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PREFÁCIO
Como uma organização que, entre os principais objetivos, possui como propósito qualificar 

os debates sobre iniciativas e medidas no campo das mudanças climáticas, o Instituto Clima 

e Sociedade (iCS) teve a honra de apoiar o estudo “Avaliação de Impacto: Mitigação de 

Emissões de gases de efeito estufa para Cumprimento da Meta da Organização Marítima 

Internacional (IMO, em inglês)”, realizado pelo CENERGIA da COPPE/UFRJ.

Diante do desafio para regular as emissões de CO2 do transporte marítimo – setor que 

responde por 2,2% das emissões totais no mundo – e da recente decisão da IMO de reduzir 

50% das emissões marítimas dos países-membros até, no máximo, 2050 (em relação ao 

ano de 2008), é fundamental explorarmos e refletirmos como medidas e mecanismos mais 

justos e eficazes podem ser acordados em abrangência global, de modo que ajudem aos 

países a atingir essa importante meta. 

Com o intuito de colaborar com essa reflexão, o Instituto Clima e Sociedade fomentou a 

pesquisa elaborada pelo CENERGIA e COPPE/UFRJ. O objetivo deste primeiro trabalho 

é o de avaliar os possíveis impactos das diversas medidas de mitigação propostas nas 

exportações das principais commodities brasileiras. Apesar de a presente publicação apontar 

para umas das áreas mais sensíveis do debate nacional, fica claro que o impacto sobre a 

exportação do nosso país poderá ser afetado de maneira diversa, a depender das medidas 

que serão adotadas pela IMO nos próximos anos. Precisamente por ser um importante 

aspecto da economia brasileira, a análise dos potenciais impactos nas exportações de 

commodities foi o tema priorizado na nossa agenda de pesquisa sobre emissões marítimas.

No entanto, o estudo não tem a pretensão de cobrir a amplitude das possíveis consequências 

para a economia brasileira – como, por exemplo, as consequências das medidas de mitigação 

nas importações ou na produção, e eventuais efeitos de qualquer natureza em inflação 

e crescimento econômico. Assim, acreditamos que outros levantamentos devem ser 
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realizados para que o governo do Brasil tenha um quadro geral de quais são as implicações 

das diferentes medidas, quantificando as vantagens e desvantagens econômicas, sociais 

e ambientais para o país. Nesse sentido, o levantamento - e a agenda de pesquisa sobre 

transporte marítimo do iCS – faz parte de um ecossistema mais amplo de centros de 

pesquisas e instituições envolvidas no tema. Em 2017, a WWF publicou um estudo sobre 

Medidas baseadas no Mercado (MBMs) com a proposta de análise dos impactos do preço 

do carbono para a navegação internacional na economia brasileira. A Universidade de 

São Paulo (USP) também iniciou uma série de pesquisas sobre os possíveis efeitos das 

medidas da IMO na economia brasileira, que visa a elaboração de um inventário nacional 

das emissões de GEE no transporte marítimo.  

O iCS acredita que é fundamental aprofundar a discussão por meio de novos estudos e 

debates, com o intuito de encontrarmos os melhores caminhos para que o Brasil continue 

contribuindo positivamente para o enfrentamento às mudanças climáticas, ao mesmo tempo 

assegurando de que a sociedade possa se beneficiar da transição inevitável para a economia 

de baixo carbono no futuro próximo.

Desejamos que a pesquisa ecoe e seja benéfica aos que buscam ampliar o conhecimento sobre 

o tema, em particular, aos setores econômicos que dependem do transporte marítimos, à 

Marinha do Brasil – que, junto ao Itamaraty vem liderando as negociações junto ao IMO, às 

diversas comunidades que trabalham mudanças climáticas e à sociedade brasileira como um 

todo. Agradecemos imensamente ao CENERGIA por sua valiosa contribuição ao debate. Nosso 

convite é que viajem conosco entre os dados, gráficos e importantes conclusões do estudo!!

Ana Toni, diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade
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INTRODUÇÃO

O estudo avaliou os impactos econômicos no Brasil a partir da implementação de me-

didas de mitigação de emissões de gases de efeito estufa (GEE) no transporte marítimo 

internacional para o cumprimento da meta da Organização Marítima Internacional 

acordada em 2018 (IMO, 2018). A meta estabelece que, até 2050, as emissões dos pa-

íses-membros sejam reduzidas em 50% em relação ao ano de 2008 e representa uma 

tentativa de colaboração para o cumprimento do Acordo de Paris.

O trabalho compreende as seguintes etapas: caracterização do comércio exterior bra-

sileiro, descrição de medidas de redução de consumo energético para embarcações em 

operação, requisitos de biocombustível para cumprimento da meta da IMO, estimativas 

sobre os custos associados, avaliação de possíveis impactos na economia brasileira e 

análise de instrumentos econômicos que podem ajudar a cumprir metas de redução 

de emissões de GEE no comércio marítimo internacional brasileiro. 

De forma a caracterizar o comércio exterior brasileiro o trabalho identifica os produtos-

-chave na pauta de exportações e mapeia os principais destinos e países concorrentes 

no mercado internacional. Para a caracterização técnico-econômica, as intensidades 

de emissões de CO2 são calculadas para as rotas de comercialização dos principais 

produtos de exportação nacional e dos seus principais concorrentes. 

Dentro das principais medidas de redução de consumo energético aplicáveis a em-

barcações de grande porte em operação discute-se a relevância do slow steaming1 

e considera-se tecnologias de recuperação de calor residual e limpeza da hélice, por 

1 Redução deliberada da velocidade de serviço de um navio, com vistas a reduzir o consumo de combustível associado à 
sua movimentação (Hong Liang, 2011)
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representarem opções eficientes para redução no consumo de combustíveis no trans-

porte marítimo. 

O transporte marítimo depende fortemente de derivados de petróleo e a adoção subs-

titutos energéticos efetivos, como biocombustíveis, ainda é incipiente devido a limita-

ções técnicas e econômicas (SHI et al., 2013). Desta forma, é necessário realizar uma 

análise de custos para identificar as variáveis que influenciam o preço do frete marítimo 

e estimar os custos adicionais associados à utilização de biocombustíveis pelo setor, 

o que é feito aqui. 

Para o atendimento da meta definida pela IMO, os biocombustíveis são considerados 

para mitigação de emissões atmosféricas. Contudo, seus custos adicionais podem im-

pactar a competitividade do Brasil na exportação dos produtos-chave e, consequen-

temente, a economia brasileira. Assim, a avaliação destes impactos é feita a partir da 

atualização e projeção de matrizes insumo-produto (MIP) da economia nacional. 

A incorporação do setor de navegação nos esforços globais de redução das emissões de 

GEE representa um grande avanço na mitigação das mudanças climáticas. Contudo, 

tais medidas podem afetar a competitividade das exportações nacionais. Nesse sentido, 
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discute-se de que forma medidas baseadas em mercado (MBMs) poderiam amenizar 

potenciais impactos econômicos decorrentes da redução de emissões de GEE pelo setor.

2. DIAGNÓSTICO DAS EMISSÕES

Este capítulo apresenta primeiramente um breve diagnóstico do comércio exterior 

brasileiro seguido pela caracterização técnico-econômica dos principais produtos, rotas, 

concorrentes, nível de atividade e intensidade de emissões de CO2. 

2.1 COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO
A caracterização do comércio exterior brasileiro inicia-se pela definição dos produ-

tos-chave na pauta de exportações nacional, seguido do mapeamento dos principais 

destinos e da definição dos principais países concorrentes no mercado internacional. 

No período de 1997 a 2017, o minério de ferro se destaca como o principal produto de 

exportação (60%), seguido pela soja, petróleo bruto e açúcar, que juntos totalizam 75% 

das exportações nacionais. A Tabela 1 apresenta os principais destinos comerciais dos 

principais produtos de exportação nacional.

Produtos de exportação PRINCIPAIS DESTINOS

minério de ferro China (41%), Japão (12%); Alemanha (7%); França (4%); Itália (4%)

Soja China (60%); Holanda (12%); Espanha (9%); Alemanha (3%)

Petróleo China (23%); EUA (22%); Chile (9%); Índia (9%)

Açúcar Rússia (14%); Emirados Árabes Unidos (7%); Nigéria (6%), 
Egito (5%)

Tabela 1: Principais destinos comerciais dos produtos-chave da pauta de exportações do Brasil.

 

É possível observar a importância da China como grande parceiro comercial do Brasil, 

representando mais de 40% das exportações de minério de ferro e cerca de um quarto 

das exportações de petróleo. Além disso, ressalta-se também países-membro da União 

Europeia como Alemanha, França e Itália para minério de ferro, bem como Holanda 
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e Espanha para soja.

2.2 CARACTERIZAÇÃO TÉCNICO-ECONÔMICA
A metodologia utilizada para o cálculo das intensidades de emissões de CO2 associadas 

às rotas de comercialização dos principais produtos de exportação baseia-se em um 

modelo energético simplificado para embarcações (consultar em Anexo). São consi-

derados os combustíveis heavy fuel oil (HFO) e marine gas oil (MGO) e as emissões 

do motor principal e dos motores e caldeiras auxiliares. Parâmetros como tipo da 

embarcação, velocidade e rotas preferenciais são considerados. Assumi-se a viagem 

com carga do porto de origem até o porto de destino e a volta em lastro. Este sumário 

apresenta uma análise mais detalhada apenas para o principal destino comercial dos 

principais produtos de exportação.

