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Prefácio
A World Meteorological Organization (WMO) é uma agência da Organização das
Nações Unidas responsável por monitorar a atmosfera, sua interação com a
terra, os oceanos, e o clima. Medições da WMO relatam um aumento nos gases
do efeito estufa nas últimas décadas, contribuindo para o aquecimento global.
Uma das causas do aquecimento global é a emissão do CO2 (dióxido de
carbono) emitido pela queima de combustíveis fósseis. Em 2015, o Acordo de
Paris foi uma resposta para limitar o aquecimento global, visto que os países
participantes assumiram o compromisso de reduzir a temperatura média global.
Em 2017, o Brasil instituiu o RenovaBio diante do compromisso de redução dos
gases do efeito estufa, permitindo a emissão dos Créditos de Descarbonização
(CBIOs) pelos produtores de biocombustível. Espera-se aumentar o consumo de
combustíveis limpos, por meio de incentivos econômicos aos produtores de
biocombustíveis, como o etanol.
Apesar do Brasil não ter um marco regulatório para o mercado de carbono com
regras de comércio, registro e monitoramento sobre os direitos de emissão, o
RenovaBio é uma forte iniciativa para fomentar o mercado de carbono, que vem
se expandindo no mundo, dada a preocupação global com a emissão de gases
que contribuem para o efeito estufa, e suas consequências adversas para o
meio ambiente.
Atualmente, a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática da
ONU, que acontece em Glasgow, na Escócia, reforça a preocupação mundial
com o aquecimento global, e pode representar uma oportunidade para as
economias mundiais avaliarem suas reais contribuições para o planeta.
Ricardo Luiz Menezes da Silva
Professor na FEARP USP
06 de novembro de 2021
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1 . Introdução
1.1 Efeito Estufa
A vida na superfície terrestre depende de diversos fatores para ocorrência, uma
delas é a absorção da radiação eletromagnética, por meio de moléculas de vapor
d’água, dióxido de carbono e outros gases. Na atmosfera terrestre acontecem
diversos processos de trocas de energia térmica, havendo condução de calor,
interação da radiação eletromagnética e convecção. Assim gerando uma
temperatura média global de 15°C e não de -18°C decorrentes do equilíbrio
Terra-Sol.
Os gases que na atmosfera tem a função de reter a radiação de retorno, que são
provenientes do sol são o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4), o óxido
nitroso (N2O) e os clorofluorcarbonetos (CFCs) são os principais. Mas também
fazem parte desse efeito os óxidos de nitrogênio (Nox), o monóxido de carbono
(CO), o perfluorcarbono, os halos carbonetos e o hidrofluorcarbono.
Embora esses gases sejam essenciais para a manutenção da vida na Terra, a
emissão excessiva desses pelos seres humanos, principalmente pelo uso de
combustíveis fósseis e industrialização. Isso faz com que ocorra uma grande
concentração desses na atmosfera e assim um aumento da temperatura
planetária de forma prejudicial aos biosfera terrestre.
As consequências desse aumento de temperatura já podem ser notadas a partir
da elevação do nível dos mares, mudanças nos níveis de chuva, nos regimes de
vento, aumento da biomassa tanto terrestre como oceânica, novas doenças,
circulação dos oceanos e a proliferação de pragas e insetos.
Uma estabilização do efeito estufa só pode ser alcançada por uma mudança da
dinâmica de vida dos seres humanos, os quais são os maiores contribuintes
dessa intensificação. Um dos principais fatores para a diminuição da
concentração dos gases do efeito estufa é a diminuição do uso de combustíveis
fósseis.
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1.2 Principais países emissores
1.2.1. Estados Unidos
Os Estados Unidos da América, país localizado ao norte do continente
americano, o qual no ano de 2014 possuía uma população de 322.583.006
habitantes, essa concentrada em áreas urbanas e em áreas litorâneas. Em 2014
possuía um PIB de 17.418.930 milhões de dólares.
Segundo o relatório da Administração de Informações sobre Energia (EIA), a
matriz energética do país é formada por diversas fontes, sendo elas o petróleo, o
gás natural, o carvão mineral, nuclear e as renováveis. Estas que entre os anos
de 2008 e 2012 apresentaram um grande crescimento, sendo de 400% para a
geração de energia solar e de 150% para a geração de energia eólica.

Representação cartográfica dos Estados Unidos

Resumo de Energia Primária em quadrilhões de BTU
Janeiro - Dezembro

2014

2013

2012

Produção
Combustível Fóssil
Energia Elétrica Nuclear
Energia Renovável

87,154
69,169
8,329
9,656

81,894
64,319
8,244
9,330

79,199
62,324
8,062
8,813

Consumo
Combustível Fóssil
Energia Elétrica Nuclear
Energia Renovável

98,459
80,344
8,329
9,622

97,255
79,453
8,244
9,356

94,487
77,487
8,062
8,777

Fonte: EIA, Revisão de Energia mensal
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Os combustíveis fósseis no ano de 2014 nos EUA representaram a maior fonte
de energia do país, representando 67% de toda energia gerada, desse percentual
a participação do carvão mineral era de 39%. Um inventário produzido pela EPA (
United States Environmental Protection Agency) no ano de 2013, quantificando a
as emissões e sumidouros dos GEEs, mostrou que houve um aumento de 5,9%
do total de emissões desses gases no período entre 1990 e 2013. Apresentando
um aumento significativo no uso de carvão mineral e uma diminuição do uso de
gás natural, sendo decorrente de alguns fatores como, aumento do uso de
energia por parte das famílias norte-americanas em decorrência do frio extremo,
aumento da produção industrial de alguns setores e do aumento do número de
milhas em viagens feitas com veículos automotores. As emissões tiveram um
aumento médio de 0,3% por ano ao longo dos 23 anos.

Tendências Recentes em Emissões de GEEs e Dissipadores
Gás / Origem
CO2
Combustão Fóssil
Geração de Eletricidade
Transporte
Indústrias
Residências
Comércio
Uso de terra
Consumo biomassa etanol
CH4
Mineração de Carvão
N2O
Gestão Agrícola do Solo
Combustão Estacionária
HFCs
PFCs
Transmissão e Distribuição de energia

1990

2005

2010

5.123,7
4.740,7
1.820,8
1.49,8
842,5
338,3
217,4
-775,8
219,4
745,5
96,5
329,9
224,0
11,9
46,6
24,3
25,4

6.134,0
5.747,7
2.400,9
1.887,8
827,8
357,8
223,5
-911,9
229,8
707,8
64,1
355,9
243,6
20,2
131,4
6,6
10,6

5.704,5
5.367,1
2.258,4
1.732,0
775,7
334,7
220,2
-871,6
265,1
647,6
66,5
365,6
266,0
21,4
159,2
6,0
5,7

2013
5.505,2
5.157,7
2.039,8
1.718,4
817,3
329,6
220,7
-881,7
283,3
636,3
64,6
355,2
263,7
22,9
163,0
5,8
5,1

Fonte: GRAÇA, Carolina Torres. Relatório sobre as Intended Nationally Determined Contributions INDCS da China.
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Os Estados Unidos assumiram alguns compromissos para a redução das
emissões de gases do efeito estufa, que devem ser feitas pelo poder executivo
do país. Na Conferência de Copenhagen, o país assumiu a meta de diminuir em
17% as emissões de gases comparados aos níveis do ano de 2005. O
cumprimento dessas metas podem ser auxiliados por leis como a Lei da Política
Energética, Lei do Ar Limpo e a Lei de Independência e Segurança Energéticas.
São previstas regulamentações no transporte rodoviário, responsável por 27%
das emissões do país, para a maior adoção de biocombustíveis no lugar de
combustíveis fósseis.
1.2.2. Índia
A Índia, país localizado ao sul do continente asiático é um país com uma grande
população, esta representa aproximadamente 20% de toda população mundial.
Esse percentual entre os anos de 2015 e 2016 representava 1.291 bilhões de
habitantes, isso devido uma alta taxa de natalidade enfrentada no século XX,
porém essa apresentou queda no século XXI a partir de políticas governamentais
que promoveram educação e planejamento familiar para os indianos.
A população indiana possui uma das médias de idade mais baixas do mundo,
sendo de 26 anos em 2013. Essa sendo considerada jovem, proporciona uma
oportunidade de crescimento econômico, já que a oferta de mão-de-obra no
país se torna grande.

