Votorantim Cimentos
Visão e estratégia de baixo carbono.

Votorantim Cimentos - Empresa global
de materiais de construção
Capacidade
instalada anual
de cimento de
34,3Mtpa
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 18 fábricas de cimento

 9 moagens
 38 centrais de concreto

Peru
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Bolívia
Uruguai
Argentina

 13 unidades de agregados
 9 fábricas de argamassa

Presente em 12 países

+ 11.000 empregados

1ª no Brasil
6ª mundialmente¹

EBITDA 2017 R$ 1,8 bi

 2 fábricas de cal

(1) Em capacidade de produção excluindo empresas chinesas
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Mudanças Climáticas e a Indústria de Cimento
A produção de cimento é uma importante fonte de emissão de CO 2. Aproximadamente 5%
das emissões antropogênicas de CO2 provem da indústria de cimento
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Fonte: Battelle 2002

90% da energia
consumida no
processo:
secagem, aquecimento
e calcinação das
matérias-primas

PARIS 2015 - COP 21
COP21, conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas,
definindo um novo acordo climático internacional, aplicável a
grande parte dos países, com o objetivo de limitar em 2ºC o
aquecimento da atmosfera até 2100 em comparação com os
níveis pré-industriais.
Líderes da indústria de cimento anunciaram planos para
reduzir suas emissões em 20-25% até 2030:

”É simplesmente impossível alcançar um
crescimento robusto e sustentável sem tomar
medidas
consistentes
para
promover
o
desenvolvimento sustentável. O COP 21
representa o início de uma nova fase em que será
necessário combinar os esforços do setor e de
outras partes interessadas para garantir a
implementação de iniciativas com uso de
tecnologia de baixo carbono”, afirmou Walter
Dissinger, CEO da Votorantim Cimentos.

Tendência global: Precificação de CO2

ETS implementado ou com implementação
agendada
Imposto sobre carbono implementado ou com implementação
ETS ou imposto sobre carbono sendo considerados
ETS e Imposto implementado ou agendado
ETS implementado ou agendado e imposto sendo considerado

Imposto implementado ou agendado e ETS sendo considerado

Fonte: State and Trends of Carbon Pricing 2016 - World Bank Group.

Exposição ao carbono
A pegada de carbono e dependência de combustíveis fósseis já é uma variável analisada por
investidores.

Carbon Scorecard

Fonte: https://www.trucost.com/trucost-news/sp-dow-jones-indices-publishes-barometer-of-financial-markets-carbon-efficiency/

Avanço das regulações de CO2
Ano

Sistema

Preço
(US$ / CO2 t)

ETS
Alocação

ETS benchmarking
(CO2/t)
2018 = 0.789
2020 = 0.762

Em discussão

Regulações implementadas

ETS
Ontario

(Emission
Trading
System)

2016

Discussões e tendências

13.50

Cimento

VC =
0.796

Espanha

2013

ETS

21.00

Clinquer

2018 = 0.752
2019 = 0.739
2020 = 0.726
2021-25 = 0.690
2026-30 = 0.680
VC =
0.869

Argentina

2019

Imposto
Fósseis

3/ton
coque

-

-

Brasil

2020/22

Turquia

2020

Tunísia

2021

Marrocos

2021

•

PMR Ministério Fazenda

•

EU ETS (US$21/tCO2)

•

Discussão em andamento para um piloto ETS

Fonte: State and Trends of Carbon Pricing 2017 / Partnership for Market Readiness

Pós-2020 em negociação;

Permissões com base na
produção;

Irá avançar até US$30/ton coque
(aumento de 10% / ano)

Estratégia de CO2
Temas

Entregas

Ambiente regulatório

 Mapeamento de legislação, NDCs, linhas de pesquisa / discussões no governo e
associações de classe;
 Cenário e tendências;