2.2.1. MINÉRIO DE FERRO
A Figura 1 apresenta o mapa mundial, destacando os principais países importadores de 

minério de ferro brasileiro e seus principais concorrentes nestes destinos no período 

entre 1997 e 2017. Neste período os principais países importadores do minério de ferro 

brasileiro foram a China (41%), Japão (12%) e Alemanha (7%).
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Figura 1: Principais importadores do minério de ferro brasileiro e market share nestas localidades.

No mercado chinês, os principais países concorrentes foram Austrália, Índia e África 

do Sul. A Austrália possui a maior participação (51%), seguida pelo Brasil (21%), Índia 

(8%) e África do Sul (5%).  Considerando o nível de atividade para cada rota, em to-

nelada-quilômetro (ou tkm), a composição dos principais fornecedores de minério de 

ferro no mercado chinês é alterada Figura 2. Entre 1997 e 2017, o Brasil apresenta a 

maior participação em nível de atividade (46%), seguido pela Austrália (33%), Índia 

(13%) e África do Sul (7%).

 

Figura 2: Nível de atividade (em t-km) dos principais fornecedores de minério de ferro no mercado chinês.

Para as rotas de importação de minério de ferro pelo mercado chinês, o Brasil foi o 

exportador com as maiores intensidades de emissões em kgCO2 por tonelada trans-

portada em 2017 (Figura 3). Foram considerados dois tipos diferentes de embarcação 

para a rota brasileira: Capesize (Cape) e Valemax (Vale). Contudo, apesar do ganho 

de escala proporcionado pelos navios Valemax, a emissão de CO2 por tonelada é trez 
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vezes maior que do seu principal concorrente, a Austrália.  

 

Figura 3: Intensidade de emissões (em kg de CO2 por tonelada transportada) do Brasil e seus principais 
concorrentes nas exportações de minério de ferro para China.

2.2.2. PETRÓLEO BRUTO
Entre 1997 e 2017 os principais mercados do petróleo bruto brasileiro foram a China (23%), 

os Estados Unidos (21%) e a Índia (8%).  Ainda que o principal destino das exportações 

brasileiras de petróleo bruto neste período tenha sido a China, o óleo brasileiro responde 

apenas por uma pequena fração dos fluxos destinados a esse país (3,7%). O petróleo que 

chega à China tem origem diversificada, com destaque para países do Oriente Médio (ana-

lisados de maneira agregada) e Angola com 50,5% e 17,9%, respectivamente.
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Figura 4: Principais importadores do petróleo brasileiro e market share nestas localidades.

A Figura 4 apresenta o nível de atividade, em tkm, dos fornecedores de petróleo no 

mercado chinês. Note-se que, quando se considera o nível de atividade, as exportações 

angolanas ganham importância, devido à grande distância que separa a costa ocidental 

da África dos principais portos chineses.

Figura 4: Nível de atividade (em t-km) dos principais fornecedores de petróleo no mercado chinês.

Do ponto de vista de intensidade de emissões de CO2 associadas ao transporte do 

petróleo transportado em 2017, o Brasil encontra-se em desvantagem considerável 

em relação a seu principal mercado, o chinês (Figura 5). Enquanto exportações de 

países como Arábia Saudita e Iraque, emitem 34 kgCO2 a cada tonelada de petróleo 

transportada, a intensidade de emissão brasileira atinge a marca de 73 kgCO2/tone-

lada transportada, valor também superior àquele de outros concorrentes como, por 
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exemplo, Angola (51 kgCO2/t). 

2.2.3. SOJA
Os principais mercados importadores de soja brasileira foram a China, a Espanha e a 

Holanda, que juntos compõem 75% das exportações brasileiras entre 1997 e 2017. A 

China corresponde a 59% desse mercado. No mercado chinês, ao avaliar as intensidades 

de emissões de CO2 por tonelada de soja exportada em 2017 (Figura 6), verifica-se que o 

Brasil é cerca de 10% mais intensivo em carbono do que o seu principal concorrente, os 

Estados Unidos. Já em relação aos concorrentes vizinhos latinos Argentina e Uruguai, 
apresenta níveis semelhantes de emissões por tonelada exportada.

 

Figura 6: Intensidade de emissões (em kg de CO2 por tonelada transportada) do Brasil e seus principais 

Figura 5: Intensidade de emissões (em kg de CO2 por tonelada transportada) do Brasil e seus principais 
concorrentes nas exportações de petróleo para China.
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concorrentes nas exportações de soja para China.

2.2.4. AÇÚCAR
No período de 1997 a 2017, os principais mercados importadores do açúcar brasileiro 

foram Rússia, Emirados Árabes e a Nigéria. Na Rússia, o Brasil representa 79% das 

importações de açúcar do país, sendo seus principais competidores a Alemanha e o 

Cazaquistão. A Figura 7 apresenta as intensidades médias de emissões de CO2 por 

tonelada de açúcar exportada em 2017 pelos Brasil e seus principais concorrentes do 

Brasil no mercado russo. É possível verificar que o Brasil, além de ser o maior expor-

tador de açúcar para a Rússia, é também cerca de 50% menos intensivo em carbono 

do que a China, seu principal concorrente. Os demais concorrentes apresentam uma 

intensidade de carbono bastante inferior à do Brasil e à da China. 

Figura 7: Intensidade de emissões (em kg de CO2 por tonelada transportada) do Brasil e seus principais 
concorrentes nas exportações de açúcar para a Rússia.
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3. METODOLOGIA

Este capítulo apresenta a metodologia adotada para avaliação das medidas de redução 

do consumo energético nas embarcações, estimativa do requisito biocombustíveis e dos 

impactos econômicos associados. Os passos básicos do desenvolvimento metodológico 

são: (i) estimar as intensidades de emissão em kgCO2/t.km para as rotas e os produtos 

em análise; (ii) estimar o impacto de medidas de eficiência nestas intensidades3; (iii) 

Para os cenários de crescimento da carga transportada, calcular as emissões em 2050, 

considerando as intensidades do item anterior; (iv) Estimar a quantidade de biocom-

bustível requerida para atender a meta da IMO, considerando o diferencial de meta de 

emissão que não foi atendido pelas medidas de eficiência energética4. 

A utilização de SVO como combustível nas embarcações, deve conferir um custo adicio-

nal às exportações brasileiras, devido à diferença de preço em relação ao combustível 

convencional (HFO). Desta forma, foram calculadas as variações no custo em 2050 por 

tonelada de combustível utilizado para todos os países em todos os cenários conside-

rados. Neste caso, foram utilizados dados de preços de SVO e HFO de abril de 2018. 

Esta é uma análise conservadora, na medida em que há uma tendência do aumento 

do preço do bunker diante da resolução de especificação de enxofre em 2020 (saindo 

de 3,5% para 0,5% fora das Emission Control Areas – ECAs). Isto significa que, no 

curto prazo, diante da baixa penetração da tecnologia de filtros nos navios (menos de 

1% da frota mundial) e do curto prazo para investimento em refinarias para dessul-

furização, sobretudo, de resíduos de coluna de destilação, haverá a necessidade fazer 

blend de bunker com destilados e low-sulfur fuel oil (LSFO). A seguinte metodologia 

3  Neste caso, o estudo foi conservador em relação às medidas de eficiência energética, na medida em que tratou de 
medidas tecnicamente disponíveis para a frota existente – isto é, desconsiderou o sucateamento antecipado da frota e 
o desenvolvimento de infraestrutura logística e remotorização de navios. O estudo também foi conservador no que se 
refere aos custos das medidas de eficiência que incluiu na análise, ao assumir que elas teriam um índice custo-benefí-
cio menor do que 1 – isto é, ao assumir que, diante de um benefício econômico maior do que o custo econômico, não 
seria necessário para estas medidas de eficiência introduzir um choque de custo. 

4 Isto trata-se do diferencial de emissão de GEE entre 2050 e 2008, considerando já as medidas de eficiência ener-
gética e segundo os três cenários de crescimento da carga transportada. Assume-se aqui apenas a emissão direta da 
conversão do biocombustível.
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foi empregada para o cálculo do custo adicional (∆Custo) pela utilização de SVO:

1) Determinação das emissões a serem reduzidas em 2050, Em(red), a partir da subtração 

entre as emissões em 2050 e a meta de emissões para o mesmo ano, conforme Equação 1:

 Em(red) = Em(2050) - Em(meta) (1)

2) A partir da quantidade de emissões de CO2 a serem reduzidas, Em(red), determinou-

-se a quantidade de HFO a ser substituída neste mesmo ano, HFO(sub), pela divisão 

das emissões pelo fator de emissão do HFO, EmFac(HFO) :

            (2)

3) A partir da quantidade de HFO que deve ser substituída, HFO (sub), estimou-se a 

quantidade de HFO e SVO a serem utilizadas para o cumprimento da meta, HFO (meta)

e SVO (meta),  respectivamente: 

            (3)

           (4)

Nota: SFC representa o fator de consumo específico de combustível (specific fuel consumption) expresso em 
grama por unidade de energia produzida.