Representação cartográfica da Índia
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Atualmente a Índia possui um cenário de extrema desigualdade econômica, o
qual 45% de todas riquezas estão concentradas em 20% da população, fazendo
que 18% desta viva com menos de 2 dólares por dia. A partir da independência
do domínio britânico no ano de 1947, o PIB do país apresenta aumentos
significativos, pois houve melhora nas condições de vida, aumento do consumo e
a diminuição de impostos. Assim os indianos conseguiram um maior acesso à
tecnologias, produtos com maior qualidade e também aconteceu o processo de
urbanização das cidades.
As mudanças ocorridas no século XX, ocasionaram uma grande demanda de
energia, que ainda possui problemas de geração, mesmo com a 5° maior
capacidade de geração do mundo. Assim o governo indiano adotou medidas
para a expansão do setor energético no país, como a desestatização do setor
para que até o ano de 2035 o país possa estar entre os maiores produtores do
planeta.
Porém, o setor energético indiano apresenta uma forte dependência dos
combustíveis. O uso do carvão mineral no setor representa 55% de toda
produção, devido ao uso de usinas térmicas e também pelo uso de gás natural e
de petróleo, os quais representam 37% da oferta energética do país.
A partir da forte dependência indiana de combustíveis fósseis, o país está na 3°
colocação dos maiores emissores de gases do efeito estufa. Emitindo no ano de
2010 mais de 2 toneladas de CO2, as quais são 5,4% das emissões totais do
mundo. O setor de energia, corresponde a 40% das emissões de gee do país
sendo assim o com maior participação, seguido do setor agrário, o qual
corresponde a 20% dessas.
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Capacidade de geração e demanda energética indiana em 2015
Fontes
Carvão
Hidrelétricas
Fontes Renováveis
Gás Natural
Nuclear
Petróleo

Capacidade (MW)

Capacidade (%)

Demanda (%)

164.635,88
41.267,43
31.692,14
23.062,15
5.780,00
1.199,75

61,51
15,42
11,84
8,61
2,16
0,44

54,5
5,0
2,09
7,7
1,26
29,45

Fonte: Central Electricity Authority, India (2015)

1.2.3. China
A segunda maior economia do mundo, a República Popular da China, se localiza
na Ásia Oriental, possuindo a terceira maior expansão territorial. Desde 1949 é
governada pelo Partido Comunista Chinês, apresentando mudanças expressivas
na estrutura do país, principalmente na economia. Esta que era rural passou
altamente industrializada e apresentou um crescimento médio de 12% do
produto interno bruto durante os anos de 1980 e 2010 e assim sucessivamente
passou a ser o maior exportador do mundo.
Consequentemente, o crescimento em um curto espaço de tempo resultou em
adversidades, principalmente ambientais como por exemplo o efeito estufa. Este
tem a China como o país que mais contribui para o seu agravamento, de forma
que em 2019 as emissões ultrapassaram a de todas as nações desenvolvidas,
conforme o relatório do Grupo Rhodium.
As emissões de gases do efeito estufa da China estão concentradas em três
regiões do país, sendo elas a planície do Norte da China, o delta do Rio Zhu Jing e
o delta do Yang Tsé. Na primeira se localiza Beijing e concentra as indústrias de
base, já na segunda fica Hong Kong e a terceira é a de Shangai a qual tem a
maior concentração de pessoas. Essas representam 1% do território chinês, mas
contribuem com 75% das emissões chinesas, tendo uma grande associação às
exportações.
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Representação cartográfica da China

A dependência de carvão mineral como fonte de energia é apontada como um
dos fatores que agravam a emissão de gases do efeito estufa pela potência
asiática. Esse por conter uma quantidade considerada baixa de moléculas de
hidrogênio para cada átomo de carbono, com sua queima gera uma quantidade
elevada de CO2.
Contudo, o presidente chinês, Xi Jinping, no ano de 2020 perante a Organização
das Nações Unidas assumiu um compromisso de neutralizar a emissão de
dióxido de carbono, ou seja, não gerar um volume que seja maior do que o país
consegue fixar. E uma das formas de cumprir a promessa, seria reduzir a
dependência de carvão mineral, mas no último plano de cinco anos divulgado,
esse produto continua como a principal fonte de energia.
Outro ponto adotado pelo governo chinês é diminuir o uso de veículos movidos
a combustíveis fósseis. E isso será feito a partir do impulsionamento do mercado
de veículos eletrificados que é constituído pelos 100% elétricos e pelos motores
híbridos que utilizam além de um motor elétrico outro a combustão. De maneira
que o investimento em startups e pesquisas no setor automobilístico vem
aumentando de maneira significativa nos últimos anos, para alcançar uma frota
de 26,2 milhões em 2030 de veículos movidos a energia limpa.
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1.2.4. Rússia
A Federação Russa é um país de economia em desenvolvimento, que conta com
o maior território do planeta e tendo uma das dez maiores populações do
planeta mas de baixa densidade demográfica. Com heranças dos tempos
soviéticos associados ao clima temperado, que não possibilita o
desenvolvimento da agricultura, a economia baseia-se na exploração de
recursos naturais, como petróleo, carvão mineral e gás natural.
O país é o quarto maior produtor de energia do mundo, porém essa grande
produção traz adversidades ambientais por ser baseada na utilização de
combustíveis fósseis, esta representa 67,54% da matriz energética nacional. O
governo desde 2009 tem reconhecido os efeitos ao meio ambiente gerados pela
utilização de energia não limpa, contudo não foram aplicadas medidas para a
mitigação desses.

Representação cartográfica da Rússia

O país ocupa o quarto lugar no ranking mundial de maiores emissores de gases
do efeito estufa, emitindo por cada habitante uma quantia de 15tCO2 no ano de
2011, sendo o dobro da média mundial. Se as emissões fossem calculadas pelo
PIB, os russos estariam no topo do ranking mundial, pois estariam com 228tCO2
por milhão de dólares de diferença para a média mundial
A geração de energia no país é a principal causadora das emissões de gases do
efeito estufa, tendo uma participação de 82,16%, sendo 48,61% gerada pelas
indústrias, 21,77% pelas emissões fugitivas e transporte 17,2%. Assim, a Rússia
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vem percorrendo um caminho contrário das outras nações desde 1990, pois
apresentou um aumento significativo até o ano de 2015. A partir deste ano
apresentou quedas nas emissões por causa da retração da economia e não por
medidas adotadas pelo governo.

Relação entre consumo de energia e o Produto Interno Bruto (PIB)
Ano
1990
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Consumo Total de Energia Primária

PIB Anual (US$)

Crescimento PIB (%)

60,91372
34,11636
30,58452
29,22575
27,9412
25,9227
25,9227
24,26904
25,33501
26,13934
25,70645
26,66264
27,39542
28,14475
27,89378
29,04792
29,05461
29,55181
26,80883
26,13934
25,70645
26,66264

516.815.352.031.3
460,205.424.168.7
435.060.128.779.9
395,086,555.459.1
395,528,488,553.4
391,721,392,325.1
404,926.534.140.0
270,953.116.950.0
195,905.767,668.6
259,708,496,267.3
306,602,673,980.1
345.110.438.692.2
430.347.770,731.8
591.016.690.742.8
764.015,982.405.6
989.930,542.278.7
1.299.705.761,823.6
1.660.846.387.621.8
1.222.644.282.201.9
259,708,496,267.3
306,602,673,980.1
345.110.438.692.2

-3,0
-14,5
-8,7
-12,6
-4,1
-3,6
1,4
-5,3
6,4
10
5,1
4,7
7,3
7,2
6,4
8,2
8,5
5,2
-7,8
10
5,1
4,7

Fonte: Contribuições da Rússia para a Redução das Emissões Globais de Gases de Efeito Estufa
com base nos dados da EIA, 2015; BANCO MUNDIAL, 2015, Thais Malheiros Assumpção
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Emissões totais de GEE da Federação Russa entre 1990 e 2012

Emissões de CO2, sem LULUCF
Emissões/retiradas líquidas de CO2 por LULUFC
Emissões/retiradas líquidas de CO2 com LULUFC
Emissões de GEE sem LULUFC
Emissões/retiradas líquidas de GEE por LULUCF
Emissões/retiradas líquidas de GEE com LULUCF

1990

2000

2012

2.506.802,40
127.526,10
2.637.328,50
3.367.781,50
164.571,00
3.532.352,50

1.479.193,20
-442.961,60
1.036.231,70
2.055.527,80
-406,501,90
1.649.026,00

1.658.872,10
-580.726,20
1.078.145,90
2.297.151,80
-542.016,80
1.755.135,00

Fonte: Contribuições da Rússia para a Redução das Emissões Globais de Gases de Efeito Estufa
com base nos dados da EIA, 2015; BANCO MUNDIAL, 2015, Thais Malheiros Assumpção

A partir de todos os problemas gerados para o meio ambiente em decorrência
da dependência da Rússia em relação aos combustíveis fósseis, o governo
assumiu alguns compromissos para a mitigação dos gases do efeito estufa.
Sendo um desses a diminuição entre 15% a 25% das emissões comparados ao
ano de 1990. No entanto, o governo exige que outros países também deveriam
assumir esses compromissos e a redução geradas pelas atividades legais do
LULUCF deveriam ser levadas em conta.
1.2.5. Japão
A partir de 1868, com o início da Era Meiji (1868-1912), período de grande
desenvolvimento econômico e industrial do país, o Japão começou a participar
mais ativamente da poluição ambiental trazida pela contemporaneidade.

