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Busca para reduzir emissões é objetivo mundial estabelecido pelas maiores empresas do setor 
 
Para reduzir as emissões globais de CO2, as indústrias de cimento criaram a Cement 
Sustainability Initiative junto ao World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD), que hoje reúne as maiores empresas do setor, com exceção das chinesas. Para isso, 
decidiram adotar indicadores chaves de desempenho, verificado por auditorias independentes 
e divulgados publicamente. 
 
O maior desafio é melhorar as práticas e competir ao mesmo tempo com indústrias que 
continuam a operar em sistemas antigos, sem corrigir ou diminuir os impactos causados. "Esse 
desafio é maior nos países em desenvolvimento, pois estes ainda têm muita infraestrutura 
para crescer", afirma Waler Schalka, da Votorantim. 
 
Empresas vitrines 
 
Além da preocupação com as emissões de CO2 e seus impactos nas mudanças climáticas, o 
setor também controla e monitora os níveis de óxidos de nitrogênio, enxofre e de poeira 
(material particulado), com a instalação de filtros que permitem a operação industrial com 
padrões mínimos de emissão. As empresas participantes do CSI tornam-se, portanto, vitrines, 
tendo que estabelecer metas e respondendo a especialistas e entidades socioambientais 
mesmo em um setor no qual os consumidores ainda estão pouco atentos, até em países bem 
desenvolvidos. 
 
A proposta, segundo José Otávio Carvalho, do Sindicato Nacional da Indústria de Cimento 
(Snic), é modernizar as fábricas e processos e utilizar combustíveis alternativos, como 
biomassa, lixo e materiais de descarte de outras indústrias, na queima para produção de 
cimento e agregados. Entre outras empresas, a Lafarge, outra líder do setor, reduziu em 16% 
suas emissões de CO2 mundiais, de acordo com avaliação da organização não-governamental 
WWF. 
 
Pouco mais da metade das emissões da indústria de cimento é inerente ao processo de 
produção e ocorre durante a transformação físico-química da matéria-prima (calcário) em 
clínquer. A outra parcela é resultante, em sua maioria, da queima de combustíveis no forno de 
clínquer, que atinge uma temperatura de até 2 mil graus Celsius. 
 
Há alguns anos, a indústria brasileira resolveu aproveitar os subprodutos de outras atividades 
como adição ao clínquer para diminuir o custo do produto. Os cimentos compostos, como 
foram chamados, podem ser usados para diversas finalidades, sendo ideal para grandes obras 
de infraestrutura.  
 
Brasil Econômico, São Paulo, 21 nov. 2009, Primeiro Caderno, p. 23.  