 4) Em seguida, determinou-se o custo total em 2050 considerando Custo(meta) 

ou não, Custo (2050) , assim como utilização do SVO, pela multiplicação das quanti-

dades requeridas de HVO e SVO pelos seus respectivos preços:

          (5)

       (6)

HFO(sub) = 
Em(red) 

EmFac(HFO)

HFO (meta) = HFO (2050) - HFO (sub)

SVO (meta)  = HFO (sub) SFC (SVO)

SFC (HFO)

Custo(meta) = HFO(meta) $ (HFO) + SVO (meta) $ SVO
Custo (2050) = HFO(2050) $ (HFO)
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 5) Assim, foi determinado o custo adicional para cumprimento da meta da IMO 

pela utilização do biocombustível:

∆Custo = Custo (meta) - Custo (2050) (7)

Por fim, avaliaram-se os impactos sobre a competitividade das exportações dos pro-

dutos-chaves brasileiros, a partir das informações insumo-produto mais recentes e 

projeções da economia nacional. 

Cabe ressaltar que se trata de uma análise estática e parcial, isto é, não foi utiliza-

do um modelo integrado que considere todas as interações entre todos os mercados. 

Ademais, ao modelar cenários que incluem a utilização de biocombustíveis, deve-se 

avaliar também a capacidade de produção de cada país. Desta forma, a produção total 

de biocombustível no ano de 2014 foi estimada de acordo com os dados da FAO (Food 

and Agricultural Organization of the United Nations) (FAO, 2017).

3.1 MEDIDAS DE REDUÇÃO DE CONSUMO ENERGÉTICO 
PARA EMBARCAÇÕES EM OPERAÇÃO
A Tabela 2 apresenta as medidas de redução de consumo energético aplicáveis a em-

barcações de grande porte que se encontram em operação. As medidas consideradas 

foram as de “slow steaming” e medidas de eficiência energética (recuperação de calor 

residual e limpeza de hélice).
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Tabela 2: Medidas de redução do consumo energético para embarcações em operação 

MEDIDAS DE REDUÇÃO DO CONSUMO ENERGÉTICO 
PARA EMBARCAÇÕES EM OPERAÇÃO

“Slow steaming”
Redução deliberada da velocidade de serviço de um navio 
para reduzir o consumo de combustível associado a sua movimentação 
(Hong Liang, 2011). 

Recuperação 
de calor residual

Permitem aproveitar a energia térmica contida no exausto de moto-
res principais para a geração de eletricidade, reduzindo a demanda por 
energia de motores auxiliares e, consequentemente, o consumo de 
diesel marítimo (MAN DIESEL & TURBO, 2016). 
Esta medida de eficiência energética foi modelada com base em ma-
nuais técnicos de fabricantes de motores de acordo com tipo de navio 
e condições de operação do motor principal (MAN, 2010).

Limpeza de hélice

Visa garantir máxima força propulsora por meio 
do polimento da superfície metálica. 
Ganhos de eficiência foram modelados com base em valores 
da literatura (MAN DIESEL & TURBO, 2016).
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consideradas neste estudo.

3.2 REQUISITO DE BIOCOMBUSTÍVEL  PARA CUMPRIMENTO 
DA META DA IMO
Seguindo o procedimento de averiguar medidas de abatimento de emissões na frota 

existente, este estudo buscou avaliar os chamados combustíveis drop-in, ou que se 

inserem sem grandes desafios técnicos no sistema logístico e de consumo (motores) 

utilizados atualmente. Como a meta da IMO é relativa a 2050, inicialmente fez-se 

necessário considerar três cenários de crescimento para a tonelada transportada dos 

principais produtos de exportação brasileiros e seus respectivos concorrentes no prin-

cipal destino no período de 2017 a 2050: Crescimento Baixo (CB), Crescimento Médio 

(CM) e Crescimento Alto (CA). Para cada cenário foi calculada a quantidade de biocom-

bustível requerida para atender às metas de emissões definidas pela IMO. A Figura 8 

apresenta a metodologia utilizada para a construção dos cenários.
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Figura 8: Metodologia para estimar a quantidade de biocombustível para cumprimento da meta da IMO.

Este estudo considerou a utilização de SVO (óleos vegetais puros, straight vegetable oil) de 

óleo de soja como biocombustível devido à compatibilidade com os motores existentes das 

embarcações (“drop-in”) e disponibilidade no Brasil. Os SVO podem ser utilizados como 

combustíveis nas embarcações compondo misturas com o combustível convencional ou 

substituindo-o integralmente. Para cada cenário determinou-se a quantidade de biocom-

bustível requerida em 2050 para o cumprimento da meta definida pela IMO, considerando 

as rotas de exportação avaliadas e discutidas anteriormente (Figura 9). 

 

Figura 9: Procedimento metodológico realizado para a análise do requisito de biocombustível para cum-
primento da meta da IMO em 2050 pelo transporte marítimo internacional.

3.3. ATUALIZAÇÃO, PROJEÇÃO DA MIP E IMPACTOS ECONÔMICOS
Recorrentemente tem-se utilizado MIP como base, geralmente em modelos de equilí-

brio geral computável – EGC, para medir o impacto de políticas ambientais e climáticas 

sobre a competitividade industrial (FAN et al., 2009, JIANG et al., 2009, McKIBBIN 

e WILCOXEN, 2009, WANG et al., 2011). Segundo Rathmann (2012), técnicas de 

insumo-produto são mais adequadas para se empreender análises que mensurem in-

ter-relações setoriais e impactos sobre agregados macroeconômicos, como é o caso em 



25

estudo neste relatório.

Optou-se pela atualização da MIP de 2015 (IBGE, 2018a) para 2017 por este ser o 

ano mais recente para o qual estão disponíveis dados relativos a contas nacionais. 

Para proceder esta atualização aplica-se a metodologia elaborada por GUILHOTO e 

SESSON FILHO (2005), a qual utiliza dados oriundos das contas nacionais em sua 

versão preliminar, ou definitiva. Atualmente, a MIP Brasil é apresentada, no seu maior 

nível de desagregação, em 67 setores e 127 produtos (IBGE, 2018a), grande parte das 

quais distribuídas nos segmentos da indústria extrativa e de transformação. Em função 

disso fez-se necessário, para o ano de 2017: 

 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, 2018b);

 b) Adotar o mesmo procedimento para os setores agropecuários e de servi-

ços. No caso, acessou-se a Pesquisa Anual de Serviços 2016 (IBGE, 2018c) e o Censo 

Agropecuário de 2017 (IBGE, 2018d), ambos do IBGE. Para atualizar as informações 

do setor de serviços para 2017, foram consideradas constantes as participações nos 

consumos intermediários, e aplicadas taxas de crescimento econômico observadas em 

MCTIC (2018);

 c) Acessar anuários estatísticos dos segmentos econômicos para o ano de 2017, 

com intuito de obter dados secundários relativos à discriminação dos agregados seto-

riais por produto;

 d) À exceção dos segmentos industriais discriminados junto à IBGE (2018b), 

para os quais se obtiveram consumos intermediários desagregados, fez-se necessário 

calcular os coeficientes técnicos de produção da MIP Brasil de 2015, para assim dis-

tribuir os consumos intermediários dos segmentos/atividades com base nas informa-

ções 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 (consultar em Anexo).
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GUILHOTO e SESSON FILHO (2005) propõem uma metodologia para realizar a distri-

buição dos 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, a ser multiplicada pelos va-

lores totais dos componentes citados, assim encontrando os valores referentes a cada 

célula na matriz.

Para projetar a MIP do Brasil em 2050 foram utilizadas as taxas de crescimento setorial 

(MCTIC, 2018). Fez-se necessário atualizar os coeficientes técnicos de produção, assim 

obtendo-se novos coeficientes de interdependência. Partindo das taxas de crescimento 

estimadas para os diferentes segmentos da economia brasileira, inicialmente foram 

obtidas as projeções de valor adicionado e demanda final para 2050.

O impacto do cumprimento da meta da IMO é transmitido como um choque exóge-

no sobre a demanda final. No caso, o custo do cumprimento da meta de emissão de 

GEE (custo carbono) é dado pelo incremento no custo de frete dado pela utilização de 

biocombustível (SVO). Será mensurado o impacto do cumprimento da meta sobre os 

valores referenciais dos seguintes agregados econômicos: a) custos (consumo inter-

mediário), b) lucratividade (excedente operacional), c) PIB. 

Considerando a hipótese de transmissão do sobrecusto do frete para o produtor, tem-se 

que o choque causado pelo custo incremental do SVO, que aumenta o custo do pro-

dutor, é transmitido diretamente no consumo final de exportação, através da redução 

de receita de exportação exatamente no montante do sobrecusto. Ou seja, o custo in-

cremental leva a um aumento no consumo intermediário. Portanto, a transmissão do 

“custo carbono” tem como variável de entrada os consumos intermediários setoriais 

da MIP, sendo o incremento medido por meio da Equação 8. O impacto inicialmente 

transfere-se em termos de perda de receitas de exportações, ora propagando-se sobre 

os demais agregados macroeconômicos. Destarte, pôde-se obter o impacto do “custo 

carbono” a rentabilidade do setor e o PIB agregado.
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onde Z’ik,  representa o impacto percentual sobre o consumo intermediário do 

segmento i no ano k em face do custo incremental sobre o frete decorrente da ado-

ção das medidas mitigadoras de emissões (hipótese de transmissão ao produtor); 

Tik é o custo incremental (US$ milhões) do segmento i no ano k;  Cik representa 

o consumo intermediário total (US$ milhões) na linha de base do segmento i no 

ano k; T Ck é a taxa de câmbio (R$/US$) no ano k; e 106 é unidade utilizada para 

conversão da base monetária comum.