Representação cartográfica do Japão
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Na década de 1960, a poluição do ar teve um aumento significante em diversas
regiões do país, o que exigiu novas medidas para o combate do excesso de
emissões de gases causadores do efeito estufa, porém, até os dias atuais, as
concentrações desses gases continuam altas, colocando o Japão no top 5 países
agravadores do efeito estufa e alertando os japoneses a adotarem novas
medidas para a redução das emissões nas próximas décadas e participarem
ativamente nessa tarefa global.
Em 1967, a Lei Fundamental de Medidas contra a Poluição entrou em vigor para
impulsionar várias partes e setores do país a realizar, de forma integrada, a
limpeza do meio ambiente no interior do país. Ela estabeleceu exigências ao
governo central, aos governos locais e as empresas, a serem respeitadas para o
alcance de tal objetivo. Em 1993, a Lei Ambiental Básica impulsionou o Japão a
trabalhar ativamente na preservação ambiental de todo mundo, atuando de
forma coletiva com outros países ao redor do mundo. Em 2001, a antiga Agência
Ambiental ganhou mais força e alcançou novos níveis no governo central, dando
origem ao Ministério do Meio Ambiente.
Emissões veiculares: Em 2002, novas restrições foram implantadas para limitar a
circulação, em certas áreas metropolitanas, de veículos movidos a diesel, como
caminhões, ônibus e veículos de passageiros, visto que, antes das medidas, 80%
dos óxidos de nitrogênio eram emitidos por tais veículos.
Felizmente, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente japonês, em 2019,
as emissões de gases de efeito estufa (GEEs) caíram drasticamente, atingindo o
nível mais baixo desde 1990, quando essas taxas começaram a ser registradas
pelo país. Ademais, em 2018, o Japão registrou a quinta queda anual consecutiva
na taxa de emissão de dióxido de carbono. Nesse mesmo ano, por exemplo, a
queda registrada, em relação ao ano anterior, foi de 3,6%. As principais
justificativas do Ministério para os dados satisfatórios foram os esforços para a
redução do consumo de energia, da geração de energia proveniente de fontes
termelétricas e o aumento do uso de energia proveniente de fontes renováveis.
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Anteriormente, o Japão havia anunciado seu objetivo de redução de 80%, até
2050, das suas emissões de carbono, porém, ao final de 2020, o governo japonês
anunciou que essa redução passaria a ser de 100%, alcançando a denominada
neutralidade em carbono.

1.3. Contribuição brasileira
No Brasil atual, as atividades que resultam em maiores emissões de GEEs são os
processos industriais, os setores de geração de energia e as atividades de uso e
alteração do solo. Porém, essas últimas são enormemente mais emissoras se
comparadas aos processos citados anteriormente. Para se ter uma ideia, em
2019, o Brasil emitiu um total de 2,2 bilhões de toneladas de gases de efeito
estufa, dos quais 24% representam o resultante dos processos industriais e dos
setores de energia, conjuntamente, enquanto 72% são correspondentes ao setor
de uso da terra e agropecuária. O setor de energia foi o que assistiu a um maior
aumento em suas emissões, uma vez que houve uma elevação de 114% entre
1990 e 2019. No início da década de 1990, as emissões desse setor
representavam 10% do total brasileiro, porém esse valor se elevou para 19% em
2019.
O gráfico abaixo representa o total de emissões dos setores de energia e de
processos industriais ao decorrer dos anos de 1970 a 2019.

Fonte: Adaptado de Instituto de Energia e Meio Ambiente
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Internamente no setor energético, entende-se que as atividades que mais
emitem GEE são o transporte, de forma discrepante se comparadas às outras,
seguida da geração de eletricidade, do consumo energético industrial e da
produção de combustíveis.
O gráfico abaixo demonstra a participação de cada atividade citada no setor de
energia

Fonte: Adaptado de Instituto de Energia e Meio Ambiente

As outras atividades que participam do setor gerador de energia e que não
foram anteriormente citadas (residencial, agropecuária, comercial e público),
apesar de serem menos relevantes se comparadas às anteriores, quando
somadas, representam 10% do total das emissões do setor energético.
Comparando-se todas as regiões brasileiras, o Norte é o líder nas emissões de
GEE. Em 2018, por exemplo, a região participou em 31,5% do total nacional das
emissões de gases contribuintes para o aquecimento global. Na região, a
atividade de retirada da camada vegetal original para a utilização do solo na
agropecuária é a principal emissora dos gases.
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Na região nordeste, a demanda das metrópoles por energia e a agropecuária
representam as atividades de maiores taxas de emissão de GEE. Nos últimos 20
anos, essas atividades ainda apresentaram um aumento em suas contribuições
de emissão. Entre 2000 e 2018, por exemplo, as emissões de dióxido de carbono
dessas atividades na região apresentaram um aumento de 10,2 milhões de
toneladas.
Já na região Centro-Oeste, a pecuária e o desmatamento representam as
atividades de maior emissão.
Nas regiões Sul e Sudeste, a concentração populacional tem grande influência
nas emissões. Na primeira, a agropecuária e a geração de energia em áreas
costeiras são as atividades mais emissoras, sendo essa última representante de
16% do total emitido por atividades do setor energético nacional, enquanto na
segunda, a agropecuária, principalmente em Minas Gerais, e o setor energético
em grandes aglomerações populacionais, como São Paulo e Rio de Janeiro, são
as principais geradoras de GEE.

Representação cartográfica do Brasil

1.4. Papel dos combustíveis para o agravamento do efeito estufa
A gasolina é uma das principais fontes de poluição, lançando na atmosfera gases
prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente, e isso ocorre principalmente
por não termos ainda um motor que seja capaz de fazer a combustão completa
da gasolina.
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Porém a gasolina sozinha possui um percentual emitido de hidrocarbonetos
menor do que o emitido pela queima do diesel, e esse pode ser menor ainda se
a gasolina for adicional uma percentual de etanol.
O álcool, ao lado da gasolina, polui menos que o diesel graças a uma peça
chamada catalisador, vital para reduzir a emissão de gases poluentes. Esse
equipamento transforma gases, como monóxido de carbono, em substancias
menos perigosas. Vale ressaltar que ainda assim, o álcool e a gasolina
contribuem para o agravamento do efeito estufa. A combustão do etanol como
combustível em comparação a combustão da gasolina emite um volume de
monóxido de carbono (CO2), 25% menor.
Com isso, fica claro que o Diesel é o combustível mais nocivo, tendo em sua
composição metais pesados, que podem se acumular no organismo humano,
causando até mesmo males neurológicos. Para evitar esse desastre anunciado,
temos hoje a expansão do Biodiesel, que é um combustível extraído das
gorduras vegetais, tornando-se uma fonte de energia renovável. Os biodieseis
podem ser utilizados em praticamente todos motores diesel após poucas
modificações, sem qualquer dano ao motor.

1.5. Acordo de Paris
A sociedade nos tempos em que vivemos encontra-se com temperaturas médias
muito acima da sociedade em tempos pré-industriais. É medido que nesse
intervalo de tempo, o planeta tenha registrado variação superior a 1ºC em
relação ao período onde as queimadas e combustões eram menos frequentes.
Sendo assim, as principais consequências causadas pelo aquecimento global
podem ser vistas em diversas áreas, tais como o aumento no nível dos mares,
períodos de seca mais severos, degelo das calotas polares, e claro, elevação da
temperatura em todo planeta. Preocupados com estes acontecimentos, 195
países se reuniram em Paris para a Conferência de Clima da ONU realizada em
Dezembro de 2015 para discutir sobre as mudanças climáticas causadas ao
redor do planeta e como deveriam combatê-las, iniciando o processo de
negociação de novas medidas pró-ambientais que reduzissem as emissões de
gases do efeito estufa.
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Dentre as principais metas, destaca-se o limite máximo de aumento de
temperatura de 1,5ºC em relação aos níveis pré-industriais.

Fonte: Blog Viridis

Desse modo, o intuito do acordo consiste em, a cada cinco anos, todos países
participantes apresentarem as medidas que fizeram para reduzir os índices de
emissão de gases do efeito estufa, e apontar seus resultados, podendo inclusive
servir de modelo para demais países que também visam reduzir suas emissões.
Dessa forma, todos saem ganhando com a redução da emissão de gases do
efeito estufa, podendo inclusive se beneficiar dos efeitos positivos que este
acordo traz, promovendo maior qualidade de vida e menores mudanças
climáticas para o planeta.
Um exemplo é o adotado pela Prefeitura de Londres com a adoção do imposto
de circulação para reduzir a emissão de gases poluentes.

2 Etanol de cana-de-açúcar
O biocombustível, de composição C2H6O, chamado de etanol, é um produto
extraído a partir de carboidratos de plantas, sendo o de cana-de-açúcar o de
maior produção no país. Esse possui duas funções de extrema relevância sendo
de diminuir a dependência do petróleo na matriz energética e também auxiliar
nas crises enfrentadas pelo setor açucareiro, já que uma mesma usina pode
fabricar os dois produtos.
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A utilização do etanol como combustível, iniciou-se em 1925 com a criação do
Instituto do Açúcar e do Álcool pelo governo de Getúlio Vargas. Porém, a
utilização desse foi intensificada apenas a partir do ano de 1975, quando o
governo ditatorial brasileiro implantou o Pro-álcool com a intenção de diminuir a
dependência brasileira de petróleo importado.
Já em meados dos anos 80, mesmo com o pro-álcool o etanol possuía elevados
preços, diminuindo assim sua competitividade com combustíveis como a
gasolina e o diesel. E no final do século XX os subsídios foram retirados do
produto fazendo com que os produtores optassem pela produção de açúcar,
este destinado ao mercado interno e para o externo.
E no começo do século XXI, o etanol ganhou forças devido ao desenvolvimento
de carros flex-fuel, estes podendo ser movidos tanto a gasolina quanto a etanol.
Além do desenvolvimento de outras tecnologias que possibilitaram a diminuição
de 70% dos custos de produção.

