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SUMÁRIO EXECUTIVO
O presente trabalho objetiva estudar as possíveis interfaces entre incentivos positivos e programas de
relato de emissões de GEE, também referidos, ao longo do estudo, como sistemas de MRV
(Monitoramento, Relato e Verificação) 1. Em específico, busca-se entender de que forma esses programas
podem ser empregados em avaliações de desempenho de ações que, por meio de incentivos concedidos,
visam obter uma redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE). Dois tipos de incentivos positivos
são abordados: incentivos tributários (isenções, reduções de alíquotas, créditos presumidos etc.) e
incentivos creditícios (centrados no financiamento público).

A análise sobre incentivos tributários abrange, especificamente, os seguintes tributos federais: Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), Cide-Combustíveis e Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR). Foco é dado à função extrafiscal dos tributos, já que permite o atingimento de finalidades não
arrecadatórias, podendo induzir comportamentos compatíveis com uma economia de baixa emissão de
GEE. A análise sobre incentivos creditícios tem sua atenção voltada para os mecanismos de financiamento
administrados por instituições financeiras públicas, com especial atenção para a atuação do BNDES.

A pesquisa aborda, separadamente, três importantes setores da economia brasileira: energia, indústria e
agropecuária. Tal abordagem faz sentido, ao observar a incidência nos três tributos analisados:
combustíveis (Cide), produtos industrializados (IPI) e propriedades rurais (ITR). Além disso, por meio das
mais recentes estimativas de emissões de GEE no Brasil (MCTI, 2013), é possível notar uma mudança no
perfil das emissões brasileiras, que apontam um crescimento da participação da energia, dos processos
industriais e da agropecuária no total de emissões do País.

A partir de abordagem setorial, o trabalho estrutura análises levando em conta critérios que destacam as
atividades que abrangem grande parcela das emissões relativas ao respectivo setor. Combinado com isso,
importante quesito de análise consiste na identificação de oportunidades de mitigação de GEE dentro de
cada atividade, bem como a identificação de métodos de MRV para cada uma delas. Desse modo, o
trabalho concentra esforços para analisar as atividades com: (1) maiores percentuais de emissões dentro
de seus setores, (2) existência de oportunidades de mitigação e (3) estágio de maturidade de MRV.

Feito isso, o trabalho analisa diferentes opções de MRV e suas possíveis interfaces com incentivos
positivos, especificamente no que tange às estruturas e ao funcionamento da Cide-Combustíveis, IPI e ITR.
No mesmo sentido, também foram analisadas possíveis abordagens de programas de relato de emissões

1

Para fins do presente relatório os termos “programas de relato de emissões” e MRV são utilizados indistintamente,

sendo que tais programas podem ser mandatórios ou voluntários.
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para incentivos creditícios, estes voltados principalmente para as linhas de crédito disponibilizadas pelo
BNDES.

Discussões acerca da aplicação de incentivos positivos (tributários ou creditícios) para impulsionar uma
economia de baixo carbono giram não só em torno do próprio desenho do incentivo, mas abarcam também
questões relacionadas a instrumentos empregados para comprovação de resultados obtidos. Nesse
sentido, a utilização de programas de relato de emissões assume relevância central, pois fortalece a
integridade ambiental e a eficácia dos incentivos aplicados.

Um sistema de MRV abrange o conjunto de processos por meio do qual informação factual sobre emissões
de GEE é coletada, fornecida e avaliada. Atividades de MRV consistem na quantificação das emissões
através de mensurações ou estimativas (monitoramento), a apresentação e transmissão de dados
monitorados (relato) e a avaliação da qualidade e da confiabilidade de dados relatados (verificação).

Tais características fazem com que sistemas de MRV possam ser utilizados para avaliar a efetividade de
políticas de redução de emissão de GEE. Sua implantação envolve uma infraestrutura operacional que deve
buscar: (1) a credibilidade sobre a aplicação das políticas e dos recursos públicos perante a sociedade; (2)
a consistência metodológica das emissões relatadas no programa pelas diferentes organizações dos
setores envolvidos; e (3) a transparência e capacidade de verificação de dados e informações, ao mesmo
tempo que assegura a confidencialidade dos mesmos, quando necessário. O MRV emerge, portanto, como
instrumento de monitoramento de políticas de mitigação de emissões relacionadas a incentivos econômicos,
possibilitando direcionar recursos financeiros com maior precisão e eficácia.
O presente relatório emprega os termos “MRV” e “programas de relato de emissões” para designar o
conjunto de atividades que permitem a agentes econômicos fornecer informação factual (passível de
verificação por parte independente) sobre suas emissões a um órgão responsável, sob os mesmos métodos
de contabilização e, quando possível, de quantificação. Entretanto considera diversas possibilidades quanto
à definição de responsáveis pelo monitoramento, pelo relato das emissões, permitindo a contabilização de
emissões em diferentes níveis organizacionais, sendo igualmente flexível quanto à abrangência das
emissões. Esta poderá ser definida de acordo com os limites operacionais de instalações ou, ainda,
transcender fronteiras organizacionais para permitir a contabilização de emissões ao longo da cadeia
produtiva de um determinado produto.

Em termos da abrangência de sistemas de MRV (tipos de GEE monitorados, fontes emissoras incluídas,
atividades ou setores abrangidos etc.), é importante fazer distinção entre emissões diretas e indiretas.
Devido à possível complexidade no levantamento de dados necessários à quantificação das emissões,
grande parte dos sistemas de MRV concentra-se em emissões diretas, isto é, aquelas controladas
diretamente pela entidade.
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Entretanto, para determinados setores, observa-se que a pulverização dos agentes econômicos pode tornar
os custos de monitoramento demasiadamente altos. Nesses casos, a fim de minimizar os custos de
transação, é possível atribuir a um ponto na cadeia produtiva (“agente integrador”), à montante ou à jusante
do empreendimento (onde as emissões diretas ocorrem), a responsabilidade pelo MRV de emissões
indiretas. As emissões indiretas podem ser classificadas como emissões indiretas de produtos comprados e
emissões indiretas de uso dos produtos vendidos.

A consideração de emissões indiretas, seja de fornecedores de matérias-primas, seja do funcionamento do
produto, permite caminhar em direção a uma abordagem de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV). A ACV é
uma ferramenta que busca identificar todos os potenciais impactos ambientais advindos das atividades
humanas, desde a obtenção de matéria-prima até a disposição final de um produto, com o objetivo de
minimizá-los (GVces, 2014a). Entretanto, a ferramenta pode ser aplicada a categorias específicas de
impacto ambiental, por exemplo as emissões de GEE.

Setor energético

A maior fonte de emissões do setor energético está relacionada à queima de combustíveis no setor dos
transportes, e grande parte das emissões dentro deste setor é do transporte rodoviário. O objetivo do
estudo é analisar a Cide-Combustíveis como uma opção de incentivo positivo direcionada para a redução
das emissões de GEE do segmento de transporte rodoviário.

Assim, foram priorizadas as emissões originadas da queima de combustíveis tributados por meio da CideCombustíveis, considerando-se que tais fontes energéticas são responsáveis por quase 100% das
emissões do transporte rodoviário no País (MCTI, 2013); (SEEG, 2014). Destacam-se ainda as emissões
que decorrem do uso de combustíveis fósseis, principalmente a gasolina (para automóveis) e o diesel (para
caminhões e ônibus). Esse perfil de emissões justifica abordagens centradas em estratégias de redução de
emissão que buscam incentivar alternativas de baixo carbono para o uso de gasolina e diesel no transporte
rodoviário.

A Cide-Combustíveis, por possuir importantes características extrafiscais, pode ser empregada como um
dos componentes de estratégias de redução de emissão no setor dos transportes. Existe correlação entre
as reduções das alíquotas da Cide (as alíquotas da Cide foram reduzidas a zero em 2012) e o crescimento
do consumo de combustíveis (IPAM, 2013). Assim, a Cide pode ser considerada um importante indutor de
mudanças de comportamento de agentes econômicos e, portanto, pode ser ajustada para fins ambientais.

Levando em consideração que as alíquotas da Cide podem ser definidas com base em um conjunto de
critérios, é possível adotar alíquotas distintas por combustível, utilizando como um dos critérios a emissão
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de GEE. Ressalta-se que o art. 177 da CF estipula a possibilidade de diferenciar alíquotas por produto ou
uso, o que pode ser realizado por meio de decreto 2.

As alíquotas da Cide podem ser ajustadas conforme a intensidade carbônica dos combustíveis líquidos
sobre os quais incide o tributo, com base numa ACV. Uma ACV, diferentemente de uma abordagem que
considera somente as emissões durante a queima do combustível, abrange o total de emissões que
resultam do uso da fonte energética. Sendo assim, é possível obter um valor mais próximo das emissões
reais do combustível e, portanto, proporcionar uma tomada de decisão mais acurada e embasada. Isto é
relevante principalmente em relação a biocombustíveis, pois o total de emissões dessas fontes de energia
pode ser significativo quando se levam em consideração, entre outros aspectos, as emissões que decorrem
de mudanças no uso da terra (Farrell & Sperling, 2007).
Valores de intensidade carbônica podem ser definidos para “rotas de produção” padrão dos combustíveis
produzidos no País e combustíveis importados, a exemplo de iniciativas internacionais na Califórnia e na
União Europeia, entre outras. Pode-se fazer uso de ferramentas de avaliação de ciclo de vida já existentes,
adaptadas (caso necessário) para a realidade brasileira. É possível estabelecer uma Tabela Nacional de
Intensidade Carbônica para Combustíveis Automotivos, que serviria como base para definir as alíquotas da
Cide. Nesse cenário, contribuintes da Cide precisariam demonstrar que seus produtos se encaixam numa
determinada rota de produção incluída na tabela para a definição da respectiva alíquota.

A Cide tem como fato gerador o ato da comercialização ou importação e, sendo assim, sujeitos passivos
(contribuintes da Cide) deveriam monitorar e relatar informações sobre os produtos por eles comercializados
ou importados3. Dados monitorados e relatados serviriam para o produtor ou importador demonstrar que
seu produto foi fabricado por meio de uma das rotas de produção incluídas na Tabela Nacional de
Intensidade Carbônica para Combustíveis Automotivos.

O relato de informações poderia ser feito por meio de plataforma on-line já existente, para aproveitamento
de uma estrutura de governança já constituída. Isso maximiza o uso de estruturas já estabelecidas, em
termos de tecnologia de informação, capacidade técnica dos profissionais envolvidos, arranjos institucionais
e embasamento legal. Nesse contexto, destaca-se o Sistema de Informações de Movimentação de
Produtos (Simp), da ANP, que já recebe informações sobre combustíveis automotivos.

O relato de informação sobre intensidade carbônica pode ser feito de forma voluntária. Nesse cenário, as
alíquotas da Cide seriam reinstituídas com base na Tabela Nacional de Intensidade Carbônica para

2
3

Com base no parágrafo 4 do art. 177 da CF e, portanto, não necessita de alterações na Lei nº 10.336/2001.
Tais como: volume de combustível comercializado ou importado num determinado período, rotas de produção

adotadas, insumos utilizados, datas das transações, compradores, meios de transporte empregados etc.
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Combustíveis Automotivos. Contribuintes que optarem por relatar informação sobre emissão de GEE teriam
suas alíquotas ajustadas com base na intensidade carbônica dos combustíveis que comercializarem. Além
disso, tais contribuintes podem receber um desconto sobre a alíquota a ser paga. Esta abordagem
estimulará agentes econômicos a monitorar e relatar as emissões de GEE que decorrem da produção e uso
de seus produtos. Contribuintes que optarem por não relatar, além de não receber o desconto, poderão ter
a alíquota de seus produtos definidas de forma menos favorável 4.

Em termos de verificação, informações sobre emissão de CO 2 relatadas de forma voluntária podem ser
verificadas da mesma forma como feito para as demais informações já relatadas por meio da plataforma de
relato escolhida. Ou seja, em um primeiro momento, partindo da ideia de que informações sobre rotas de
produção e respectivas intensidades carbônicas serão relatadas por meio de processos já existentes, é
possível que tais informações sejam verificadas por meio de processos de verificação/fiscalização já
adotados no sistema de relato identificado como mais adequado (por exemplo, o Simp). Em um momento
posterior, para fortalecer a credibilidade do processo, a verificação pode contemplar procedimentos mais
rigorosos.

Setor industrial

O IPI destaca-se por ter alíquotas ad valorem diferenciadas segundo critérios inversos à essencialidade dos
produtos. Além disso, é facultado ao Poder Executivo, mantidos os critérios de essencialidade, reduzir
alíquotas do imposto até zero ou majorar até 30 pontos percentuais, para atingir objetivos de política
econômica ou corrigir distorções. Tal condição fez com que o IPI assumisse um forte caráter extrafiscal,
sendo utilizado diversas vezes para incentivar setores industriais específicos.

O IPI é um imposto de incidência não cumulativa, em que os contribuintes deduzem o imposto pago na
aquisição de insumos do valor devido com a saída de produtos. O fato de ser não cumulativo faz com que
incentivos por meio de redução de alíquota tenham pouco ou nenhum efeito sobre os custos de produção,
caso sejam direcionados a insumos intermediários. Nesses casos (e naqueles em que a alíquota encontrase zerada), o incentivo pode ser estruturado permitindo ao beneficiário a apuração de crédito presumido.
Com efeito, observa-se que a maior parte dos incentivos de IPI é direcionada a produtos finais, quando o
incentivo efetivamente tem impacto sobre o custo de produção e no preço final ao consumidor.

As alíquotas do IPI podem ser diferenciadas conforme o volume de emissões de GEE associadas ao
produto, que deverão ser mensuradas por meio de um MRV. Desse modo, o incentivo pode ser direcionado
à redução de emissões que ocorrem tanto durante a utilização do produto (como é o caso de máquinas,

4

Por exemplo, o produtor de etanol que não relatar informações sobre emissão de GEE poderá ter seu produto

classificado na rota de produção do etanol com maior intensidade carbônica.
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carros e outros equipamentos), como durante o processo de fabricação. No segundo caso, na medida em
que as emissões se distribuem em mais etapas produtivas, o programa de relatos de emissões pode tornarse mais complexo.