A hipótese de transmissão do sobrecusto advindo do cumprimento da meta da IMO 

para o consumidor final requer que sejam incorporadas as elasticidades-preço da de-

manda dos diferentes produtos de exportação analisados neste estudo. Portanto, o 

aumento nos custos de produção dos produtos de exportação do Brasil deve incorporar 

efeito do repasse aos consumidores finais, segundo a Equação 9:

onde  Z’’ik representa o impacto percentual sobre o consumo intermediário do seg-

mento i no ano k em face do custo incremental sobre o frete decorrente da adoção 

das medidas mitigadoras de emissões (hipótese de transmissão ao consumidor 

final); Tik é o custo incremental (US$ milhões) do segmento i no ano k;  Epiké a 

elasticidade-preço da demanda do produto do segmento i no ano k; Cik representa 

o consumo intermediário total (US$ milhões) na linha de base do segmento i no 

ano k; TCk é a taxa de câmbio (R$/US$) no ano k; e 106 é unidade utilizada para 

conversão da base monetária comum.

Z’ik = 

Tik + (C ik  

Cik  T Ck  106
  

T Ck 106)

Z’’ik = Cik  T Ck  106
  

p
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Por fim, trata-se da situação na qual o impacto sobre a competitividade dos segmen-

tos de minério de ferro e petróleo é amenizado perante uma renda diferencial paga a 

estes produtos no mercado chinês (ver Anexo). Para capturar esse efeito, utiliza-se a 

Equação 10:

onde Z’’’ik representa o impacto percentual sobre o consumo intermediário do 

segmento i no ano k em face do custo incremental sobre o frete decorrente da 

adoção das medidas mitigadoras de emissões (hipótese de transmissão ao consu-

midor final e renda diferencial dos segmentos de minério de ferro e petróleo no 

mercado chinês); Tik é o custo incremental (US$ milhões) do segmento i no ano 

k; Epik é a elasticidade-preço da demanda do produto do segmento i no ano k;  Rdik 

representa a renda diferencial auferida pelo produto do segmento i, no ano k, no 

mercado chinês; Cik representa o consumo intermediário total (US$ milhões) na 

linha de base do segmento i no ano k; T Ck é a taxa de câmbio (R$/US$) no ano k; 

e 106 é unidade utilizada para conversão da base monetária comum.

Z’’’ik = 
Cik  T Ck  106

  

p
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4. RESULTADOS

4.1 IMPACTOS DAS MEDIDAS DE EFICIÊNCIA SOBRE A INTENSIDADE 
DE EMISSÃO
Esta seção apresenta os resultados dos cálculos de intensidade (kgCO2/tonelada trans-

portada), levando-se em conta as medidas de eficiência discutidas na seção 3.1. Os 

valores de referência (Business as Usual, BAU) são iguais àqueles mostrados na carac-

terização técnico-econômica do capítulo 2. Além do caso BAU, calcularam-se outros 

dois valores de intensidade de CO2 decorrentes da adoção do slow steaming (SS) e da 

combinação SS+EE (slow steaming + eficiência energética)6.

4.1.1 MINÉRIO DE FERRO
A Figura 10 apresenta os resultados referentes à importação do minério de ferro pela 

China. Em geral, verifica-se que ocorre uma significativa redução da intensidade de 

carbono ao se adotar um regime de slow steaming (SS), em média 36% em relação ao 

caso BAU. O efeito da eficiência energética (caso SS+EE) leva a uma redução adicional 

de aproximadamente 9% da intensidade de CO2.

 

Figura 10: Intensidades médias de emissões de CO2 dos principais países exportadores de minério de 

6 Adoção simultânea da redução de velocidades (SS) e das medidas de recuperação de calor residual e limpeza 
da hélice (EE).
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ferro ao mercado chinês em 2017 para os casos BAU, SS e SS+EE.

Nota 1: Cape: embarcação Capesize; Vale: embarcação Valemax.

Nota 2: BAU: caso sem medidas de redução de consumo energético; SS: caso considerando slow steaming; SS+EE: 
caso considerando a combinação de slow steaming e outras medidas de eficiência energética. 

4.1.2 PETRÓLEO BRUTO
A Figura 11 apresenta os resultados referentes ao petróleo para as importações pela 

China. Em geral, verifica-se que ocorre uma significativa redução da intensidade de 

carbono ao se adotar um regime de slow steaming (SS). No entanto, tal redução é 

amenizada pelo fato de as emissões de motores e caldeiras auxiliares serem mais sig-

nificativas no caso de navios petroleiros. A intensidade no caso SS é, em média, 27% 

menor em relação ao caso BAU. O efeito da eficiência energética (caso SS+EE) leva a 

uma redução adicional de aproximadamente 12% da intensidade de CO2.

 

Figura 11: Intensidades médias de emissões de CO2 dos principais países exportadores de petróleo ao 
mercado chinês em 2017 para os casos BAU, SS e SS+EE.
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4.1.3 SOJA
A Figura 12 apresenta os resultados referentes às importações de soja pela China. 

Novamente, verifica-se que ocorre uma significativa redução da intensidade de carbono 

ao se adotar um regime de slow steaming (SS). A intensidade no caso SS é, em média, 

31% menor em relação ao caso BAU. O efeito da eficiência energética (caso SS+EE) 

leva a uma redução adicional de aproximadamente 17% da intensidade de CO2.

 

Figura 12: Intensidades médias de emissões de CO2 dos principais países exportadores de soja ao mer-

cado chinês em 2017 para os casos BAU, SS e SS+EE.

4.1.4 AÇÚCAR
A Figura 13 apresenta os resultados referentes às importações de açúcar pela Rússia. 

Novamente, verifica-se que ocorre uma significativa redução da intensidade de carbono 

ao se adotar um regime de slow steaming (SS). A intensidade no caso SS é, em média, 

26% menor em relação ao caso BAU. O efeito da eficiência energética (caso SS+EE) 

leva a uma redução adicional de aproximadamente 14% da intensidade de CO2.
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Figura 13: Intensidades médias de emissões de CO2 dos principais países exportadores de açúcar ao 
mercado russo em 2017 para os casos BAU, SS e SS+EE.

4.2 CUSTO ASSOCIADO À UTILIZAÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEL
Nesta subseção, apresentam-se os resultados da análise descrita na seção 3.2, por meio 

da qual se buscou determinar, para três cenários de crescimento econômico até 2050, 

os volumes de biocombustível necessários para cumprimento da meta da IMO. Diante 

do peso da China na destinação de minério de ferro e petróleo bruto, principais focos 

do estudo, destacou-se somente este destino na análise. Constatou-se que os volumes 

necessários de óleo vegetal são incompatíveis com a atual produção dos principais 

exportadores dessas commodities minerais. Neste sumário, detalham-se apenas os 
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resultados dos casos das commodities minerais.

4.2.1 MINÉRIO DE FERRO
Na Figura 14, sintetizam-se os resultados para o caso do minério de ferro, consideran-

do-se os três cenários de crescimento econômico. Note-se que a Índia é o único dos 

concorrentes que apresentou emissões de CO2 dentro da meta definida pela IMO no 

ano de 2050 sem necessitar utilizar biocombustíveis (não sendo, portanto, mostrada 

na figura). 

Os resultados para o Brasil são mostrados para os dois tipos de embarcação, Capesize e 

Valemax. A demanda de biocombustível da rota brasileira com navios Capesize está nos 

mesmos patamares da rota de seu principal concorrente, a Austrália. Considerando-se 

os navios Valemax, pode-se dizer que o Brasil apresenta certa vantagem em relação 

ao seu maior concorrente, por demandar menor quantidade de biocombustíveis em 

todos os cenários considerados.
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Figura 14:  Comparação entre a oferta em 2014 e a demanda de biocombustível SVO (em 106 toneladas) 
estimada em 2050 dos principais países exportadores de minério de ferro para a China para os cenários 
CB, CM e CA

Assim, nota-se uma importante vantagem do Brasil em relação aos seus concorren-

tes, por ser o único país no qual a produção atual de SVO é superior à demanda nos 

cenários considerados.

4.2.2 PETRÓLEO BRUTO
O principal destino do petróleo bruto brasileiro é também o mercado chinês. A Figura 

15 mostra a oferta em 2014 e as quantidades demandadas de SVO que permitem aten-

der a meta da IMO em 2050 das principais rotas de exportação de petróleo para a China 

nos cenários CB, CM e CA.

 

Figura 15: Comparação entre a oferta em 2014 e a demanda de biocombustível SVO (em 106 toneladas) estima-
da em 2050 dos principais países exportadores de petróleo bruto para a China para os cenários CB, CM e CA.

Constata-se que Angola é o exportador que demanda as maiores quantidades de SVO 

nos cenários, seguido pelo Brasil e pela Venezuela. Em todos os casos, a quantidade 

de biocombustível requerida para cumprimento da meta é muito superior à atual di-

mensão da produção de óleo vegetal.
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No caso brasileiro, a necessidade de uma grande quantidade de SVO relaciona-se ao 

ano-base da meta da IMO. Conforme mostra a Figura 16, o país começou a exportar 

petróleo para a China em 2002, tendo o volume exportado crescido rapidamente em 

15 anos. A quantidade exportada em 2008 (ano de referência para IMO) equivale a 

apenas 13% da quantidade exportada em 2017, o que justifica a elevada demanda de 

SVO para cumprimento da meta de emissões.

