões; 2) avaliar as vulnerabilidades e necessidades de prevenção e de adaptação aos 

impactos causados pelo clima; 3) elaborar os planos setoriais de mitigação; 4) 
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disponibilizar publicamente o inventário setorial de emissões; 4) elaborar a avaliação 

ambiental estratégica; 5) realizar o zoneamento ecológico-econômico; 6) lançar o 

Planos de Transportes Sustentáveis e de licitação pública sustentável; entre outras 

atribuições. 

No que se refere aos mecanismos de flexibilização, a PEMC não é claro no que 

se refere ao instrumento que será utilizado. Todavia, menciona que os mecanismos de 

mercado (taxação de carbono / preço de carbono) são a maneira mais custo-efetiva de 

mitigar emissões de GEE (SMA, 2011).  

O estado do Rio de Janeiro encontra-se em estágio mais avançado de 

estabelecimento de sua política climática, especificamente no que se refere às metas 

setoriais de mitigação das emissões de GEE. Estas derivam de uma série de ações 

definidas junto ao Plano Estadual sobre Mudança do Clima. Este, recentemente, foi 

regulamentado, por meio do Decreto 43.216, de 30 de Setembro de 2011, e pela a Lei 

Nº 5.690, de 14 de Abril de 2010, que dispõe sobre a Política Estadual sobre Mudança 

Global do Clima e Desenvolvimento Sustentável. O Decreto estabelece as normas para 

a execução da referida Lei, em especial a disciplina das adaptações necessárias aos 

impactos derivados das mudanças climáticas e das medidas para contribuir com a 

redução da concentração de GEE na atmosfera (SEA, 2011a). 

Determina-se, por meio do Decreto, que as metas para redução das emissões de 

GEE no Rio de Janeiro serão fixadas com ano base em 2010 e horizonte em 2030, 

definindo-se a meta de redução estadual com base na intensidade carbono, calculada em 

termos das toneladas de CO2e emitidas pelo Produto Interno Bruto do Estado 

(tCO2e/PIB). De acordo com o artigo 4º, parágrafo único, do referido Decreto, a 

intensidade de carbono do Estado do Rio de Janeiro deverá ser inferior à de 2005. Ou 

seja, considerando o critério estabelecido pelo Decreto, em 2030, a intensidade carbono 

da economia fluminense deverá ser inferior a 0,122 tCO2e/103 R$ (SDEEIS, 2009). 

Além disso, define-se: 

I. O Estado deverá estimular o incremento da participação do PIB de Baixo 

Carbono no PIB estadual, a fim de integrar a Política Estadual Sobre 

Mudança Global do Clima e Desenvolvimento Sustentável aos princípios 

da Economia Verde.  

II. As metas de mitigação de GEE abrangerão ações relacionadas aos setores 

de resíduos, de energia e de transportes e agricultura. 
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III. As metas de mitigação de emissões de GEE para o setor de resíduos, em 

conformidade com o estabelecido no Programa Estadual Pacto pelo 

Saneamento, instituído pelo Decreto no. 42.930, de 18 de abril de 2011, 

observarão o seguinte: 

a. As emissões per capita de GEE de esgoto sanitário deverão ser 

reduzidas em 65% em relação a 2005, ou seja, deverão sair do 

patamar de 31 kg CO2e/hab./ano, em 2005, e alcançar 11 kg 

CO2e/hab./ano em 2030. Deve-se, no cômputo da redução do volume 

de emissões, ser contabilizado o atendimento às metas do 

Subprograma RIO + LIMPO, que pretende levar o esgotamento 

sanitário a 80% (oitenta por cento) da população do Estado até 2018; 

b. As emissões per capita de GEE no setor de resíduos sólidos deverão 

ser reduzidas em 65% em relação a 2005, ou seja, deverão sair do 

patamar de 241 kgCO2e/hab./ano em 2005 e alcançar 84 

kgCO2e/hab./ano em 2030, devendo, no cômputo da redução do 

volume de emissões, ser contabilizado o atendimento às metas do 

Suprograma LIXÃO ZERO, que pretende erradicar o uso dos lixões 

no território estadual até 2014, bem como a remediação dos 

existentes até 2016; 

c. Reciclagem de lixo domiciliar deverá ser ampliada de 2% em 2010 

para 15% em 2030. 

d. Deverá ser incentivado o crescimento contínuo da geração de energia 

a partir de resíduos. 

IV. Para o setor de energia e de transportes, definem-se as seguintes metas de 

mitigação de emissões de GEE: 

a. As emissões derivadas da energia usada para movimentação dos 

veículos de transporte deverão ser reduzidas em 30% em relação a 

2010, com a ampliação das redes metroviária e ferroviária e dos 

serviços de barcas e sistemas de ônibus municipais e 

intermunicipais, bem como pelo aumento do uso de biocombustíveis. 

b. As emissões de GEE derivadas do consumo de energia do setor 

público (incluem administração pública, hospitais e escolas, bem 

como a iluminação pública) deverão ser reduzidas de 30% de 2005 
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até 2030. Em 2005, no setor público foram emitidas 1,17 MtCO2e 

devendo alcançar 0,82 MtCO2e em 2030. 

c. Deverão ser construídas 1.000 MW em unidades de cogeração no 

Estado, a fim de ampliar em 400% a potência instalada de 230 MW, 

existente em 2010. 

d. Deverá ser ampliada a oferta de energia renovável, cuja capacidade 

instalada no estado era de 234 MW, em 2010. A ampliação deverá 

considerar a instalação de 430 unidades que totalizem 1000 MW de 

potência, até 2030. Esses números permitirão quintuplicar a potência 

instalada de fontes renováveis. 

e. O total de energia limpa ou de baixo carbono gerado no Rio de 

Janeiro deverá aumentar em 40% de 2010 a 2030. 

Além de diretrizes específicas para adaptação às MCG, o estado do RJ define 

que as metas específicas para o segmento industrial somente serão definidas e/ou 

negociadas após a conclusão do estudo recente finalizado de “Impacto da Mitigação de 

Carbono na Competitividade do Parque Industrial Fluminense”, contratado junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Planejamento Energético da COPPE/UFRJ 

(SCHAEFFER et al., 2012). 

Este estudo objetivou, partindo do mapeamento das empresas relevantes, 

descrever os processos produtivos comparativamente às melhores práticas (best 

practice). Mais do que isso, foram identificadas as melhores tecnologias disponíveis 

(BAT - best available technology), e analisada a sua aplicabilidade com o intuito de 

obter o potencial de abatimento médio, e total, em relação ao estado-da-arte produtivo 

(SCHAEFFER et al., 2012). 

A política climática do estado do RJ encontra-se na vanguarda não somente pela 

adoção de metas setoriais claras e bem definidas. Também já foram definidos os 

instrumento econômicos de flexibilização para o cumprimento das metas de abatimento 

setoriais.  

Tem se como objetivo a criação de um mecanismo de compra e venda de 

permissão de emissões, ou seja, adota-se um mercado cap-and-trade, em setores 

específicos a serem determinados, seguindo as seguintes diretrizes (SEA, 2011b):  

I. Elaboração de meta específica para cada setor terá como principal fator 

determinante a análise de custos marginais de redução de emissões vis-à-
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vis o impacto de restrições de emissões de gases de efeito estufa em sua 

competitividade.  

II. Estudo específico do mecanismo de distribuição de permissões de 

emissões (allowances), levando em consideração o impacto da 

distribuição grátis ou através de leilão na competitividade das empresas.  

III. Uso de créditos de carbono (offsets) no alcance das metas. Determinação 

da parcela da meta (%) cabível de ser alcançada através do uso de offsets, 

assim como a natureza destes offsets, que poderão incluir:  

a) Créditos originados em setores fluminenses não contingenciados; 

b) Créditos originados no território brasileiro de projetos de Redução 

das Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD); 

c) Créditos originados no mercado voluntário. 

IV. Estudo de conexão entre o mercado de carbono fluminense com outros 

mercados regionais, no âmbito nacional e internacional.  

V. Uso de mecanismos de flexibilização já contemplados e em 

desenvolvimento dentro do âmbito da Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre a Mudança do Clima, tais como:  

a) Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs); Mecanismo 

de Desenvolvimento Limpo (MDL);  

b) Outras opções em discussão, como as metas setoriais sem preda (no-

lose targets);  

c) Outras ferramentas e mecanismos a serem estabelecidos no âmbito 

da UNFCCC. 

Finalmente, deve-se destacar que foi lançada em outubro de 2011, a Bolsa Verde 

do Rio de Janeiro (BV Rio), a qual se destina a ser o ambiente institucional destinado à 

criação e negociação de ativos de natureza ambiental (BV Rio, 2012). Ou seja, seria o 

ambiente de negociação (trade) dos créditos de carbono oriundos (mas não 

exclusivamente) das metas da política climática fluminense.  
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Anexo C: Conceitos básicos da análise insumo-produto 

Desenvolvida pelo economista Wassily Leontief, em meados da década de 1940, 

com o objetivo de construir tabelas detalhadas da economia americana, 

convencionalmente é aplicada para descrever o comportamento de uma economia, e /ou 

sua conformação a choques macro e microeconômicos (WEIDEMA et al., 2009). O 

modelo básico da análise insumo-produto representa o fluxo monetário, ou físico, 

correspondente ao fluxo de bens e serviços entre os vários setores de uma economia 

determinada no tempo e no espaço.  

De forma usual os modelos representam as economias nacionais no período de 

um ano. A estrutura matemática de um sistema insumo-produto para uma região 

consiste em um conjunto de n equações lineares com n incógnitas. Neste conjunto, a 

demanda de um dado setor j por insumo originados de outros setores é relacionada ao 

montante de bens produzidos por este mesmo setor j e a demanda final. Isto é, a 

demanda das famílias, do governo ou de outros países (exportações) é determinada por 

considerações não relacionadas com o montante produzido nestas unidades (MILLER e 

BLAIR, 1985). 

Usualmente apresentada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) em termos monetários, pode-se observar que as vendas de um dado setor 

(linhas) são utilizadas como insumo no processo produtivo de outro setor (consumo 

intermediário), ou podem também ser consumidas pelos componentes de demanda final 

(Figura 71). De outro lado, observando-se as colunas, nota-se que o processo produtivo 

de um determinado setor exige uma quantidade de insumos que podem ser originados 

dentro da economia, ou obtidos no exterior. Este processo produtivo também é 

responsável pelo pagamento de impostos e pela geração de valor adicionado, na forma 

de geração de salários e excedentes. Segundo MILLER e BLAIR (1985), e GUILHOTO 

e SESSO FILHO (2005), o consumo intermediário pode ser compreendido, em matrizes 

expressas em termos monetários, como o custo dispendido com aquisição de insumos, e 

o valor adicionado como o valor agregado à produção. Neste caso, na medida em que 

cresce o consumo intermediário de um setor (custo) diminui o seu valor adicionado.  
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Setores Compradores   

 Consumo Intermediário Demanda Final Demanda Total 
 S1 S2 ... Sn Y X 

Se
to

re
s 

 
V

en
de

do
re

s S1 Z11 Z12 ... Z1n Y1 X1 
S2 Z21 Z22 ... Z2n Y2 X2 
... ... ... ... ... ... ... 
Sn Zn1 Zn2 ... Znn Yn Xn 

 VA - Valor Agregado VA1 VA2 ... VAn   VP - Valor da Produção X1 X2 ... Xn 

Onde,  

Znn representa a matriz de consumo intermediário, na qual cada elemento zij representa o fluxo monetário 

do setor j para o setor i, ou seja, o valor do insumo i consumido na produção do setor j; 

Y é o vetor de demanda final, onde Yi é o valor da produção do setor i destinado à demanda final; 

VA é o vetor do valor agregado, no qual VA é o valor adicionado do setor j. 

Figura 71: Tabela insumo-produto. 

Fonte: Elaborado a partir de IBGE (2005). 

