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Em economias em expansão não há como dispensar cimento. É o ingrediente essencial de 
edifícios, usinas, estradas, pontes e obras. Mas fazer cimento significa produzir poluição na 
forma de emissões de dióxido de carbono (CO2). Cálculos internacionais atestam que a 
indústria de cimento é responsável por 5% das emissões globais desse gás que é o maior 
causador do aquecimento global e das mudanças climáticas no planeta. 
 
No Brasil, no entanto, essa taxa é menor: dados internacionais levantados pela Cement 
Sustainability Initiative (CSI), entidade que reúne as 18 maiores cimenteiras mundiais, 
apontam o país como um dos que menos emitem - o setor participa com menos de 2% do 
total das emissões nacionais. A maior empresa brasileira do setor, a Votorantim Cimento, 
emite atualmente 625 quilos de CO2 para cada tonelada de cimento produzido, enquanto a 
média mundial é de quase l mil tonelada de CO2 por tonelada do produto pronto. 
 
Por que isso acontece? "O Brasil está bem melhor que outros países porque a cultura de adição 
de subprodutos de outras atividades e matérias-primas alternativas já está estabilizada e o 
consumidor nem estranha mais", explica Walter Schalka, presidente da empresa. 
 
Tecnologia de coprocessamento 
 
As cimenteiras brasileiras usam escórias siderúrgicas, cinzas de termelétricas e, no caso da 
Votorantim, pozolana (argila) para diminuir a utilização de clínquer (principal ingrediente do 
cimento) na fabricação. Ultimamente, aumenta também a utilização de biomassa, como casca 
de arroz, cana de açúcar e castanha de caju, resto de carvão vegetal para esquentar os fornos. 
"Com isso", afirma Schalka, "algumas fábricas chegam a atingir hoje níveis de substituição do 
clínquer que poderão ser alcançados pela indústria mundial somente nos próximos anos". 
 
Schalka afirma que a Votorantim que é co-fundadora da CSI, em 2007, já havia superado a 
meta estabelecida para 2012, que previa a diminuição de 12% em relação às emissões de CO2 
geradas em 1990: atingiu taxa de redução de 13,6 %. 
 
Além disso, a tendência das indústrias é coprocessar resíduos como pneus inservíveis, resíduos 
oleosos e outros materiais que, de outra forma, seriam jogados fora por outras empresas, 
como substitutos de combustível. "Esse processo, além de dar uma destinação adequada aos 
rejeitos, permite reduzir o uso do petróleo e carvão mineral", afirma Valéria Amorim Pereira, 
gerente corporativa de meio ambiente da Holcim, uma dos maiores produtores mundiais de 
cimento. A Holcim também está seguindo as metas. "As fábricas brasileiras têm o menor índice 
de emissões de CO2 do grupo Holcim, que tem operações em 70 países", afirma Valéria. 
 
Eficiência energética 
 
"A meta de todo o setor para 2012 é redução de 12% das emissões e as empresas brasileiras 
não vão ter dificuldade em atingi-la", constata José Otávio Carvalho, vice-presidente do 
Sindicato Nacional da Industria de Cimento (Snic)."O processo de obtenção do cimento ainda é 
fonte de emissões, mas no Brasil a indústria está fazendo sua lição de casa e operando com 
níveis de eficiência energética muito superior ao de outros países e mantendo a qualidade do 
produtos." 
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