2.1 Etapas produtivas
Plantio
No Brasil atualmente temos uma enorme quantidade de espécies de cana, cerca
de 500, por isso o primeiro passo para o plantio é a escolha da melhor variedade
para a região, o clima e solo, sempre focando na combinação de resistência e
produtividade. Também são de suma modelo do canavial e o preparo prévio do
solo.
Dai em diante o solo é sulcado, seguido do plantio das mudas junto da aplicação
de fertilizante, então, a terra é colocada por cima. O plantio de preferencia é feito
com o auxílio de máquinas para otimizar o processo.
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Colheita
Com o andamento da colheita, os produtores devem possuir alternativas
disponíveis que possibilitem o contorno de situações que possam prejudicá-los.
Dentre os principais aspectos negativos que podem afetar o desenvolvimento
produtivo e econômico do agricultor estão as adversidades de diversas ordens,
sejam elas climáticas, administrativas e/ou sociais.
O trabalho dos agronomos é de total importância para a eficácia da produção,
uma vez que a colheita deve ser programada de modo que ela ocorra no
momento do pico de maturação da cultura, que é influenciada por diversos
fatores influentes na produção, como região de cultivo, sistema produtivo
adotado, variedade de espécie, dentre outros. O período de produção, por
exemplo, pode ser de 12, 18 meses ou ambos, sendo o fator de maior influência
durante a programação prévia do corte.
As variações climáticas também são cruciais para o planejamento do corte, visto
que certos climas devem predominar em determinadas épocas da safra, além de
que esse fator influencia na possibilidade de se programar as retiradas de
gramínea de áreas que apresentam relevo acidentado ou pontos de possível
alagamento ou umidade excessiva.
Dentre as principais opções de colheita, englobando a retirada, o transporte e a
chegada da matéria-prima nas usinas estão:
O sistema manual, no qual a retirada e o carregamento são realizados,
predominantemente, de forma manual; o sistema semimecanizado, envolvendo,
simultaneamente, a atuação manual durante o corte e a mecânica, para o
carregamento. Já o sistema mecanizado, engloba a utilização de cortadoras de
cana e carretas, possuindo a influência da atividade humana apenas no
planejamento e execução de máquinas, por operadores especializados, sem a
necessidade do emprego de trabalhadores braçais.
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Transformação Industrial
A cana chega à usina de caminhão e é descarregada em esteiras rolantes.
Internamente, a primeira etapa de produção é a lavagem com água ou a seco
para a retirada da palha e da terra. Depois, ela é moída e esmagada por rolos
trituradores.
Após esse processo, 70% da cana viram caldo. Os 30% restantes, chamados de
bagaço, podem ser queimados para gerar energia. Para fazer o biocombustível, o
caldo é purificado, filtrado e centrifugado até virar melaço.
A etapa da fermentação é a mais demorada, durando de 8 a 12 horas. Nessa
fase, o melaço é pré-evaporado e misturado com água até formar uma
substância conhecida como mosto, que em seguida é misturada ao fermento até
que surja o vinho fermentado.
Esse vinho tem 10% de etanol em sua composição, que é separado. Na
destilação, o combustível é separado da água e, por fim, está pronto para ser
comercializado. Vale lembrar que no Brasil há dois tipos de etanol: o hidratado,
que tem água e 96% de graduação alcoólica, e o anidro, que é misturado com a
gasolina e tem cerca de 99% de álcool.
Na etapa de armazenamento, o etanol anidro e hidratado são armazenados em
enormes tanques, até serem levados por caminhões que transportam até as
distribuidoras.
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Os resíduos gerados ao longo da fabricação do etanol também podem ser
utilizados nas indústrias. Resíduos sólidos, como o bagaço, podem ser utilizados
para geração de energia como biomassa. Já o dióxido de carbono (CO2), gerado
no processo de fermentação, pode ser usado na produção de refrigerantes. O
álcool utilizado para produtos como bebidas, cosméticos, solventes, produtos de
limpeza, entre outros, são adquiridos de igual maneira, passando depois por
outros processos que resultam no produto final.
Outros métodos de obtenção de etanol
Somado a fermentação, temos outros processos mais complexos de produção
do etanol, sendo um deles, a hidratação do etileno (um gás incolor que se obtém
no aquecimento da hulha – espécie de carvão mineral), que se baseia na síntese
química entre as moléculas de água (H2), às moléculas de etileno (C2H4),
gerando o etanol (C2H6O). Essa técnica, controlado em laboratório, utiliza ácidos
como catalizadores, como o ácido sulfúrico (H2SO4), ou o ácido fosfórico
(H3PO4), possibilitando que a reação aconteça. Esse método não é tão comum
no Brasil, porém estima-se que cerca de 80% do etanol produzido nos Estados
Unidos são obtidos por hidratação do etileno.
Outra maneira de se gerar o etanol é pela diminuição do acetaldeído (espécie de
composto orgânico de fórmula C2H4O). Também chamado de etanal, o
acetaldeído possui estrutura molecular semelhante ao álcool etílico, sendo
diferente apenas por não possuir hidroxila (HO). Com a ação de um agente
redutor, o acataldeído recebe um íon de hidrogênio (H+) que se liga ao oxigênio
gerando a hidroxila, e por consequência, o etanol. A matéria-prima desse
processo normalmente é o acetileno (gás sem cor de fórmula C2H2), que em
processo de hidratação produz o acetaldeído, que produz o etanol.
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Distribuição
A distribuição é de suma importância na cadeia do etanol, produzido a partir da
cana de açúcar, recolhendo o produto das usinas produtoras. As distribuidoras
armazenam os insumos e organizam logisticamente a rota a rota a ser seguida
até os postos de combustível. Além dos caminhões-tanque, o transporte do
biocombustível pode ser realizado em grandes quantidades para terminais
principais de armazenamento e distribuição via “etanoldutos”.
O objetivo do agente distribuidor consiste em realizar as operações logísticas
com a maior economia possível, evitando pequenas perdas ao longo do trajeto,
gerando mais agilidade até o consumidor final, logo, mais eficiência em toda
cadeia. Quanto mais eficiente for a operação de distribuição do produto, maior
será o diferencial competitivo que o produto terá, gerando assim vantagens
competitivas no mercado, com menores preços para o consumidor final e
margens maiores e melhores para o produtor.

2.2 Benefícios gerados ao meio ambiente
Benefícios gerados por cada etapa produtiva, em relação aos gases do efeito
estufa:
Plantio
De maneira geral, na década de 2010, estimava-se que a agricultura mundial
participava ativamente em 14% das emissões de gases de efeito estufa, além das
alterações do solo natural para o seu manejo, contribuindo para uma emissão
adicional de 17% do total das atividades antropológicas. Atualmente, esse
número aumentou consideravelmente, devido ao crescimento da agricultura e
suas tecnologias, porém novas formas de geração de energia limpa surgiram a
partir de compostos agrícolas e de biomassa.
O plantio da cana para a produção de etanol apresenta diversas vantagens
ambientais, em inúmeros aspectos.
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O cultivo e o crescimento da cana são cruciais para a mitigação dos gases de
efeito estufa, uma vez que eles absorvem a maior parte do dióxido de carbono
produzido durante a produção industrial e o consumo do etanol.
Para se ter uma ideia, para cada mil litros de etanol, produzido e consumido,
aproximadamente 7.650 quilogramas de CO2 são absorvidos durante o
crescimento das plantações de cana, por meio da fotossíntese. Em 2008, por
exemplo, o Brasil atingiu uma produção total de 27 bilhões de litros de etanol de
cana. Através da consumação desse total no modal rodoviário brasileiro, 53
milhões de toneladas de gás carbônico são evitados nas emissões para a
atmosfera.
Evitar a erosão é um dos fatores que mais agregam à proteção do meio no qual
o produto é plantado. Por apresentar uma alta taxa de crescimento, a gramínea,
cultivada em regime adensado, o plantio da cana evita a exposição direta do solo.
Após a colheita mecanizada, os vestígios que são lançados sobre a superfície
também, evitam a fragilidade do solo.
A cana de açúcar é utilizada como principal produto para a produção de etanol e
apresenta diversas vantagens quanto à sustentabilidade se comparada a geração
de energia a partir de combustíveis fósseis, como a redução das emissões de
CO2, eliminação de aditivos a base de chumbo, uso de fertilizantes menos
impactantes ao meio e em menores quantidades, geração de energia elétrica
limpa, redução das emissões de SOx, geração de empregos direta e
indiretamente, entre outras.
Um contraponto que prejudica minimamente a mitigação de gases de efeito
estufa durante o processo de produção de etanol é a emissão desses gases
decorrente da utilização de tratores e colheitadeiras na colheita da cana de
açúcar. Estima-se que, para mil litros de etanol produzido, essas máquinas
emitem um total de 2.961 quilogramas de CO2.
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Colheita
Uma das pautas mais discutidas a respeito do cultivo da cana de açúcar está
relacionada à colheita manual, realizada com maior frequência durante os
primórdios da cultura do produto. Essa forma de colheita das plantações é
realizada a partir da queima, seguida da colheita manual, resultando em uma
forte emissão de gases poluentes, os quais tendem a prejudicar radicalmente o
ar atmosférico da região, ocasionando, além dos problemas contribuintes para o
agravamento do efeito estufa, possíveis problemas respiratórios aos
trabalhadores da colheita e aos habitantes das regiões próximas à plantação da
cana. Dentre os diversos gases emitidos, os que podem acarretar maiores danos
a atmosfera são o monóxido de carbono (CO), o metano (CH4), os derivados de
nitrogênio (N2O, NOx), além da fuligem, altamente prejudicial a diversos seres
vivos.
Visando criticar a colheita da cana a partir da queima, muito recorrente ainda no
interior do Brasil, alguns autores e proprietários de terra defendem a
mecanização nas plantações, com o intuito de diminuir a queima da biomassa e
evitar os problemas relacionados aos gases de efeito estufa (GEEs). “No sistema
de colheita mecanizada sem queima, as folhas, bainhas, ponteiro, além de
quantidade variável de pedaços de colmo são cortados, triturados e lançados
sobre a superfície do solo, formando uma cobertura de resíduo vegetal (mulch)
denominada palha ou palhada” (SOUZA et al., 2005, p. 271).
Como consequência positiva de novas políticas exigentes da alteração da forma
de colheita da cana a partir da queima para a colheita mecanizada, no Estado de
São Paulo registro-se que “as emissões de GEE provenientes das operações da
colheita nos canaviais diminuíram 37,6% nos últimos 20 anos, de 1.015 t
CO2eq/ha em 1990 para 0,633 t CO2eq/ha em 2009 (Capaz et al., 2013). Logo, as
ações governamentais podem ser eficazes para reduzir a queima da palha da
cana de açúcar” (FRANÇA et al., 2014).
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Ademais, com a queima da biomassa, os óxidos de enxofre e nitrogênio lançados
no ar tendem a reagir com a umidade atmosférica, resultando em componentes
ácidos, que mais tarde provocarão as chuvas ácidas, podendo até serem levadas
para regiões distantes da área de plantio da cana, afetando cidades e regiões de
grande concentração populacional.
Um contraponto que prejudica minimamente a mitigação de gases de efeito
estufa durante o processo de produção de etanol é a emissão desses gases
decorrente da utilização de tratores e colheitadeiras na colheita da cana de
açúcar. Estima-se que, para mil litros de etanol produzido, essas máquinas
emitem um total de 2.961 quilogramas de CO2.
Fase Industrial
A fase industrial tem início com o transporte da cana das fazendas
produtoras para as usinas;
Processo de lavagem para a matéria-prima advinda da queima da plantação
é necessário gastando cerca de 8 metros cúbicos de água para cada
tonelada lavada;
Emissões de GEE provenientes da fase industrial representam 2,48% das
emissões totais;
Maioria das usinas geram e utilizam sua própria energia a partir do bagaço
de cana.
Em especial, a maior parte utiliza o bagaço excedente;
Maior significância na emissão de GEEs vem da utilização de produtos
químicos;
São emitidos aproximadamente 50,8 kg CO2 eq/ha na industrialização da
cana;
Estimadas às emissões do transporte de insumos químicos desde os
fornecedores até a usina;
Com base na estimativa de emissões de GEE na industrialização de cana-deaçúcar (50,78 kg CO2eq/ha) e na TAB. 44, a média dessas emissões, incluindo
o transporte de produtos químicos para produção de etanol, foi determinada
em 59,46 kg CO2eq/ha;
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Emissões totais de GEE no transporte de produtos químicos para a
produção de etanol
Veículo