O valor da produção por setor pode ser encontrado na última coluna (também 

chamada de demanda total, pois matrizes insumo-produto representam a oferta e a 

demanda em equilíbrio em uma economia), ou na última linha da matriz insumo-

produto. Pode ser definido, nas linhas, segundo a Equação 1, e nas colunas segundo a 

Equação 2: 

 

�� = 6 ���	� + .�								(1) 

�� = 6 ���	� + 2��							(2) 
Onde,  

Valor da produção do setor i é igual ao consumo intermediário do setor i acrescido da demanda final do 

setor i (1); ou onde o valor da produção do setor j é igual aos insumos do setor j somado ao valor 

agregado pelo setor j (2). 

Alternativamente, o valor da produção total pode ser calculado nas linhas 

(Equação 3) e nas colunas (Equação 4) como: 
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6 ��	 =� 6 y6 ���	 +� .�	z� 						 = 					 6W3*�	 +	.�	Y� 						 ≝ 						� = 3* + .														(3) 

6 ��	 =� 6 y6 ���	 +� 2��	z� 						 = 					 6W3*�	 +	2��	Y� 						 ≝ 						� = 3* + 2�												(4) 
Assim, desagregando a demanda final (Y) nos seus componentes consumo das 

famílias (C), consumo do governo (G), investimentos (I) e exportações líquidas (E), 

tem-se que Y = C + G + I + E. Fazendo o mesmo para o valor agregado (VA), tem-se o 

VA decomposto em valor Agregado apropriado pelo fator trabalho (L), valor agregado 

apropriado pelo fator capital (K), que resulta na equação VA=L+K. Reescrevendo as 

Equações 3 e 4, tem-se a Equação 5, que representa a identidade macroeconômica 

referente às contas de produção e de renda. 

3 + | + * + C = p + }							(5) 

O conceito do coeficiente técnico representa o valor dos insumos i utilizados na 

produção de j em relação ao valor da produção de j, enquanto a Matriz de Leontief 

estabelece a relação entre a demanda final (Y) e o valor da produção (X), podendo ser 

representada em sua forma matricial segundo a Equação 6. 

 

 

A Demanda Final (Y) é considerada aqui como uma variável exógena, o que 

caracteriza o modelo como aberto (MILLER e BLAIR, 1985).  

A elaboração de matrizes insumo-produto permite construir agregados 

macroeconômicos relacionados à produção de forma mais precisa e detalhada frente a 

seu cálculo realizado de forma convencional (GUILHOTO e SESSO FILHO, 2005). Os 

principais agregados utilizados na mensuração do nível da atividade econômica são: a) 

(6) 
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valor da produção, b) consumo intermediário, c) valor adicionado a preços básicos, e d) 

valor adicionado a custos de fatores ou PIB (Produto Interno Bruto). 

O valor da produção (VP) é dado pelos produtos acabados a preços de mercado 

(podem ser vendidos, incorporados aos estoques ou ao capital fixo ou produzidos pelas 

famílias para consumo próprio), pela variação dos estoques de produtos em elaboração 

(no caso de bens). Mais do que isso, pode ser dado pela receita obtida na prestação de 

serviços mercantis (no caso do setor de serviços) (IBGE, 2008a). Constitui-se de um 

indicador do nível de atividade, porém, sua totalização para uma dada economia não 

possui maior significado macroeconômico, uma vez que grande parte da produção 

destina-se ao consumo de outras atividades produtivas, resultando em dupla contagem 

(IBGE, 2005). Soma-se, por exemplo, o valor do petróleo obtido na atividade de 

extração ao valor dos derivados produzidos no refino, em cuja composição o petróleo é 

o item de maior peso. 

Para evitar a dupla contagem, introduz-se o conceito de cadeia produtiva, onde 

se rastreia o processo produtivo desde a matéria-prima em estado bruto, até a 

disponibilização do produto para consumo final. A eliminação da dupla contagem 

ocorre através do cálculo do consumo intermediário (CI), o qual representa o consumo 

corrente de bens e serviços mercantis utilizados na produção de outros bens e serviços 

(IBGE, 2008a). Na contabilidade regional, corresponde ao consumo corrente das 

unidades produtivas residentes e inclui bens e serviços produzidos localmente ou 

importados de outros países e outras regiões. O consumo intermediário é avaliado a 

partir da unidade que utiliza os bens e serviços em seu processo produtivo, ou seja, a 

preços de consumidor, incluindo margens de comercialização, transporte e impostos que 

incidem sobre produtos (IBGE, 2009). 

Finalmente, deduzindo-se o consumo intermediário do valor da produção tem-se 

o valor adicionado (VA), o qual pode ser medido por três óticas, quais sejam: a) 

produto, b) renda e, c) despesa (ou demanda).  

Pela ótica do produto, o valor adicionado é definido como a diferença entre o 

valor da produção (VP) e o consumo intermediário (CI). Representa, nesta ótica, a 

contribuição efetiva ao nível de atividade econômica realizada por parte dos agentes 

produtivos, sem dupla contagem (IBGE, 2008b). No exemplo citado sobre a cadeia do 

petróleo, o cálculo do valor adicionado pela atividade de refino exclui de seu valor de 

produção tanto o petróleo consumido, como os demais insumos desta atividade 

(FUNDAÇÃO CIDE, 1996). 
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Pela ótica da renda, o VA corresponde à renda gerada nas atividades produtivas 

de determinada região. É estruturalmente composto de salários e encargos, remuneração 

de autônomos, excedente operacional bruto e tributos (Equação 7).  

Finalmente, pela ótica da despesa o VA é constituído pelo consumo final 

(consumo das famílias, governo e das instituições sem fins lucrativos), acrescido da 

formação bruta de capital fixo e do saldo da balança comercial (exportações menos 

importações de bens e serviços) (Equação 8). 

 2� = ��Rá���� + �����ô��� + �,#������	�D���#����R + ��������					(7) 

 2� = #������	U���R + U����çã�	��	#�D���R + (�,D����çã� − ��D����çã�)				(8) 

 

Usualmente o valor adicionado é representado a preços básicos e a custo fatores. 

O valor adicionado a preços básicos (VA), ou valor adicionado bruto, acrescido de 

impostos líquidos de subsídios, representa o Produto Interno Bruto (PIB) de uma 

determinada economia. Por sua vez, o valor adicionado a custo de fatores representa o 

valor adicionado liquido, ou livre de impostos líquidos de subsídios (IBGE, 2008b). 
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Anexo D: Coeficientes técnicos de produção do ano-base (2008) 

 

- continua 
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- continuação 
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Anexo E: Taxas setoriais anuais de crescimento no período 2009-2030 

Setores 20091 20101 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Agropecuária 6,3% 2,4% 3,3% 3,3% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 0,5% 7,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 

Indústria Extrativa e Mineral2 -3,2% 13,6% 4,0% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 7,0% 7,0% 7,0% 3,0% 11,0% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 4,5% 4,5% 4,5% 1,0% 8,0% 

Indústria de Transformação -8,7% 10,0% 4,3% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,4% 5,4% 5,4% 1,5% 9,3% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 3,4% 3,4% 3,4% 0,5% 6,3% 

Alimentos e Bebidas -5,7% 11,4% 3,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 5,0% 5,0% 5,0% 1,5% 8,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,1% 3,1% 3,1% -0,5% 6,7% 

Cerâmica -6,4% 12,8% 4,4% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,2% 5,2% 5,2% 2,0% 8,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,1% 4,1% 4,1% 1,5% 5,5% 

Cimento -5,1% 10,2% 4,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,3% 5,3% 5,3% 1,5% 9,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 

Ferro-gusa e aço -6,1% 12,2% 4,7% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 6,0% 6,0% 6,0% 0,8% 11,2% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 3,0% 3,0% 3,0% -1,5% 7,5% 

Ferroligas -5,0% 10,0% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 5,0% 5,0% 5,0% 1,0% 9,0% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 0,5% 6,9% 

Metalurgia de Metais Não Ferrosos -4,4% 8,8% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,5% 5,5% 5,5% 1,5% 9,5% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 2,8% 2,8% 2,8% -1,0% 4,5% 

Outras Indústrias -5,7% 11,4% 4,5% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,5% 5,5% 5,5% 1,2% 9,8% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 1,0% 8,0% 

Papel e Celulose -3,7% 7,4% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,5% 5,5% 5,5% 1,0% 10,0% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 2,6% 2,6% 2,6% -1,5% 6,7% 

Químico2 -2,0% 4,4% 4,2% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,5% 5,5% 5,5% 2,0% 9,0% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 2,5% 2,5% 2,5% -1,0% 6,0% 

Refino de Petróleo2 -5,8% 11,6% 4,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,5% 6,5% 6,5% 3,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 4,5% 4,5% 4,5% 0,0% 9,0% 

Têxtil -5,8% 11,6% 3,4% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,3% 4,3% 4,3% 0,5% 8,1% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,2% 3,2% 3,2% 1,0% 5,4% 

Demais segmentos 0,9% 8,1% 4,1% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 5,5% 5,5% 5,5% 1,5% 9,5% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 3,5% 3,5% 3,5% 0,5% 6,5% 

Comércio -1,0% 10,9% 3,5% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,5% 3,5% 3,5% 1,0% 6,0% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 6,5% 6,5% 6,5% 2,0% 11,0% 

Serviços -1,0% 10,9% 3,5% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,5% 3,5% 3,5% 1,0% 6,0% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 6,5% 6,5% 6,5% 2,0% 11,0% 
1 Para os anos de 2009 e 2010 utilizaram-se as taxas verificadas de crescimento setorial. 

2 Para o setor extrativo-mineral, e segmentos químico/petroquímico e de refino de petróleo utilizaram-se as taxas de crescimento de uma grande empresa brasileira que atua nestes segmentos.  

Fonte: Elaborado a partir de EPE (2007).
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Anexo F: Metodologia de projeção do consumo de energia nos diferentes 

segmentos industriais brasileiros no período 2012-2030 

Desenvolvido por HENRIQUES JR. e DANTAS (2012), tendo como ano-base 

2008, horizonte de análise de 2012 a 2030, genericamente, o consumo de energia da 

fonte j no setor industrial i e ano k pode ser definido como: 

 

3��H = #��H- ∗ 0*�H 	 ∗ �R��H			(1) 

Onde,  

i representa o índice empregado para distinguir o setor industrial; j é o índice empregado para distinguir a 

fonte de energia; k é o índice empregado para distinguir o período anual (como para o ano-base é 2008 

utiliza-se o consumo de energia total disponível no BEN, o primeiro ano da projeção é 2009); Cijk 

representa o consumo de energia da fonte j no setor industrial i e ano k; Cijk-1 representa o consumo de 

energia da fonte j no setor industrial i no ano anterior k-1;  PIik denota a taxa de crescimento para o 

segmento industrial i no ano k; e elijk representa a elasticidade de energia da fonte j no segmentos 

industrial i no ano k. Define-se ainda: I como o número de setores industriais considerados (I = 12); J, 

número de fontes de energia consideradas (J = 18); K, número de períodos anuais considerados na 

projeção (K = 22). 

 

Além de considerar um cenário de expansão de crescimento econômico, para 

assim estimar a sensibilidade do consumo de energia ao crescimento do valor 

adicionado (elasticidade), deve-se incorporar a evolução da eficiência energética por 

segmentos, o que leva a que a projeção do consumo energético industrial seja reescrita 

como: 

 3��H = 3��Hvi 	+ 	3��H7�																																														(2) 

 3��Hvi = 	 3���(1 − �	�Hrt)W1 − �	�HviY																								(3) 

 3��H7� = 	3��� ∗ 0*�Ht (1 − �	�Hrt)(1 − �	�H7�)												(4) 

 

0*�Ht = y�(1 + 0*�H)H
�8 z − 1																												(5) 

Onde, 
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C ijk
sp

é o consumo da fonte j no setor industrial i e ano k para plantas anteriores a 2010; C ijk
nu

o consumo 

da fonte j no setor industrial i e ano k para plantas posteriores a 2009; r ik
ac

é a redução acumulada do 

consumo de energia até o ano k no setor i pela eficientização da planta/processo; r ik
nu

é a redução 

progressiva do consumo de energia até o ano k no setor i pela adição de plantas com tecnologia mais 

eficientes (“novos processos”); r ik
sp

a redução progressiva do consumo de energia até o ano k no setor i 

pela substituição de plantas anteriores a 2009 com tecnologia mais eficientes (“novos processos”); PI ik é 

a taxa de crescimento do produto interno do setor i no ano k; PI ik
c

a taxa de crescimento acumulada do 

produto interno do setor i no ano k. 