Para produtos cuja utilização gera emissões significativas de GEE, há modelos consolidados de avaliação
de eficiência energética, que, embora não monitorem diretamente as emissões, são capazes de assegurar
que elas serão menores do que seriam em situação contrafactual. O Programa Brasileiro de Etiquetagem,
coordenado pelo Inmetro, é um claro exemplo que já vem contribuindo para que a natureza extrafiscal do
IPI seja explorada, uma vez que reduções de alíquota aplicam-se a produtos classificados como mais
eficientes em termos energéticos.

Para emissões durante o processo de produção, é possível adotar um MRV customizado para monitorar
emissões diretas do empreendimento beneficiário, mas também indiretas decorrentes da produção de
insumos utilizados. Um carro, por exemplo, é montado a partir de peças que utilizam aço, alumínio, plástico,
entre outros materiais, em sua composição. Além de ter incentivos tributários por fabricar veículos com
motores mais eficientes, as montadoras poderiam receber incentivos por priorizar a utilização de materiais
cujo processo produtivo é menos intensivo em emissões de GEE.

No caso de emissões ocorridas durante o processo produtivo, foram levantados três possíveis requisitos,
que podem ser adotados como contrapartida para o incentivo de forma combinada ou independente:

i.

Relato de emissões (processos específicos ou do empreendimento como um todo, a depender da
conveniência e oportunidade); e/ou

ii.

Compromisso com a adoção das melhores práticas e tecnologias disponíveis para o processo,
inclusive apresentação de certificados de origem para determinados insumos (opcional para cadeias
em que uma quantidade expressiva de emissão ocorre fora do limite organizacional do beneficiário);
e/ou

iii.

Comprovação de eficiência (energética e) de emissões, por meio de indicador de intensidade
(energética e) de CO2e para processos específicos.

Assim, os incentivos podem ser direcionados para etapas finais da cadeia de produção ou para atores que
operam em etapas intermediárias, desde que atendessem aos requisitos listados acima. Adicionalmente,
apesar de sua ampla abrangência, é importante sublinhar que a arrecadação do IPI concentra-se em um
grupo reduzido de bens que possuem características comuns, entre elas o fato de serem produzidos por um
número pequeno de empresas, o que facilita a fiscalização (GIAMBIAGI & ALÉM, 2011). Desse modo, um
contraponto fundamental a ser feito diz respeito ao grau de complexidade e à capacidade de fiscalização
dos órgãos responsáveis pela administração do incentivo para assegurar confiabilidade e transparência
entre beneficiários e não beneficiários.
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Agropecuária

O setor agropecuário foi responsável por 35% das emissões de GEE no Brasil em 2010. A maior
responsável por tal participação foi a atividade pecuária, principalmente a de corte, devido à fermentação
entérica dos animais, respondendo por mais de 55% do total do setor. Assim, o foco do trabalho foi
direcionado para tal atividade.

Adicionalmente, a pecuária ocupa 25% do território nacional (220 milhões de hectares); contudo,
aproximadamente 50% dessas áreas se encontram em situação de degradação, e até 30% apresentam
baixa capacidade de suporte. Dessa forma, existe considerável potencial de redução de emissões no setor,
decorrente da recuperação e melhor manejo das pastagens.

Outras atividades que também podem contribuir para o estabelecimento de uma pecuária menos intensa
em emissões de GEE residem no melhor manejo do animal e consequente redução na idade de abate. Para
exemplificar, estima-se que um bovino adulto seja responsável pela emissão de aproximadamente 1,5 t de
CO2 equivalente por ano. Reduzindo-se o seu tempo de abate de 42 para 24 meses, pode-se produzir a
mesma quantidade de carne em menos tempo com o animal permanecendo no sistema de produção.
Nesse caso as emissões por unidade de carne produzida por hectare/ano serão menores.

Com relação à promoção de incentivos tributários e creditícios para que os produtores rurais consigam
colocar em prática tais medidas de mitigação, como recuperação de pastagens, sistemas integração lavoura
pecuária (ILP) e pecuária floresta (ILPF) e abatimento precoce, é possível identificar duas principais opções:
i) incentivos tributários para o manejo da propriedade por meio do ITR; ii) outros incentivos tributários para o
manejo do animal.

O ITR, cuja arrecadação total em 2013 foi de R$ 864 milhões, possui natureza autodeclaratória e incide
sobre grande parte das propriedades rurais do país. Além disso, o imposto possui importantes
características extrafiscais, quais sejam: incentivar a conservação ambiental e desestimular a propriedade
com grandes áreas improdutivas.

Ainda que um programa de redução de alíquotas do ITR com o objetivo de reduzir as emissões no manejo
da propriedade possa ter a Declaração do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural (DITR) como ponto
de partida, os cadastros das propriedades rurais existentes ainda não contemplam todos os dados
necessários (tipo de solo, estoque inicial de carbono do solo etc.) para o monitoramento de tais emissões.

Dentre os desafios a serem superados para que o ITR possa efetivamente ser utilizado para concessão de
incentivos é possível destacar: a ausência de cadastros com foco na atividade (em vez de na propriedade),
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a complexidade em termos metodológicos para o monitoramento do estoque de carbono no solo e a
fiscalização. Tais desafios evidenciam a dificuldade para o uso do ITR, ao menos, em um cenário de curto
(e médio) prazo.

Uma vez superados esses problemas, é possível considerar o cenário em que a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (SRF) e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) surjam como os
principais atores na construção e operação de um programa de incentivos, com adesão ao programa
ocorrendo por meio da DITR e o relato de informações podendo ser realizado, por exemplo, no âmbito da
PGA (Plataforma de Gestão Agropecuária).

Cabe notar que, devido ao fato gerador do ITR incidir na propriedade rural, uma estratégia para concessão
de incentivos para a pecuária (bovina de corte) deve também contemplar outros tributos de forma a
incentivar o melhor manejo dos animais e o seu abatimento precoce e, assim, abarcar todas as fontes de
emissão do setor. No que tange ao monitoramento das emissões, metodologias de cálculo para a
fermentação entérica já estão bem estabelecidas.

Por fim, é interessante destacar que incentivos creditícios para a agropecuária de baixa emissão já existem,
especialmente no escopo do Programa ABC, o qual desembolsou cerca de R$ 3 bilhões na safra
2013/2014. Todavia, mecanismos de MRV das emissões de projetos financiados pelo programa ainda são
incipientes.

Incentivos creditícios / Financiamentos públicos

O financiamento por bancos públicos no Brasil limita-se basicamente a três bancos, os quais responderam
por 97% do crédito público entre 2000 e 2008: CEF, BB e BNDES. Este último configura-se no “(...) principal
instrumento de execução da política de investimento do Governo Federal” e apresentou desembolsos da
ordem de R$ 190,4 bilhões em 2013 (crescimento de 376% desde 2004). No entanto, os recursos
destinados a projetos com caráter ambiental/climático responderam por somente 11% do total (em 2012).

As diretrizes para o funcionamento do sistema BNDES contemplam a criação de novos programas,
produtos e fundos, estabelecendo, entre outros fatores, o volume de recursos disponibilizados, beneficiários
elegíveis, limites mínimos para investimento, taxas de juros e período de contratação.

O BNDES possui seis programas/produtos/fundos diretamente voltados para questões ambientais (Fundo
Amazônia, BNDES Mata Atlântica, BNDES Florestal, Inovação Ambiental, Programa Fundo Clima,
Programa ABC), além de outras linhas que, apesar de não desenhadas especificamente para questões
associadas às mudanças climáticas, podem ser utilizadas para a promoção de práticas que reduzam
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emissões de GEE. Os principais desembolsos de caráter ambiental destinam-se a energias renováveis
(inclusive grandes hidrelétricas), com R$ 13,2 bilhões em 2012.

No que diz respeito aos setores analisados com mais profundidade no trabalho, a indústria respondeu por
cerca de 30% dos desembolsos do banco (em 2013) e possui 13 programas voltados exclusivamente para o
setor.

Já o setor energético é um dos maiores recebedores de recursos do BNDES, com especial destaque à
Petrobras, que recebeu US$ 23,4 bilhões em empréstimos em 2012 (crescimento de 836% desde 2008). O
banco também é uma das principais fontes de recurso para o setor sucroenergético, apesar de tendência
recente de queda, com R$ 4,1 bilhões desembolsados em 2012.

Por fim, o BNDES desembolsou R$ 18,6 bilhões para o setor agropecuário em 2013 (9,8% do total dos
empréstimos naquele ano), em que se destaca o Programa ABC como o mais importante mecanismo no
que tange à promoção de práticas menos emissoras na agropecuária, com R$ 3 bilhões aplicados na safra
2013/2014.

No que diz respeito a um MRV relacionado a esses financiamentos, o BNDES possui procedimentos
padronizados (requisitos técnicos e financeiros) para avaliar seus empréstimos tanto ex-ante quanto expost; contudo, com exceção de casos particulares, notadamente o Fundo Amazônia, não há mensuração
efetiva dos impactos ambientais dos mesmos.

Próximo passo importante configura-se na quantificação dos impactos de tais financiamentos e seus
benefícios; o BNDES, por exemplo, possui a competência (jurídica) para tanto, sendo necessário
desenvolvimento (em conjunto com recebedores dos recursos) de indicadores e ferramentas de cálculo
para o monitoramento.

A adoção de tais práticas pode garantir a quantificação apropriada dos esforços de reduções de emissões
de GEE, mas podem implicar custos operacionais para potenciais beneficiários e, assim, produtos,
programas e fundos que contemplem indicadores de resultados devem ter sua competitividade assegurada
por condições mais favoráveis, por exemplo, de taxas de juros.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho objetiva estudar as possíveis interfaces entre incentivos positivos e programas de
relato de emissões de GEE, também referidos, ao longo do estudo, como sistemas de MRV
(Monitoramento, Relato e Verificação). Em específico, busca-se entender de que forma esses programas
podem ser empregados em avaliações de desempenho de ações que, por meio de incentivos concedidos,
visam obter uma redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE). Dois tipos de incentivos positivos
são abordados: incentivos tributários (isenções, reduções de alíquotas, créditos presumidos etc.); e
incentivos creditícios (estes voltados para o financiamento público). Importa mencionar que, neste estudo,
maior enfoque é concedido a questões relativas a incentivos tributários.
Neste trabalho, entende-se e adota-se, sem distinções, os termos “MRV” e “programa de relatos de
emissões” como o conjunto de processos por meio do qual informação factual sobre emissões de GEE é
coletada, fornecida e avaliada. Atividades de MRV consistem na quantificação das emissões através de
mensurações ou estimativas (monitoramento), a apresentação e transmissão de dados monitorados (relato)
e a avaliação da qualidade e da confiabilidade de dados relatados (verificação). Tais características fazem
com que sistemas de MRV possam ser utilizados para avaliar a efetividade de políticas de redução de
emissão de GEE.

A análise sobre incentivos tributários abrange, especificamente, os seguintes tributos federais: Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e a Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus
derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível (Cide-Combustíveis). Já a análise
sobre incentivos creditícios tem seu foco nos mecanismos de financiamento administrados por instituições
financeiras públicas, com especial atenção para a atuação do BNDES.

A pesquisa aborda, separadamente, três importantes setores da economia brasileira: agropecuária, energia
e indústria. A partir desse enfoque setorial, o trabalho apresenta diferentes opções de instrumentos
tributários e/ou creditícios, que podem representar incentivos positivos para atores econômicos relevantes,
para a adoção de condutas compatíveis com uma economia de baixo carbono. Cada opção de incentivo
positivo, quando pertinente, está atrelada a um modelo específico de programa de relato de emissões.

O trabalho justifica-se por meio das mais recentes estimativas sobre o perfil de emissões de GEE no Brasil
(MCTI, 2013). Apesar de demonstrarem os avanços obtidos na implementação da Política Nacional sobre

27

Mudanças do Clima (PNMC)5, sobretudo na redução das emissões oriundas do desmatamento na
Amazônia, os dados apontam um novo perfil das emissões brasileiras. É possível notar um crescimento na
participação da agropecuária, da energia e de processos industriais, trazendo novos desafios para a
implementação da PNMC. Nesse sentido, cabe ressaltar que a PNMC já prevê a “utilização de instrumentos
financeiros e econômicos para promover ações de mitigação”6. Além disso, a Política define que “ações de
mitigação da mudança do clima (...) sejam, sempre que possível, mensuráveis para sua adequada
quantificação e verificação a posteriori”7. Desse modo, o presente estudo junta-se às demais iniciativas que
buscam subsidiar a efetiva implementação da PNMC, sobretudo no que tange à adoção de instrumentos
econômicos que podem ter sua efetividade avaliada por meio de sistemas de MRV.

O estudo está estruturado da seguinte forma: esta introdução é seguida por uma seção em que se
demonstra a metodologia empregada na pesquisa; o Capítulo 1.1 expõe uma breve revisão conceitual dos
instrumentos econômicos abordados neste trabalho, e o Capítulo 2 traz uma análise centrada em sistemas
de MRV e sua interface com incentivos positivos. As análises sobre incentivos tributários e sistemas de
MRV a eles relacionados são abordadas nos Capítulos 3, 4 e 5 para os setores de energia, da indústria e da
agropecuária. Por fim, o Capítulo 6 discorre sobre incentivos creditícios.

5

Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC e dá

outras providências.
6

Art. 5º, inciso VII, PNMC.

