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Contexto 

 Resultados de pesquisa apoiada pelo FEP-BNDES  30 pesquisadores 

 Objetivos: no contexto das mudanças climáticas, investigar ameaças e 
oportunidades decorrentes de: 

 a. Mudanças regulatórias 

 b. Mudanças tecnológicas 

 Na 1ª fase (set/2011 a fev/2013), oito estudos setoriais, um MEGC para 
simulações de cenários e um estudo de trajetórias tecnológicas a partir 
de bases de patentes. 

 Na 2ª fase (jun/2014 a nov/2014), outros três estudos setoriais, com 
foco em projeções de emissões para 2020. 

Relatórios em http://www.ebc.fearp.usp.br/publicacoes.php 

Livro-síntese será lançado na Poli-USP em 11/05 
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Esta Exposição 

 Objetivo: apresentar um conjunto de tecnologias que podem 
contribuir para reduzir as emissões de gases do efeito estufa (GEE). 

 Três tipos diferentes de tecnologias: 

 1. Difusão das melhores práticas (Melhores Tecnologias Disponíveis - BAT) 

 2. Tecnologias em desenvolvimento 

 3. Captura e sequestro de carbono (CCS) 

 Não cobrirei o conjunto da atividade econômica  lacunas: 

 1. Serviços de transporte 

 2. Geração de energia elétrica 

 Foco  setores industriais intensivos em carbono. 
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Cimento 

 Difusão das melhorias tecnologias disponíveis: 
• BAT na calcinação: forno rotativo com 6 preaquecedores e 1 precalcinador 

• Melhorias na moagem, resfriamento do clínquer e correias transportadoras 

• Coprocessamento de resíduos e uso de biomassa 

 Tecnologias em desenvolvimento não parecem muito promissoras: 
• Novos cimentos (p.ex., belíticos e geopolímeros) têm limitações de desempenho 

• Emissões de fornos com leito fluidizado são apenas um pouco menores 

• Cogeração em ciclo de fundo e uso de energia solar talvez inviáveis 

 Segundo a IEA, no setor de cimento, CCS é imprescindível para 
manutenção do aquecimento global sob controle. 
• Tecnologias de captura pós-combustão por absorção química parecem ser a 

melhor opção no setor 

 

 

 4 



Siderurgia 

 Rota de baixo carbono desenvolvida e difundida mundialmente: 
• Semi-integradas com aciaria elétrica à base de sucata (0,45-0,6 tCO2eq/t) 
• Usinas integradas à base de coque e minério de ferro (1,5-1,9 tCO2eq/t) 

• Aço “elétrico” tende a aumentar de 29% (2010) para 50% (2050) [IEA, 2012] 

 Tecnologias de baixo carbono em desenvolvimento 
• Uso de carvão vegetal  e resíduos plásticos como redutores 

• Alto-forno TGR (emissões 16% menores / em aplicação na Alemanha) 
• Hisarna (emissões 20% menores / escala industrial prevista em 2020) 

• Redução a hidrogênio (emissões 50% menores / em desenvolvimento) 
• Produção de ferro primário por eletrólise (difusão possível a partir de 2030) 

 Esforços muito significativos e frequentemente consorciados: 
• ULCOS/UE: US$ 715 mi (60% E + 40% G); COURSE 50/Japão: US$ 315 mi (100% G) 

• Outros nos EUA, Coréia do Sul, Austrália e Taiwan   Brasil parece estar à margem 

 CCS: indispensável para mitigação das mudanças climáticas 
•  De 2030 a 2050, 70%-80% de AFs novos; 50%-80% de AFs reformados 
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Ferro Gusa 

 Uso de carvão vegetal de reflorestamento nos altos-fornos torna a 
operação de redução pelo menos neutra em emissões de CO2 

 Pesa contra o setor o uso de carvão proveniente de mata nativa: ainda 
seria predominante no Polo de Carajás (até 80%) 

 Fortes emissões de metano no carvoejamento:  com rendimento 
gravimétrico (R.G.) típico (26%), emissão de 78 kg de CH4 por t de gusa. 