 

Assim, a elasticidade energia (elijk) do i-ésimo setor para a j-ésima fonte de 

energia no ano k é dada por: 

 

�R��H =
���H- ���H>
1 + ����H 			(6) 

Onde,  

elijk representa a elasticidade de energia da fonte j no segmento industrial i no ano k; ηijk-1 representa a 

eficiência no ano k-1; ηijk representa a eficiência energética no ano k; e evaik representa a taxa de 

agregação de valor do setor i no ano k. 

 

Ademais, deve-se considerar o crescimento da eficiência (η) na indústria, para o 

qual HENRIQUES JR. e DANTAS (2012) consideram as eficiências do Balanço de 

Energia Útil, consolidadas para cada setor, nos três pontos disponíveis da série temporal 

(1984, 1994 e 2004), bem como as eficiências máximas potenciais para os setores (ηmáx) 

– Tabela 87. Através de regressão linear, tais autores ajustam os parâmetros α e β para o 

modelo de crescimento assintótico mostrado na Equação 7. As Equações 8 e 9 utilizam 

nomenclatura compatível com a modelagem energética e mostram como obter a redução 

anual do consumo de energia (Equação 10). 

 �(�) = ��rs −	��-��																	(7) 

 ��H = ���rs −	���-��	(J���BH)				(8) 
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��uw� = ���rs −	���-��	J���									(9) 

 

��Hrt = 1 −	�������� 																															(10) 

Onde, 

η representa a eficiência energética em função do tempo; t é igual ao tempo; ηmax é a eficiência máxima 

possível com a tecnologia atual; α e β são os parâmetros do modelo de crescimento assintótico; ηik 

eficiência consolidada do setor industrial i no ano k; ηi
max é a eficiência máxima possível para o setor 

industrial i; αi e βi, parâmetros do modelo de crescimento assintótico para o setor industrial i; ηi
ref é a 

eficiência no ano de referência (2009) para o setor industrial i; r ik
ac

, redução acumulada do consumo de 

energia até o ano k no setor i pela eficientização da planta/processo. 

 

Tabela 87: Resultados da aplicação de um modelo de crescimento assintótico da 

eficiência 

Setor Industrial ηi
máx

 βi 100 αi r ηi
ref  ηik = 2030  rik = 2030 

Alimentos e bebidas 81,3% 3,883E+42 5,039 1,000 77,0% 79,8% 3,5% 

Cerâmica 65,0% 1,646E+25 2,987 0,999 50,7% 57,4% 11,6% 

Cimento 61,3% 7,463E+33 4,015 0,998 54,3% 58,3% 6,8% 

Extrativo mineral 68,9% 7,738E+73 8,670 0,998 67,1% 68,6% 2,2% 

Ferro-gusa e aço 79,4% 1,407E+44 5,232 0,997 76,3% 78,4% 2,7% 

Ferroligas 62,7% 3,062E+37 4,464 0,972 59,2% 61,3% 3,4% 

Metais não ferrosos 67,8% 1,807E+42 5,008 0,979 64,2% 66,5% 3,6% 

Outras indústrias 61,0% 9,610E+12 14,26 0,996 60,7% 61,0% 0,6% 

Papel e celulose 84,1% 5,698E+52 6,223 0,983 81,3% 83,4% 2,5% 

Químico 85,9% 4,803E+53 6,330 0,919 83,0% 85,1% 2,5% 

Refino de petróleo 79,9% 2,785E+46 5,493 0,980 76,6% 78,9% 2,9% 

Têxtil 85,7% 1,535E+54 6,397 0,986 83,3% 85,1% 2,1% 

 

Em seguida, considerando taxas de crescimento projetadas para a economia, 

modela-se o progresso no tempo da substituição de plantas pré-existentes ou instalação 

de novas unidades. Seu potencial no ano (rnu
ik) é proporcional ao crescimento 

acumulado da economia (PIc
ik), uma vez que a decisão pela instalação de novas 

unidades depende muito mais do ambiente econômico que de outros fatores. 

Duas referências são necessárias para estabelecer essa relação, tendo sido 

definidas da seguinte forma:  
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i. a probabilidade de adoção dessas tecnologias é praticamente nula (0,001 

ou 0,1%) em 2010  

ii. no caso de um crescimento econômico menor, compatível com a 

transição para uma economia de baixo carbono (HENRIQUES JR., 

2010), essa probabilidade será praticamente certa (0,99 ou 99%). 

 

 

��H7� = A�7� ∗ � ��,I����� -J,������ -�,������ �.�������� �.��-����� �																		(11) 

  

Onde, 

rnu
ik representa o potencial de redução do consumo no setor industrial i e ano k para novas unidades; Rnu

i o 

potencial de redução do consumo no setor industrial i através de novos processos, PIc
ik, é o crescimento 

acumulado até o ano k no i-ésimo segmento industrial; PIc
i1, crescimento acumulado até 2010 (k=1) do 

segmento industrial i; [PIc
iK]BC, crescimento acumulado até 2030 (k=K) do produto i-ésimo setor em um 

cenário de baixo carbono; Φ representa a função de distribuição de probabilidade normal cumulativa 

padrão.  

Finalmente, HENRIQUES JR. e DANTAS (2012) destacam que as plantas pré-

existentes serão substituídas gradativamente, segundo a vida útil média estipulada de 25 

anos (vu = 25), pelo caminho mais eficiente. Ou seja, são substituídas as plantas mais 

antigas e ineficientes primeiro, sempre por plantas com eficiência média probabilística 

da época (rnu
ik). Isto resultará em uma redução de consumo média probabilística das 

plantas pré-existentes (rsp
ik) segundo o modelo dado pelas Equações 12 e 13.  

 1 ≤   ≤ �� → ��Hvi = ��(H-)vi +	u��¢£¤� 								����:		���vi = 0																		(12) 

 

  > �� → ��Hvi = ��(H-)vi + u��¢£-u�(�¦§£)¨©
¤� 																																																	(13) 
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Anexo G: Medidas de eficientização energética consideradas no cenário de baixo 

carbono para a indústria (exclusive refino) 

As medidas de eficientização energética comumente aventadas para aplicação 

aos segmentos industriais compreendem: a) melhoria na combustão, b) recuperação de 

calor, c) otimização de sistemas de vapor, d) recuperação de calor em fornos, e) 

implementação de novos processos, f) outras medidas de eficientização (HENRIQUES 

JR., 2010).  

A melhoria na combustão compreende ajuste da regulagem de ar/combustível, 

emprego de queimadores mais eficientes, controle da combustão e oxicombustão em 

processos de alta temperatura. De fato, é comum encontrar sob o ponto de vista 

operacional equipamentos desregulados, operando com razões ar/combustível 

extremamente elevadas, ou com níveis elevados de fuligem (carbono não queimado), os 

que acarretam perdas de energia (US/DOE, 2002). Nestes casos, uma das possíveis 

soluções consiste de aumentar a superfície de contato desses combustíveis sólidos, 

utilizando-os, por exemplo, na forma de briquetes, chips, ou ainda pulverizados 

(HENRIQUES JR., 2010). 

Segundo a ABM (2008), o controle dos gases de combustão pode ser efetuado 

pelo ajuste adequado da relação ar/combustível, que é conseguido através da dosagem 

dos teores de oxigênio e/ou de CO2. Além disso, pode-se empregar a manutenção 

periódica de queimadores e a atomização no caso da queima de combustíveis líquidos, 

itens os quais, somados à regulagem de combustão, podem proporcionar economias 

entre 2 e 5% em caldeiras e fornos industriais.  

A combustão é um processo comum à grande maioria dos segmentos industriais, 

motivo pelo qual a medida poderia ser amplamente empregada.  Segundo HENRIQUES 

JR. (2010), a faixa de economia de energia com a medida estaria contida entre 2% e 3%. 

 Segundo WORRELL et al. (2009), a recuperação de calor em processos poderia 

ser empregada em várias situações e segmentos industriais, gerando economias entre 

5% e 40%. HENRIQUES JR. (2010) subdivide a medida em três blocos (emprego de 

sistemas de recuperação de calor com integração de processos, recuperação de calor em 

sistemas de vapor e recuperação de calor em fornos), procedimento o qual também é 

adotado neste estudo. 

Considera-se, dentro de sistemas de recuperação de calor, o aproveitamento de 

calor de fluidos industriais residuais de alta temperatura, exceto vapor e gases de 



362 
 

exaustão, inclusive a integração de processos. Segundo SZKLO et al. (2004), o 

aproveitamento de calor residual presente em vários processos industriais pode reduzir a 

demanda de energia externa em muitas situações, trazendo aumento de eficiência 

energética. Correntes quentes de fluidos diversos, em temperaturas intermediárias (até 

400ºC), se prestam para pré-aquecer outros fluidos de processo, empregando-se 

recuperadores e trocadores de calor. Quanto maiores os diferenciais de temperatura 

possíveis, maiores podem ser os ganhos energéticos.  

Além do aproveitamento de calor residual de processos, pode-se empregar a 

integração de processos com vistas a otimizar projetos e redes de trocadores de calor 

(WORREL e GALITSKY, 2005). De grande aplicação nos segmentos de refino de 

petróleo, químico e petroquímico, uma tecnologia que se destaca é a Pinch - ou do 

ponto de estrangulamento (LINNHOFF e HINDMARSH, 1983). Segundo 

HENRIQUES JR. (2010), a integração de processos através deste método traz um 

conceito onde são realizadas simulações do balanço de energia e das correntes térmicas 

de um dado processo, visando a sua otimização em termos energéticos, e a minimização 

de custos de operação e de investimento (através da redução de áreas de troca de calor 

e/ou do número de trocadores de calor).  

Finalmente, outras medidas que poderiam ser incluídas neste bloco de 

recuperação de calor seriam: a) aproveitamento de calor exausto de baixa qualidade para 

aplicação em ciclos de refrigeração por absorção (TOLMASQUIM et al., 2003), b) uso 

de bombas de calor (HEPBASLI e KALINCI, 2008), e c) aumento de turbulência e de 

superfícies de contato em trocadores de calor.  

Esta medida seria implementável, semelhantemente ao verificado por 

HENRIQUES JR. et al. (2010), no setor químico, têxtil e de alimentos e bebidas, para 

os quais a economia de energia seria, respectivamente, de 3,0%, 3,0% e 2,0%. 

Em sequência, vislumbra-se a recuperação do vapor industrial através da 

recuperação de condensado, uso de vapor de reevaporação (vapor flash), recuperação de 

calor de gases de exaustão para preaquecimento de água de caldeira, e outras correlatas. 

Os sistemas de vapor estão presentes em processos industriais variados, tanto os que 

necessitam de calor a baixa temperatura, comuns em indústrias de alimentos e bebidas, 

papel e celulose, têxtil, química e petroquímica, quanto de vapor para energia mecânica 

visando a produção de energia elétrica (HENRIQUES JR., 2010).   