7

Art. 5º, inciso II, PNMC.
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METODOLOGIA
Base Metodológica

O desenvolvimento do presente trabalho baseou-se essencialmente em legislações e fontes secundárias,
na forma de relatórios técnicos, artigos científicos e não científicos, buscando conciliar conhecimentos de
três grandes áreas: tributação, financiamento público e mudanças climáticas. A complexidade inerente a
esses três campos de análise por si só já representou um grande desafio à definição de recomendações
práticas para a implementação de incentivos positivos direcionados à redução de emissões de GEE no
Brasil. Os incentivos abordados estão relacionados a tributos e a financiamentos públicos.

Recorte setorial a partir dos tributos abordados (ITR, IPI e Cide-Combustíveis)

O escopo do grupo de incentivos tributários limitou-se ao Imposto Territorial Rural (ITR), Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) e à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a
importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico
combustível (Cide-Combustíveis).

A seleção dos tributos indicada para a elaboração do presente trabalho levou à definição de um recorte
setorial. Isso porque a incidência e relevância desses três tributos relacionam-se direta e principalmente
com três grandes setores da economia, a saber: Agropecuária, Indústria e Energia, respectivamente. Ao
mesmo tempo, os setores destacados encontram forte correspondência com aqueles utilizados no próprio
inventário nacional de emissões de GEE 8, seguindo estrutura sugerida pelo Painel Intergovernamental
sobre Mudança do Clima (IPCC): Agropecuária, Processos Industriais, Energia, Mudança do Uso da Terra e
Florestas e Tratamento de Resíduos.

As atividades ligadas aos três grandes setores da economia (Agropecuária, Indústria e Energia) são amplas
e variadas. Muitas delas trazem enorme complexidade para esta análise e não representam,
necessariamente, uma fatia considerável de emissões de GEE para os setores. Assim, foi crucial para o
estudo estruturar as análises levando em conta critérios que destacassem as atividades que concentram
grande parcela das emissões relativas ao seu respectivo setor. Combinado com isso, foi importante
identificar a existência de oportunidades de mitigação de GEE dentro de cada atividade e a existência de
métodos de MRV para cada uma delas.

Com isso, foi possível concentrar os esforços para analisar as atividades com:
8

Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas por Fontes e Remoções por Sumidouros de Gases de Efeito Estufa Não

Controlados pelo Protocolo de Montreal.
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1. Maiores percentuais de emissões dentro de seus setores;
2. Existência de oportunidades de mitigação; e
3. Estágio de maturidade de MRV.

Nesse sentido, considerando as estimativas mais recentes (MCTI, 2013), optou-se por estruturar as análises
em torno de três setores da economia do País, de acordo com os requisitos anteriormente descritos. Estes
são os setores Energético (Capítulo 3), Industrial (Capítulo 4) e Agropecuário (Capítulo 5).

A relação dos tributos com os setores foi um importante guia para a organização do estudo, que se dividiu
em capítulos contendo análises setoriais, cujo objetivo foi identificar oportunidades de redução de emissões
dentre as atividades responsáveis pelo maior volume de emissões, observando a viabilidade de aplicação
do incentivo tributário (de acordo com sua incidência) e de mecanismos de monitoramento e verificação de
emissões associadas às atividades que poderão vir a ser beneficiárias.

A metodologia adotada para as análises setoriais ergueu-se, então, a partir das seguintes perguntas
norteadoras:
 Qual o perfil tecnológico e de emissões do setor?
 O setor tem potencial de redução?
 Qual o estado da arte do “MRV” de emissões de GEE do setor? Os métodos de quantificação estão
consolidados ou há potencial para melhorias significativas?
 Quais são os atores envolvidos (setor público e privado)?
 Quais as características gerais do tributo que incide sobre o setor?
 Que tipos de incentivo são dados usualmente (nacional e internacionalmente)? Existe(m)
benchmark(s) internacional(is)?
 Quais opções de incentivo e de MRV podem ser desenhados para o setor?

Os perfis de emissões basearam-se primordialmente nas estimativas anuais de emissões de GEE no Brasil,
elaboradas sob coordenação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, empregando a mesma
metodologia dos relatórios de referência publicados no Segundo Inventário Brasileiro, que faz uso de dados
de 1990-2005. Em alguns casos, são mencionadas as estimativas do Sistema de Estimativa de Emissão de
GEE do Observatório do Clima9, conhecido como SEEG, uma ferramenta que sistematiza as principais
informações sobre as emissões brasileiras do ano anterior, em razão de maior atualização e da
desagregação dos dados setoriais.

9

O Observatório do Clima é uma rede que reúne entidades da sociedade civil com o objetivo de discutir a questão das

mudanças climáticas no contexto brasileiro (Fonte: http://www.observatoriodoclima.eco.br/).
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Já a descrição do perfil tecnológico de cada setor baseou-se em revisões bibliográficas e diferentes fontes
de

dados

secundários,

de

órgãos

governamentais

setoriais,

associações

setoriais,

organizações/consultorias especializadas, instituições de pesquisa, entre outros. Além disso, em casos
específicos, foram feitas consultas direcionadas a instituições responsáveis pelo funcionamento de
instrumentos de monitoramento em vigor para esclarecimento de dúvidas e compreensão de elementos
ausentes nas fontes de dados secundários.

Para a proposição de desenhos de incentivo associados a mecanismos de monitoramento e verificação
foram ainda necessárias avaliações sobre o estado da arte do MRV em cada setor e dos arranjos
específicos de cada tributo: fatos geradores, base de cálculo, arrecadação, alíquotas, sujeitos passivos,
entre outros elementos. Baseada principalmente na legislação que rege cada um dos tributos, a
caracterização tributária também contemplou informações levantadas por associações representativas dos
setores mencionados, bem como estudos acadêmicos e pesquisas aplicadas, a fim de levantar alternativas
que efetivamente estimulassem mudança de comportamento dos contribuintes.

Setor energético

Para o setor energético, o perfil de emissões analisado contempla emissões provenientes da queima de
combustíveis e emissões fugitivas da indústria de petróleo, gás e carvão mineral. A partir da constatação de
que a maior fonte de emissões do setor energético está relacionada à queima de combustíveis no setor dos
transportes, a pesquisa concentra-se em incentivos positivos direcionados para a redução das emissões
deste segmento. Mais especificamente, a aborda o transporte rodoviário, que representa a maior fonte de
emissões dentro do setor dos transportes. Atenção especial é dada às emissões que decorrem da queima
de combustíveis tributados por meio da Cide-Combustíveis, levando-se em consideração que tais fontes
energéticas são responsáveis por quase 100% das emissões do transporte rodoviário no País (MCTI, 2013);
(SEEG, 2014).

Setor industrial

Para o setor industrial, o perfil de emissões contemplou aquelas associadas aos Processos Industriais, bem
como parcela das emissões que foram contabilizadas no setor Energia pelo inventário nacional. O fato de o
IPI incidir sobre quase todos os produtos industrializados ao mesmo tempo representou uma oportunidade
de proposição de medidas de incentivo à redução de emissões, mas também o desafio de compreender a
estrutura dos subsetores industriais para que essas medidas fizessem sentido.

Assim, os esforços de pesquisa foram direcionados para os subsetores siderurgia e cimento, que
representam aproximadamente 73% das emissões de Processos Industriais, além do setor químico, que
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tem significativa representatividade no setor Energia (cerca de 20% das emissões do subsetor industrial). A
amplitude de alcance do IPI permite que o incentivo seja flexível o bastante para se direcionar tanto a
produtos finais como a insumos intermediários e máquinas e equipamentos. Por outro lado, cada uma das
opções citadas envolve mecanismos distintos de monitoramento e verificação, o que levou ao desenho de
dois modelos genéricos de incentivo, baseados em: i) emissões decorrentes da utilização dos produtos; e ii)
emissões decorrentes do processo de fabricação dos produtos.

Setor agropecuário

Quanto ao setor agropecuário, o mesmo foi responsável por 35% das emissões de CO2 equivalente no
Brasil em 2010, sendo o gás metano o mais representativo do setor, com 63% dessas emissões. Devido à
fermentação entérica, a atividade pecuária foi a mais emissora, representando 56,4% das emissões totais
do setor agropecuário (MCTI, 2013). Dentro do subsetor pecuária, o gado de corte é responsável por,
aproximadamente, 75% das emissões de metano, sobretudo pela fermentação entérica.

Diante disso, a proposição de incentivos para redução das emissões de GEE na agropecuária e seu MRV
voltou-se para o subsetor pecuária, mais especificamente para gado de corte. Diversos estudos apontam o
potencial de redução de emissões do subsetor pecuária com técnicas de manejo do animal e da
propriedade adequadas, como, por exemplo, a recuperação de pastagens, sistemas integrados como
lavoura-pecuária-floresta, melhoramento genético do gado e abate precoce.

A existência de potencial de redução de emissões tanto no manejo do animal como da propriedade rural
possibilitou maior amplitude para a proposição de medidas de incentivo à redução de emissões, mas ao
mesmo tempo representou grande desafio para o seu MRV, uma vez que mecanismos de monitoramento e
verificação da redução de emissões sobre o animal e propriedade são distintas, bem como apresentam
instâncias de governança diversas. O ITR, apesar de ter como fato gerador a propriedade rural, também
incide indiretamente sobre o manejo dos animais da propriedade, por meio do seu artigo 25. O artigo trata
do grau de utilização do imóvel rural, obtido pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho
ajustada e o índice de lotação por zona de pecuária, possibilitando que o incentivo tributário baseado no
ITR, indiretamente, atinja ambos os alvos de redução de emissões do subsetor pecuário.

Importante ressaltar também que as linhas de financiamento existentes para a atividade pecuária
sustentável já representam, de certa forma, incentivos creditícios, uma vez que apresentam taxas de juros e
condições de pagamento diferenciadas das praticadas no mercado, porém ainda é necessário aprimorar os
seus mecanismos de monitoramento e verificação.
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Portanto, o desenho do modelo de incentivo foi baseado em cenários de acordo com o foco para redução
de emissões do setor, sendo: i) incentivos tributários para o manejo da propriedade rural: ITR; e ii) outros
incentivos tributários para o manejo do animal.

Financiamentos públicos

Embora os financiamentos públicos apresentem características de funcionamento distintas daquelas
identificadas para os tributos, na seleção de atividades passíveis de financiamento foram consideradas as
mesmas a serem induzidas pelos incentivos tributários. Desse modo, a análise para financiamentos
públicos baseou-se essencialmente nas principais linhas de financiamento disponíveis para os setores
selecionados, investigando-se os mecanismos de controle aos quais poderiam se associar requisitos de
MRV, assim como os órgãos que teriam competência para fazer tal exigência.

Adicionalmente, foram analisadas as atuais características do principal braço para investimentos entre os
bancos públicos, o BNDES, de forma a avaliar a evolução de suas práticas ao longo do tempo e sua relação
com os investimentos direta ou indiretamente voltados para questões ambientais, em particular com vistas a
promover reduções de emissões de GEE.
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1.1

INSTRUMENTOS ECONÔMICOS COMO MEIO PARA INCENTIVAR UMA ECONOMIA DE BAIXO
CARBONO

1.2

REVISÃO DE CONCEITOS E JUSTIFICATIVAS

Esta seção traz uma breve revisão conceitual dos instrumentos econômicos abordados neste trabalho e de
demais instrumentos (econômicos ou não) que podem ser empregados visando objetivos similares. O intuito
é apresentar ao leitor uma base conceitual para proporcionar um melhor entendimento da temática deste
trabalho, bem como possibilitar uma análise comparativa entre os diversos instrumentos que podem compor
estratégias de mitigação.

1.2.1

Externalidades ambientais

A crise ambiental surge, dentre outros fatores, da acumulação de “externalidades” do desenvolvimento e
crescimento econômico (LEFF, 2000). Neste trabalho, externalidades são entendidas como: “Efeitos
secundários gerados em decorrência de uma decisão tomada por um agente econômico individual que
afetam outros agentes econômicos que não participam da decisão. Externalidades podem ser positivas ou
negativas” (WHATELY e HERCOWITZ, 2008).

A economia convencional, muitas vezes, deixa de considerar os custos sociais e o valor dos serviços
ecossistêmicos10 em processos econômicos e os vê como falhas de mercado (quando o custo
social/ambiental é maior que o benéfico econômico obtido). Tal falha pode, de acordo com a teoria
econômica que surge a partir das ideias de Pigou (1920), ser corrigida por meio da internalização dos
custos sociais/ambientais no sistema de preços. Deste modo, quando se analisa o atual modelo de
produção e consumo, que se baseia muitas vezes no uso insustentável de recursos ambientais, surge a
figura da externalidade ambiental negativa.

1.2.2

Valoração do custo ambiental não contabilizado

Ao propor a internalização de externalidades ambientais negativas, tenta-se encontrar uma maneira de
atribuir valor ao custo ambiental não contabilizado “de modo que esta alteração quantitativa em preços e
10

Serviços ecossistêmicos são definidos como as contribuições diretas e indiretas dos ecossistemas ao bem estar da

humanidade (KUMAR, 2010), e podem ser inicialmente classificados em quatro categorias: (1) Provisão: alimentos,
água, matérias primas como madeiras e fibras, biocombustíveis, recursos genéticos, medicinais ou ornamentais etc.; (2)
Regulação: clima, polinização, controle biológico de pragas e doenças, purificação da água etc.; (3) Habitat:
manutenção dos ciclos de vida de espécies migratórias e da diversidade biológica; (4) Cultural e amenidades:
recreação,

turismo,

inspiração

cultural

etc.

(adaptado

http://www.tendenciasemse.com.br/).
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de:

http://www.millenniumassessment.org/

e

de

custos leve a um redirecionamento de atividades, eliminando externalidades qualitativas” (STAHEL, 1994).
Ou seja, a internalização de externalidades ambientais negativas num determinado processo econômico
promove a definição do “preço real” deste processo, por meio da valoração monetária do custo ambiental
ainda não contabilizado. Explicado de outra forma, o exercício de valoração do custo ambiental não
contabilizado almeja, de forma indireta, trazer uma compensação financeira para a externalidade positiva
(benefício) que o serviço ecossistêmico correlacionado presta. A Figura 1 usa o setor da geração de energia
elétrica para ilustrar como a valoração do custo ambiental ocorre.