 

Figura 16:  Exportação brasileira de petróleo bruto (em 106 toneladas) para a China entre 1997 e 2017.

4.2.3 CUSTO ADICIONAL PELA UTILIZAÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEL
A utilização de SVO conferiria um custo adicional às exportações brasileiras, devido 

à diferença de preço em relação ao bunker (HFO).  Foram calculadas as variações 
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no custo por tonelada de combustível utilizado para cada país em todos os cenários 

considerados. A título de exemplo, mostra-se, na Figura 17, a variação nos custos com 

combustível para os principais exportadores de minério de ferro.

Figura 17:  Variação nos custos com combustível para os principais exportadores de minério 
de ferro para a China.

A Tabela 3 mostra o custo adicional com combustível para o Brasil nas rotas de minério 

de ferro, soja e petróleo para a China nos diferentes cenários considerados. Trata-se do 

choque de custo que será inserido na matriz insumo-produto (MIP) do Brasil, visando 

estimar os impactos decorrentes do cumprimento da meta da IMO.  

Tabela 3:  Comparação entre a oferta em 2014 e a demanda de biocombustível SVO estimada em 2050 

MEDIDAS DE REDUÇÃO DO CONSUMO ENERGÉTICO 
PARA EMBARCAÇÕES EM OPERAÇÃO  (EM MILHÕES DE DÓLARES)

CB CM CA 
minério de ferro 

(Capesize) 546 1137 2084

minério de ferro 
(Valemax) 440 918 1686

Soja 166 317 562

Petróleo 44.604 76.543 127.781
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do Brasil e seus principais países concorrentes no comércio dos seus principais produtos de exportação 
para cenários CB, CM e CA.

 

4.3 IMPACTOS ECONÔMICOS
Como antes descrito, o estudo dos impactos econômicos baseou-se em uma análise 

insumo-produto, que incorporou os custos adicionais associado ao uso de biocombus-

tível (Tabela 3). O impacto do cumprimento da meta é transmitido como um choque 

exógeno sobre a demanda final. Foram considerados três cenários de impacto:

 • O primeiro cenário representa o limite superior de impacto, pois é dado pela 

situação na qual o sobrecusto do frete é inteiramente repassado para o produtor;

 • Em seguida, é avaliado o efeito do sobrecusto quando o mesmo é repassado, 

via elasticidade-preço da demanda, aos consumidores finais das exportações;

 • O limite inferior é dado quando se analisa o efeito amenizador dado pela renda 

diferencial de qualidade paga ao minério de ferro e ao petróleo bruto do Brasil pelo 

mercado chinês.

O impacto é analisado sobre os valores referenciais dos seguintes agregados econômicos: 

a) custos (consumo intermediário); b) lucratividade (excedente operacional); c) PIB

Os resultados são mostrados nas tabelas 4, 5 e 6.

Tabela 4: Impactos econômicos decorrentes do cumprimento da meta da IMO, por setores e em 2050, Impacto sobre os custos Cenários

CB CM CA 

Minério de ferro 6,5% 17,3% 0,7%

Petróleo 13,6% 29,7% 1,5%

Soja 24,9% 49,7% 2,5%
Impacto sobre 
a rentabilidade Cenários

CB CM CA 
Minério de ferro -3,4% -7,2% -13,1%

Petróleo -71,8% -81,4% -93,7%

Soja -0,6% -1,1% -1,9%

Impacto sobre o PIB Cenários

CB CM CA 
Brasil -1,6% -2,8% -4,7%
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segundo a hipótese de transmissão ao produtor.
 

Tabela 5: Impactos econômicos decorrentes do cumprimento da meta da IMO, por setores e em 2050, Impacto sobre os custos Cenários

CB CM CA 

Minério de ferro 5,1% 10,7% 19,7%

Petróleo 13,7% 23,5% 39,2%

Soja 0,6% 1,1% 2,0%
Impacto sobre 
a rentabilidade Cenários

CB CM CA 
Minério de ferro -2,4% -4,7% -8,3%

Petróleo -49,5% -53,7% -59%

Soja -0,4% -0,7% -1,2%

Impacto sobre o PIB Cenários

CB CM CA 
Brasil -1,1% -1,8% -2,8%

Impacto sobre os custos Cenários

CB CM CA 
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Minério de ferro 3,6% 7,5% 13,8%

Petróleo 12,3% 20,9% 34,5%
Impacto sobre 
a rentabilidade Cenários

CB CM CA 
Minério de ferro -1,7% -3,3% -5,8%

Petróleo -44,6% -45,7% -50,2%

Impacto sobre o PIB Cenários

CB CM CA 
Brasil -1,0% -1,7% -2,5%

segundo a hipótese de transmissão ao consumidor final.
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Tabela 6:  Impactos econômicos decorrentes do cumprimento da meta da IMO, por setores e em 2050, 
com transmissão ao consumidor final e incorporação do efeito da renda de qualidade.

 

Em resumo, como foi visto, considerando o repasse do sobrecusto exclusivamente para 

os produtores, os segmentos de minério de ferro e petróleo seriam significativamente 

impactados, em termos de aumento dos custos e queda na rentabilidade. Todavia, ao 

transmitir parte do custo carbono para os consumidores finais, o efeito sobre a renta-

bilidade seria expressivamente amenizado, embora permanecesse sendo uma barreira 

à competitividade das exportações nacionais perante os principais concorrentes no 

mercado chinês. 

Diante de um aumento no preço dos combustíveis, parte pode ser absorvida por uma 

renda diferencial de qualidade de produtos exportados pelo Brasil, particularmente 

minério de ferro e óleo bruto (consultar em Anexo). Nesse sentido, o prêmio pago ao 

minério de ferro nacional no mercado chinês, em conjunto com o repasse de parte 

do sobrecusto ao consumidor final, deve amenizar sensivelmente o impacto sobre a 

rentabilidade do setor.
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5. AVALIAÇÃO DE MEDIDAS DE MERCADO 
(MBMS) PARA O CASO BRASILEIRO

O estudo desenvolvido também discutiu instrumentos para atender integral ou parcial-

mente a recente meta da IMO de fixação de limites de emissões. Além de descrever as 

diferentes medidas baseadas em mercado (MBM), foram destacados os instrumentos 

propostos pelos países na IMO. 

Assim, a partir da investigação das medidas propostas por diferentes países ou ins-

tituições, uma possível MBM adequada ao caso brasileiro que, de um lado, se baseia 

majoritariamente em cargas de menor valor unitário transportadas a longas distâncias, 

e, de outro, apresenta navios com razoável desempenho em termos da atividade tonela-

da.km, seria estabelecer padrões mínimos de eficiência para navios novos e existentes, 

medidos em tCO2e/tkm  (a importância de usar CO2e deriva da opção de conversão 

da motorização do navio para motores dual a GNL, que podem ter emissões fugitivas 

de CH4). Cada navio teria como exigência a melhoria, em termos percentuais, de sua 

eficiência em relação a uma linha de base. Ao não cumprimento do padrão seria aplica-

da um tributo por tonelada de combustível consumido, associado ao seu teor de CO2e. 

Uma medida complementar ou não a esta MBM seria adotar a compensação de emis-

sões (offsets). Esta é uma das soluções para combater as mudanças climáticas. Offsets 

ocorrem quando um setor realiza ações para reduzir emissões em outros setores de 

forma a contabilizar, para fins de alcançar uma meta, como redução de suas próprias 

emissões. No caso do transporte marítimo internacional, setor para os quais as metas 

discutidas neste relatório se aplicam, seria possível buscar alternativas para redução 

de emissões em outros setores com medidas de mitigação mais custo efetivas, redu-

zindo, assim, o custo do esforço do setor. Devido à alta aceitação pela sociedade, baixo 

impacto associado, fácil acessibilidade, baixo custo e por co-benefícios que os serviços 

ecossistêmicos das florestas oferecem, a neutralização de carbono pelo sequestro flo-

restal de CO2 é a técnica mais comum de offset atualmente e pode ocorrer por plantio 
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de árvores ou conservação de áreas florestadas. A neutralização de carbono por plantio 

de árvores ocorre pelo sequestro de carbono da atmosfera, que é fixado na biomassa 

da planta. Para realizar a ação de neutralização de carbono, o emissor pode escolher 

investir em novas áreas de reflorestamento bem como em áreas já consolidadas, como 

unidades de conservação. Contudo, para que uma atividade emissora de carbono seja 

genuinamente compensada por uma atividade de redução de carbono, essa atividade 

de redução de carbono deve ser adicional a um cenário tendencial de emissões.  Neste 

caso, a IMO, como responsável pela regulamentação das emissões do transporte ma-

rítimo internacional, deveria, além de implantar a meta de que até 2050 as emissões 

sejam reduzidas em 50% em relação ao ano de 2008, desenvolver um sistema de com-

pensação de carbono, determinando mecanismos de crédito, sistemas de medição e 

metodologias com anuência de todos os países membros. 