Sistemas completos de vapor podem compreender um grande conjunto de itens 

(caldeiras, sistema de distribuição de vapor, sistema de retorno de condensado e 
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equipamentos bastante variados de uso final de vapor), sendo possíveis inúmeras 

técnicas de otimização e de recuperação de calor. Por exemplo, o retorno de 

condensado, que em muitas vezes é negligenciado (US/DOE, 2002), permite uma 

economia de 1% em combustível a cada 6ºC de aumento de temperatura na água de 

alimentação de caldeiras (SPIRAXSARCO, 2009), além de economia de água de 

complementação (make-up) e de produtos químicos para seu tratamento (HENRIQUES 

JR., 2010). Em sentido amplo, ao se considerar todo o conjunto de medidas de 

recuperação de vapor industrial, obter-se-iam nos diferentes segmentos 

energointensivos faixas de economia entre 2% e 6%.  

Segundo HENRIQUES JR. et al. (2010), a recuperação de calor em fornos prevê 

o pré-aquecimento de carga, de ar de combustão ou de fluido de processo. Nos 

processos a alta temperatura, comuns à maioria dos segmentos industriais (por exemplo, 

cimento, siderurgia e petroquímico), o emprego de recuperadores de calor em fornos é 

uma prática bastante comum, aplicada para preaquecimento de ar de combustão, de 

cargas ou fluidos de processo, secagem de materiais e geração de vapor (TRINKS e 

MAWHINNEY, 1975).  

Os recuperadores de calor podem empregar trocadores, tubos concêntricos ou 

sistemas casco-tubos e sistemas do tipo regenerativo (TRINKS e MAWHINNEY, 

1975). A recuperação de calor pode-se dar também simplesmente pelo aproveitamento 

direto dos gases quentes de exaustão e seu direcionamento para outras unidades de 

processo, procedimento também viável para secagem e pré-aquecimento de carga. 

Através da implementação destas diferentes técnicas seriam observáveis economias de 

energia na faixa de 3% a 21% (HENRIQUES JR. et al., 2010).  

A adoção de novos processos, que sejam energeticamente mais eficientes, é 

bastante comum ao nível dos setores de bens de capital e de consumo durável, pois estes 

resultam em redução de custos e, consequentemente, ganhos de competitividade no 

longo prazo (RATHMANN et al., 2010). Um exemplo paradigmático da implementação 

de novos processos foi, no caso do setor siderúrgico, a substituição dos processos de 

refino e fusão de aço através dos fornos OHF (Open Hearth Furnace) por fornos BOF 

(Basic Oxigen Furnace) e por processos elétricos EAF (Eletric Arc Furnace) (DE 

BEER et al., 1998, MARTIN et al., 2000).  

Considera-se a adoção dos mesmos processos e tecnologias descritos por 

HENRIQUES JR. (2010), os quais resultariam em economias de energia situadas no 

intervalo entre 1,6% e 24,1%. Por exemplo, ter-se-ia um grande potencial de economia 
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associado ao setor de ferro e aço, que decorre da implantação e/ou modernização de 

uma série de processos, entre os quais: 

• Desativação de alto-fornos obsoletos de pequena capacidade e baixa 

eficiência. 

• Coqueria a seco e coqueria úmida avançada (US/EPA, 2007). 

• Instalação de turbinas de recuperação de pressão de topo de alto-fornos 

(top pressure recovery turbines - TRT). Estas turbinas podem ter 

capacidade de produção de energia elétrica de 15 a 40 kWh/t de ferro-

gusa (IEA, 2007, US/EPA, 2007), permitindo reduzir o emprego de 

combustíveis fósseis na geração elétrica. 

• Injeção de carvão pulverizado no alto-forno (visando a redução do 

consumo de coque).  

• Uso de gás natural como combustível auxiliar no processo de redução de 

minério de ferro em alto-fornos, visando a redução do consumo de coque 

(10%).  

• Implantação de processo contínuo nas etapas de refino de aço (IISI, 

2008). 

• Implantação de novo processo de redução e fusão simultânea. Esse 

processo combina a gaseificação do carvão com a redução direta dos 

óxidos de minério de ferro.  

• Recuperação de gás e calor da aciaria a oxigênio (Basic Oxygen 

Furnaces – BOF) (IEA, 2008, MARTIN et al., 2000). 

• Substituição do lingotamento contínuo atual por lingotamento em chapas 

finas ou com formas próximas dos produtos finais (IEA, 2007, MARTIN 

et al., 2000). 

• Oxicombustão em fornos de reaquecimento de chapas e tarugos. 

Por fim, considera-se ao nível do segmento têxtil e de ferro e aço, a adoção 

outras medidas de eficientização energética. Segundo HENRIQUES JR. (2010), estas 

compreendem procedimentos em geral na área de operacional, envolvendo 

programação, controle e manutenção. Neste bloco estão medidas de: planejamento de 

produção, instalação ou reparo de isolamentos térmicos, eliminação de vazamentos de 

vapor ou calor, regulagem e controle de temperatura de equipamentos, redução de 
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pressão em sistemas de vapor, instalação e/ou manutenção de purgadores, fechamento 

de tanques aquecidos, manutenção de válvulas e outras. 
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Anexo H: Medidas de baixo carbono consideradas para o segmento de refino de 

petróleo 

Para o setor de refino, para o qual se optou pela revisão das medidas, potenciais 

e custos de abatimento, as principais atividades de baixo carbono compreendem duas 

categorias, quais sejam: a) eficiência energética, e b) manutenção de equipamentos 

elétricos (motores, bombas, compressores e ventiladores) (ROCHEDO et al., 2012). 

Ao nível das medidas de eficiência energética, que resultam na redução das 

emissões de GEE de forma indireta, através da diminuição do consumo de energia na 

planta, tem-se: 

i. Modificação de fornos (Implementação de queimadores Low-NOx) 

Como existem unidades muito antigas no parque de refino da Petrobrás, alguns 

fornos (seja nas unidades de processo, seja nas unidades de utilidades) podem sofrer 

modificações que melhorem seu rendimento. WORREL e GALITSKY (2005) afirmam 

que a eficiência teórica máxima de um forno seria de cerca de 90% (Base P.C.S.) e que 

haveria potencial médio no refino de aumento de 10 pontos percentuais na eficiência. 

As modificações potenciais envolvem não só a redistribuição e a substituição dos 

queimadores, mas também a substituição dos internos dos fornos e de material isolante. 

Em especial, destacam-se os fornos ULE (Ultra Low Emission) desenvolvidos pela 

ExxonMobil (URS, 2007) e pela ChevronTexaco. Este último já instalado em quatro 

unidades da Refinaria de Richmond, California (WORRELL e GALITSKY, 2005), sem 

a parada da produção. 

O aumento de eficiência associado a esta medida depende das condições atuais 

dos queimadores, sua disposição e as características de queima (combustível e mistura 

com ar). Tipicamente, podem ser observados aumentos de eficiência na ordem de 0,5 a 

5% (URS, 2007), podendo ser mais altas em sistemas que não foram adaptados para 

redução de NOx. A economia energética verificada em fornos nacionais pode atingir, 

segundo Andrade (2008), cerca de 50%, com retorno do capital investido estimado em 1 

ano. 

ii. Manutenção e Controle da Injeção de Oxigênio em Fornos 

Fornos de processo em má condição de conservação podem estar operando com 

excesso de ar. Isto é, com excesso de ar acima do valor ótimo, o que reduz a eficiência 
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dos queimadores.  O excesso de ar não deve exceder o limite de 2 a 3% de oxigênio, de 

forma a assegurar uma combustão completa. A refinaria da Valero em Houston (EUA) 

adicionou em 2003 um novo sistema de controle de combustão em três fornos, o que 

permitiu que estes operassem com excesso de 1% de oxigênio invés dos convencionais 

3-4%. O sistema não só permitiu a redução do consumo energético entre 3 e 6%, mas 

também reduziu a formação de NOx  e o custo operacional em US$340.000. Sistemas 

similares a este estão planejados para cerca de 95 fornos nas 12 refinarias da Valero, 

que indicam uma redução total de cerca de US$8,8 milhões de dólares por ano 

(WORRELL e GALITSKY, 2005). 

Auditorias em diversas refinarias americanas identificaram potencial para a 

utilização de sistemas de controle de queima. A refinaria Paramount (Califórnia, EUA) 

identificou que manutenção regular no controle de entrada de ar pode reduzir o 

consumo energético em US$290.000 dólares por ano. Em Equilon, da Shell (Califórnia, 

EUA) a redução do excesso de ar economizaria cerca de US$12 milhões por ano. Já na 

refinaria Flying J (Utah, EUA) a redução identificada seria de cerca de US$ 100.000 por 

ano, através do controle do teor de oxigênio nos gases de exaustão (WORRELL e 

GALITSKY, 2005). 

iii. Pré-aquecimento do Ar em Fornos 

O pré-aquecimento do ar é uma forma eficiente de aumentar a eficiência e 

capacidade de um forno, e pode ser realizado pelo aproveitamento do calor dos gases de 

exaustão. De forma geral, a redução da temperatura dos gases de exaustão do forno a 

cada 20°C promove o aumento de um ponto percentual no forno (GARG, 1998). A 

economia no consumo de combustíveis pode atingir de 8 a 18%, embora seja 

economicamente viável para sistemas cujo exausto se encontra em temperaturas 

superiores a 340°C e com fluxo térmico superiores a 50 GJ/h (WORRELL e 

GALITSKY, 2005). O payback desta medida é de cerca de 2,5 anos, embora o custo 

possa ser excepcionalmente alto em determinadas configurações de refinarias e 

unidades. 

Um estudo de eficiência energética realizada em uma refinaria britânica indicou 

o potencial de utilização desta medida em sua unidade de destilação a vácuo. Ao 

adicionar o pré-aquecedor e um ventilador, a temperatura do exausto foi reduzida à 

240°C, promovendo uma economia de cerca de US$110.00 por ano, com payback de 

2,2 anos. 
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iv. Integração Energética 

A integração térmica nas refinarias pode representar uma redução considerável 

em refinarias. Foram verificados na literatura casos específicos com reduções de até 20 

a 40%, através de metodologias como o método Pinch, mas estima-se que reduções 

médias na ordem de 2 a 10% são mais realistas (ANSELMA, 2001). De 1990 a 2005, 

através de medidas de integração energética, estima-se que as refinarias da União 

Européia reduziram seu consumo energético em até 15% (CONCAWE, 2008). As 

análises de integração energética, como Pinch, promovem diversas opções de 

reestruturação e medidas possíveis de serem realizadas, que determinam a redução do 

consumo energético a um determinado custo.  

Além da integração entre as correntes de processo, o aproveitamento do calor 

rejeitado (de baixa qualidade) representa um potencial interessante para refinarias. Pode 

ser incluído nesta seção o uso de bombas de calor, aproveitamento para geração de 

utilidade fria em torres de absorção, pré-aquecimento de correntes, etc. ANSELMA 

(2001) estima que o retorno do investimento se encontre na faixa de 1,5 a 3 anos, 

dependendo da medida realizada. 

v. Controle de incrustação (Fouling)  

O fouling em trocadores de calor e fornos reduz as taxas de transferência de 

calor e podem influenciar também o fluxo das linhas e provocar danos em outros 

equipamentos, além de ser um foco para corrosão. Em fornos, a presença de 

incrustações é compensada pela queima de uma quantidade superior de combustível. Já 

em trocadores de calor, podem afetar diretamente a capacidade de integração energética 

entre as correntes e, por consequência, representar um consumo superior de utilidades.  

ANSELMA (2001) estima que a predição de fouling por modelos 

computacionais e medidas avançadas de controle de incrustações pode reduzir, em 

média, até 2% o consumo de combustíveis. O autor estima ainda que o custo associado 

ao controle de fouling se encontra na faixa de US$20/GJ. O principal foco de estudos é 

no pré-aquecimento da carga da unidade de destilação. 

vi. Sistemas de Controle Avançado 

A utilização de modelos computacionais avançados de controle associado com a 

modernização de sensores e válvulas de controle pode garantir às unidades de processo 

maiores rendimentos e disponibilidade. WORRELL e GALITSKY (2003) indicam que 

os ganhos energéticos podem variar de 2 a 18%, com uma média do Reino Unido de 
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8%. Estima-se que o custo associado a esta medida seja relativamente alto, dado que 

além da troca de equipamentos de medição e controle também será necessário modificar 

o software de controle específico das unidades, o que representa uma dificuldade de 

implementação. Além disso, as ferramentas de modelagem ainda não foram utilizadas 

extensivamente no mercado, o que representa uma incerteza em relação ao investimento 

e do tempo de retorno desta medida. 