Figura 1 – Internalização de externalidades ambientais na geração de energia elétrica

A emissão de gases de efeito estufa (GEE), que decorre de processos de industrialização, urbanização e
mudanças no uso do solo, pode ser vista como uma externalidade ambiental negativa, pois uma alteração
na concentração destes gases na atmosfera terrestre gera efeitos secundários, que alteram a qualidade de
serviços prestados por diversos ecossistemas. A valoração monetária dos custos ambientais relacionados a
estes efeitos colaterais (e a consequente alteração quantitativa dos preços e custos de processos que
envolvem a emissão de GEE) pode auxiliar na recuperação da qualidade de serviços ecossistêmicos
prestados.

O principal desafio do exercício de internalização de custos ambientais é conseguir contabilizar
adequadamente, do ponto de vista monetário, a contribuição de um determinado serviço ecossistêmico para
a sociedade (bem-estar humano). Nem sempre será possível considerar o meio ambiente como somente
um custo a ser internalizado no processo de produção, pois existem processos ecológicos impossíveis de
serem incorporados em sistemas meramente econômicos (LEFF, 2001). Além disso, partindo do
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pressuposto de que o desenvolvimento é “sustentável” no momento em que este considera as
necessidades não só das gerações atuais, mas também das gerações futuras (CMMAD, 1987), questionase como saber valorar as necessidades das gerações que virão (STAHEL, 1994).

1.2.3

Instrumentos econômicos e demais instrumentos

Instrumentos econômicos podem ser empregados em estratégias que buscam a internalização de
externalidades ambientais. O uso de instrumentos econômicos deve ser considerado, sempre que possível,
em conjunto com uma abordagem que parte do “princípio do poluidor pagador”. Isto significa que o uso de
instrumentos econômicos deve ser promovido, levando em consideração uma abordagem segundo a qual o
poluidor (ou o responsável pela degradação/impacto) deve, em princípio, arcar com o custo da poluição11.

Existem, ainda, outros meios para incentivar estratégias para a internalização de externalidades que, ao
contrário de instrumentos econômicos, buscam promover (ou até mesmo impor) mudanças de
comportamento, sem influenciar de forma direta processos econômicos.

O Quadro 1 apresenta os principais instrumentos à disposição do tomador de decisão (público e privado)
empenhado no desenho e execução de políticas, planos, programas e ações relacionados à mudança do
clima. O intuito é proporcionar uma visão abrangente do leque de oportunidades à disposição do tomador
de decisão. Na sequência (Seções 1.3 e 1.4), foco é dado aos instrumentos econômicos com maior
relevância para presenta trabalho: precificação (especialmente a tributação) e apoio financeiro
(especialmente o financiamento público).

11

Baseado no § 3 do art. 225 da CF e de acordo com o princípio 16 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e

Desenvolvimento (1992), que indica que: “As autoridades nacionais devem procurar promover a internalização dos
custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem segundo a qual o poluidor deve,
em princípio, arcar com o custo da poluição, com a devida atenção ao interesse público e sem provocar distorções no
comércio e nos investimentos internacionais”.
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Quadro 1 – Instrumentos econômicos e demais instrumentos empregados em estratégias de mitigação das mudanças climáticas
Aplicações comuns
Instrumentos

Descrição

(Para fins de redução

Exemplos

de emissão de GEE)
- Reino Unido:


Carbon Reduction
Commitment (CRC)

- Comercialização de

Instrumentos
econômicos

A função extrafiscal de tributos permite o atingimento de

combustíveis fósseis,

Tributação

finalidades não arrecadatórias, mas incentivadoras de

- Geração de energia

(impostos, taxas e

comportamentos, com objetivos variados nos campos

(térmica e elétrica),

contribuições)

econômicos, sociais e ambientais. No campo das mudanças

- Produtos químicos

climáticas, tributos ambientais podem induzir comportamentos

(exemplo: fertilizantes)

compatíveis com uma economia de baixa emissão de GEE.

- Veículos motorizados.

Precificação



Climate Change Levy
(CCL)
- Austrália:


Carbon Pricing
Mechanism (20122015)
- Índia:



Clean Energy Cess

- Outras taxa de carbono:


Finlândia, Irlanda,

Japão, Suécia e Suíça

Sistema de comércio
de permissões Capand-trade

- Europa:

O comércio de permissões baseia-se na adoção de um teto

- Geração de energia

(cap) que representa o limite máximo de emissões dos

(térmica e elétrica),

 EU ETS.

participantes do mercado. Permissões individuais para emitir

- Processos industriais.

- Califórnia:

são concedidas aos participantes, até o limite máximo
estabelecido pelo cap. Empresas participantes de mercados de
permissões para emitir GEE que tiverem emissões reais (em
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 Programa de Cap-andTrade Californiano
- Nova Zelândia:

toneladas de CO2 equivalentes) acima do número de

 NZ ETS

permissões concedidas para um determinado período (onde

- Austrália:
 Carbon Pricing

uma permissão equivale a uma tonelada de CO2 equivalente)
devem adquirir no mercado permissões adicionais. Estas

Mechanism (pós 2015)

permissões advêm de participantes que tiveram um
desempenho favorável e conseguiram emitir uma quantidade
de GEE inferior ao número de permissões que lhes foi
concedido.
Ao contrário do sistema cap-and-trade, programas do tipo
baseline-and-credit não envolvem a definição a priori de um teto

- Geração de energia

de emissões de GEE dos participantes do mercado, mas sim a

renovável,

- Mecanismo de

Sistema de comércio

definição de uma linha de base que representa uma tendência

- Troca de combustível,

desenvolvimento Limpo

de permissões

de emissões na ausência de incentivos financeiros para

- Manejo de resíduos

(MDL)

Baseline-and-credit

redução. Outra diferença está relacionada aos títulos

sólidos e efluente,

- Programas voluntários

transacionados: o cap-and-trade permite a comercialização de

- Eficiência energética,

(VCS, Gold Standard

permissões para emitir e o baseline-and-credit incentiva a

- Reflorestamento e

etc.)

geração de créditos de compensação.

desmatamento evitado.

- Reflorestamento e
Linhas de financiamento com finalidade de incentivar
Apoio financeiro

Financiamentos

comportamentos que resultem num menor impacto ambiental

públicos e privados

de agentes econômicos diretamente ou indiretamente
beneficiados.
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conservação de

- Brasil:
 Fundo Nacional sobre

florestas,

Mudança do Clima

- Eficiência energética

(Fundo Clima),

(produção e consumo),  Programa Agricultura
- Recuperação e manejo

de Baixo Carbono

sustentável de

(Programa ABC).

pastagem e de áreas
cultivadas.

Disponibilização de recurso financeiro como meio para
Patrocínio e doações

incentivar ações que busquem uma redução de emissão de

Vide “Financiamentos

GEE.

públicos e privados”

Para evitar políticas conflitantes, a remoção de subsídios
Remoção de

existentes pode ser uma abordagem mais vantajosa do que a

subsídios prejudiciais

criação de novos incentivos.

- combustíveis fósseis,
- veículos motorizados,
- Agropecuária.
- Brasil:
 Programa de Incentivo

O oferecimento de melhores tarifas e de outras condições
Tarifas preferenciais
Outros

contratuais mais vantajosas para produtos ou serviços com
menor impacto ambiental.

às Fontes Alternativas
- Geração de energia

de Energia Elétrica

renovável (feed-in-

(Proinfa),

tariffs).

- Reino Unido:
 Small-scale Feed-in-

instrumentos
econômicos

Tariff (FIT)

Sistemas de depósito-reembolso são empregados como
Sistema de depósito-

instrumentos econômicos para incentivar a reutilização ou

reembolso

reciclagem de matéria prima ou para a gestão de resíduos
tóxicos ou de risco. O instrumento é aplicável a produtos que
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- Indústria de bebidas,
- Produtos químicos,
- Baterias.

possam ser retornados após seu uso.

Obrigações impostas pelo regulador para adoção de
determinadas tecnologias menos impactantes. Por exemplo, a
imposição de um percentual mínimo de combustíveis

Regulamentação

Regulação baseada

renováveis no mix de combustível utilizado em veículos

em tecnologia

motorizados. Outros exemplos são a proibição de certos

do tipo

produtos ou práticas de produção e a imposição de normas de

comando e

construção menos impactantes.

controle
Obrigações impostas pelo regulador para adoção de
Regulação baseada
em desempenho

Demais

determinados níveis mínimos de desempenho. Por exemplo, a
imposição de um limite de emissão de GEE por km rodado de
veículos motorizados.

instrumentos
Brasil:
 Selo Procel,

Selos de qualidade buscam conscientizar consumidores sobre
impactos ambientais de produtos e serviços oferecidos. Selos

Padrões de
desempenho

Selos de qualidade

de qualidade proporcionam informação ao consumidor,
permitindo que este tome uma decisão de compra baseada em

- Eletrodomésticos,
- Veículos motorizados.

 Selo Conpet.
 Programa Brasileiro de
Etiquetagem Veicular

critérios ambientais.

(PBEV)
 Nota Verde, Ibama

Abordagens

Acordos voluntários

A adoção voluntária de ações que visam reduzir os impactos

- Programas voluntários

voluntárias

entre setores ou

ambientais de uma empresa, um segmento de empresas ou de

de relato de emissões,
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 Programa Brasileiro
GHG Protocol.

entre setores e

um grupo de empresas de diferentes segmentos. Acordo pode

- Acordos voluntários

governo

ser firmado entre empresas ou com participação do regulador.

para inovação
tecnológica.

Fonte: (OCDE, 2010), (DE SERRES, 2010), (PNUMA, 2010), (APEC, 2010) e (LUDOVINO LOPES ADVOGADOS, CLIMATE FOCUS, WAYCARBON, 2014a).
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1.3

PRECIFICAÇÃO

A precificação é um meio de atribuir um valor ao impacto ambiental, à poluição ou a qualquer outro efeito
secundário negativo (ou externalidade negativa), para impulsionar uma mudança no comportamento de
agentes econômicos, visando um redirecionamento de processos de produção e consumo. De acordo com
a OCDE (2010), a precificação de fontes de emissão ou da exploração ambiental insustentável, por meio da
adoção de mecanismos como tributação, cobranças pelo uso de recursos naturais ou comércio de
permissões, deve ser um elemento-chave num conjunto de medidas que visa fortalecer a sustentabilidade
ambiental.

No contexto das mudanças climáticas, a precificação da emissão de GEE é essencial para uma efetiva
abordagem de mitigação dos efeitos causados pelas mudanças climáticas (APEC, 2010). A precificação
busca reduzir emissões por meio de quatro caminhos:
 Direciona demandas de consumidores na direção de produtos menos carbono intensivos;
 Incentiva fornecedores a adotar um processo de produção menos carbono intensivo;
 Estimula investidores a optar por projetos com menor emissão de GEE e;
 Traz incentivos para a inovação tecnológica (criação de produtos menos carbono intensivos)
(APEC, 2010).

Em estratégias de mitigação das mudanças climáticas, as duas principais categorias de instrumentos de
precificação são sistemas baseados em preços (tributação) ou baseados em quantidade (comércio de
permissões). Ambos são mecanismos de mercado: No primeiro (tributação), o preço é determinado pelo
governo e, em seguida, o mercado determina a quantidade máxima de GEE que pode ser emitida. No
segundo (comércio de permissões), o governo estabelece a quantidade de GEE que é emitida por meio de
um teto de emissões (cap)12, e o mercado determina o preço.

Em condições adequadas e com informação perfeita/completa, as duas alternativas (tributação ou comércio
de permissões) são equivalentes. Na prática, existem prós e contras para ambas as abordagens. A
tributação, ou “taxa de carbono”, fornece certeza sobre custos e reduz riscos para investidores, mas não
garante o resultado ambiental desejado. Um sistema de comércio de permissões fornece certeza sobre o
resultado ambiental, mas resulta num preço volátil e riscos para atores econômicos (APEC, 2010).

Em termos de tributação, é possível destacar duas principais funções: (1) a função fiscal ou arrecadatória,
que visa à obtenção de recursos necessários para a prestação de serviços púbicos diversos e, (2) a função

12

Cap: Limite máximo de emissões que é imposto a uma jurisdição ou segmento da economia.
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extrafiscal de tributos 13, que permite o atingimento de finalidades não arrecadatórias, mas incentivadoras de
comportamentos, com objetivos variados nos campos econômicos, sociais e ambientais. É possível, ainda,
uma combinação de funções arrecadatórias e extrafiscais. Neste trabalho, foco será dado à função
extrafiscal dos tributos, já que permite conceder a instrumentos tributários um propósito ambiental,
induzindo comportamentos compatíveis com uma economia de baixa emissão de GEE. Algumas vantagens
e desvantagens da adoção de tributos com funções ambientais estão listadas no Quadro 2.
Quadro 2 – Vantagens e desvantagens da tributação com função ambiental, como foco em
emissões de GEE
VANTAGENS


DESVANTAGENS

Costuma equalizar custos de abatimento



entre os tributados;




Pode combinar funções arrecadatórias e



Preocupações
competitividade

Implementação pode ser feita por instituições

custos

de

com

questões
e

de
de

concorrência/comércio internacional;

já existentes;



Incertezas sobre níveis de emissão;

Constante incentivo para redução do custo



Natureza potencialmente regressiva do

de abatimento;


altos

monitoramento e controle de emissões;

extrafiscais;


Potenciais

tributo.

Incentiva modificações de comportamento de
produtores e consumidores.

Fonte: GVces (2013b) e De Serres (2010).