 Fornos modernos (retangulares) aumentam o rendimento e a 
recuperação de resíduos e diminuem as emissões 

 Difusão de BATs (por ordem de prioridade): 
• Florestas plantadas: 100% em 2020 custariam US$ 2,1 bilhões  

• Fornos retangulares: 100% em 2020, US$ 674 milhões 

• Cogeração  termelétrica: 100% em 2020, US$ 83 milhões 

• Injeção de finos de carvão: 100% em 2020, US$ 73 milhões 
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Alumínio 

 Difusão de tecnologias disponíveis: 
• Reciclagem (reduz em 95% as emissões e o consumo de energia) 

• Controle do efeito anôdico e células eletrolíticas de alta amperagem (> 500 kA) 

 Tecnologias emergentes: 
• Ânodo inerte (economia de 41% nas emissões e 5% no consumo de energia): 

difusão mais próxima (c. 2020)  

• Redução carbotérmica (14% e 24%, respectivamente) 

• Redução caulínica (14% e 26%, respectivamente) 

• Cátodo em solução aquosa (26% e 13%, respectivamente) 

 Dada a importância das emissões indiretas, “descarbonização” da 
geração de eletricidade é imprescindível. 
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Cal 

 Estrutura produtiva muito heterogênea: empresas grandes, médias 
e pequenas, com 4 tipos diferentes de fornos e 5 combustíveis. 

 Por conseguinte, emissões também variam muito: 
• Descarbonatação: 419 - 868 kgCO2/t 

• Calcinação: 188 - 1.475 kgCO2/t 

 Mudanças tecnológicas prioritárias: 
• Mudança de combustíveis  biomassa proveniente de reflorestamento 

• Uso de fornos mais eficientes (Maerz, p. ex.) e modernização de fornos 

 Prioridades secundárias: 
• Uso de moinhos eficientes 

• Aprimoramento de controle/automação de processo 

• Sistema de recuperação de vapor 
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Vidro 

 Estrutura produtiva concentrada: 13 empresas e 23 fábricas. 

 Emissões de processo (decomposição de carbonatos que atuam 
como fundentes) + Queima de combustíveis. 

 Ampliação da reciclagem: 
• Reciclagem reduz consumo de energia em 44% 

• Uso de equipamentos automáticos de beneficiamento 

 Modernização dos fornos  avaliação caso a caso. 

 Controle da qualidade do gás natural. 
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Material de Transporte 

 Aeronáutica 
• Configuração aerodinâmica/materiais 

• Eficiência dos motores 

• Combustíveis renováveis, inclusive biocombustíveis 

• Aumento da eficiência das operações aeroportuárias (emissões em solo) 

 Automobilística 
• Melhoria dos motores flex-fuel 

• Veículos híbridos, elétricos e a célula combustível x biocombustíveis 

• Melhoria na operação do modal rodoviário, sobretudo no transporte urbano 
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Agropecuária e Agroindústria 

 Biocombustíveis: 
• Desenvolvimento de biorrefinarias 

• Já estamos atrasados, mas corrida pelo etanol de 2ª geração ainda não está 
totalmente perdida 

 Mudança do uso da terra 
• Participação nas emissões brasileiras caiu, mas ainda é importante e, pior, 

deve ter voltado a subir 

• Dado o efeito poupa-terra, tecnologias que aumentam o rendimento agrícola 
têm efeito positivo  difusão de tecnologias dominadas,  plantio direto e 
integração lavoura-pecuária 
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Comentários Finais 

 Importância de energias renováveis e biocombustíveis (não apenas nas 
aplicações “clássicas”). 

 Tecnologias emergentes não parecem ser proprietárias: pode-se ter 
acesso a elas como usuários, mas novamente perdem-se os efeitos 
dinamizadores colhidos pelos desenvolvedores das inovações. 

 Mesmo uma estratégia tecnológica centrada no monitoramento, adoção 
e rápida difusão de inovações desenvolvidas no exterior, não dispensa o 
País da necessidade de constituir competências nessas áreas. 

 Detalhamento de estratégia de CT&I no campo das mudanças climáticas 
(oportunidades, competências, prioridades, meios, linhas de ação etc.) 

 Há convergência entre PNMC e outras políticas públicas 
• Política de competitividade: exemplo do gusa 
• Outras políticas ambientais (PNRS, reflorestamento) 
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Comentários Finais 

 Discutir uma aposta mais ousada: desenvolvimento de 
tecnologias de captura e sequestro de carbono (CCS) 

 Estudos da IEA não deixam margens para dúvidas: CCS é  
imprescindível para a mitigação das mudanças climáticas 

 Já há iniciativas em operação comercial, mas tecnologia ainda 
está em fase pré-paradigmática de desenvolvimento 

 Particularmente relevante em “clusters” de emissões 

 Levantamento preliminar no DGP do CNPq em 2012 sugere que 
estamos ficando para trás  foram identificados apenas 8 grupos 
de pesquisa com competências no tema. 
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