Foram ainda identificadas atividades de abatimento no setor de refino 

relacionadas à manutenção de equipamentos elétricos. Motores elétricos representam até 

80% do consumo elétrico de uma refinaria, sendo o principal equipamento as bombas 

(48% total), em seguida compressores (12%), ventiladores (7,2%) e outros motores 

(12,8%). Estudos indicam que até 20% da energia consumida por estes sistemas pode 

ser reduzida por trocas dos equipamentos ou dos sistemas de controle (NEELIS et al., 

2005, WORRELL e GALITSKY, 2005, WORRELL et al., 2008). Embora iluminação e 

outros usos representem menos de 3% do consumo elétrico, também existe um potencial 

razoável de conservação de energia. 

De forma geral, a troca por motores de alta eficiência é justificável 

economicamente quando se está trocando um motor, mas não necessariamente para 

trocar um motor em operação. Além disso, a troca de motores é usualmente mais 

eficiente que o rebobinamento de um motor antigo, cuja prática não possui padrões 

técnicos padronizados (WORRELL et al., 2008). 

O uso de motores com ajustes ou variação de velocidade (ASD ou VSD) 

também são considerados como medidas de redução do consumo energético em 

bombas, compressores e ventiladores. Os ASD são recomendados para ajustar a 

velocidade conforme a carga requerida na operação. O consumo energético em sistemas 

centrífugos usualmente está relacionado com o cubo da vazão (WORRELL e 

GALITSKY, 2005), logo uma pequena modificação na vazão que seja proporcionável à 

velocidade do motor pode promover uma quantidade razoável de conservação 

energética. Os motores ASD aumentam a produtividade, reduzem o desgaste do 

equipamento e a necessidade de manutenção e o payback destes sistemas é de 

normalmente inferior a 1 ano. 

A seguir são elencadas as medidas vislumbradas nesta categoria para a mitigação 

da emissão de GEE no setor de refino. Para fins de obtenção do potencial médio e do 

custo médio de abatimento, as medidas abaixo descritas serão agrupadas por 

equipamentos, quais sejam bombas, compressores e ventiladores: 
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i. Monitoramento e Modernização de Bombas 

A manutenção inadequada pode reduzir a eficiência de bombas e aumentar o 

custo de operação. Tipicamente, o potencial de redução de consumo elétrica é de cerca 

de 2 a 7% na indústria norte-americana (WORRELL e GALITSKY, 2005). O payback 

de medidas de manutenção adequada pode variar de meses até 1 ano. O monitoramento 

do equipamento em conjunto com a operação e manutenção pode ser utilizado para 

verificar falhas ou problemas nos sistemas e facilitar a resolução. Podem-se citar como 

problemas operacionais: bloqueio de fluxo, danificação do impulsor, aprisionamento de 

gases na tubulação, etc. Diversas medidas de monitoramento podem ser utilizadas, 

como: análise de vibrações, controle de pressão e vazão, controle de corrente ou 

potência, inspeção do sistema, etc. 

Estima-se que a degradação das bombas com o passar dos anos seja responsável 

pela redução da eficiência em até 25%. Em geral, bombas mais recentes costumam ser 

de 2 a 5% mais eficientes que modelos ultrapassados. Diversos modelos de bombas 

estão disponíveis no mercado de forma a se adequar às condições de carga de pressão, 

vazão, NPSH, etc. A escolha ótima do equipamento promove a redução do custo 

operacional e capital no longo prazo, visto não será necessário substituí-la futuramente. 

Os ganhos energéticos pela substituição de uma bomba estão na ordem de 2 a 10% 

(WORRELL e GALITSKY, 2005). 

No entanto, NEELIS et al. (2005), WORRELL e GALITSKY (2005) e 

WORRELL et al. (2008) indicam que o maior problema não é necessariamente a idade 

do equipamento, mas a condição de operação real do equipamento, que não é igual à sua 

condição de projeto. 

ii. Superdimensionamento de Bombas e Correção do Serviço 

O superdimensionamento de bombas é uma prática comum em refinarias e 

resulta em perdas desnecessárias. Estima-se que a correção do superdimensionamento 

pode reduzir de 15 a 25% no consumo elétrico associado às bombas em refinarias norte 

americanas (WORRELL e GALITSKY, 2005). Embora não seja uma prática usual, 

equipamentos com superdimensionamento podem ser ajustados pelo uso de 

engrenagens e correias ou de motores com velocidades reduzidas. O retorno de 

investimento é de cerca de um ano, dependendo do tamanho da bomba. 

Pode-se citar, por exemplo, a refinaria em Richmond (Califórnia, EUA) da 

Chevron, onde foi identificado que duas bombas de alta potência haviam sido 
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dimensionadas de forma errada. As bombas (de 400 e 700 Hp) foram substituídas por 

duas bombas com ASD de 200 HP. O consumo de energia foi reduzido em 4,3 milhões 

de kWh/ano, resultando em uma economia anual de US$215.000. O investimento foi de 

US$300.000 e o período de retorno do investimento foi de 1,4 anos. 

iii. Bombas com Velocidade Variável (ASD) 

Como foi discutido de forma geral para motores, controladores de velocidade em 

bombas podem provocar uma redução considerável no consumo elétrico. Deve-se 

mencionar que o payback time de novas instalações é da ordem de meses. De acordo 

com o inventário realizado por XENERGY (1998), 82% das bombas industriais 

americanas não possuíam moduladores de velocidade e poderiam representar um 

potencial de redução de energia elétrica de 20 a 50%, dependendo das condições de 

operação e projeto do equipamento. Como uma regra de bolso, regulações de 10% da 

velocidade promovem conservações de 20% e regulações de 20% podem atingir 40% de 

conservação de energia, somente se a curva de carga da bomba não for muito achatada 

(WORRELL e GALITSKY, 2005). 

Novamente, podemos citar a refinaria da Chevron em Richmond (Califórnia, 

EUA) que trocou a bomba de carga de 2.250 Hp em uma unidade de HDT. A redução 

de consumo foi de 12 GWh por ano, representando uma economia de cerca de 

US$700.000 por ano. Por fazer parte de um programa de gestão de demanda, a refinaria 

não arcou com os custos do novo equipamento (Worrell e Galitsky, 2005). 

Também se deve mencionar que a utilização excessiva de válvulas reguladoras e 

sistemas de recirculação deve ser evitada e podem indicar uma bomba 

superdimensionada. Os motores ASD garantem uma conservação de energia maior que 

válvulas de controles. A refinaria Flying J, em Salt Lake City (Utah, EUA), identificou 

perdas de energia em duas bombas de 200 Hp por este motivo, e que isso representava 

um potencial de redução de US$39.000 por ano. 

iv. Operação, Manutenção e Monitoramento de Compressores 

Manutenção inadequada pode reduzir a eficiência de compressores, aumentar o 

vazamento ou provocar variações de pressão, que resultam em maiores temperaturas de 

descarga, maior umidade ou contaminação. As práticas de manutenção devem incluir: 

limpeza de bloqueios em filtros, limpeza dos inter-coolers, verificação do resfriamento 

do motor, inspeção periódica de traps, etc.  
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v. Modernização e Compressores com Velocidade Variável (ASD) 

A implementação de reguladores de velocidade em compressores rotativos de ar 

pode reduzir em até 15% o consumo de energia (WORRELL e GALITSKY, 2005). A 

instalação de ASD é recomendável para sistemas com grandes variações de carga, locais 

com frequentes alterações da temperatura ambiente e locais com energia elétrica 

relativamente cara (maior que 0,04 US$/kWh). 

A instalação de motores mais eficientes em sistemas de compressores pode 

reduzir o consumo energético anual em até 2% e o retorno do investimento ocorre em 

menos de três anos. No entanto, os maiores ganhos ocorrem em sistemas com motores 

pequenos, usualmente menores que 10 kW (WORRELL e GALITSKY, 2005). 

vi. Ventilador com Velocidade Variável (ASD) 

Ventiladores também podem utilizar moduladores de velocidade, o que 

garantiria uma redução que pode variar de 14 a 49% (Xenergy, 1998). Um estudo na 

refinaria da Paramount Corp em Paramount (Canadá) identificou o potencial de 

instalação de ASD em seis ventiladores na torre de resfriamento. Com potência 

variando de 40 a 125 Hp, os motores foram superdimensionados para garantir a 

operação no inverno.  A instalação de ASD poderia economizar cerca de 1,2 milhões de 

kWh por ano, majoritariamente em condições mais frias. O payback indicado pelo 

estudo é relativamente devido ao tamanho do sistema, igual a 5,8 anos, e a economia 

seria de US$46.000 por ano. 
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Anexo I: Multiplicadores da produção, emprego e renda para os diferentes segmentos da economia brasileira, 2008
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Anexo J: Agregados da economia nacional por setores/segmentos na linha de base, 

em anos selecionados nos diferentes cenários de preços de carbono 

Tabela 88: Agregados da economia nacional no cenário A de preços de carbono. 

Setores Produto Interno Bruto (US$ milhões) 
2012 2015 2020 2025 2030 

Alimentos e bebidas 46.365 52.738 66.533 79.738 95.069 
Cerâmica 9.609 11.005 14.120 17.294 20.979 
Cimento 1.957 2.228 2.721 3.115 3.375 

Extrativo mineral 19.942 23.635 32.106 41.398 50.772 
Ferro-gusa e aço 19.419 22.443 29.173 35.958 42.421 

Ferroligas 3.427 3.961 5.148 6.346 7.486 
Metais Não Ferrosos 6.866 7.911 10.212 12.412 14.550 

Outras Indústrias 76.749 88.533 114.688 141.314 173.880 
Papel e Celulose 10.389 11.895 15.134 18.294 22.037 

Químico 37.310 42.805 54.657 65.612 78.007 
Refino de Petróleo 7.091 8.172 10.430 12.855 15.803 

Têxtil 10.815 12.313 15.528 18.896 23.009 
Total Indústria Energointensiva 249.939 287.638 370.449 453.231 547.388 

Demais Setores da Economia 1.693.396 1.908.479 2.338.557 2.918.458 3.806.829 
Total 1.943.335 2.196.117 2.709.006 3.371.689 4.354.217 

Setores Valor Adicionado Bruto (US$ milhões) 
2012 2015 2020 2025 2030 

Alimentos e bebidas 36.180 41.151 51.910 62.201 74.142 
Cerâmica 8.317 9.525 12.218 14.958 18.138 
Cimento 1.564 1.777 2.139 2.401 2.509 

Extrativo mineral 18.550 21.994 29.893 38.563 47.296 
Ferro-gusa e aço 16.906 19.537 25.375 31.240 36.780 

Ferroligas 2.983 3.448 4.478 5.513 6.491 
Metais Não Ferrosos 5.681 6.545 8.440 10.243 11.984 

Outras Indústrias 65.304 75.328 97.565 120.198 147.872 
Papel e Celulose 8.720 9.983 12.698 15.342 18.471 

Químico 30.371 34.854 44.513 53.363 63.325 
Refino de Petróleo 2.099 2.412 2.998 3.552 4.110 

Têxtil 9.728 11.075 13.966 16.996 20.695 
Total Indústria Energointensiva 206.402 237.629 306.192 374.569 451.812 

Demais Setores da Economia 1.448.093 1.630.397 1.992.149 2.488.887 3.259.490 
Total 1.654.495 1.868.026 2.298.341 2.863.456 3.711.302 

Setores Demanda Final (US$ milhões) 
2012 2015 2020 2025 2030 

Alimentos e bebidas 138.086 157.579 200.890 238.591 277.595 
Cerâmica 2.979 3.448 4.438 5.502 6.644 
Cimento 488 565 723 874 1.051 

Extrativo mineral 19.702 23.798 33.330 44.179 54.984 
Ferro-gusa e aço 15.762 18.507 24.692 31.485 36.372 

Ferroligas 2.782 3.266 4.357 5.556 6.419 
Metais Não Ferrosos 8.562 9.911 12.929 15.646 17.571 

Outras Indústrias 142.730 165.227 215.581 265.671 325.965 
Papel e Celulose 10.965 12.694 16.559 19.569 22.210 

Químico 39.376 45.712 59.673 69.841 78.908 
Refino de Petróleo 27.997 33.316 45.305 57.347 70.480 

Têxtil 8.512 9.575 11.803 14.018 16.401 
Total Indústria Energointensiva 417.940 483.599 630.279 768.281 914.597 

Demais Setores da Economia 1.533.915 1.723.253 2.095.488 2.623.344 3.458.395 
Total 1.951.854 2.206.852 2.725.767 3.391.625 4.372.993 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 89: Agregados da economia nacional no cenário B de preços de carbono. 