No Brasil, a tributação ambiental, mais especificamente aquela que incide sobre a poluição, o impacto ou
degradação ambiental, está baseada, do ponto de vista legal, num dos princípios gerais da ordem
econômica, que estabelece a possibilidade da instituição de um “tratamento tributário diferenciado (TTD).”
Conforme consta no art. 170 da Constituição Federal, o TTD pode ser empregado como meio de defesa do
meio ambiente, podendo ser aplicado conforme impacto ambiental de produtos e serviços e de processos
coligados14. No campo das mudanças climáticas, dependendo do nível de emissão de GEE de produtos e
serviços, um tratamento diferenciado pode significar uma diferenciação em termos de incidência de um
tributo, seu fato gerador, a alíquota (isenção ou redução) etc. Ressalta-se, ainda, o art. 6 da Política
Nacional de Mudanças Climáticas (PNMC), que estabelece medidas fiscais e tributárias como instrumentos
da PNMC: “para estimular a redução das emissões e remoção de GEE, incluindo alíquotas diferenciadas,
isenções, compensações e incentivos, a serem estabelecidos em lei específica” 15. Instrumentos tributários

13 Função extrafiscal de tributos: tributos com “objetivo de interferir na economia privada, estimulando atividades,
setores econômicos ou regiões, desestimulando o consumo de certos bens e produzindo, finalmente, os efeitos mais
diversos na economia” (MACHADO, 2001).
14

CF, art. 170, inciso VI.

15

PNMC, art. 6, inciso VI.
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também são previstos em diversas políticas de mudanças climáticas nos níveis estaduais (AC, AM, BA, ES,
PB, PE, RJ16, SC, SP, TO) e municipais (Belo Horizonte, Rio de Janeiro16, São Paulo) (GVCES, 2013b).

No nível internacional, o uso de tributos para incentivar um modelo de produção e consumo menos carbono
intensivo pode ser observado desde a década de 90 do século passado, em países como Noruega, Suécia,
Dinamarca, Holanda e Finlândia. Alguns países “Não-Anexo I”17 que consideram a implementação de
tributação de GEE incluem África do Sul, Chile, China e México.

Discussões sobre a instituição de tributação com funções ambientais giram muitas vezes em torno de
escolhas entre sistemas que oneram atividades impactantes ou que beneficiam condutas ambientalmente
coerentes. No primeiro caso, parte-se do princípio do poluidor pagador, para onerar processos de produção
e consumo impactantes ou degradadores, criando novos impostos ou adaptando instrumentos tributários
existentes. Na segunda opção, baseando-se no princípio do “conservador recebedor”, benefícios fiscais
(desoneração etc.) são concedidos àqueles que adotam condutas compatíveis com a sustentabilidade
ambiental ou que promovem a produção de externalidades positivas (GVCES, 2013b).

16

Menciona somente “instrumentos financeiros e econômicos”.

17

Países incluídos no Anexo I da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC) são

aqueles que possuem obrigações de redução de emissão de GEE, conforme princípio da responsabilidade comum,
porém diferenciada.
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1.4

APOIO FINANCEIRO

O apoio financeiro na forma de financiamentos públicos ou privados, patrocínios e doações são
instrumentos econômicos que podem proporcionar uma mudança de comportamento que resulte numa
redução das emissões de GEE de agentes econômicos diretamente ou indiretamente beneficiados. Estes
instrumentos econômicos são especialmente eficazes como opções de mitigação caso a adoção de
sistemas de comércio de permissões for demasiadamente complexa ou custosa, ou ainda caso a atividade
subsidiada represente um atraente substituto da atividade poluidora visada (OCDE, 2010).
Por outro lado, ainda de acordo com OCDE (2010), apoiar ações “verdes” pode trazer elevados custos
orçamentais e ter uma capacidade limitada de incentivar reduções dos efeitos da atividade danosa e pode
também trazer distorções na concorrência e no comércio internacional. Para evitar que isto ocorra,
programas de subsídios devem ser delineados de forma simples, com período de vigência limitado e efeitos
secundários mínimos. Além disso, é imprescindível que seus resultados sejam avaliados e, caso
necessário, redirecionados.

O adequado fornecimento de apoio financeiro para mitigação exige uma avaliação crítica do conjunto de
subsídios já disponíveis. Sobreposições e inconsistências de políticas de incentivos podem resultar num
gasto público desnecessário e ineficaz. Neste sentido, cabe ao gestor público avaliar se a remoção de
subsídios existentes é mais vantajosa do que a criação de novos incentivos. Por exemplo, a remoção de
incentivos para combustíveis fósseis pode gerar um maior ganho ambiental do que a concessão de novos
incentivos para fontes renováveis.

De acordo com PNUMA (2010), subsídios que alimentam atividades econômicas insustentáveis são muitas
vezes custosos e conferem benefícios limitados à população pobre. A reformulação destes incentivos deve
ser prioridade-chave, particularmente nos setores agrícola, energético, da pesca, florestal e de recursos
hídricos. Além disso, tendo em vista que os custos da redução de GEE por meio de subsídios tendem a ser
superiores aos custos associados ao dano ambiental (OCDE, 2004), subsídios “verdes” devem ser
temporários e sua efetividade deve ser constantemente monitorada (PNUMA, 2010).
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2.

INTERFACE ENTRE PROGRAMAS DE RELATO DE EMISSÕES E
INCENTIVOS POSITIVOS

Esta seção analisa a relevância de um sistema de Monitoramento, Relato e Verificação de Emissões de
GEE (MRV), em diferentes abordagens, para a aplicação de incentivos positivos com base em resultados
comprovados, retomando conceitos explorados de forma detalhada em outros trabalhos (GVCES, 2013a) e
buscando apontar os pontos de atenção que a implementação dos incentivos deverá contemplar, bem como
contrapor vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de programas de relatos de emissões para os
objetivos que se pretendem atingir com os incentivos positivos. Nesse sentido, importa ressaltar que o
conceito é flexibilizado para discutir a conveniência de se adotar sistemas de verificação, isto é, que embora
busquem assegurar que determinados produtos e processos efetivamente reduzem emissões, não
contemplam o monitoramento destas. Esta flexibilização será aprofundada na seção 2.1.

2.1

CONCEITO: PROGRAMAS DE RELATO DE EMISSÕES E MRV

O termo MRV, ou programas de relato de emissões, refere-se a um conjunto de processos e procedimentos
por meio do qual informação factual sobre emissões de GEE é coletada, fornecida e avaliada. Trata-se de
três elementos-chave do arcabouço institucional necessário para monitorar e acompanhar o desempenho
de reduções de emissões:
 Monitoramento: também tratado como “mensuração”, refere-se à quantificação das emissões,
através de mensuração direta ou da estimativa com base em indicadores ou dados de atividade.
 Relato: refere-se à apresentação e transmissão de dados, medições, e análises associadas. No
relato, também podem ser inclusas informações qualitativas referentes às emissões.
 Verificação: refere-se à avaliação dos dados de emissões e outras informações relatadas, com o
objetivo de garantir a confiabilidade dos mesmos.

Em adição, os quatro princípios listados a seguir devem nortear as atividades de MRV (GVCES; WRI,
2011):
 Completude: orienta o monitoramento de todas as fontes e atividades emissoras incluídas no MRV.
Isso requer que as regras do MRV sejam claras e factuais ao definir as fontes, atividades e gases
exigidos no monitoramento.
 Consistência: orienta a coleta dos dados para que estes permitam análise da evolução das
emissões ao longo do tempo e comparabilidade entre entidades, mesmo que de diferentes setores
em alguns casos.
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 Transparência: orienta a prestação de informações factuais sobre materiais, processos,
procedimentos e pressupostos, baseada em documentação e em registros que permitam a revisão
dos dados (verificação) por outras partes.
 Acurácia e precisão: orienta a coleta dos dados e os cálculos para que as estimativas estejam o
mais próximo possível do valor real (minimização de viés) com o menor nível de incerteza
(minimização de desvio).

Considerando que o termo MRV é muitas vezes utilizado para se referir a quaisquer instituições ou
processos oficiais por meio dos quais organizações medem, relatam e verificam suas emissões e,
eventualmente, ações de mitigação, a seguir são apresentadas diferentes abordagens de MRV que podem
apoiar políticas públicas para mitigação das mudanças climáticas, inclusive de incentivos positivos.

No âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (UNFCCC, na sigla em
inglês), MRV compreende o conjunto de processos e procedimentos de relato e avaliação de informações
sobre emissões de GEE para determinar se, quando e como as Partes da Convenção efetivamente
cumpriram suas respectivas obrigações para que o objetivo maior de redução global das emissões seja
atingido (WEMAERE, 2009).

O Plano de Ação de Bali, firmado em 2007, introduziu o termo MRV em referência aos compromissos
firmados internacionalmente, sob os quais países desenvolvidos e em desenvolvimento possuem um
conjunto de responsabilidades "mensuráveis, relatáveis e verificáveis", tais como: compromissos de
mitigação nacionalmente apropriados ou ações implementadas por todos os países desenvolvidos; ações
de mitigação nacionalmente apropriadas (NAMA, na sigla em inglês) por parte de países em
desenvolvimento; e tecnologia, financiamento e capacitação para o suporte dessas ações (ABDI, 2012a).

2.1.1

MRV top-down

O MRV no nível das nações geralmente adota uma abordagem top-down, caracterizada por maior nível de
agregação e menor precisão. A contabilização das emissões por meio de abordagens top-down dá-se de
maneira mais centralizada, em que o inventariante, geralmente órgãos públicos, usa dados de atividade e
estatísticas consolidadas de setores da economia (GVCES, 2013a). Nota-se que essa definição é mais
restrita do que a adotada no presente documento e não deve ser vista como equivalente ao termo, mais
abrangente, “programa de relato de emissões”.

2.1.2

MRV bottom-up

A partir da consolidação do conceito de sistema de MRV em Bali, ele passou a ser utilizado em diferentes
contextos, nacionais e regionais, mandatórios e voluntários. O conceito de MRV bottom-up é uma dessas
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variações, que se refere às atividades de coleta de informações acuradas sobre emissões de GEE, “no
menor nível de desagregação e contabilização das emissões (em nível de agente econômico), ou seja,
abordagem de contabilização das emissões de GEE para cada fonte, projeto, indivíduo ou instituição que
através de suas decisões e ações racionalmente tomadas intervém em algum circuito econômico” (GT
REGISTRO, 2013).

Aos princípios que devem nortear as atividades de MRV mencionadas anteriormente, somam-se alguns
critérios que são utilizados para definir a abrangência de um sistema de MRV bottom-up voltada à adoção
de incentivos econômicos para redução de emissões:
 Relevância (participação) da categoria nas emissões totais;
 Existência de métodos consolidados de contabilização e quantificação capazes de gerar estimativas
com acurácia e precisão;
 Facilidade de identificação dos pontos de regulação apropriados nas cadeias produtivas, de modo
que os custos de monitoramento não sejam demasiadamente elevados;
 Possibilidades de abatimento de emissões factíveis e custo-eficientes.

No âmbito bottom-up, ainda faz-se necessário distinguir iniciativas voluntárias de mandatórias. No primeiro
caso, o melhor exemplo é a prática de elaboração, relato e verificação de inventários corporativos de GEE
dentro de programas voluntários, tais como o Programa Brasileiro GHG Protocol 18 e o The Climate
Registry19 nos EUA. Nesses casos, as empresas e organizações participantes preparam inventários
corporativos de GEE para quantificar e gerenciar suas emissões de GEE numa perspectiva de boas práticas
e transparência de cada organização, sendo o GHG Protocol20 a metodologia mais amplamente aplicada no
mundo para esse fim (GVCES, 2013a).

18

http://www.ghgprotocolbrasil.com.br/.

19

http://www.theclimateregistry.org/.

20The

Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol): http://www.ghgprotocol.org/.
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Programas voluntários buscam auxiliar a gestão de emissões por parte das organizações, que pode levar à
identificação de possíveis ações de mitigação, além de aumentar a compreensão acerca das questões das
mudanças do clima e de evidenciar as ações de organizações que possuem boas práticas. Contudo, em
última instância, programas e registros voluntários apresentam objetivos diferentes daqueles perseguidos
por programas mandatórios e geralmente enfrentam um dilema quanto ao rigor das diretrizes de
monitoramento das emissões, dado que quanto mais rigorosas as regras, menos empresas são motivadas a
aderir à iniciativa (KRUGER e EGENHOFER, 2006).

Um sistema MRV bottom-up de caráter obrigatório tem por objetivo monitorar o progresso e o cumprimento
de regulamentações, tendo seus limites, fontes consideradas e métodos de contabilização e quantificação
estabelecidos pelo órgão regulador, de acordo com os objetivos de tal regulação. Tais sistemas são
usualmente empregados para dar suporte a instrumentos como sistemas de comércio de emissões e
tributação de emissões, mas podem igualmente apoiar o funcionamento de programas de incentivos
positivos, como será analisado na seção 4.9.2. Os conceitos de MRV bottom-up e programas de relato de
emissões são utilizados indistintamente no presente no presente relatório.

2.1.3

MRV de projetos de redução de emissão

Ainda seguindo uma abordagem bottom-up, o termo MRV também foi utilizado para designar o conjunto de
procedimentos para certificar redução de emissões por projetos. A abordagem de projetos restringe as
fontes sujeitas a monitoramento quando comparada a inventários corporativos, pois abrange somente as
atividades pertencentes ao projeto de redução (por exemplo, uma caldeira específica dentro de uma planta
que passa a receber biomassa em vez de carvão mineral). O objetivo nestes casos é mensurar a redução
de emissões alcançadas por meio de uma prática específica, comparando as emissões efetivas com as
estimadas em uma situação contrafactual (cenário de linha de base).

Com efeito, a abordagem de MRV para projetos pode embasar outros tipos de MRV. Os projetos de
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), por exemplo, permitiram aos atores envolvidos ganhar
experiência suficiente para embasar requerimentos de um MRV a ser aplicado a todas as Partes da
UNFCCC para novos arranjos de instrumentos econômicos. As metodologias, regras e instituições
desenvolvidas para a comercialização de reduções de emissões certificadas seriam um bom ponto de
partida para a construção de um MRV que apoiasse novos mecanismos baseados em mercado (NMBM, na
sigla em inglês) (CASTRO, HAYASHI, et al., 2011).