Finalmente e não menos importante, existe um potencial mais aplicável tecnicamente 

de abatimento de emissões de GEE em transporte marítimo interior (por exemplo, 

com uso de etanol em motores ciclo Otto de 4-tempos, para embarcações menores; e 

mesmo com uso de motorização híbrida ou elétrica) e em navegação de cabotagem ou 

a menores distâncias com uso de GNL (mesmo em embarcações de serviços petrolífe-

ros). O uso do GNL para além de navios metaneiros já cresce na Europa ocidental para 

navegação de menor distância entre áreas com logística de abastecimento. O Brasil 

possui atualmente terminais de recebimento de GNL no Sudeste e no Nordeste. E 

possui planos de terminais no Sul. Eventualmente, redução de emissões na cabotagem 

poderiam compensar emissões no transporte a longa distância.
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6.  CONCLUSÃO

No contexto da recente aprovação da meta da IMO de redução de 50% das emissões 

de CO2 do transporte marítimo internacional (meta em 2050 em relação a 2008), 

em linhas gerais, o Brasil se encontra em uma posição vulnerável em relação a seus 

principais competidores no mercado internacional, uma vez que a costa brasileira 

está muito distante de seu principal mercado, o Extremo Oriente.  Os resultados do 

presente estudo variaram de acordo com o produto considerado, mas constatou-se que 

os volumes requeridos de biocombustível (SVO) seriam muito superiores, em 2050, à 

atual ordem de grandeza da produção mundial de óleo de soja. Nesse sentido, o Brasil 

possui uma importante vantagem em relação a seus concorrentes, por ser um dos países 

com maior produção de óleo. Dado que o mesmo tem preço, em média, 60% superior 

ao do bunker, existe um aumento do custo com combustível advindo da transição para 

esse combustível (ceteris paribus, um valor de aproximadamente 150 US$/tCO2 seria 

necessário para tornar o SVO competitivo no setor marítimo). 

Ademais, avaliaram-se os impactos sobre a competitividade das exportações dos pro-

dutos-chaves brasileiros, a partir das informações insumo-produto mais recentes e 
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projeções da economia nacional. Mostrou-se que as exportações de soja seriam re-

lativamente menos impactadas perante o cumprimento da meta da IMO com SVO. 

No entanto, as exportações de petróleo perderiam competitividade, mesmo diante do 

prêmio de qualidade auferido no mercado chinês. Para o minério de ferro, o impacto 

sobre a competitividade depende fortemente de quem absorve o choque de custo, se o 

produtor (o que se traduz num impacto importante), se o consumidor (o que ameniza 

o impacto ainda mais diante do prêmio de qualidade do minério brasileiro). Sobretudo 

no caso do segmento petrolífero, o impacto sobre a rentabilidade e custos é critico, 

tendo em vista o aumento das exportações verificado no período de 2008 a 2017, 

particularmente voltado ao mercado chinês, rota a qual é extremamente intensiva em 

carbono. Como a meta a da IMO foi estabelecida relativamente ao ano-base de 2008, 

já se parte de uma base de emissões substancialmente maior do que a do ano-base 

da meta sobre a qual se deve aplicar 50%. Adicionalmente, é esperado significativo 

incrementos nas exportações de óleo provenientes do pré-sal, o que levaria a impacto 

ainda maior em termos absolutos. 

Este estudo também discutiu instrumentos de mercado para suportar a meta da IMO.  

De fato, por meio de uma precificação de carbono global seria possível incorporar custos 

de externalidades negativas na tomada de decisão das empresas do setor. Contudo, para 

ser eficaz, um mecanismo global de precificação de carbono para o transporte marítimo 

precisaria ser simples no projeto e na implementação, de modo a superar as diversas 

preocupações já levantadas por diferentes grupos de países e partes interessadas dentro 

da IMO. A meta ambiciosa da IMO necessita de instrumentos inovadores para incen-

tivar o investimento necessário à descarbonização do setor. Possíveis combinações 

de medidas, tais como a compensação de carbono através de investimentos em reflo-

restamento e manutenção de unidades de conservação serão certamente necessárias. 

De fato, há uma série de barreiras e falhas de mercado que levam ao atraso na im-

plementação de instrumentos ou adoção de tecnologias avançadas para mitigação de 

emissões de navios para transporte marítimo a longa distância. A descarbonização do 

setor dependerá, em grande medida, da renovação da frota de navios, o que depen-

derá do grau de sucateamento de navios antigos e da capacidade de readaptação de 

navios existentes. Portanto, há custos afundados ou irrecuperáveis, que não podem 
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ser ignorados. Ademais, há dúvidas a respeito do potencial máximo de suprimento de 

combustíveis alternativos dentro de um determinado período de tempo, bem como 

do atingimento de escalas suficientes para que tecnologias alternativas se tornem co-

mercialmente viáveis, como navios elétricos e movidos a hidrogênio, o que depende 

da expansão do comércio marítimo. 

Aliás, uma limitação importante deste trabalho (que, não obstante, compõe atualmente 

pesquisa em desenvolvimento na COPPE) é a ausência de uma modelagem integrada, 

que permitiria melhor compreensão da repartição dos custos adicionais entre os di-

ferentes países e produtos e, por conseguinte, uma melhor representação do impacto 

econômico oriundo dos custos adicionais representados pelas medidas de mitigação. 

Neste sentido, o presente estudo adotou hipóteses conservadoras, que poderiam ser 

revistas em estudos futuros frente a modelagem integrada atualmente em desenvol-

vimento na COPPE:

 • As reduções da meta da IMO foram aplicadas uniformemente nas rotas ou 

nos pares origem-destino. É possível, porém que determinadas rotas possam ir além 

da meta e outras não, podendo criar mercados emissões. Não obstante, diante dos 

pesos do minério de ferro, petróleo e soja nas exportações brasileiras, e o seu destino 

fortemente concentrado na China, torna-se difícil num nível brasileiro de comércio de 

emissões pressupor uma possível compensação de emissões entre rotas e produtos. 

 • Não foram considerados offsets na análise quantitativa, ainda que esta pos-

sibilidade tenha sido destacada na análise de instrumentos econômicos como crucial 

para o caso brasileiro.

 • Não se consideraram medidas drásticas de ganhos de eficiência energética 

e/ou redução de intensidade de carbono de navios, que envolveriam, por exemplo, 

remotorização de navios, mudanças de rota, fontes alternativas de energia, ou mesmo 

vetores alternativos, como hidrogênio. Não obstante, também aqui deve-se notar que 

a tipologia de exportação brasileira envolve navios de grande porte transportando 

cargas de baixo valor agregado por longas distância, o que implica em desafios para 
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remotorizações que levariam a perda de DWT do navio e mesmo para logística de 

combustíveis alternativos, como GNL, por exemplo.

 • Não se consideraram os custos das medidas de eficiência energética avaliadas 

no estudo. Todo o choque de custo baseou-se na adição de SVO. 

 • Adotaram-se preços de bunker da série histórica no estudo. No entanto, há 

tendência de aumento deste preço, diante da especificação de emissões de enxofre em 

2020. O não aumento do preço do bunker leva a estimativas conservadores de impacto 

de sobrecusto do SVO.

ANEXO 

1. MODELO 
O procedimento metodológico abaixo descrito é baseado CASSERES (2018).

1.1. DETERMINAÇÃO DAS ROTAS E PORTOS
Cada uma das rotas estudadas envolve dezenas de portos, tanto na origem como no 

destino, isto é, em uma mesma rota, existem trajetos ligeiramente diferentes. Assim, 

optou-se por eleger portos de referência para cada região exportadora ou importadora, 

ou seja, considerou-se que todos os navios de dada rota saem de um mesmo porto e 

chegam a um único porto. Os portos considerados para os casos do minério de ferro e 

do petróleo são mostrados, a título de exemplo, na Tabela 7. Uma vez determinados os 

portos de referência, calculou-se, por meio de cartas náuticas online (SEA DISTANCES, 
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2018), a distância associada a cada rota. 

Tabela 7:  Portos referentes aos países exportadores e importadores de minério de ferro e petróleoMinério de Ferro

País Porto(s)

Exportadores

Brasil Ponta da Madeira/ Tubarão

Austrália Port Hedland

África do Sul Saldanha

Índia Chennai

Canadá Sept-îles

Suécia Lulea

Importadores

China Qingdao

Japão Kashima

Alemanha Hamburg

Petróleo Bruto

País Porto(s)

Exportadores

Brasil Sepetiba

Oriente Médio Juaymah

Angola Luanda

Venezuela Puerto Miranda

Nigéria Lagos

Colômbia Covenas

México Coatzacoalcos

Importadores

China Qingdao

Índia Kandla

Estados Unidos Port Fourchon

 

1.2. DETERMINAÇÃO DOS NAVIOS EMPREGADOS
O transporte marítimo de minério de ferro, petróleo, soja e açúcar ocorre por meio de 

navios de diferentes tipos e tamanhos. No entanto, a título de simplificação, optou-se 

por trabalhar com apenas uma categoria de navio por rota, por produto. Nas subseções 
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a seguir, explicam-se os critérios utilizados para a determinação das embarcações con-

sideradas nos cálculos de intensidade de carbono.