Setores 
Produto Interno Bruto (US$ milhões) 

2012 2015 2020 2025 2030 

Alimentos e bebidas 46.365 52.735 66.512 79.679 94.938 
Cerâmica 9.609 11.002 14.102 17.243 20.877 
Cimento 1.957 2.213 2.610 2.826 2.738 

Extrativo mineral 19.942 23.633 32.084 41.330 50.607 
Ferro-gusa e aço 19.419 22.429 29.062 35.624 41.625 

Ferroligas 3.427 3.958 5.129 6.287 7.346 
Metais Não Ferrosos 6.866 7.907 10.176 12.310 14.332 

Outras Indústrias 76.749 88.528 114.640 141.175 173.569 
Papel e Celulose 10.389 11.892 15.117 18.244 21.928 

Químico 37.310 42.800 54.616 65.496 77.743 
Refino de Petróleo 7.091 8.162 10.351 12.618 15.255 

Têxtil 10.815 12.313 15.527 18.893 23.002 
Total Indústria Energointensiva 249.939 287.572 369.927 451.726 543.960 

Demais Setores da Economia 1.693.396 1.908.479 2.338.555 2.918.453 3.806.818 
Total 1.943.335 2.196.051 2.708.481 3.370.179 4.350.778 

Setores 
Valor Adicionado Bruto (US$ milhões) 

2012 2015 2020 2025 2030 

Alimentos e bebidas 36.180 41.149 51.889 62.143 74.011 
Cerâmica 8.317 9.522 12.199 14.907 18.035 
Cimento 1.564 1.762 2.028 2.112 1.872 

Extrativo mineral 18.550 21.992 29.872 38.495 47.131 
Ferro-gusa e aço 16.906 19.523 25.265 30.906 35.985 

Ferroligas 2.983 3.445 4.458 5.454 6.350 
Metais Não Ferrosos 5.681 6.540 8.404 10.141 11.766 

Outras Indústrias 65.304 75.322 97.518 120.059 147.561 
Papel e Celulose 8.720 9.981 12.681 15.293 18.361 

Químico 30.371 34.849 44.472 53.247 63.061 
Refino de Petróleo 2.099 2.402 2.920 3.315 3.563 

Têxtil 9.728 11.075 13.965 16.993 20.688 
Total Indústria Energointensiva 206.402 237.563 305.670 373.063 448.384 

Demais Setores da Economia 1.448.093 1.630.397 1.992.147 2.488.882 3.259.479 
Total 1.654.495 1.867.960 2.297.817 2.861.945 3.707.863 

Setores 
Demanda Final (US$ milhões) 

2012 2015 2020 2025 2030 

Alimentos e bebidas 138.086 157.578 200.889 238.589 277.588 
Cerâmica 2.979 3.448 4.437 5.499 6.638 
Cimento 488 565 718 860 1.019 

Extrativo mineral 19.702 23.798 33.328 44.173 54.970 
Ferro-gusa e aço 15.762 18.506 24.681 31.452 36.293 

Ferroligas 2.782 3.266 4.355 5.550 6.405 
Metais Não Ferrosos 8.562 9.910 12.926 15.636 17.549 

Outras Indústrias 142.730 165.227 215.578 265.662 325.943 
Papel e Celulose 10.965 12.693 16.558 19.567 22.204 

Químico 39.376 45.712 59.669 69.830 78.882 
Refino de Petróleo 27.997 33.290 45.099 56.757 69.142 

Têxtil 8.512 9.575 11.802 14.017 16.400 
Total Indústria Energointensiva 417.940 483.569 630.039 767.592 913.033 

Demais Setores da Economia 1.533.915 1.723.218 2.095.204 2.622.523 3.456.521 
Total 1.951.854 2.206.786 2.725.242 3.390.114 4.369.554 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 90: Agregados da economia nacional no cenário C de preços de carbono. 

Setores 
Produto Interno Bruto (US$ milhões) 

2012 2015 2020 2025 2030 

Alimentos e bebidas 46.365 52.731 66.398 79.304 93.951 
Cerâmica 9.609 10.998 13.998 16.912 20.106 
Cimento 1.957 2.186 1.988 956 924 

Extrativo mineral 19.942 23.629 31.965 40.892 49.363 
Ferro-gusa e aço 19.419 22.406 28.442 33.463 35.623 

Ferroligas 3.427 3.954 5.019 5.905 6.286 
Metais Não Ferrosos 6.866 7.899 9.975 11.646 12.689 

Outras Indústrias 76.749 88.517 114.373 140.275 171.221 
Papel e Celulose 10.389 11.889 15.019 17.924 21.102 

Químico 37.310 42.791 54.385 64.744 75.754 
Refino de Petróleo 7.091 8.146 9.908 11.087 12.073 

Têxtil 10.815 12.313 15.520 18.875 22.950 
Total Indústria Energointensiva 249.939 287.457 366.989 441.982 522.041 

Demais Setores da Economia 1.693.396 1.908.478 2.338.543 2.918.416 3.806.733 
Total 1.943.335 2.195.935 2.705.532 3.360.398 4.328.775 

Setores 
Valor Adicionado Bruto (US$ milhões) 

2012 2015 2020 2025 2030 

Alimentos e bebidas 36.180 41.144 51.775 61.768 73.024 
Cerâmica 8.317 9.518 12.095 14.576 17.264 
Cimento 1.564 1.735 1.406 242 58 

Extrativo mineral 18.550 21.988 29.752 38.056 45.887 
Ferro-gusa e aço 16.906 19.500 24.644 28.744 29.982 

Ferroligas 2.983 3.441 4.349 5.072 5.291 
Metais Não Ferrosos 5.681 6.533 8.202 9.477 10.122 

Outras Indústrias 65.304 75.311 97.250 119.159 145.212 
Papel e Celulose 8.720 9.977 12.583 14.973 17.535 

Químico 30.371 34.840 44.241 52.494 61.072 
Refino de Petróleo 2.099 2.386 2.477 1.784 381 

Têxtil 9.728 11.075 13.959 16.975 20.635 
Total Indústria Energointensiva 206.402 237.448 302.732 363.320 426.465 

Demais Setores da Economia 1.448.093 1.630.396 1.992.135 2.488.845 3.259.395 
Total 1.654.495 1.867.844 2.294.867 2.852.165 3.685.860 

Setores 
Demanda Final (US$ milhões) 

2012 2015 2020 2025 2030 

Alimentos e bebidas 138.086 157.578 200.883 238.570 277.539 
Cerâmica 2.979 3.448 4.432 5.483 6.600 
Cimento 488 563 687 766 779 

Extrativo mineral 19.702 23.798 33.318 44.138 54.872 
Ferro-gusa e aço 15.762 18.504 24.619 31.236 35.692 

Ferroligas 2.782 3.265 4.344 5.512 6.299 
Metais Não Ferrosos 8.562 9.910 12.906 15.570 17.384 

Outras Indústrias 142.730 165.226 215.559 265.597 325.775 
Papel e Celulose 10.965 12.693 16.553 19.551 22.163 

Químico 39.376 45.711 59.645 69.754 78.683 
Refino de Petróleo 27.997 33.244 43.941 52.941 59.048 

Têxtil 8.512 9.575 11.802 14.015 16.395 
Total Indústria Energointensiva 417.940 483.515 628.688 763.134 901.229 

Demais Setores da Economia 1.533.915 1.723.155 2.093.605 2.617.200 3.442.383 
Total 1.951.854 2.206.671 2.722.293 3.380.334 4.343.611 

Fonte: Elaboração própria. 
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Anexo K: Impactos da política carbono-restritiva sobre os diferentes agregados da economia nacional por segmentos na linha de base, 

em anos selecionados e nos diferentes cenários de preços de carbono 

Tabela 91: Impactos sobre a demanda final nos diferentes cenários de preços de carbono. 

Impacto sobre a Demanda Final 
(%) 

Cenário A Cenário B Cenário C 
2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 

Alimentos e Bebidas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% 0,00% -0,01% -0,02% 
Cerâmica 0,00% -0,03% -0,07% -0,11% -0,01% -0,05% -0,12% -0,19% -0,01% -0,17% -0,42% -0,77% 

Cimento (sem emissões de processo) -0,05% -0,50% -1,13% -2,27% -0,11% -0,81% -1,88% -3,81% -0,19% -2,56% -6,69% -15,43% 
Cimento (com emissões de processo) -0,14% -1,21% -2,45% -4,27% -0,28% -1,97% -4,06% -7,17% -0,51% -6,22% -14,49% -29,04% 

Extrativo Mineral 0,00% -0,01% -0,02% -0,04% 0,00% -0,01% -0,03% -0,06% 0,00% -0,04% -0,11% -0,24% 
Ferro-gusa e Aço -0,01% -0,07% -0,16% -0,32% -0,02% -0,12% -0,27% -0,54% -0,03% -0,37% -0,95% -2,18% 

Ferroligas -0,01% -0,07% -0,16% -0,32% -0,02% -0,12% -0,27% -0,54% -0,03% -0,37% -0,95% -2,18% 
Metalurgia de Metais Não Ferrosos 0,00% -0,04% -0,10% -0,18% -0,01% -0,07% -0,17% -0,31% -0,02% -0,23% -0,59% -1,24% 

Outras Indústrias 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% 0,00% 0,00% -0,01% -0,02% 0,00% -0,01% -0,03% -0,07% 
Papel e Celulose 0,00% -0,01% -0,02% -0,04% 0,00% -0,01% -0,03% -0,06% 0,00% -0,04% -0,11% -0,25% 

Químico 0,00% -0,01% -0,03% -0,05% 0,00% -0,02% -0,04% -0,08% 0,00% -0,06% -0,15% -0,33% 
Refino de Petróleo -0,08% -0,72% -1,54% -2,72% -0,16% -1,18% -2,55% -4,56% -0,30% -3,71% -9,10% -18,50% 

Têxtil 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% -0,01% -0,02% -0,04% 
Total na Indústria (sem processo) -0,01% -0,05% -0,12% -0,23% -0,01% -0,09% -0,20% -0,38% -0,02% -0,27% -0,71% -1,55% 
Total na Indústria (com processo) -0,01% -0,06% -0,14% -0,25% -0,01% -0,10% -0,23% -0,42% -0,02% -0,31% -0,81% -1,71% 
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Tabela 92: Impactos sobre as exportações nos diferentes cenários de preços de carbono. 