Carga Média
(kg/ha)*

Fator de emissão
(CO2eq/tkm)**

Caminhão 15 t
108,77
Emissões de GEE (kgCO2eq/ha)

0,12

Distância de transporte entre o
fornecedor e a usina (km)
Usina 10

Usina 11

Usina 12

Usina 13

600
15,66

200
5,22

240
6,27

290
7,57

*Carga média dos produtos químicos em usinas autônomas e anexas
** Ecoinvest (IFU/IFEU,2006)
Fonte: GARCIA, Juan Carlos Claros. EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA NA
OBTENÇÃO DO ETANOL DE CANA-DE-AÇÚCAR: UMA AVALIAÇÃO CONSIDERANDO DIFERENTES
CENÁRIOS TECNOLÓGICOS EM MINAS GERAIS. Belo Horizonte, 2011.

Fase de distribuição
As emissões de GEE na fase de distribuição é advinda principalmente pela
utilização de caminhões que usam a combustão do diesel para a geração de
energia.
Produto Final
O Etanol traz inúmeros benefícios não só para o consumidor, mas também para
o meio ambiente. Estudos indicam que entre 2003 e 2020, o uso de etanol evitou
o lançamento de 515 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera, segundo
cálculos da ANP, com base na RenovaCalc. Esse volume é o equivalente às
emissões do Uruguai, Paraguai, Colômbia, Chile, Venezuela e Argentina somados.
Além da redução na emissão de gases poluentes, o etanol possui outros
benefícios, como a sustentabilidade, visto que não agride o meio ambiente já que
é um produto renovável e carbono neutro. A bioeletricidade também favorece o
etanol advindo da cana de açúcar, pois se torna mais uma fonte de energia
renovável, com os substratos da cana, bagaço e palha, sendo queimados e
aquecidos, gerando vapor que é transformado em energia térmica, mecânica, e
depois elétrica.
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Outro ponto de vantagem do Etanol é o seu desempenho com o motor, uma vez
que o etanol não desgasta tanto o motor quanto o uso de gasolina, apesar de a
gasolina ser mais eficiente que o etanol.
Comparativo com os combustíveis fósseis concorrentes
O uso do etanol como fonte de combustível pode trazer diversos benefícios dos
mais diferentes aspectos ao consumidor. Dentre estes benefícios, é possível citar
que o etanol é um combustível renovável, limpo e autossustentável. Segundo a
Agência Internacional de Energia (IEA), o uso de etanol de cana de açúcar pode
reduzir a emissão de gases como dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e
óxido nitroso (NO2), responsáveis pelo efeito estufa, em até 89% se comparado
com outro combustível não renovável como a gasolina.
No que diz respeito aos preços praticados de janeiro a dezembro do último ano
(2020), o óleo diesel teve uma queda de (-3,4%) devido à menor circulação de
pessoas, mas grande fluxo de cargas; a gasolina teve uma queda considerável
em sua produção (-9,4%) e na comercialização (-6,1%) devido à menor circulação
de pessoas, dados que este combustível se destina aos veículos leves; e por fim,
o etanol somou algumas quedas durante o ano também se comparado a 2019,
tanto com o etanol hidratado (-14,6%), quanto com o etanol anidro (-6,1%), pelo
mesmo motivo da rival gasolina.
Em relação à eficiência destes três combustíveis, é fato afirmar que o etanol não
tem o mesmo rendimento da gasolina, pois mesmo que não seja um número
exato, possui cerca de 70% da eficiência da gasolina, e por isso é quase sempre
mais barato que a gasolina, com raras exceções. O diesel possui 35% mais
rendimento que a gasolina, e como consequência, o etanol, se comparado com
o diesel, possui cerca de 52% de eficiência.
Embora o etanol seja menos eficiente, para veículos que não necessitam de
tanta explosão para comportar grandes cargas, o etanol se apresenta como uma
boa opção para veículos de passeio.
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Além de ser um combustível renovável, isto é, que não depende de um recurso
finito, o etanol é um combustível muito mais limpo que estes outros combustíveis
não renováveis, pois sua emissão de gases do efeito estufa é muito menor se
comparado com a gasolina e diesel.
De acordo com o site Novacana:
"[...]dados IEA (Agência Internacional de Energia), a utilização de
etanol produzido através da cana-de-açúcar reduz em média 89%
a emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa – como dióxido
de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (NO2) – se
comparado com a gasolina. O etanol de outras fontes também
contribuem à diminuição do problema, porém em menor escala,
sendo 46% a redução do etanol produzido por beterraba e 31% no
etanol de grãos."
Fonte: Nova Cana, Benefícios em usar etanol, 2012,
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3 Política Nacional dos biocombustíveis
A Política Nacional dos Biocombustíveis começa pelo RenovaBio, instituído pela
Lei nº 13.576 de 2017, e se trata de uma Política Nacional de Biocombustíveis
instituída pelo Governo Federal, que reconhece o papel estratégico dos
biocombustíveis (etanol, biodiesel, biometano, bioquerosene, etc.), e assim,
contribui para a segurança energética, para a previsão no mercado de
combustíveis, na redução na emissão de gases do efeito estufa, na maior
comercialização e uso de biocombustíveis, além de maior progresso no
cumprimento de metas do Brasil no Acordo de Paris. Assim, o uso dos
biocombustíveis viabilizam a oferta de uma fonte de energia cada vez mais
sustentável, segura e competitiva.
Como toda lei, o RenovaBio possui algumas legislações específicas, sendo elas:
Resolução ANP nº 849, de 14 de julho de 2021 - Altera a Resolução
ANP nº 812/2020, com procedimentos a serem adotados durante
as medidas temporárias de enfrentamento decorrentes da Covid19.
Resolução ANP nº 843, de 21 de maio de 2021 - Altera a Resolução
ANP nº 791/2019, para incluir hipótese de redução das metas
prevista no art. 3º da Resolução CNPE nº 8/2020.
Resolução ANP nº 829/2020 - Altera o Anexo II da Resolução ANP
nº 802, de 5 de dezembro de 2019.
Resolução ANP nº 829/2020 - Altera o Anexo II da Resolução ANP
nº 802, de 5 de dezembro de 2019.
Resolução ANP nº 823/2020 - Altera a Resolução ANP nº 812/2020,
com procedimentos a serem adotados durante as medidas
temporárias de enfrentamento decorrentes da Covid-19. Altera
itens da Portaria MME nº 419/2020.
Portaria MME nº 122/2020 - Altera itens da Portaria MME nº
419/2020.
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Portaria MME nº 419/2019 - Estabelece normas referentes à
escrituração, registro, negociação e aposentadoria de Créditos de
Descarbonização.
Resolução ANP nº 802/2019 - Estabelece os procedimentos para
geração de lastro necessário para emissão primária de Créditos de
Descarbonização, de que trata o art. 14 da Lei nº 13.576, de 26 de
dezembro de 2017, e altera a Resolução ANP nº 758, de 23 de
novembro de 2018.
Resolução CNPE nº 15/2019 - Define as metas compulsórias anuais
de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa para
a comercialização de combustíveis.
Decreto nº 9.888/2019 - Dispõe sobre a definição das metas
compulsórias anuais de redução de emissões de gases causadores
do efeito estufa para a comercialização de combustíveis de que
trata a Lei nº 13.576, de 26 de dezembro de 2017, e institui o
Comitê da Política Nacional de Biocombustíveis - Comitê
RenovaBio.
Resolução ANP nº 791/2019 - Dispõe sobre a individualização das
metas compulsórias anuais de redução de emissões de gases
causadores do efeito estufa para a comercialização de
combustíveis, no âmbito da Política Nacional de Biocombustíveis
(RenovaBio).
Resolução ANP nº 758/2018 - Regulamenta a certificação da
produção ou importação eficiente de biocombustíveis de que trata
o art. 18 da Lei nº 13.576, de 26 de dezembro de 2017, e o
credenciamento de firmas inspetoras.
Portaria ANP nº 303/2018 - Constitui o Grupo Técnico RenovaBio
no âmbito da Política Nacional de Biocombustíveis.
Lei nº 13.576/2017- Dispõe sobre a Política Nacional de
Biocombustíveis (RenovaBio) e dá outras providências.
Fonte: Governo do Brasil - Ministério de Minas e Energia - Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Legislação do
Renovabio.
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Os fundamentos do RenovaBio baseiam-se no comportamento sustentável ao
qual o Brasil deseja atingir por meio da geração de energia proveniente dos
biocombustíveis e a sua contribuição para a sustentabilidade em harmonia com
o desenvolvimento e a dinâmica da economia do país. Portanto, dentre os
principais fundamentos do programa estão o reconhecimento da importância da
preservação ambiental, assim como do desenvolvimento e da inclusão
econômica e social, a garantia do abastecimento nacional eficiente de
combustíveis, a agregação de valor à biomassa brasileira, o auxílio à livre
concorrência no mercado de biocombustíveis, a relevância da sua participação
na matriz energética brasileira e o seu papel estratégico para a economia
nacional.