1.2.1. MINÉRIO DE FERRO
Navios mineraleiros são, na realidade, uma subcategoria de navios graneleiros, des-

tinada ao transporte de minério de ferro. Dessa forma, a classificação mostrada na 

Tabela 8 é aplicável (BUHAUG et al., 2009):

Tabela 8: Categorias de navios graneleiros

 

A maior parte do transporte de minério de ferro ocorre, no entanto, por meio de navios 

Capesize (OPENSEA.PRO, 2018) e, assim, no presente estudo, optou-se por atribuir tal 

categoria a todas as rotas brasileiras e de concorrentes. No caso do Brasil, entretanto, 

consideraram-se também viagens de navios Valemax (porte igual a 400.000 dwt). A 

quantidade de CO2 emitida por tonelada transportada é substancialmente reduzida 

ao se utilizar navios Valemax (VALE, 2018a). Na Tabela 9, mostra-se a categoria de 

Categoria Porte Bruto (DWT)

Handysize 10.000 – 34.999

Handymax 35.000 – 59.999

Panamax 60.000 – 99.999

Capesize 100.000 – 200.000

VLOC Acima de 200.000
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navio utilizada em cada rota de minério de ferro.

Tabela 9: Navios por rota de minério de ferroOrigem Destino Categoria Porte (1000/DWT)

Brasil China Capesize/Valemax 150/400

Austrália China Capesize 150

África do Sul China Capesize 150

Índia China Capesize 150

Brasil Japão Capesize/Valemax 150/400

Austrália Japão Capesize 150

África do Sul Japão Capesize 150

Índia Japão Capesize 150

Brasil Alemanha Capesize/Valemax 150/400

Canadá Alemanha Capesize 150

Suécia Alemanha Capesize 150

África do Sul Alemanha Capesize 150

 1.2.2. PETRÓLEO
O transporte comercial de petróleo e derivados é feito por meio de navios-tanque ou, 

por navios petroleiros. As categorias de petroleiro mais comuns são mostradas na 

Tabela 10.
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Tabela 10:  Categorias de navios-tanque

 

Navios de menor porte (pequenos petroleiros, Handysize e Handymax) são geralmente 

empregados no transporte de derivados, enquanto VLCCs destinam-se exclusivamente 

ao transporte de petróleo bruto. Os navios de categorias intermediárias servem tanto 

ao transporte de derivados como ao transporte de óleo cru (MAN DIESEL & TURBO, 

2011). Neste estudo, cujo foco é o transporte de petróleo bruto, decidiu-se trabalhar 

apenas com as categorias Panamax, Aframax, Suezmax e VLCC. Na Tabela 11, mostra-se 

a categoria de navio utilizada em cada rota de petróleo.

Origem Destino Categoria Porte (1000/DWT)

Brasil China Suezmax 150

Oriente Médio China VLCC 300

Angola China VLCC 300

Venezuela China Panamax 70

Brasil Índia Suezmax 150

Oriente Médio Índia VLCC 300

Nigéria Índia VLCC 300

Venezuela Índia Aframax 105

Brasil EUA Suezmax 150

Oriente Médio EUA VLCC 300

Venezuela EUA Panamax 70

Colômbia EUA Panamax 70

México EUA Panamax 70
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Tabela 11:  Navios por rota de petróleo

 
Origem Destino Categoria Porte (1000/DWT)

Brasil China Suezmax 150

Oriente Médio China VLCC 300

Angola China VLCC 300

Venezuela China Panamax 70

Brasil Índia Suezmax 150

Oriente Médio Índia VLCC 300

Nigéria Índia VLCC 300

Venezuela Índia Aframax 105

Brasil EUA Suezmax 150

Oriente Médio EUA VLCC 300

Venezuela EUA Panamax 70

Colômbia EUA Panamax 70

México EUA Panamax 70

1.2.3 SOJA E AÇÚCAR 
No caso de soja e açúcar, que são transportados em navios graneleiros, a categoria 

Panamax tem grande destaque (US Soybean Export Council, 2018) e, assim, optou-se 

por considerar esse tipo de embarcação em todas as rotas estudadas. 
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1.3. CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS
Em geral, as emissões de CO2 de navios de grande porte têm três origens distintas 

(BUHAUG et al., 2009):

 • A combustão de bunker (Heavy Fuel Oil, HFO) em motores principais para 

produção de potência propulsiva, associada a aproximadamente 70% do CO2 emitido;

 • A combustão de diesel marítimo (Marine Gas Oil, MGO) em motores auxiliares 

para produção de eletricidade, associada a aproximadamente 20% do CO2 emitido;

 • A combustão de bunker em caldeiras auxiliares para produção de calor su-

plementar, associada a aproximadamente 10% do CO2 emitido.

Conforme detalharemos nas próximas seções, na presente análise, cada uma dessas 

categorias foi analisada separadamente. Desenvolveu-se, inicialmente, uma modela-

gem para o consumo de HFO associado à propulsão. Em seguida, com base em perfis 

operacionais típicos, estimaram-se os consumos de MGO em motores auxiliares e HFO 

em caldeiras auxiliares.

1.3.1. MOTORES PRINCIPAIS
Para estimar o consumo de HFO em motores principais, recorreu-se a um modelo 

simplificado de resistência ao avanço, no qual a potência efetiva7 pode ser dividida em 

três parcelas (LINDSTAD e ESKELAND, 2015):

      (1.1)

sendo PF a potência associada à resistência de fricção, PW, a potência correspondente 

à resistência das ondas e PA, a potência associada à resistência do ar.

Tais componentes são dadas pelas expressões:

                   (1.2)

          

       (1.3)

       

        (1.4)

PE = PF + PW + PA’

PF = 
2
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7  A potência útil necessária para que o navio vença certa resistência a uma dada velocidade 
8 A média de altura do terço superior das ondas individuais presentes
9 Principal medida longitudinal de um navio
10 Considera-se vento de proa, ou seja, no sentido contrário ao do movimento

em que ρ representa a densidade da água, CF, o coeficiente de resistência de fricção, 

, a superfície molhada, v , a velocidade, CW o coeficiente de resistência de ondas, g a 

aceleração da gravidade, H1/3 a altura significativa de ondas9, B a boca na linha d’água10, 

L, o comprimento na linha d’água10, CA , o coeficiente de resistência aerodinâmica, SA, 

a superfície submetida à pressão dinâmica do vento e uA, a velocidade do vento10.

Ao contrário do que ocorre com a potência friccional, a os valores de  e  dependem do 

fator climático. Dada a dificuldade em determinar as condições de navegação típicas 

de cada rota, optou-se por dividir o percurso de todos os navios de acordo com a se-

guintes lógica:

 • Durante 70% do tempo há ausência de ondas e a resistência do ar é devida 

apenas ao movimento do navio (águas calmas);

 • Durante 30% do tempo, enfrenta-se ondas com altura significativa (4 metros) 

e por vento de proa com velocidade de 14 m/s (mau tempo).

A saída do modelo de resistência ao avanço é uma potência de reboque, ou seja, uma 

potência efetiva PE. Naturalmente, tendo em vista as perdas mecânicas do sistema 

propulsivo, a potência PB efetivamente demandada pelo motor é sempre superior a   

PE .Assim, pode-se dizer que

      (1.5)

sendo ɳT a eficiência total, que pode ser decomposta em diversos fatores, conforme 

ilustra a equação a seguir (MAN DIESEL & TURBO, 2011).

       

     (1.6)

PB = 
PE

=   H S0
 
R
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Na equação, ɳH  representa a eficiência de casco, ɳ0, a eficiência em águas abertas, ɳR, 

a eficiência rotativa relativa e ɳS a eficiência do eixo. A eficiência de casco é dada pelo 

quociente (MAN DIESEL & TURBO, 2011):

    (1.7)

em que w é o coeficiente de esteira e t, o coeficiente de redução da força propulsora. 

Na prática, o cálculo do valor de ɳT é complexo, uma vez que a eficiência varia de acordo 

com a velocidade e com as condições de navegação. Contudo, no contexto deste estudo, 

por meio do qual não se pretende analisar um navio em particular, supôs-se que o uso 

de valores típicos bastaria para atingir razoável acurácia. O coeficiente de esteira foi 

estimado a partir da equação (VENTURA, 2018):

 

    w = 0,05 + 0,5 CB’       (1.8)

em que CB é o coeficiente de bloco. O coeficiente de redução da força propulsora foi 

estimado por meio da equação (SAMPSON, 2010)

     t = 0,60 w,   (1.9)

Ou seja, como uma fração do próprio coeficiente de esteira. As eficiências nR e nS 

variam dentro de faixas bastantes restritas e, assim, foram consideradas constantes 

(iguais a 1,03 e 0,99, respectivamente) (MAN DIESEL & TURBO, 2011).

A eficiência de águas abertas  foi determinada com base no método de Holtrop-Mennen [14].

A demanda por combustível é calculada diretamente a partir de  e do tempo de viagem 

Δt, função da velocidade da embarcação:
 

      (1.10)

em que mHFO é a massa de bunker em motores principais (175 g/kWh) (BUHAUG 

et al., 2009).

=    1 - t
1 - w’H

mHFO = SFCHFO   PB   ∆t ,
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1.3.2. MOTORES AUXILIARES
A estimativa do consumo de combustível (MGO) por motores auxiliares baseia-se em 

perfis operacionais típicos de cada categoria. De posse dos valores de potência mostrados 

nas Tabela 12 e 13 e do tempo gasto em cada condição por viagem (BUHAUG et al, 2009), 

é possível calcular a energia total demandada pelos sistemas auxiliares em uma viagem.