Impacto sobre as Exportações (%) 
Cenário A Cenário B Cenário C 

2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 
Alimentos e Bebidas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% 0,00% -0,01% -0,03% 

Cerâmica 0,00% -0,02% -0,03% -0,05% 0,00% -0,03% -0,05% -0,09% -0,01% -0,08% -0,19% -0,36% 
Cimento (sem emissões de processo) -0,11% -1,04% -2,36% -4,73% -0,22% -1,69% -3,91% -7,94% -0,40% -5,33% -13,95% -32,18% 
Cimento (com emissões de processo) -0,30% -2,53% -5,11% -8,90% -0,58% -4,11% -8,47% -14,94% -1,07% -12,97% -30,23% -60,56% 

Extrativo Mineral 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% 0,00% -0,01% -0,03% -0,06% 
Ferro-gusa e Aço 0,00% -0,02% -0,05% -0,10% 0,00% -0,04% -0,08% -0,17% -0,01% -0,11% -0,30% -0,68% 

Ferroligas 0,00% -0,02% -0,05% -0,10% 0,00% -0,04% -0,08% -0,17% -0,01% -0,11% -0,30% -0,68% 
Metalurgia de Metais Não Ferrosos 0,00% -0,01% -0,03% -0,05% 0,00% -0,02% -0,05% -0,09% -0,01% -0,07% -0,17% -0,36% 

Outras Indústrias 0,00% 0,00% -0,01% -0,02% 0,00% -0,01% -0,02% -0,03% 0,00% -0,02% -0,06% -0,11% 
Papel e Celulose 0,00% 0,00% -0,01% -0,02% 0,00% -0,01% -0,01% -0,03% 0,00% -0,02% -0,05% -0,11% 

Químico 0,00% -0,01% -0,03% -0,05% 0,00% -0,02% -0,04% -0,09% 0,00% -0,06% -0,16% -0,35% 
Refino de Petróleo -0,07% -0,60% -1,28% -2,25% -0,14% -0,97% -2,11% -3,78% -0,25% -3,08% -7,54% -15,32% 

Têxtil 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% 0,00% -0,01% -0,02% -0,05% 
Total na Indústria (sem processo) 0,00% -0,05% -0,10% -0,19% -0,01% -0,07% -0,17% -0,32% -0,02% -0,23% -0,60% -1,30% 
Total na Indústria (com processo) -0,01% -0,05% -0,11% -0,21% -0,01% -0,08% -0,19% -0,35% -0,02% -0,27% -0,68% -1,44% 
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Anexo L: Impactos sobre a competitividade industrial segundo a contribuição das exportações para o segmento, desconsiderando 

emissões de processo, nos diferentes cenários de preços de carbono (2015/2030) 

 

Figura 72: Impactos sobre a competitividade industrial (Cenário A – 2015). 
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Figura 73: Impactos sobre a competitividade industrial (Cenário B – 2015). 
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Figura 74: Impactos sobre a competitividade industrial (Cenário C – 2015). 
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Figura 75: Impactos sobre a competitividade industrial (Cenário A – 2030). 
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Figura 76: Impactos sobre a competitividade industrial (Cenário B – 2030). 
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Figura 77: Impactos sobre a competitividade industrial (Cenário C – 2030). 
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Anexo M: Impactos sobre os diferentes agregados econômicos nos diferentes cenários preços de carbono, considerando a adoção da 

política de distribuição de permissões gratuitas de emissões 

Tabela 93: Impacto sobre os custos de produção e o valor adicionado. 

Impacto sobre o Custo (%) 
Cenário A Cenário B Cenário C 

2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 
Cimento 0,02% 0,45% 1,59% 4,37% 0,04% 0,73% 2,64% 7,34% 0,08% 2,32% 9,41% 29,74% 

Extrativo Mineral 0,00% 0,05% 0,19% 0,50% 0,00% 0,09% 0,32% 0,85% 0,01% 0,27% 1,15% 3,43% 
Ferro-gusa e Aço 0,01% 0,13% 0,46% 1,21% 0,01% 0,21% 0,77% 2,03% 0,02% 0,66% 2,74% 8,25% 

Ferroligas 0,00% 0,04% 0,12% 0,32% 0,00% 0,06% 0,21% 0,53% 0,01% 0,19% 0,74% 2,16% 
Metalurgia de Metais Não Ferrosos 0,00% 0,10% 0,33% 0,78% 0,01% 0,16% 0,55% 1,31% 0,02% 0,49% 1,96% 5,33% 

Papel e Celulose 0,00% 0,04% 0,14% 0,34% 0,00% 0,07% 0,23% 0,57% 0,01% 0,21% 0,83% 2,30% 
Químico 0,00% 0,03% 0,12% 0,29% 0,00% 0,06% 0,19% 0,49% 0,01% 0,18% 0,69% 1,97% 

Refino de Petróleo 0,00% 0,04% 0,14% 0,34% 0,00% 0,06% 0,23% 0,57% 0,01% 0,20% 0,83% 2,32% 

Impacto sobre o Valor Adicionado 
(%) 

Cenário A Cenário B Cenário C 
2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 

Cimento -0,07% -1,42% -5,00% -13,72% -0,13% -2,30% -8,29% -23,05% -0,24% -7,28% -29,57% -47,94% 
Extrativo Mineral 0,00% -0,05% -0,19% -0,48% 0,00% -0,08% -0,31% -0,81% -0,01% -0,26% -1,10% -3,30% 
Ferro-gusa e Aço -0,02% -0,31% -1,12% -2,93% -0,03% -0,51% -1,86% -4,92% -0,05% -1,60% -6,62% -19,95% 

Ferroligas -0,02% -0,31% -1,12% -2,93% -0,03% -0,51% -1,86% -4,92% -0,05% -1,60% -6,62% -19,95% 
Metalurgia de Metais Não Ferrosos -0,01% -0,30% -1,05% -2,47% -0,03% -0,49% -1,74% -4,16% -0,05% -1,56% -6,21% -16,85% 

Papel e Celulose 0,00% -0,10% -0,34% -0,82% -0,01% -0,16% -0,57% -1,38% -0,02% -0,51% -2,02% -5,59% 
Químico 0,00% -0,07% -0,23% -0,58% -0,01% -0,11% -0,38% -0,97% -0,01% -0,34% -1,37% -3,94% 

Refino de Petróleo -0,08% -1,82% -6,44% -15,57% -0,16% -2,95% -10,68% -26,16% -0,30% -9,33% -38,08% -91,71% 
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Tabela 94: Impacto sobre o PIB e a demanda final. 

Impacto sobre o PIB (%) 
Cenário A Cenário B Cenário C 

2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 
Cimento -0,06% -1,13% -4,00% -10,96% -0,11% -1,84% -6,62% -18,42% -0,20% -5,81% -23,62% -73,85% 

Extrativo Mineral 0,00% -0,05% -0,17% -0,45% 0,00% -0,08% -0,29% -0,76% -0,01% -0,25% -1,03% -3,07% 
Ferro-gusa e Aço -0,01% -0,27% -0,98% -2,55% -0,03% -0,44% -1,62% -4,28% -0,05% -1,39% -5,77% -17,37% 

Ferroligas -0,01% -0,27% -0,98% -2,55% -0,03% -0,44% -1,62% -4,28% -0,05% -1,39% -5,77% -17,37% 
Metalurgia de Metais Não Ferrosos -0,01% -0,25% -0,87% -2,05% -0,02% -0,41% -1,44% -3,44% -0,04% -1,29% -5,14% -13,94% 

Papel e Celulose 0,00% -0,08% -0,29% -0,69% -0,01% -0,13% -0,48% -1,16% -0,01% -0,43% -1,69% -4,69% 
Químico 0,00% -0,05% -0,19% -0,47% 0,00% -0,09% -0,31% -0,79% -0,01% -0,28% -1,11% -3,20% 

Refino de Petróleo -0,03% -0,54% -1,91% -4,61% -0,05% -0,87% -3,16% -7,74% -0,09% -2,76% -11,27% -22,83% 

Impacto sobre a Demanda Final 
(%) 

Cenário A Cenário B Cenário C 
2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 

Cimento -0,01% -0,22% -0,79% -2,15% -0,02% -0,36% -1,31% -3,62% -0,04% -1,15% -4,68% -14,66% 
Extrativo Mineral 0,00% 0,00% -0,01% -0,03% 0,00% -0,01% -0,02% -0,06% 0,00% -0,02% -0,08% -0,23% 
Ferro-gusa e Aço 0,00% -0,03% -0,11% -0,30% 0,00% -0,05% -0,19% -0,51% -0,01% -0,17% -0,67% -2,07% 

Ferroligas 0,00% -0,03% -0,11% -0,30% 0,00% -0,05% -0,19% -0,51% -0,01% -0,17% -0,67% -2,07% 
Metalurgia de Metais Não Ferrosos 0,00% -0,02% -0,07% -0,17% 0,00% -0,03% -0,12% -0,29% 0,00% -0,10% -0,41% -1,18% 

Papel e Celulose 0,00% 0,00% -0,01% -0,03% 0,00% -0,01% -0,02% -0,06% 0,00% -0,02% -0,08% -0,23% 
Químico 0,00% 0,00% -0,02% -0,05% 0,00% -0,01% -0,03% -0,08% 0,00% -0,03% -0,10% -0,32% 

Refino de Petróleo -0,01% -0,28% -0,95% -2,32% -0,03% -0,46% -1,58% -3,90% -0,05% -1,44% -5,62% -15,81% 
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Tabela 95: Impacto sobre a renda e as exportações. 

Impacto sobre a Renda (%) 
Cenário A Cenário B Cenário C 

2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 
Cimento -0,03% -0,70% -2,48% -6,73% -0,07% -1,14% -4,10% -11,30% -0,12% -3,60% -14,63% -45,80% 

Extrativo Mineral 0,00% -0,01% -0,03% -0,08% 0,00% -0,01% -0,05% -0,14% 0,00% -0,05% -0,19% -0,56% 
Ferro-gusa e Aço 0,00% -0,10% -0,34% -0,91% -0,01% -0,16% -0,56% -1,54% -0,02% -0,50% -2,00% -6,22% 

Ferroligas 0,00% -0,10% -0,34% -0,91% -0,01% -0,16% -0,56% -1,54% -0,02% -0,50% -2,00% -6,22% 
Metalurgia de Metais Não Ferrosos 0,00% -0,05% -0,18% -0,44% 0,00% -0,08% -0,29% -0,74% -0,01% -0,26% -1,05% -2,99% 

Papel e Celulose 0,00% -0,01% -0,03% -0,08% 0,00% -0,01% -0,05% -0,13% 0,00% -0,04% -0,18% -0,53% 
Químico 0,00% -0,01% -0,05% -0,13% 0,00% -0,02% -0,08% -0,21% 0,00% -0,07% -0,29% -0,87% 

Refino de Petróleo -0,02% -0,39% -1,33% -3,25% -0,04% -0,64% -2,21% -5,46% -0,07% -2,01% -7,88% -22,15% 

Impacto sobre as Exportações (%) 
Cenário A Cenário B Cenário C 

2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 
Cimento -0,02% -0,47% -1,65% -4,49% -0,04% -0,76% -2,74% -7,54% -0,08% -2,40% -9,77% -30,57% 

Extrativo Mineral 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% 0,00% 0,00% -0,02% -0,06% 
Ferro-gusa e Aço 0,00% -0,01% -0,04% -0,09% 0,00% -0,02% -0,06% -0,16% 0,00% -0,05% -0,21% -0,64% 

Ferroligas 0,00% -0,01% -0,04% -0,09% 0,00% -0,02% -0,06% -0,16% 0,00% -0,05% -0,21% -0,64% 
Metalurgia de Metais Não Ferrosos 0,00% -0,01% -0,02% -0,05% 0,00% -0,01% -0,03% -0,08% 0,00% -0,03% -0,12% -0,34% 

Papel e Celulose 0,00% 0,00% -0,01% -0,02% 0,00% 0,00% -0,01% -0,03% 0,00% -0,01% -0,04% -0,11% 
Químico 0,00% -0,01% -0,02% -0,05% 0,00% -0,01% -0,03% -0,08% 0,00% -0,03% -0,11% -0,33% 

Refino de Petróleo -0,01% -0,23% -0,79% -1,92% -0,02% -0,38% -1,31% -3,23% -0,04% -1,19% -4,66% -13,10% 
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Tabela 96: Impacto sobre os empregos gerados. 