Fonte: Governo do Brasil - Ministério de Minas e Energia - Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Renovabio

Já os princípios são divididos em três. O primeiro é a diminuição das emissões de
gases, incluindo os do efeito estufa, a partir da diminuição do uso de
combustíveis fósseis que são altamente poluentes. O segundo é o princípio do
aumento da previsibilidade do papel dos biocombustíveis, os quais podem trazer
benefícios sustentáveis e econômicos para as empresas, quanto trazer uma
maior segurança para o país do abastecimento energético, o qual ainda é muito
dependente de produtos importados, Já o último diz sobre o aumento da
produção e do consumo de biocombustíveis no Brasil, assim podendo garantir
um livre mercado que possa garantir bons preços, produtos de qualidade e uma
maior oferta desses para os consumidores finais.

Agrocare | FEA-RP/USP | Av. Bandeirantes, 3900 - Ribeirão Preto/SP

37
Já quando tratamos das expectativas governamentais, o RenovaBio teve como
objetivo ampliar o leque de combustíveis, aumentando a participação dos
combustíveis renováveis junto com o crescimento do mercado. A ideia é a
coexistência do biocombustível com os combustíveis fósseis, ocorrendo a
substituição permanente apenas no futuro. Além disso, um dos objetivos do
RenovaBio é transformar os biocombustíveis um bem público, no qual o Estado
por meio de mecanismos de mercado incentiva a produção e consumo, sem a
necessidade de subsídios governamentais.

4. Certificações
4.1 Principais empresas certificadoras
Green Domus: A Green Domus foi a primeira empresa certificadora credenciada
no programa de certificação de biocombustíveis RenovaBio. Ela é uma
organização brasileira que realiza serviços de consultoria, asseguração e
capacitação para a sustentabilidade e a gestão do clima. O seu foco de operação
é baseado na agenda de sustentabilidade e ESG (environmental, social and
governance), com atuação no planejamento operacional e estratégico para que
diversas empresas possam se adequar às normas de sustentabilidade.
A instituição também possui outros destaques em sua história, tais como o 8º
projeto de carbono aprovado pela ONU, primeira instituição autorizada pelo
CGCRE-INMETRO para verificação de inventário GEE, parceira acreditada do CDP,
além de ser a primeira empresa do Brasil a ser autorizada pelo California Air
Resources Board para prestar serviços acreditados de asseguração no Low
Carbon Fuel Standard.
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SGS: Fundada em 1878 na Suíça, inicialmente como uma empresa de inspeção
agrícola, a empresa certificadora SGS é, atualmente, a líder mundial em inspeção,
verificação, testes e certificação para reduzir riscos. Ela tem como foco aprimorar
processos e operar de maneira mais sustentável, prometendo soluções
empresariais especializadas que visam aumentar a qualidade, segurança e
produtividade, além da redução de riscos. Hoje, a organização conta com cerca
de 2.600 laboratórios e escritórios espalhados pelo planeta, ocupados por mais
de 93.000 funcionários.

Fonte: Site Institucional da SGS

Benri: O Benri (Biomass Energy Research Institute), instalado no Parque
Tecnológico de Piracicaba - SP, é o primeiro sistema de classificação por rating
independente de unidades produtoras de cana de açúcar e seus derivados no
mundo e, um grande centro de serviços voltados para o sucroenergético que se
configura em um mecanismo de assistência à gestão e às decisões de risco e
investimento. Dentre os objetivos do Benri, cabe destacar a pesquisa e a
inovação tecnológica para o setor sucroenergético, bem como proporcionar para
as empresas uma avaliação técnica, a qual gera conhecimento e valor.

Fonte: Site Institucional da Benri

Agrocare | FEA-RP/USP | Av. Bandeirantes, 3900 - Ribeirão Preto/SP

39
4.2. Passos para o credenciamento das empresas certificadoras
Para obter o credenciamento para a Certificação da Produção ou Importação
Eficiente de Biocombustíveis, realizado pela ANP, as firmas inspetoras precisam
seguir os requisitos da Resolução ANP n° 758, de 23 de novembro de 2018.
Nessa resolução é exposto às exigências para a concessão, a manutenção, a
suspensão e o cancelamento do credenciamento. A SBQ (Superintendência de
Biocombustíveis e Qualidade de Produtos), no âmbito da Coordenação de Gestão
do RenovaBio (CGR), irá avaliar as solicitações peticionadas por meio eletrônico.
Em suma, para realizar o credenciamento é efetuado: o requerimento da parte
que está interessada; a cópia dos atos constitutivos; a identificação, junto à ANP,
de representante legal; uma declaração descrevendo as atividades da empresa
certificadora; a definição de responsabilidades e estrutura hierárquica da
requerente; a acreditação a no mínimo três anos como OIA, OCP ou OVV; o
protocolo de certificação e o plano de auditoria da rota por produto.