A fim de se converter a demanda por energia em motores auxiliares em consumo de 

combustível, deve-se recorrer novamente ao conceito de consumo específico. Conforme 

explicado anteriormente, os combustíveis utilizados em motores principais e auxilia-

res são diferentes. De modo geral, sistemas auxiliares utilizam diesel marítimo. Dessa 

forma, a massa de diesel marítimo consumida ao longo de uma viagem é dada por

mMGO = SFCaux * Eaux’ (1.11)

em que SFCaux  representa o consumo específico de MGO em motores auxiliares (215 

g/kWh) (BUHAUG et al., 2009) e Eaux’ a energia auxiliar demandada ao longo de uma 

viagem.

Tabela 12 – Perfil de operação típico de motores auxiliares – navios-tanque

Categoria de 
navio-ataque

Carga típica de motores auxiliares (kW)

Atracado Ancorado Manobrando Em curso

Panamax 750 750 1.125 750

Aframax 1.000 1.000 1.500 1.000

Suezmax 1.250 1.250 1.875 1.250

VLCC 1.500 1.500 2.250 1.500
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1.3.3. CALDEIRAS AUXILIARES
A metodologia empregada para o cálculo do consumo em caldeiras é idêntica àquela 

apresentada para motores auxiliares, exceto pelo fato de o combustível envolvi-

do ser o óleo combustível (no caso, o próprio bunker). Os perfis de operação de 

caldeiras para granel líquido e granel sólido são mostrados, respectivamente, nas 

Tabelas 14 e 15. O consumo específico nesse caso é considerado igual a 305 g/kWh 

(BUHAUG et al., 2009).

 

mHFO = SFCcaldeira * Ecaldeira   (1.12)

em que SFCcaldeira é o consumo específico da caldeira e Ecaldeira , a energia por 

ela demandada.
 

Tabela 14: Perfil de operação típico de caldeiras auxiliares – navios-tanque

Categoria 
de graneleiro

Carga típica de caldeiras auxiliares (kW)

Atracado Ancorado Manobrando Em curso

Panamax 1.500 300 300 150

Aframax 2.000 400 400 200

Suezmax 2.500 500 500 250

VLCC 3.000 600 600 300

Categoria 
de graneleiro

Carga típica de motores auxiliares (kW)

Atracado Ancorado Manobrando Em curso

Panamax 600 420 680 420

Capesize 600 420 680 420

VLOC 600 420 680 420

Tabela 13:  Perfil de operação típico de motores auxiliares – navios graneleiros
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Tabela 15:  Perfil de operação típico de caldeiras auxiliares – navios graneleiros

Categoria 
de graneleiro

Carga típica de caldeiras auxiliares (kW)

Atracado Ancorado Manobrando Em curso

Panamax 200 200 200 0

Capesize 200 200 200 0

VLOC 200 200 200 0

1.4. EMISSÕES DE CO2 E INTENSIDADES DE CARBONO
1.4.1. EMISSÕES DE CO2
Para uma análise completa das emissões de GEE, dever-se-ia, a priori, levar em conta 

o dióxido de carbono (CO2), o metano e o óxido nitroso. No entanto conforme discu-

tido anteriormente, no contexto do transporte marítimo, as contribuições do CH4 e 

do N2O para as emissões de GEE são muito modestas em comparação com a do CO2 

(aproximadamente 2% em base CO2eq) (BUHAUG et al., 2009), de modo que, neste 

trabalho, estudaram-se apenas as emissões de gás carbônico. 

As emissões de CO2 foram calculadas a partir dos resultados para consumo de com-

bustíveis, simplesmente fazendo-se:

   mCO2 - HFO = FECO2 - HFO * mHFO  (1.13)

   mCO2 - MGO = FECO2 - MGO * mMGO’  (1.14)

    mCO2 = mCO2 - HFO +  mCO2 - MGO’  (1.15)

sendo mCO2 a emissão total de CO2 ao longo de uma viagem, mCO2 - HFO , a massa de CO2 

emitida por meio da queima de bunker (note-se que aqui se incluem motores princi-

pais e caldeiras), mCO2 - MGO’  a massa de CO2 emitida pela queima de diesel marítimo, 

CO2, o fator de emissão do bunker e FECO2 - HFO, o fator de emissão do diesel marítimo.
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1.4.2. INTENSIDADES DE CARBONO
A intensidade de carbono é calculada de dada rota é calculada dividindo-se a massa de CO2 

emitida ao longo de uma viagem pela massa do produto transportada nessa mesma viagem. 

        (1.16)

em que o numerador representa a massa de CO2 emitida ao longo de uma viagem e o 

numerador, a massa transportada ao longo da mesma viagem.

2. MÉTODO RAS DE PROJEÇÃO DE MIP
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 9), onde r* e s* são matrizes dia-

gonais, que têm 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-é-

simo setor substitui, ou é substituído, como insumo por produtos de outros setores; e

 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. 

Assim, atualizam-se os coeficientes técnicos de A(1) por meio de um processo iterativo 

de cálculo, definido através das Equações 10, 11, 12 e 13:

onde, A1 é a matriz de coeficientes para o ano 1; r* e s* são matrizes diago-

nais 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 

Intensidade [kgCO2/tonelada transportada] = mco2
DWT
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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. 

3. PREÇO-PRÊMIO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS MINERAIS BRASILEIROS
3.1. MINÉRIO DE FERRO
Os principais fornecedores de minério de ferro para o parque siderúrgico chinês são a 

Austrália, o Brasil, a Índia e a África do Sul, com destaque para os dois primeiros, com 

70% de participação. Embora o custo de diferentes minérios de ferro tenha tendido 

a se mover em sincronia razoavelmente próxima, isso está mudando. Comparando o 

minério de ferro indiano de menor qualidade (58% a 59%) com os melhores minérios 

brasileiros (65%), a diferença encontrada era de cerca de um terço ou 30%. Porém, 

nos últimos 2 anos está diferença disparou para cerca de 160% (BLOOMBERG, 2017).

 

Figura 19: Cotação internacional dos diferentes tipos de minério de ferro

Fonte: BLOOMBERG (2017)

Uma das razões desse aumento do prêmio de qualidade está no próprio processo pro-

dutivo do aço. Basicamente, o processo para a obtenção do ferro se dá na reação do 

minério de ferro (presente como óxido de ferro) e o monóxido de carbono (CO) em 

um forno chamado alto-forno. Quando despejados no alto-forno, o coque reage com 

o oxigênio que é injetado dentro do forno, formando o monóxido de carbono (CO), 

que por sua vez reage com o óxido de ferro (presente no minério), resultando assim 

no ferro metálico (Fe0) e dióxido de carbono (CO2). Teoricamente, sem considerar 

o gás carbônico formado da reação do calcário, apenas o do monóxido de carbono 
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(CO) com o óxido de ferro, a cada 1 kg de ferro que é produzido, em torno de 1,1 kg de 

CO2 é emitido (ECYCLE, 2016). Um dos principais motivos da poluição atmosférica 

na capital da China está justamente nas emissões dos produtores de aço da província 

de Hebei, em torno de Pequim. Uma das melhores maneiras de reduzir essa poluição 

é usar minério de ferro de teor mais alto, que tem menos resíduos e precisa de uma 

quantidade menor de coque em sua mistura de sinterização (BLOOMBERG, 2017). 

Sendo assim, não é coincidência que este prêmio esteja atingindo um recorde atual-

mente, o que pode conferir uma maior inelasticidade ao minério de ferro brasileiro 

no mercado chinês, mesmo diante de uma política de carbono-restrição no transporte 

marítimo internacional.

3.2. PETRÓLEO BRUTO
A descoberta dos campos do pré-sal alterou significativamente o papel do Brasil no 

mercado mundial de petróleo. Destaca-se o campo de Lula, na Bacia de Campos, com 

uma produção de petróleo com densidade média e baixo teor de enxofre e, portanto, 

um petróleo de boa qualidade (BG GROUP, 2014).  Este óleo deverá se beneficiar de 

prêmios de qualidade no mercado internacional devido a:

i) A maior especificação de qualidade do bunker relativamente a teor de enxofre, já em 

2020. Na falta de opções de curto prazo para lidar com esta regulamentação em nível 

mundial (diante de um volume consumido mundialmente de cerca de 3,5 milhões bpd), 

haverá a necessidade de aumentar a produção de destilados doces, a partir de óleos 

brutos médios e doces. Em outras palavras, o prêmio de preço do destilado frente ao 

Brent deverá repercutir positivamente sobre o óleo bruto do tipo produzido majorita-

riamente no pré-sal brasileiro.
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ii) O principal mercado mundial de bunker (volume) é a China. Até o final de 2014, 

somente as 5 empresas de petróleo nacionais (National Oil Companies – NOCs) chinesas 

podiam importar petróleo. Desde então, as companhias privadas de pequeno porte, muitas 

delas refinarias bem simples (chamadas teapot), passaram a poder importar petróleo. A 

abertura deste mercado de importação foi gradual, através de quotas, chegando a 38 refi-

narias em 2018 (ou quotas de importação totais de 2,2 milhões de bpd). A maioria destas 

refinarias está na província do norte da China de Shandong, totalizando 3,0 MMbpd, isto 

é um considerável parque refinador, com refinarias de baixa complexidade e, portanto, 

mais demandantes de óleos do tipo do brasileiro (médios doces).
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