Cenários de Preços

Preço interno de CO2

Competitividade

Roadmap de Mitigação
Financiamento climático
Relações governamentais

 Benchmarking de preços de CO2;
 Avaliação de impacto financeiro para diferentes cenários de precificação;
 Definição de mecanismo interno para incentivar a redução das emissões de
CO2 ;
 VC análise de competitividade;
 Competitividade x produtos substitutos ao cimento;
 Avaliação de projetos de mitigação;
 Mapeamento de fontes de financiamento climático (green bonds);
 Posicionamento indústria quanto a precificação de CO2;

Roadmap de Mitigação – Curva MACC
Iniciativas de mitigação

AFR
Cementitious

Energy Efficiency
Carbon Capture / Sequestration
Fonte: VCBR Business Development

Abordagem de Ciclo de Vida
• Abordagem de Ciclo de Vida valorize a sustentabilidade do cimento na cadeia da construção;
Global

• Explorar benefícios do concreto (Durabilidade, Isolamento, Recarbonatação, etc…);
• Oportunidade de mercado com estradas de concreto, redução de consumo de diesel;

Fonte: Project team analysis

Cement Technology Roadmap
Transição para baixo carbono na indústria do cimento

Produção de cimento global
deve crescer entre 12-23%
até 2050.

Fonte: CSI – IEA Modeling for Global Cement Technology Roadmap

Cenário (2DS): Alcançar 24% de
redução nas emissões absolutas
de CO2 até 2050, considerando o
aumento da produção.

Coprocessamento
Mundo

Apenas em 2016 redução de emissões de 213 mil
toneladas de CO2, equivalente ao que é emitido por um
caminhão ao rodar 1700 vezes ao redor da Terra.
Com essa prática reduzimos o consumo de 10 mil
caminhões de coque.

Aumento do uso de Combustível Derivado de Resíduo
(CDR), pneus inservíveis e resíduos industriais na
Espanha.
Tecnologia que mistura rejeitos provenientes do
ciclo produtivo ao coque de petróleo na Índia.
Novos projetos em Marrocos, Turquia e Tunísia.
Coprocessamos cavacos de madeira, começamos a
processar plásticos que seriam encaminhados a
aterros em Ontário.
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Açaí
O fruto da nossa energia
A fábrica de Primavera (PA) substitui 1.500 toneladas/mês de coque por
3.000 toneladas/mês da caroço. A expectativa é coprocessar 8.000
toneladas/mês do caroço.
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do fruto é formado por
caroço e semente.

%
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R$

milhões

investidos no sistema de injeção
e estocagem da unidade.

Redução do combustível fóssil em

37%

Reduzimos a necessidade de extração
mineral e logística de transporte de uma
fonte não renovável (coque) e, por isso,
emitimos menos gases (CO2, NOX e SOX)
por tonelada produzida.

36 mil ton/ano (2018):
redução de 44 mil ton/ano de CO2 (emissões diretas) e mais 75
mil ton/ano de CO2 eq. (metano evitado no aterramento)

96 mil ton/ano (2019):
redução 117 mil ton/ano de CO2 (emissões diretas) e mais 200 mil
ton/ano de CO2 eq. (metano evitado no aterramento)
*Considerando a redução de emissões diretas no forno e redução do metano
que seria gerado na degradação da matéria orgânica, caso o açaí continuasse
sendo aterrado.

Produtos

Sustentáveis
Nos destacamos no uso de materiais com menor teor de carbono na
produção de cimento.
Somos os pioneiros no Brasil na produção de pozolana artificial, uma
tecnologia inovadora que reduz as emissões de CO₂.

Benefícios da implementação
da pozolana artificial na fábrica de cimento
de Porto Velho – RO no Brasil:
Redução de 25% de energia elétrica
10% de energia térmica
40% de água
43% de CO2 emitido
25% de resíduos gerados
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Captura de CO2
redução de emissões
Na St. Marys Cement, investimos em um projeto piloto que
utiliza algas como biocombustível para reduzir o impacto
das emissões de CO2
A Produção de Micro Algas traz dois benefícios:
- Sequestro de CO2, SO2 e Nox,
- Produção de biodiesel, bioplásticos, fertilizantes
etc.

Cada kg de alga captura ~2 kg de CO2.
As algas crescem mais rápido que qualquer outra planta
dobrando de tamanho em apenas 1 dia.
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