4.3. Protocolo de certificação
O programa Renovabio tem como mecanismo principal o estabelecimento de
metas para a descarbonização no setor de combustíveis, as quais são
determinadas anualmente. Essas metas nacionais são desdobradas em metas
individuais para cada distribuidor de combustível, de acordo com a sua
participação no mercado. Com isso, os produtores e os importadores que tem o
intuito de aderir ao Renovabio devem contratar uma das empresas certificadoras,
autenticadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP) e, uma vez realizada a certificação, a qual tem duração de 3 anos, os
agentes do mercado nacional do setor podem iniciar o processo de emissão de
seus Créditos de Descarbonização (CBIO). Para isso, as principais exigências
relativas à certificação de produtores e importadores de biocombustíveis estão
contidas no Capítulo VI da RESOLUÇÃO Nº 758, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018,
apresentada abaixo:
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“CAPÍTULO VI - DA CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO OU
IMPORTAÇÃO EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS E DA EMISSÃO DO
CERTIFICADO DA PRODUÇÃO EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS:
Art. 28. Para a emissão do Certificado da Produção Eficiente de
Biocombustíveis, o produtor ou importador de biocombustível
deve:
I - contratar firma inspetora credenciada na ANP para realização
da Certificação de Biocombustível, da validação da Nota de
Eficiência Energético-Ambiental e do cálculo da fração do volume
de biocombustível elegível;
II - permitir o acesso da firma inspetora a todas as informações
necessárias à condução e à conclusão do processo de certificação
contratado;
III - calcular sua Nota de Eficiência Energético-Ambiental utilizando
a RenovaCalc, em formato disponível no sítio eletrônico da ANP;
IV - calcular a fração do volume de biocombustível elegível,
baseado em sistema de registros documentais, considerando a
biomassa energética elegível, de forma a atender aos requisitos
dos arts. 23 a 27;
V - arquivar todos os documentos comprobatórios das
informações necessárias para o cálculo da Nota de Eficiência
Energético-Ambiental e da fração do volume de biocombustível
elegível pelo período mínimo de cinco anos; e
VI - monitorar e registrar anualmente as informações inseridas e
os resultados que deram origem à Nota de Eficiência EnergéticoAmbiental e ao cálculo da fração do volume de biocombustível
elegível.
§ 1º Para a fase agrícola, o produtor ou importador de
biocombustível pode optar pelo preenchimento da RenovaCalc
utilizando o perfil específico ou o perfil padrão para cada produtor
de biomassa.
§ 2º A primeira emissão do Certificado da Produção Eficiente de
Biocombustíveis deve ser feita com base nos dados do ano civil
anterior.
§ 3º A partir da emissão do segundo Certificado da Produção
Eficiente de Biocombustíveis, devem ser utilizados os dados de
média móvel dos três anos anteriores.
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§ 4º É obrigatória a renovação do Certificado da Produção
Eficiente de Biocombustíveis quando o monitoramento e o registro
indicados no inciso VI identifiquem decréscimo superior a 10%
(dez por cento) em relação aos resultados contidos na Nota de
Eficiência Energético-Ambiental vigente ou no cálculo da fração do
volume de biocombustível elegível indicado no inciso IV.
Art. 29. Será aplicado bônus de até 20% (vinte por cento) sobre a
Nota de Eficiência Energético-Ambiental quando houver
comprovação de emissão negativa de gases causadores do efeito
estufa no ciclo de vida do biocombustível em relação ao seu
substituto de origem fóssil.
Parágrafo único. A solicitação do emissor primário será analisada
pelo Grupo Técnico RenovaBio, instituído pela Portaria ANP nº 303,
de 2 de agosto de 2018.
Art. 30. Para realizar a Certificação de Biocombustíveis e emitir o
Certificado da Produção Eficiente de Biocombustíveis, a firma
inspetora deve:
I - verificar e validar os documentos necessários para comprovação
da veracidade das informações necessárias para cálculo da Nota
de Eficiência Energético-Ambiental;
II - vistoriar a instalação do produtor de biocombustível;
III - realizar inspeções por meio de análise de registros contábeis,
sistemas e controles gerenciais de estoque ou nota fiscal;
IV - verificar e validar o cálculo da fração do volume de
biocombustível elegível realizado pelo produtor ou importador de
biocombustível, bem como o atendimento aos critérios de
elegibilidade;
V - dar ampla divulgação do processo de certificação em seu sítio
eletrônico;
VI - realizar consulta pública acerca da proposta de certificação
pelo prazo mínimo de trinta dias; e
VII - atender aos procedimentos de certificação descritos em
informe técnico disponibilizado no sítio eletrônico da ANP.
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§ 1º Para fins de comprovação e verificação do disposto no inciso
IV, a ANP disponibilizará, em seu sítio eletrônico, informes técnicos
contendo os procedimentos a serem realizados, o detalhamento
do cálculo da fração do volume de biocombustível elegível por rota
de produção, bem como os critérios para identificação de
vegetação nativa, com fins de mapeamento do uso da terra.
§ 2º A ANP deve ser comunicada previamente à realização de todas
as consultas públicas sobre a certificação da produção ou
importação eficiente de biocombustíveis.
§ 3º A consulta pública de que trata o inciso VI do caput deve
preceder a emissão ou a renovação do Certificado da Produção
Eficiente de Biocombustíveis.
§ 4º A firma inspetora deve disponibilizar os seguintes documentos
durante a consulta pública de que trata o inciso VI do caput:
I - dados preenchidos pelo produtor ou importador de
biocombustível na RenovaCalc e validados pela firma inspetora;
II - proposta de Certificado da Produção Eficiente de
Biocombustível com indicação expressa da Nota de Eficiência
Energético Ambiental e da fração do volume de biocombustível
elegível, conforme modelo disponível no sítio eletrônico da ANP; e
III - relatório parcial sobre o processo de certificação.
§ 5º Todas as sugestões e comentários apresentados durante a
consulta pública de que trata o inciso VI do caput devem ser
avaliados pela firma inspetora, com incorporação ao processo
daqueles que forem pertinentes e com recusa motivada dos
demais.
Art. 31. Concluída a validação da Nota de Eficiência EnergéticoAmbiental, a firma inspetora deve enviar para a ANP:
I - relatório da auditorias in loco realizada acompanhado da lista de
presença diária com as assinaturas dos participantes e atas de
reunião firmadas pela equipe de auditoria;
II - relatório da consulta pública de validação da Nota de Eficiência
Energético-Ambiental e da fração do volume de biocombustível
elegível, contendo indicação de todas as sugestões e comentários
apresentados, com incorporação daqueles que forem pertinentes
e com recusa motivada dos demais; e
II - suspensão:
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a) a pedido do produtor ou importador de biocombustível
certificado, a qualquer tempo;
b) por determinação da ANP, quando houver indícios de alteração
nos parâmetros que geraram a Nota de Eficiência EnergéticoAmbiental ou no cálculo da fração do volume de biocombustível;
ou
c) quando houver indícios de fraude no processo de obtenção do
Certificado da Produção Eficiente de Biocombustíveis.
III - cancelamento:
a) a pedido do produtor ou importador de biocombustível
certificado, a qualquer tempo;
b) nos casos em que a autorização para o exercício da atividade
exercida pelo produtor ou importador de biocombustível for
cancelada ou revogada pela ANP; ou
c) em casos de comprovação de fraude no processo de obtenção
do Certificado da Produção Eficiente de Biocombustíveis.
Parágrafo único. Durante o período de suspensão ou após o
cancelamento do Certificado da Produção Eficiente de
Biocombustíveis, a quantidade de biocombustível produzido,
importado, comercializado, negociado, despachado ou entregue
não poderá embasar a emissão de Créditos de Descarbonização.
Fonte: Governo do Brasil - Imprensa Nacional - RESOLUÇÃO Nº 758, DE
23 DE NOVEMBRO DE 2018

4.4 Dados gerais
No ano de 2020, o RenovaBio apresentava um total de 293 usinas certificadas,
com 42,32% delas instaladas no estado de São Paulo. Em Goiás havia 12,63% e
Minas Gerais 9,56%. A Rota E1GC de cana-de-açúcar possuía um total de 250
certificações sendo, dessa forma, a maior rota usada no programa. Além disso,
71,64% é o total das usinas certificadas que possuem autorização para exercer a
produção de biocombustíveis.
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Caso seja somado, também, as que estão em processo de certificação, o total é
de 76,04%. Vale destacar que, mesmo as usinas que estão em processo de
certificação representarem aproximadamente 5% das usinas que são autorizadas
a produzir biocombustíveis, muitas manifestam pendências nesse processo.
Dentre as pendências, as mais frequentes são: certificados de produção com
dados incorretos, carência ou erros em documentações obrigatórias, erro no
cadastro de documentos e volume elegível alterado após CP.
Processos Certificados por Biocombustível:

Biodiesel
10%

Etanol Hidratado
29.8%

Etanol Anidro e Hidratado
59.2%

Fonte: Autoral

5 RenovaCalc
5.1 Métodos, fontes de dados e premissas
Abordagem:
Atribucional
Escopo:
“do poço à roda”
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Unidade Funcional:
MJ de combustível
Tratamento de coprodutos:
Alocação em base energética
Resíduos:
Estes não possuem carga ambiental. Na ACV, somente as emissões processadas
após a geração destes resíduos são consideradas, tal como nas etapas de
recolhimento e transporte. Desta maneira, os resíduos considerados pelo
programa são:
Cascas de arroz, de café, de noz, e similares; resíduos de culturas agrícolas e
florestais: palha de trigo, cana-de-açúcar, de sorgo e de milho; sabugo de
milho; cascas, agulhas, aparas florestais, copas de árvores, folhas, tocos,
ramos e serragem provenientes de florestas plantadas.
Bagaço de cana-de-açúcar e sorgo; borras; glicerina bruta; gordura animal;
óleo de fritura usado; resíduos de processamento: vinhaça e outros efluentes
agroindustriais; torta de filtro, cinzas e fuligem; outros resíduos de origem
animal;
Outros: dejetos animais; biogás de aterro sanitário; lodo de estação de
tratamento de efluentes;
Fonte de dados dos processos à montante do processo agrícola:
Estes dados derivam da base de ecoinvent v.3.1 (WERNET et al., 2016). Optou-se
pelo uso de inventários processamento e produção para o Brasil (BR), globais
(GLO) e, na ausência destes, empregou-se os inventários ‘RoW.
Fonte de dados de distribuição do biocombustível:
Uso de dados estatísticos oficiais e setoriais.
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Fonte de dados de uso do biocombustível:
Uso de dados de mecanismos de estimativa de GEEs para fontes intersetoriais
(FGV, 2017).
Fatores de caraterização:
GWP100, de acordo com o AR5 do IPCC (2014): CH4 biogênico = 28; CH4 fóssil =
30; CO2 = 1 e N2O = 265
Ferramenta de cálculo:
RenovaCalc
“GLO“ significa ‘global’ e simboliza a geografia dos conjuntos de dados utilizados
equivalentes a uma média válida para todos os países do globo.
“RoW” significa “Rest of the World” e é emitido como uma cópia do conjunto de
dados GLO, porém admite as incertezas ajustadas.