A abordagem de projetos restringe as fontes sujeitas a monitoramento quando comparada a inventários
corporativos, pois abrange somente as atividades pertencentes ao projeto de redução (por exemplo, uma
caldeira específica dentro de uma planta que passa a receber biomassa em vez de carvão mineral). Tal
abordagem com enfoque em projetos pode ser mais adequada para incentivos creditícios, já que permite
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uma avaliação do desempenho de uma determinada atividade, quando financiada por meio de linhas de
crédito voltadas para ações de mitigação.

2.1.4

MRV setorial

Além das abordagens de projetos, podem existir iniciativas que buscam promover ações de mitigação em
setores específicos (os principais emissores, especialmente) sem necessariamente exigir o monitoramento
e relato de emissões no menor nível organizacional. Nesses casos, entidades representativas dos setores
inventariados, a exemplo do Instituto Aço Brasil (IABr), Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP),
Associação Brasileira de Celulose e Papel (BRACELPA) e Associação Brasileira da Indústria Química
(ABIQUIM) no Brasil, desempenham um papel central na consolidação das informações fornecidas pelas
empresas associadas, principalmente quanto a dados de produção.

No âmbito setorial, cabe mencionar que vem sendo elaborado o Sistema Modular de Monitoramento de
Ações e Redução de Emissões de Gases-Estufa (SMMARE), sob supervisão do Ministério do Meio
Ambiente (MMA) com apoio do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos (CGEE), para o
acompanhamento das ações de mitigação e redução de emissões de GEE dos nove planos setoriais em
andamento, e dos planos de ação de prevenção e controle ao desmatamento dos biomas. O sistema tem
base legal no Decreto nº 7.390, de 9 de dezembro de 2010, que exige dos planos a definição de indicadores
para o monitoramento e avaliação de sua efetividade.

Diante da possibilidade de serem fechados acordos setoriais, o SMMARE pode vir a ser uma ferramenta de
apoio para acompanhamento e avaliação da efetividade dos incentivos positivos concedidos no âmbito dos
planos setoriais de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas.

O próprio inventário nacional, realizado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), já conta
com apoio das associações setoriais, porém é importante fazer a ressalva de que a divisão por setores do
Inventário Nacional não corresponde necessariamente à configuração de um MRV setorial. As emissões
provenientes da queima de combustíveis em caldeiras industriais, por exemplo, aparecem no Inventário
Nacional dentro do setor Energia; contudo, em um programa de MRV, seriam contabilizadas pelas próprias
instalações industriais (GVCES, 2013a).

2.1.5

Outras abordagens

Conforme já mencionado, o objetivo de um programa ou política é o elemento central para definição do tipo
de programa de relato de emissões a ser adotado, ainda que, em certos casos, o contrário possa ocorrer,
isto é, que a definição dos tipos de incentivo seja feita com base nas práticas já estabelecidas de MRV.
Considerando que o objeto do presente relatório é aprofundar os elementos de um MRV com foco em
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incentivos positivos, faz-se necessário ampliar as possibilidades de monitoramento, com ênfase em
diferentes focos de mudança.

É possível construir sistemas de MRV que ultrapassem os limites organizacionais de inventários (por
empreendimento ou projeto) para monitorar emissões ocorridas ao longo do processo produtivo de
produtos21 específicos. Nesse sentido, os “sistemas de MRV” podem ser customizados de modo a permitir
que o foco de mudança seja transferido das instalações e projetos para produtos, levando em consideração
que produtos passam por diferentes instalações para chegar a seu formato final. Tal customização assume
relevância maior quando são considerados os tributos que serão analisados nos próximos capítulos deste
relatório: Contribuição de Intervenção no Domínio econômico (Cide) Combustível, Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e Imposto Territorial Rural (ITR). Nos dois primeiros casos, o tributo incide sobre
combustíveis e produtos específicos, ao passo que no terceiro, a incidência recai sobre propriedades rurais.
Assim, a lógica de “funcionamento” do tributo torna-se base para a definição do MRV que deverá apoiar a
administração do incentivo a ele relacionado.

As abordagens por produto geralmente exigem ações de rastreamento que permitem identificar as matériasprimas e processos utilizados durante todo ou parte do ciclo de vida do produto em questão, o que pode
estar associado a um programa de certificação. Programas de etiquetagem também serão considerados
como sistemas de “MRV”, ainda que não haja um monitoramento direto das emissões relacionadas.

2.1.6

Programas de relato de emissões e MRV no presente relatório

Desse modo, o presente relatório emprega os termos “MRV” e “programas de relato de emissões” para
designar o conjunto de atividades que permitem a agentes econômicos fornecer informação factual
(passível de verificação por parte independente) sobre suas emissões a um órgão responsável, sob os
mesmos métodos de contabilização e, quando possível, de quantificação. Entretanto considera diversas
possibilidades quanto à definição de responsáveis pelo monitoramento, pelo relato das emissões,
permitindo a contabilização de emissões em diferentes níveis organizacionais, sendo igualmente flexível
quanto à abrangência das emissões. Esta deverá, primeiramente, ter relação com o tributo em questão,
podendo ser definida de acordo com os limites operacionais de instalações ou, ainda, transcender fronteiras
organizacionais para permitir a contabilização de emissões ao longo da cadeia produtiva de um
determinado produto.

21

Embora em outros contextos o termo “produtos” refira-se a quaisquer tipos de bens e serviços, neste relatório

emprega-se o termo para designar apenas produtos tangíveis.
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2.2

2.2.1

GASES E TIPOS DE EMISSÃO

Gases de efeito estufa

A definição dos gases que devem ser monitorados é essencial tanto para o estabelecimento do MRV, como
também para os critérios de elegibilidade aos incentivos positivos.

No que diz respeito aos GEE, destaca-se que o Protocolo de Quioto define seis gases, ou família de gases,
a saber: CO2, CH4, N20, HFC22, PFC23 e SF6, porém a segunda fase do Protocolo adicionou o gás NF 324.
Assim, é preciso avaliar a relevância de cada um deles nas emissões totais, a origem setorial desses gases,
bem como a conveniência de se trabalhar com cada um dos setores.

A União Europeia, por exemplo, optou por monitorar inicialmente apenas as emissões de CO 2, devido à sua
relevância nas emissões totais e menor complexidade dos métodos de monitoramento. Nos países em que
o processo de industrialização já atingiu maturidade, as missões de CO 2 decorrem sobremaneira da queima
de combustíveis fósseis e de processos industriais. O Brasil apresenta a peculiaridade de ter suas emissões
distribuídas entre CO2 (57,3%), CH4 (28,3%) e N2O (13,9%), com ampla participação de uso da terra e
florestas e da agropecuária, além do setor energético (MCTI, 2013). Características desse tipo precisam ser
levadas em consideração quando da definição dos gases a serem monitorados.

As subseções a seguir apresentam os tipos de emissões de acordo com o ponto da cadeia produtiva em
que ocorrem. A classificação das emissões facilita a contabilização das emissões, como ocorre, por
exemplo, com a definição dos escopos estabelecidos pelo método GHG Protocol. Já os métodos utilizados
para quantificá-las variam e são apresentados com mais detalhes no Anexo I.

2.2.2

Emissões diretas e indiretas

Um programa de relato de emissões tem sua abrangência definida pelos tipos de GEE que serão
monitorados, pelas fontes emissoras e/ou pelos setores ou atividades produtivas que terão obrigação de
relatar suas emissões. Devido à possível complexidade no levantamento de dados necessários à
quantificação das emissões (e a dupla contagem, em menor grau), grande parte dos sistemas de MRV foca
em emissões diretas, isto é, aquelas controladas diretamente pela entidade.

22

Definição: HFC: gases da família dos hidrofluorcarbonos.

23

Definição: PFC: gases da família dos perfluorcarbonos.

24

O trifluoreto de nitrogênio (NF3) foi adicionado à lista de seis gases abrangidos pelo Protocolo no primeiro período de

compromisso. Sua principal aplicação é a manufatura de semicondutores, LCD e células fotovoltaicas. Seu potencial de
aquecimento global corresponde a 17.200 vezes o do CO2.
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Entretanto, para determinados setores, observa-se que a pulverização dos agentes econômicos pode tornar
os custos de monitoramento direto demasiadamente altos. Nestes casos, a fim de minimizar os custos de
transação, é possível escolher um ponto na cadeia produtiva (“agente integrador”), à montante ou à jusante
daquele em que efetivamente ocorrem as emissões, para que o mesmo seja responsável pelo MRV de
emissões indiretas. As emissões indiretas podem ser classificadas como emissões relacionadas a produtos
comprados ou emissões relacionadas ao processamento e/ou uso de produtos vendidos, entre outros tipos.
A Figura 2 ilustra os agentes da cadeia produtiva aos quais essas emissões estão relacionadas.

Figura 2 – Emissões diretas ou indiretas e agentes a elas relacionadas ao
longo da cadeia produtiva

Desse modo, um determinado empreendimento pode monitorar e relatar não só suas emissões diretas, mas
também as emissões de fornecedores de matérias-primas e aquelas decorrentes da utilização de seus
produtos. A classificação das emissões diretas e indiretas é fundamental para a contabilização de emissões,
pois evita a dupla contagem.

2.2.3

Emissões indiretas de produtos vendidos

Diante dos elevados custos de monitoramento envolvendo um grande número de atores responsáveis pelas
emissões diretas, há bons argumentos para que fornecedores de combustíveis, por exemplo, sejam
responsáveis pelo relato de emissões associadas ao setor de transportes. Este segmento possui número
reduzido de atores, o que permite maior cobertura de emissões com menores custos de transação. Em
adição, a queima de uma determinada quantidade de combustível gera emissões de CO2 que independem
da tecnologia dos veículos25.

25

É importante ressaltar, no entanto, que a tecnologia dos motores afeta o fator de oxidação e, assim, a quantidade de

CH4 e N2O emitida.
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Outros exemplos que merecem atenção para monitoramento de emissões indiretas de produtos vendidos
referem-se a fornecedores de gases industriais e produtores de fertilizantes. Como será discutido ao longo
deste relatório, uma forma de atrelar o incentivo a emissões ocorridas após a venda do produto é utilizar
programas de etiquetagem.

A etiquetagem é um importante instrumento para reduzir o problema de informação assimétrica existente
entre fabricantes e consumidores, ao permitir a diferenciação de produtos e justificar o investimento que
fabricantes fazem na melhoria da qualidade dos produtos que oferecem. Programas de etiquetagem podem,
por exemplo, classificar o produto quanto à sua eficiência energética, que influencia a quantidade de
emissões geradas durante seu uso.

Essa modalidade de MRV é abordada ao longo do capítulo 4,

compondo uma das opções de desenho de incentivo apresentadas na seção 4.9.

2.2.4

Emissões indiretas de produtos comprados

As emissões indiretas de produtos comprados compreendem as emissões ocorridas durante processo de
produção de matérias-primas e insumos utilizados, que não estão sob controle direto do empreendimento
que os utiliza em seus processos.

Um exemplo de escolha do ponto de regulação de emissões indiretas de produtos comprados são os
integradores na cadeia do agronegócio, como os frigoríficos, no caso da pecuária de corte, os quais, por
meio de contratos de integração vertical, buscam coordenar as atividades das partes que operam os vários
segmentos da cadeia de produção, transformação e distribuição dos bens, que compreendem grande
número de atores.

Assim como a etiquetagem facilita a comunicação de atributos específicos de produtos vendidos, neste
caso, pode-se fazer uso de certificações para os processos de produção de matérias-primas, a fim de
informar outros agentes da cadeia produtiva sobre as práticas adotadas em uma etapa específica.

A distinção entre emissões diretas e indiretas em um programa de relato de emissões é relevante para a
adoção de incentivos porque no caso do incentivo tributário, o benefício é concedido para o sujeito passivo
(contribuinte), que nem sempre é o responsável pelas emissões diretas. Contudo, a exemplo do que ocorre
no programa Inovar-Auto26, o benefício pode estar associado a emissões indiretas, por meio de um
programa de etiquetagem.

26

Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores,

instituído pela Lei Federal nº 12.715/2012, com objetivo de apoiar o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a
segurança, a proteção ao meio ambiente, a eficiência energética e a qualidade dos automóveis, caminhões, ônibus e
autopeças.
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2.2.5

Emissões diretas e indiretas ao longo do ciclo de vida de um produto

A consideração de emissões indiretas, seja de fornecedores de matérias-primas, seja do funcionamento do
produto, permite caminhar em direção a uma abordagem de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV).
A avaliação de ciclo de vida27 é uma ferramenta que busca identificar todos os potenciais impactos
ambientais28 advindos das atividades humanas, desde a obtenção de matéria-prima até a disposição final
de um produto, com o objetivo de minimizá-los (GVCES, 2014a). Deste modo, uma análise de ciclo de vida
pode incluir dados sobre emissões de GEE como um dos impactos ambientais do produto avaliado.

Muitos especialistas consideram a abordagem de ciclo de vida a melhor maneira de avaliar o impacto de um
produto sobre o meio ambiente e orientar a sociedade a tomar decisões informadas sobre o uso de
materiais e sua importância económica, uma vez que o foco em apenas um aspecto do ciclo de vida de um
produto, como o processo de produção, pode ignorar impactos durante outra fase do ciclo de vida, como a
fase de utilização (WSA, 2010).

Ressalta-se que a ACV requer a adoção de diversos pressupostos, que são ainda mais relevantes para os
produtos que geram emissões durante sua utilização, dado que a intensidade e o modo de utilização destes
são cruciais para a estimativa de emissões associadas a essa etapa do ciclo de vida. Para máquinas e
equipamentos, por exemplo, máquinas pouco eficientes, mas que operam um número reduzido de horas por
semana, geram menos emissões do que aquelas muito eficientes que operam de modo contínuo. Contudo,
são extremamente úteis para fins de comparação, já que os produtos são avaliados segundo os mesmos
pressupostos.