Impacto sobre o Total de Empregos 
Cenário A Cenário B Cenário C 

2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 
Cimento -21 -566 -2.446 -8.136 -41 -918 -4.053 -13.666 -76 -2.901 -14.454 -55.389 

Extrativo Mineral -3 -88 -416 -1.331 -6 -143 -689 -2.235 -11 -452 -2.459 -8.974 
Ferro-gusa e Aço -20 -544 -2.426 -7.582 -38 -882 -4.020 -12.736 -71 -2.787 -14.339 -51.618 

Ferroligas -4 -96 -428 -1.338 -7 -156 -709 -2.248 -12 -492 -2.530 -9.109 
Metalurgia de Metais Não Ferrosos -6 -172 -725 -2.021 -12 -279 -1.202 -3.395 -23 -880 -4.287 -13.758 

Papel e Celulose -3 -69 -289 -839 -5 -112 -479 -1.410 -9 -354 -1.708 -5.715 
Químico -11 -304 -1.266 -3.770 -22 -493 -2.098 -6.333 -40 -1.558 -7.484 -25.667 

Refino de Petróleo -290 -7.703 -33.335 -101.224 -557 -12.503 -55.240 -170.034 -1.025 -39.491 -197.016 -689.143 
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Anexo N: Impactos sobre os diferentes agregados econômicos nos diferentes cenários preços de carbono, considerando a adoção da 

política de medidas de baixo carbono 

Tabela 97: Impacto sobre os custos de produção e o valor adicionado. 

Impacto sobre o Custo (%) 
Cenário A Cenário B Cenário C 

2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 
Cimento -0,33% -0,06% 0,94% 2,97% -0,64% -0,09% 1,56% 4,99% -1,18% -0,29% 5,56% 20,21% 

Extrativo Mineral -0,06% -0,06% 0,06% 0,27% -0,11% -0,10% 0,11% 0,46% -0,21% -0,30% 0,38% 1,87% 
Ferro-gusa e Aço -0,18% -0,13% 0,16% 0,66% -0,35% -0,21% 0,26% 1,10% -0,64% -0,65% 0,13% 3,54% 

Ferroligas -0,01% 0,03% 0,11% 0,25% -0,02% 0,04% 0,18% 0,41% -0,04% 0,13% 0,64% 1,68% 
Metalurgia de Metais Não Ferrosos -0,03% 0,10% 0,33% 0,65% -0,06% 0,17% 0,55% 1,09% -0,11% 0,52% 1,97% 4,41% 

Papel e Celulose -0,04% 0,02% 0,12% 0,26% -0,07% 0,04% 0,20% 0,44% -0,14% 0,12% 0,67% 1,74% 
Químico -0,04% -0,01% 0,07% 0,19% -0,08% -0,01% 0,11% 0,32% -0,15% -0,04% 0,36% 1,25% 

Refino de Petróleo 0,01% 0,08% 0,19% 0,34% 0,01% 0,13% 0,28% 0,53% -0,02% 0,26% 0,92% 2,00% 

Impacto sobre o Valor Adicionado 
(%) 

Cenário A Cenário B Cenário C 
2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 

Cimento 1,05% 0,18% -2,96% -9,32% 2,02% 0,29% -4,90% -15,66% 3,71% 0,91% -17,46% -25,45% 
Extrativo Mineral 0,06% 0,06% -0,06% -0,26% 0,11% 0,09% -0,10% -0,44% 0,20% 0,29% -0,37% -25,45% 
Ferro-gusa e Aço 0,44% 0,31% -0,38% -1,59% 0,85% 0,50% -0,62% -2,66% 1,56% 1,57% -0,30% -8,57% 

Ferroligas 0,44% 0,31% -0,38% -1,59% 0,85% 0,50% -0,62% -2,66% 1,56% 1,57% -0,30% -8,57% 
Metalurgia de Metais Não Ferrosos 0,10% -0,32% -1,05% -2,05% 0,19% -0,52% -1,75% -3,44% 0,36% -1,65% -6,23% -13,93% 

Papel e Celulose 0,09% -0,06% -0,29% -0,64% 0,18% -0,09% -0,48% -1,07% 0,33% -0,29% -1,64% -4,23% 
Químico 0,08% 0,01% -0,14% -0,38% 0,15% 0,02% -0,23% -0,64% 0,29% 0,07% -0,72% -2,50% 

Refino de Petróleo -0,29% -3,66% -8,74% -15,73% -0,40% -5,94% -12,87% -24,07% 0,88% -11,98% -42,31% -75,45% 
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Tabela 98: Impacto sobre o PIB e a demanda final. 

Impacto sobre o PIB (%) 
Cenário A Cenário B Cenário C 

2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 
Cimento 0,84% 0,14% -2,36% -7,45% 1,61% 0,23% -3,91% -12,52% 2,96% 0,73% -13,96% -68,11% 

Extrativo Mineral 0,05% 0,05% -0,06% -0,25% 0,10% 0,09% -0,10% -0,41% 0,19% 0,27% -0,34% -1,67% 
Ferro-gusa e Aço 0,38% 0,27% -0,33% -1,38% 0,74% 0,43% -0,54% -2,32% 1,36% 1,37% -0,26% -7,46% 

Ferroligas 0,38% 0,27% -0,33% -1,38% 0,74% 0,43% -0,54% -2,32% 1,36% 1,37% -0,26% -7,46% 
Metalurgia de Metais Não Ferrosos 0,08% -0,27% -0,87% -1,69% 0,16% -0,43% -1,45% -2,84% 0,30% -1,37% -5,16% -11,52% 

Papel e Celulose 0,08% -0,05% -0,25% -0,53% 0,15% -0,08% -0,41% -0,90% 0,28% -0,24% -1,38% -3,55% 
Químico 0,07% 0,01% -0,11% -0,31% 0,13% 0,02% -0,18% -0,52% 0,23% 0,06% -0,58% -2,04% 

Refino de Petróleo -0,08% -1,08% -2,59% -4,66% -0,12% -1,76% -3,81% -7,12% 0,26% -3,55% -12,52% -18,08% 

Impacto sobre a Demanda Final 
(%) 

Cenário A Cenário B Cenário C 
2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 

Cimento 0,17% 0,03% -0,47% -1,46% 0,32% 0,05% -0,78% -2,46% 0,59% 0,14% -2,77% -9,96% 
Extrativo Mineral 0,00% 0,00% 0,00% -0,02% 0,01% 0,01% -0,01% -0,03% 0,01% 0,02% -0,03% -0,12% 
Ferro-gusa e Aço 0,05% 0,03% -0,04% -0,16% 0,09% 0,05% -0,06% -0,28% 0,16% 0,16% -0,03% -0,89% 

Ferroligas 0,05% 0,03% -0,04% -0,16% 0,09% 0,05% -0,06% -0,28% 0,16% 0,16% -0,03% -0,89% 
Metalurgia de Metais Não Ferrosos 0,01% -0,02% -0,07% -0,14% 0,01% -0,03% -0,12% -0,24% 0,02% -0,11% -0,41% -0,97% 

Papel e Celulose 0,00% 0,00% -0,01% -0,03% 0,01% 0,00% -0,02% -0,04% 0,01% -0,01% -0,06% -0,18% 
Químico 0,01% 0,00% -0,01% -0,03% 0,01% 0,00% -0,02% -0,05% 0,02% 0,01% -0,06% -0,20% 

Refino de Petróleo 0,29% 0,05% -0,57% -1,52% 0,56% 0,08% -0,93% -2,55% 1,03% 0,27% -2,62% -9,53% 
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Tabela 99: Impacto sobre a renda e as exportações. 

Impacto sobre a Renda (%) 
Cenário A Cenário B Cenário C 

2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 
Cimento 0,52% 0,09% -1,46% -4,57% 1,00% 0,14% -2,42% -7,68% 1,83% 0,45% -8,64% -31,13% 

Extrativo Mineral 0,01% 0,01% -0,01% -0,05% 0,02% 0,02% -0,02% -0,08% 0,04% 0,05% -0,06% -0,30% 
Ferro-gusa e Aço 0,14% 0,10% -0,11% -0,49% 0,27% 0,15% -0,19% -0,83% 0,49% 0,49% -0,09% -2,67% 

Ferroligas 0,14% 0,10% -0,11% -0,49% 0,27% 0,15% -0,19% -0,83% 0,49% 0,49% -0,09% -2,67% 
Metalurgia de Metais Não Ferrosos 0,02% -0,05% -0,18% -0,36% 0,03% -0,09% -0,30% -0,61% 0,06% -0,28% -1,05% -2,48% 

Papel e Celulose 0,01% 0,00% -0,03% -0,06% 0,02% -0,01% -0,04% -0,10% 0,03% -0,03% -0,15% -0,40% 
Químico 0,02% 0,00% -0,03% -0,08% 0,03% 0,00% -0,05% -0,14% 0,06% 0,02% -0,15% -0,55% 

Refino de Petróleo 0,41% 0,07% -0,79% -2,13% 0,78% 0,11% -1,31% -3,57% 1,45% 0,38% -3,68% -13,35% 

Impacto sobre as Exportações (%) 
Cenário A Cenário B Cenário C 

2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 
Cimento 0,35% 0,06% -0,98% -3,05% 0,67% 0,10% -1,62% -5,13% 1,22% 0,30% -5,77% -20,78% 

Extrativo Mineral 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% 0,01% -0,01% -0,03% 
Ferro-gusa e Aço 0,01% 0,01% -0,01% -0,05% 0,03% 0,02% -0,02% -0,09% 0,05% 0,05% -0,01% -0,28% 

Ferroligas 0,01% 0,01% -0,01% -0,05% 0,03% 0,02% -0,02% -0,09% 0,05% 0,05% -0,01% -0,28% 
Metalurgia de Metais Não Ferrosos 0,00% -0,01% -0,02% -0,04% 0,00% -0,01% -0,03% -0,07% 0,01% -0,03% -0,12% -0,28% 

Papel e Celulose 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% 0,00% 0,00% -0,01% -0,02% 0,01% -0,01% -0,03% -0,08% 
Químico 0,01% 0,00% -0,01% -0,03% 0,01% 0,00% -0,02% -0,05% 0,02% 0,01% -0,06% -0,21% 

Refino de Petróleo 0,24% 0,04% -0,47% -1,26% 0,46% 0,06% -0,77% -2,11% 0,86% 0,22% -2,17% -7,89% 

 

 

 

 



394 
 

Tabela 100: Impacto sobre os empregos gerados. 

Impacto sobre o Total de Empregos 
Cenário A Cenário B Cenário C 

2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 
Cimento 324 71 -1.445 -5.529 622 115 -2.394 -9.287 1.145 363 -8.538 -37.642 

Extrativo Mineral 72 98 -139 -724 138 159 -230 -1.217 255 501 -820 -4.846 
Ferro-gusa e Aço 587 534 -816 -4.103 1.128 867 -1.353 -6.891 2.076 2.740 -658 -22.172 

Ferroligas 104 94 -144 -724 199 153 -239 -1.216 366 483 -116 -3.913 
Metalurgia de Metais Não Ferrosos 44 -182 -728 -1.671 84 -295 -1.207 -2.807 155 -931 -4.303 -11.375 

Papel e Celulose 51 -40 -247 -651 99 -64 -410 -1.094 182 -203 -1.386 -4.328 
Químico 287 66 -747 -2.495 553 108 -1.238 -4.191 1.017 341 -3.934 -16.321 

Refino de Petróleo 5.817 1.321 -19.875 -66.288 11.198 2.145 -32.744 -111.001 20.721 7.411 -91.955 -415.272 

 

 