5.2 Estrutura da RenovaCalc
A RenovaCalc é a ferramenta que contabiliza a intensidade de carbono de um
biocombustível (medido em g CO2 eq./MJ), e a compara com a de um
combustível fóssil concorrente. A ferramenta conta com um conjunto de
planilhas no Excel que possui estrutura de cálculo e banco de dados específicos
para cada biocombustível. Logo, é feita uma solicitação de dados gerais de
identificação da Unidade Produtora, dados do processo produtivo e informações
acerca do cumprimento dos critérios do programa, divididos em:
Fase agrícola
Fase industrial
Fase de distribuição
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A partir das informações da fase agrícola e industrial fornecidas pelos produtores
dos combustíveis, a ferramenta pode contabilizar o volume das emissões,
reproduzindo o índice de intensidade de carbono de determinado
biocombustível, e depois, se subtrai do índice do combustível fóssil concorrente.
Logo, é alcançada a nota de eficiência energético-ambiental do biocombustível.

5.3 Parâmetros da fase agrícola
Na fase agrícola, é de responsabilidade da produtora contribuir para o
fornecimento de dados de sua produção e de seus fornecedores nos locais
específicos de fornecimento de dados referentes à própria produção da usina e
de seus fornecedores. Por meio da RenovaCalc, é possível obter a média
ponderada destes dados se utilizado o critério de volume de produção de
biomassa como parâmetro.
A calculadora possui dois tipos de parâmetros possíveis a serem preenchidos: o
“perfil de produção específico” que tem como finalidade relatar dados primários
do processo produtivo da usina e seus fornecedores; enquanto o “perfil de
produção padrão” relata o nível tecnológico médio nacional com dados do setor
como um todo, abrangendo mais de uma unidade produtiva, onde todos os
fornecedores estão sujeitos à mesma unidade penalizadora.
É importante destacar que as penalizações aplicadas às produtoras visam
incentivar o uso do preenchimento da opção de “perfil de produção específico”.
Logo, a opção de preenchimento do "perfil de produção padrão” é conveniente
quando o processo de produção agrícola ainda não é conhecido como um todo.
A partir da fase industrial, não é possível preencher a opção padrão de
preenchimento, pois desta fase em diante é exigido que as usinas produtoras
forneçam dados referentes ao processo industrial utilizado para sua produção
de biocombustíveis.
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Fonte: Capturas de tela da RenovaCalq - Planilhas RenovaCalc
RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_aberta.xlsm - RENOVACALC_E1GC

V.7

Aberta

-
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Fonte: Capturas de tela da RenovaCalq - Planilhas RenovaCalc
RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_aberta.xlsm - RENOVACALC_E1GC

V.7

Aberta

-
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Fonte: Capturas de tela da RenovaCalq - Planilhas
RenovaCalc_E1G_Produtores_cana
(v.7)_aberta.xlsm
DADOS_AGRICOLAS_PADRAO

RenovaCalc V.7 Aberta RENOVACALC_E1GC
e

5.4 Parâmetros da fase industrial e fase de distribuição
Referente à fase industrial das companhias para o RenovaCalc, sempre são
solicitadas informações primárias relacionadas ao processo produtivo industrial
dos biocombustíveis, porém, não há uma “fórmula” geral ou um parâmetro prédefinido para a fase industrial como um todo. Mas de modo geral, os requisitos e
atributos analisados englobam, mais especificamente, a quantidade de cana
processada, assim como a de palha, o rendimento de etanol anidro e o de
hidratado, o rendimento de açúcar, a energia elétrica comercializada, o bagaço
comercializado, o consumo de biocombustíveis próprios e de adquiridos de
terceiros.
Já referente à fase de distribuição, a informação exigida na RenovaCalc para
todas as rotas será a mesma, por isso uma distância média de distribuição foi
estabelecida, sendo a mesma distância para todos os sistemas logísticos
(rodoviário, ferroviário, dutoviário e marítimo), ligando a usina até o consumidor
final.
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6 CBIOs
O crédito de descarbonização, também conhecido como CBIO, é um ativo
financeiro emitido por produtores ou importadores e possui negociação na bolsa
de valores brasileira (B3). Esse é resultado da Política Nacional de
Biocombustíveis, responsável por dar efetividade ao programa. No entanto, esse
ativo não tem importância apenas para o setor de combustíveis, pois contribui
para a expansão dos combustíveis agrícolas e também é uma oportunidade de
diminuir os impactos ambientais gerados pela emissão de gases do efeito estufa
para atmosfera. Cada CBIO corresponde a 1 tonelada de emissão de CO2
evitada, correspondendo a captura de carbono de 7 árvores.
6.1 Atuação da Bolsa de Valores Brasileira - B3
A bolsa de valores brasileira é o local onde ocorrem as operações de compra e
venda dos CBIOs, nela ocorre os registros de emissões, negociações e
aposentadoria do ativo. Essa tem um papel fundamental para colocar o
funcionamento do RenovaBio em prática. Para que esse processo aconteça é
necessário que a importadora ou produtora de biocombustíveis tenha uma
instituição financeira ou banco que faça o registro do CBIO na bolsa de valores.
Esse registro deve ser feito em até 60 dias corridos após a emissão da nota fiscal
da compra e venda de biocombustíveis.
O processo de emissão de CBIOs é feito pelo escriturador, que deve solicitar o
registro do ativo na registradora, esse recebe o código do CBIO, e até 2 dias úteis
após o recebimento deve solicitar o registro. Após esse processo a ANP envia
pelo sistema de lastro um alerta automático para quando o pré-CBIO estiver
disponível para sua escrituração. As informações deste devem ser enviadas para
ANP por quem os emitiu, sempre dentro do prazo estipulado pela agência.
Assim, o escriturador recebe um número de controle que deve ser incluído em
sua base de dados junto do código fornecido pela registradora.
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Dessa forma, após todo o processo o escriturador pode criar uma oferta de
venda primária no local de negociação, de acordo com todas prerrogativas
exigidas pelo emissor para a negociação. Se não houver uma integração
automática com a plataforma de negociação, o escritor deverá controlar e incluir
as ofertas, mas também pode terceirizar essas atividades. Já a manutenção, a
entidade financeira ou banco o qual fez o registro tem que disponibilizar em D +
1 todas informações sobre aquele que detém o CBIO e conciliar a cada dia os
dados das bases.

6.2 Tributação e Aposentadoria do Crédito de Descarbonização
As operações com Ativo Financeiro CBIO, são tributadas obedecendo uma
alíquota de 15% sobre as receitas de pessoas jurídicas e de pessoas físicas. A
cada ano o intermediário ou quem faz a custódia do ativo deve enviar todos os
rendimentos obtidos por quem possui o CBIO, esses dados devem ser referentes
ao ano anterior.
Já a aposentadoria do CBIO é feita pela parte que deve comprar
compulsoriamente os ativos ou pode ser feita por quem não possui essa
obrigação de compra. Esse pedido deve ser feito pelo custodiante da operação,
que após o pedido do de aposentadoria pelo titular informa o escriturador, o
qual informa a ANP passando o número de controle do CBIO e também a
quantidade a ser aposentada. Esse custodiante tem a obrigação de bloquear a
quantidade de ativos, impedindo que aconteçam negociações com esse.

6.3 Critérios a serem observados nos contratos
Um contrato de escrituração de CBIO possui alguns requisitos a serem seguidos
nesse processo, desde esclarecer a possibilidade da contratação de um terceiro
em ambiente de bolsa. Há 11 passos mínimos a serem seguidos, que incluem a
apresentação de todos serviços a serem prestados pelo escriturador, o valor que
será cobrado, as condições de negociação primária, a definição de um prazo de
renúncia para o encerramento dos serviços, as responsabilidades do
escriturador e até o caso de rompimento contratual que deve seguir as
exigências da Portaria MME 419.
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6.4 Como ciclo de vida de um CBIO funciona

1 - Emissor Credenciado

2 - ANP

3 - Emissor Credenciado

Solicitação por parte do
produtor de
biocombustíveis à ANP
para a emissão de
CBIOs

Lastros são
analisados e a
autorização da
emissão do CBIO
é feita

Contato entre
emissor e
escriturador para
emissão do CBIO

5 - Escriturador

4 - Escriturador

6 - Escriturador

Resgistro das
informações do
ativo financeiro

7 - Bolsa de valores (B3)

Código de
identificação do CBIO é
colocado no sistema

Informações
são imputadas
na bolsa de
valores

8 - Negociação

CBIOs disponíveis
para negociação

CBIO emitido pela
escrituração e início de
registro na bolsa de
valores

9 - Escriturador

A partir das
negociações os PUs
são informados

Fonte: B3 - CRÉDITO DE DESCARBONIZAÇÃO (CBIO)
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12 - Representando
do comprador

11 - Bolsa de valores
(B3)

10 - Representante do
comprador

Troca do ativo de
posição de acordo
com o pagamento

Confirmação da
operação feita pelo
escriturador

14 - Escriturador

15 - Bolsa de valores

Obtém controle das
quantidades que
foram escrituradas

Os CBIOs são
aposentados e as
posições dos
compradores são
retiradas

Aposentadoria
é feita pelo
comprador

13 - Bolsa de valores (B3)

Solicitação de
duplo-comando
após identificação
da custódia

Fonte: B3 - CRÉDITO DE DESCARBONIZAÇÃO (CBIO)
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