Embora seja uma possibilidade remota para alguns produtos, o MRV poderia ter sua abrangência ampliada
de modo a incluir emissões indiretas de fornecedores de insumos (upstream) e do consumo dos bens
produzidos ou distribuídos (downstream) até sua disposição final, por meio de certificações de ACV. No
caso de combustíveis automotivos, por exemplo, o Capítulo 3 descreve abordagens de ACV que
contemplam um MRV de abrangência ampliada, que inclui emissões indiretas de processos upstream (por
exemplo, extração de petróleo) e dowstream (uso em automóveis).
27
28

Em inglês, Life Cycle Assessment.
Entende-se por impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou
indiretamente, afetam: i) a saúde, a segurança e o bem-estar da população; ii) as atividades sociais e econômicas; iii) a
biota; iv) as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; v) a qualidade dos recursos ambientais (CONAMA,
1986). Ainda que a abordagem possa ser aplicada a diversas categorias de impacto ambiental, no contexto do MRV
aqui discutido, a ACV limitar-se-ia às emissões de GEE.
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Para o setor elétrico, por exemplo, Miranda (2012) propõe a aplicação de ACV para o cálculo do fator de
emissão de GEE da matriz de energia elétrica brasileira. No Capítulo 3 desse trabalho, avalia-se a aplicação
de abordagens de ACV para diferenciar combustíveis, enquanto a seção 4.9 discorre brevemente sobre a
adoção desse tipo de abordagem para a adoção de incentivos relacionados ao IPI.
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2.3

FUNÇÕES DE UM PROGRAMA DE RELATO DE EMISSÕES PARA INCENTIVOS POSITIVOS

Os incentivos positivos a que se refere este trabalho compreendem redução, suspensão ou créditos
presumidos de tributos federais e linhas de crédito. Em particular, os incentivos tributários serão explorados
no campo de incidência do IPI, ITR e Cide. Já os incentivos creditícios englobam a disponibilização de
linhas de financiamento e programas para incentivo à eficiência energética, à adoção de tecnologias e ao
desenvolvimento de produtos que geram baixa emissão de GEE.

A função extrafiscal dos tributos que busca alterar comportamentos não requer, em tese, que seus objetivos
sejam mensurados. Em alguns casos, os resultados de políticas anticíclicas, a exemplo da redução de IPI
para automóveis, podem ser estimados por estudos macroeconômicos. Muitas vezes, no entanto, não há
instrumentos/exigência que comprovem que determinada medida tenha gerado os benefícios sociais
previstos quando de sua concepção.

Nesse sentido, diferentemente do que se afirma para sistemas de comércio de emissões, o
prestabelecimento de um programa de relato de emissões não é requisito para a implantação bem-sucedida
de incentivos tributários ou creditícios, mas este deve ter seu papel reconhecido para uma análise e
aperfeiçoamento dos instrumentos de mitigação de emissões, bem como para avaliar os resultados
atingidos, em termos de redução de emissões, com o uso do incentivo concedido.

Em termos gerais, a relação de um sistema de MRV com incentivos tributários ou creditícios pode ser
estabelecida de forma que as informações coletadas e processadas pelo sistema:
 Embasem a construção de indicadores de referência (benchmarks);
 Permitam comprovar resultados esperados pela implementação de incentivos positivos (MRV expost); e
 Sejam utilizadas como critério de elegibilidade para benefício do incentivo (MRV ex-ante).

Quanto à primeira opção, deve-se destacar a crescente importância que vem assumindo os indicadores de
referência para avaliar eficiência relativa intra e intersetorialmente, sendo passíveis de aplicação em
instrumentos econômicos, como sistemas de comércio de emissões29.

Quanto à segunda, pode-se mencionar instrumentos de avaliação ad hoc, tais como avaliações de
desempenho de projetos e programas. Neste caso, a utilização de informações do MRV visa à avaliação da
eficácia dos gastos tributários30 ou das linhas de crédito disponibilizadas.

29

A aplicação de indicadores de intensidade em instrumentos econômicos é discutida em detalhe no Relatório do Eixo

II.
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Cabe ressaltar que tanto a avaliação da eficácia dos incentivos como o critério de elegibilidade para acesso
aos incentivos possivelmente terão relação com um valor de referência (linha de base ou benchmark), cuja
definição pode igualmente embasar-se em informações do programa de relato de emissões.

Desse modo, entende-se que, para confirmação dos critérios para concessão dos incentivos, o relato de
emissões e a manutenção dos registros que comprovem as informações prestadas, será uma obrigação
acessória da entidade beneficiária.

Adicionalmente, a utilização de um sistema de MRV associada a incentivos positivos assume relevância
central para assegurar a integridade ambiental e eficácia dos incentivos. Sua implantação envolve uma
infraestrutura operacional que deve prover:
 Credibilidade perante o governo, outros beneficiários e a sociedade;
 Consistência metodológica das emissões relatadas no programa pelas diferentes organizações dos
setores envolvidos;
 Transparência e capacidade de verificação de dados e informações, ao mesmo tempo em que
assegura a confidencialidade dos mesmos: um dos desafios no estabelecimento de um MRV é
balancear os objetivos de transparência e confidencialidade.

O MRV emerge, portanto, como instrumento de monitoramento de políticas de mitigação de emissões
relacionadas a incentivos econômicos, possibilitando direcionar recursos financeiros com maior precisão e
eficácia.

O Projeto de Lei Complementar nº 73 de 12 de junho de 2007 que propõe a instituição de princípios para
tratamento tributário diferenciado pela sustentabilidade ambiental, além da oneração das emissões de GEE,
por exemplo, sugere que deverá ser estabelecido um “método de cálculo das emissões de gases de efeito
estufa geradas pelo processo produtivo do bem, produto ou serviço sujeito à incidência da Cide”, e que tal
método deverá ser periodicamente revisado para se adequar aos melhores padrões e critérios
internacionalmente aceitos.

O Projeto de Lei nº 4.611, de 31 de outubro de 2012, por sua vez, ao estabelecer redução de tributos para
produtos “adequados à economia verde de baixo carbono”, prevê que os critérios para concessão do
benefício fiscal devem ser de fácil aferição. No que tange às emissões de GEE, o referido projeto propõe a

30

O conceito de gasto tributário refere-se a gastos indiretos do governo realizados por meio do sistema tributário a fim

de atender objetivos econômicos e sociais, assumindo caráter compensatório ou incentivador. São encarados como
“gastos” pelo fato de reduzirem a arrecadação potencial (CARVALHO, 2011).
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utilização de indicadores de intensidade de carbono que possibilitem a real quantificação de emissões
associadas aos produtos faturados 31.

Nota-se, portanto, que já existe por parte do Poder Legislativo iniciativas visando a inclusão de critérios de
seletividade para os tributos federais de acordo com o impacto ambiental dos produtos ou utilização racional
dos recursos naturais, em alguns casos focando especificamente nas emissões de GEE. Mais que isso, tais
iniciativas já demonstram esforços para o estabelecimento de normas que permitam aferir o desempenho
das emissões em nível individual (por instalação) de forma objetiva.

Há também diversos produtos que poderiam se beneficiar ou já se beneficiam de isenção tributária, tendo
em vista sua contribuição para a conservação de energia (e indiretamente para a redução de emissões), a
exemplo dos programas de etiquetagem, tais como Inovar- Auto e o Selo Procel. Importa ressaltar que,
nesses casos, os incentivos são concedidos com base em julgamentos técnicos ou análises laboratoriais
(com foco em eficiência) sobre o consumo energético, sem um monitoramento sistemático do consumo
ocorrido na utilização desses produtos. Os requisitos para habilitação ao Inovar-Auto, por exemplo, incluem
o atingimento de níveis mínimos de eficiência energética em relação aos produtos comercializados no País,
sem que isto seja monitorado ex-post32.

Nesse sentido, uma questão fundamental a ser debatida quanto à utilização de um programa de relato de
emissões para o emprego de incentivos econômicos é que, em determinados casos, por uma questão de
custo-efetividade, pode não ser eficiente monitorar as fontes emissoras individualmente. O setor de
transporte é caracterizado por ter um elevado número de fontes emissoras pulverizadas e,
consequentemente, um elevado custo de monitoramento de unidades emissoras. Assim, uma vez
comprovado o fator de emissão do combustível comercializado e/ou a eficiência do motor do veículo, é
possível conceder benefício fiscal ou creditício sem monitorar a quantidade de emissões decorrentes de
cada unidade emissora.

Os próximos capítulos buscam avaliar de que forma os incentivos positivos podem ser estabelecidos ou
reforçados com instrumentos de monitoramento e verificação de emissões de GEE, a partir de análises
setoriais que foram norteadas pelos critérios apresentados na Metodologia.
31

O detalhamento das regras para monitoramento foi encaminhado pelo Substitutivo ao PL nº 4.611/2012, apresentado

pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados em 16 de abril de 2014,
disponível

em:

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1204232&filename=TramitacaoPRL+1+CMADS+%3D%3E+PL+4611/2012.
32

A habilitação ao Inovar-Auto fica condicionada ao compromisso da empresa solicitante de atingir níveis mínimos de

eficiência energética em relação aos produtos comercializados no País (Art. 4º, inciso II do Decreto Federal nº 7.819 de
2012).
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3.

SETOR ENERGÉTICO

3.1

PERFIL DE EMISSÕES: PANORAMA GERAL

O perfil de emissões do setor energético contempla emissões provenientes da queima de combustíveis e
emissões fugitivas da indústria de petróleo, gás e carvão mineral. O setor energético é o segundo maior
emissor de GEE do Brasil, ficando somente atrás do setor agropecuário. Em 2010, do total de 1,25 bilhão
de toneladas de CO2 equivalentes (tCO2eq) emitidas no País, o setor energético foi responsável por
aproximadamente 399 milhões de toneladas (MCTI, 2013). É importante mencionar, entretanto, que as
emissões que decorrem da geração de energia por meio da queima de combustíveis na agropecuária e no
setor industrial também são contabilizadas no setor energético.

Entre os anos de 1990 e 2010, as emissões do setor energético cresceram 108%, passando de 191,5
milhões de tCO2eq para 399,3 milhões de tCO2eq (Figura 3). A participação do setor energético no total das
emissões brasileiras cresceu também de forma significante: entre 2005 e 2010, a participação do setor
subiu de 16% para 32%. É importante ressaltar que tal crescimento na participação das emissões
brasileiras totais está também relacionado à forte queda das emissões do setor “uso da terra e florestas”,
que caíram 76% entre 2005 e 2010.
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Figura 3 – Emissões de GEE do setor energético brasileiro em milhares de
tCO2eq, entre 1990 e 2010
Fonte: MCTI (2013)

Como pode ser observado na Tabela 1 e na Tabela 2, a grande maioria das emissões do setor energético
está relacionada à queima de combustíveis (95,5%), sendo o dióxido de carbono (CO 2) o GEE mais
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relevante (95,9%). As emissões fugitivas representam somente 4,5% das emissões totais do setor 33.
Consequentemente, a análise do setor energético apresentada nesse capítulo dá maior atenção às
emissões de CO2 provenientes da queima de combustíveis.
Tabela 1 – Emissões de GEE do setor energético brasileiro em
2010, por tipo de emissão
Setor energético

Milhares de

Percentual

(2010)

tCO2eq

Queima de combustível

381.324

95,5%

Emissões fugitivas

17.978

4,5%

Fonte: MCTI (2013)

Tabela 2 – Emissões de GEE do setor energético brasileiro em
2010, por GEE
Setor energético

Milhares de

Percentual

(2010)

tCO2eq

CO2

382.698

95,9%

CH4

12.11734

3,0%

N2O

4.34035

1,1%

Fonte: MCTI (2013)

O Quadro 3 apresenta as emissões de GEE por subsetor dentro do setor energético, com base em dados
de 2010. A Figura 4 apresenta a distribuição de emissões de GEE entre os sete subsetores, das emissões
relativas ao consumo não energético e das emissões fugitivas do setor energético.
Quadro 3 – Emissões de GEE do setor energético no Brasil, como base em dados de 2010
2010
SETOR ENERGÉTICO

CO2

CH4

N2O

CO2eq

Milhares de toneladas
Total

33

382.698

577,18

14,463

399.302,31

Emissões fugitivas no setor energético advêm dos processos de extração, transporte, estocagem e processamento de

carvão mineral, petróleo e gás natural. As emissões fugitivas relacionadas ao carvão mineral contemplam emissões de
CH4 que ocorrem durante o processo de extração em minas a céu aberto e subterrâneas, além de emissões de CO2 em
depósitos por combustão espontânea nas pilhas de rejeito. As emissões do petróleo e gás natural resultam da emissão
de CH4 durante a extração (venting), durante o transporte e distribuição em dutos e navios e durante o processamento
em refinarias. Também são consideradas emissões fugitivas do petróleo e gás natural aquelas que resultam da emissão
de CO2 por combustão não útil (flaring) nas plataformas de extração e em refinarias (MCTI, 2010a).
34

577*21 (GWP).

35

14*310 (GWP).
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Queima de Combustíveis

368.231

412,92

14,263

381.323,85

58.345

198,23

1,886

63.092,49

98.940

86,77

6,543

102.790,50

9.967

-

-

9.967,00

Subsetor Transportes

160.180

12,34

3,465

161.513,27

Subsetor Residencial

18.589

92,60

1,700

21.060,60

Subsetor Agricultura

17.778

21,40

0,600

18.413,40

Subsetor Comercial

2.346

1,61

0,050

2.395,31

Subsetor Público

2.088

0,05

0,011

2.092,50

Emissões Fugitivas

14.467

164,30

0,200

17.979,30

1.341

48,30

-

2.355,30

13.126

116,00

0,200

15.624,00

Subsetor

Energético36

Subsetor Industrial
Consumo não energético

Mineração de Carvão
Extração e Transporte de Petróleo e Gás Natural
Fonte: (MCTI, 2013).
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2%

Figura 4 – Percentual de emissões de GEE por subsetores incluídos no recorte
setorial “Energia”
Fonte: (MCTI, 2013).

A Figura 4 aponta a relevância em termos da participação de emissões do setor energético para os
subsetores Transportes (40%), Industrial (26%) e Energético (16%). O subsetor dos Transportes, por ser a
maior fonte de emissões do setor energético, será analisado na sequência deste capítulo, numa abordagem
que engloba os seguintes aspectos:

36

O subsetor energético contempla as seguintes fontes de emissão: geração de energia elétrica (centrais elétricas de

serviço público e centrais elétricas autoprodutoras), carvoarias e outros.
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 Perfil de emissões;
 Perfil tecnológico;
 Atores envolvidos;
 Potencial de redução de emissão (oportunidades de abatimento);
 Experiências com a utilização de sistemas de MRV para combustíveis;
 Caracterização tributária;
 Desenho de incentivos tributários.
Conforme já explicitado no item “Metodologia”, atenção especial será dada às emissões provenientes da
queima de combustíveis líquidos tributados por meio da Cide-Combustíveis. Conforme será descrito na
sequência, são estes: gasolina, diesel, querosene, óleos combustíveis, GLP e álcool etílico combustível. Em
2012, a queima destes combustíveis foi responsável por aproximadamente 61% do total de emissões do
setor energético (SEEG, 2014).
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3.2

3.2.1

SUBSETOR TRANSPORTES

Perfil de emissões

O Quadro 4 exibe o perfil de emissões de GEE do subsetor Transportes, de acordo com estimativas do
MCTI, que faz uso de dados de 2010 (MCTI, 2013). Nota-se que o transporte rodoviário é responsável por
92% das emissões do subsetor, o que equivale a 37% do total de emissões do setor energético, ou ainda
12% do total de emissões brasileiras em 2010.
Quadro 4 – Emissões de GEE do subsetor Transportes, em milhares de toneladas
e em percentuais (2010)
Milhares de toneladas

SUBSETOR
TRANSPORTES

(2010)
CO2

CH4

%

N2O

CO2eq

160.180

12,34

3,465

6.452

0,12

0,214

6.520,88

4,0%

Transporte Rodoviário

147.376

11,79

3,200

148.615,65

92,0%

Transporte Ferroviário

2.077

0,14

0,020

2.086,14

1,3%

Transporte Hidroviário

4.275

0,28

0,030

4.290,18

2,7%

Total
Transporte Aéreo

161.513,27 100,0%

Fonte: (MCTI, 2013).

De acordo com os dados utilizados pelo SEEG, em 2012, o transporte rodoviário foi responsável pela
emissão de 184 milhões de tCO2e (SEEG, 2014). O Quadro 5 traz as fontes de emissão do transporte
rodoviário no ano de 2012. Com base nestes dados, é possível concluir que os maiores responsáveis pelas
emissões no transporte rodoviário são: (1) caminhões movidos a óleo diesel (44,5%), (2) automóveis que
utilizam gasolina C37 (30,7%) e (3) a frota de ônibus do País, que faz uso de óleo diesel (10,9%).
Quadro 5 – Emissões de GEE do transporte rodoviário, em tCO2eq e em
percentuais (2012)
2012
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Total

37

(tCO2eq)

%

184.848.410 100,0%

Caminhões (Óleo Diesel)

82.178.023

44,5%

Automóveis (Gasolina C)

56.698.384

30,7%

Ônibus (Óleo Diesel)

20.207.729

10,9%

Comerciais Leves (Gasolina C)

10.359.827

5,6%

Combustível obtido da mistura de gasolina A e etanol anidro combustível, nas proporções definidas pela legislação

em vigor (fonte: Resolução ANP 57, de 20/10/2011).
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Motocicletas (Gasolina C)

6.293.664

3,4%

Comerciais Leves (Óleo Diesel)

4.480.851

2,4%

Automóveis (Gás Natural Seco)

4.103.194

2,2%

463.543

0,3%

Automóveis (Álcool Hidratado)
Comerciais Leves (Álcool Hidratado)

60.535 0,033%

Motocicletas (Álcool Hidratado)

2.657 0,001%

Fonte: (SEEG, 2014)

Quando analisado por combustível, nota-se que 97,5% das emissões do transporte rodoviário em 2012
ocorreram por meio da queima de óleo diesel (57,81%) e gasolina C (39,68%).

2,22%

0,28%

Óleo Diesel
Gasolina C

39,68%

57,81%

Gás Natural Seco
Álcool Hidratado

Figura 5 – Emissões de GEE do transporte rodoviário, por combustível (2012)
Fonte: (SEEG, 2014)

Os dados acima evidenciam a relevância do transporte rodoviário nas emissões totais do subsetor dos
Transportes. Em especial, fica clara a relevância da participação da frota de caminhões e ônibus (a diesel) e
de automóveis (a gasolina) nas emissões do segmento. Deste modo, ações que buscam incentivar a
adoção de comportamentos em prol de uma redução das emissões do subsetor Transportes devem
concentrar esforços em três possíveis escolhas: (1) redução do uso de meios de transporte convencionais
(por exemplo: trocas de modal); (2) aprimoramento tecnológico de meios de transporte (por exemplo:
eficiência energética) ou (3) redução das emissões de CO2 relacionadas aos combustíveis (FARRELL e
SPERLING, 2007). Esta última alternativa é o foco do presente trabalho.

3.2.2

Perfil tecnológico

Este item apresenta o perfil tecnológico do transporte rodoviário no Brasil. O intuito é entender aspectos
gerais sobre o consumo de combustíveis dentro do setor, a fim de avaliar o potencial de redução deste
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segmento e, na sequência, identificar quais os incentivos positivos mais adequados para proporcionar uma
redução das emissões relacionadas a queima de combustíveis carbono-intensivos.

Em 2013, o Brasil tinha uma frota circulante de quase 40 milhões de veículos, sendo 79% deste total
composto por automóveis, 5% por caminhões e 1,54% ônibus (ANFAVEA, 2014). Do total de automóveis,
aproximadamente 50% são veículos flex fuel, que podem ser abastecidos por gasolina ou por etanol 38. Este
valor chega até 90% quando se observa somente os novos automóveis (ANFAVEA, 2014). Na frota
circulante de motocicletas, este valor é de apenas 17%, mas chega a quase 50% das novas motos
comercializadas (ANFAVEA, 2014). Já os caminhões e ônibus produzidos no País em 2013, praticamente
100% são movidos exclusivamente a diesel (ANFAVEA, 2014).

Em termos de quantidade de combustível utilizado no transporte rodoviário, a Figura 6 permite verificar que
o diesel, apesar de ser utilizado por uma pequena parte da frota nacional (basicamente caminhões e
ônibus), é o combustível mais consumido no País, quando comparado com outros combustíveis em termos
de tonelada equivalente de petróleo (tep).

40.000

Consumo em 103 toe

35.000
30.000
Gás natural

25.000

Óleo diesel

20.000

Gasolina automotiva

15.000

Álcool etílico anidro

10.000

Álcool etílico hidratado

5.000

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

-

Figura 6 – Consumo anual de combustível no transporte rodoviário brasileiro
(2003-2012)
Fonte: (EPE, 2013).

Tendo em mente que um veículo mais eficiente utiliza menos combustível por distância percorrida e,
consequentemente, emite menos GEE por quilómetro rodado, é importante também analisar o grau de
eficiência da frota nacional. Os quadros abaixo (Quadro 6, Quadro 7 e Quadro 8 apresentam alguns dados
que podem ser relevantes numa análise da eficiência da frota nacional.

38

Fonte: Estado de São Paulo, edição de 04 de agosto de 2013: “Carros flex já são maioria na frota brasileira”.
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Quadro 6 – Fatores de eficiência e autonomia de automóveis
novos (2012) no Brasil, em gCO2/km e km/l ou m3
Automóveis novos
CO2
Ano

2012

Combustível

Autonomia
(km/l)

(g/km)

*(km/m3)

Gasolina C

195

11,3

Flex-Gasol. C

180

12,2

Flex-Etanol

173

8,5

GNV

142

Fonte: CETESB (2012); para GNV

(Km/m3):

12,5*
Comgas39.

Quadro 7 – Fatores de eficiência e autonomia de caminhões novos (2012) no Brasil, em
gCO2/kWh e km/l
Caminhões
Ano

2012

Combustível

Diesel

Consumo

CO2

Autonomia

gdiesel/kWh

(g/kWh)

(km/l)

Semi-Leves

243

520

9,1

Leves

226

607

5,6

Médios

225

689

5,8

Semi-Pesados

219

666

3,6

Pesados

208

646

3,6

Tipo

Fonte: CETESB (2012)

Quadro 8 – Fatores de eficiência e autonomia de ônibus novos (2012) no Brasil, em gCO 2/kWh e
km/l
Ônibus
Ano

Combustível

2012

Diesel

Consumo

CO2

Autonomia

gdiesel/kWh

(g/kWh)

(km/L)

Urbanos

224

728

3,4

Rodoviários

216

696

2,9

Tipo

Fonte: CETESB (2012)

Os três quadros acima apresentam dados de veículos automotores fabricados no ano de 2012. É importante
também ter um olhar voltado para a eficiência energética de veículos circulantes antigos, que por questões
de desgaste, falta de manutenção e/ou uso de tecnologias ultrapassadas, podem ter um consumo maior de

39

http://www.comgas.com.br/pt/comgasParaVoce/Veicular/Paginas/Simule-sua-Economia.aspx

28/05/2014).
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(acessado

dia

combustível por quilometro rodado (ou por carga transportada) e, em consequência, uma maior participação
nas emissões de GEE da frota automotiva.

3.2.3

Atores envolvidos

De acordo com dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), a
indústria automobilística brasileira é composta por 29 fabricantes, 500 empresas produtoras de autopeças e
5.116 concessionárias40. Em 2012, o faturamento bruto deste setor foi de US$ 106,8 bilhões, o que
representa uma participação no PIB Brasileiro de 5%. Neste mesmo ano, a geração de tributos (IPI, ICMS,
PIS e COFINS) somou um total de US$ 24,8 bilhões (ANFAVEA, 2014). Existem ainda 30 empresas
importadoras de veículos automotores atuantes no País41.

No que diz respeito à produção e o abastecimento de combustíveis, existem diversas categorias de agentes
econômicos que atuam na exploração, fornecimento, distribuição, revenda e consumo de petróleo e seus
derivados, gás natural e biocombustíveis (ANP, 2013) e (ANP, 2014):
 Exploração:
o

Exploração e produção de petróleo e gás natural (93).

 Fornecimento:
o

Refinarias de petróleo (16);

o

Usinas de etanol (381);

o

Importadores e exportadores de petróleo e derivados (312);

o

Produtores de lubrificantes (134);

o

Importadores de lubrificantes (173);

o

Refinadores de lubrificantes (19);

o

Produtores de biodiesel (64);

o

Polos de processamento de gás natural (15).

 Distribuição:
o

Distribuidoras de combustíveis líquidos (214);

o

Distribuidoras de solventes (28);

o

Distribuidoras de GLP (22);

o

Distribuidoras de asfalto (27);

o

Distribuidoras de combustíveis de aviação (4).

 Revenda:

40
41

Este levantamento abrange somente organizações associadas a ANFAVEA.
Fonte:

ABEIVA

–

Associação

Brasileira

das

Empresas

(http://www.abeiva.com.br/).
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Importadoras

de

Veículos

Automotores

o

TRR42 (386);

o

Revendedores varejistas de combustíveis líquidos (39.163);

o

Revendedores de GLP (55.771);

o

Revendedores de aviação (209);

o

Coletores de lubrificantes (33).

O fornecimento de derivados de petróleo está concentrado em 16 refinarias (desconsiderando importações).
Das 16 refinarias, 12 pertencem a Petrobras e uma tem participação da Estatal (ANP, 2014). A
concentração fica ainda mais clara quando se observa, por exemplo, o fornecimento de gasolina em 2013,
que foi dominado em mais de 99% pela Petrobras (ANP, 2013).

A concentração do mercado é um aspecto a ser levado em consideração quando da definição de
instrumentos que visam reduzir as emissões de GEE de combustíveis derivados do Petróleo. Por um lado, a
concentração do mercado pode facilitar a implementação de sistemas de MRV e de instrumentos não
econômicos, como padrões de qualidade e regulamentação do tipo comando e controle (baseadas em
tecnologias ou em desempenho). Por outro lado, tal configuração de mercado pode dificultar a utilização de
instrumentos econômicos, tais como mercados do tipo cap-and-trade (pela baixa diversidade de
oportunidades de abatimento) e a taxação (pela falta de incentivos ao agente econômico que detém a
exclusividade no fornecimento).

3.2.4

Potencial de redução de emissões (oportunidades de abatimento)

Existem três principais estratégias para reduzir as emissões no setor dos transportes: (1) aprimoramento
tecnológico de meios de transporte, (2) redução das emissões de CO 2 relacionadas aos combustíveis e (3)
redução do uso de meios de transporte convencionais (FARRELL e SPERLING, 2007). A primeira
estratégia pode focar em, por exemplo, melhorias em termos de eficiência energética da frota automotiva
(expressados em combustível/km, GEE/km ou GEE/tku43). A segunda pode contemplar abordagens
centradas em incentivos para o uso de combustíveis com baixo fator de emissão de GEE. A terceira e última
estratégia pode incluir políticas de mobilidade urbana, infraestrutura e logística e de troca de modal. Na
sequência deste capítulo, ênfase será dada às estratégias com foco em combustíveis, em função do
enfoque que a Cide-Combustíveis recebe neste trabalho.

Para identificar o potencial de redução de emissões é necessário, primeiramente, definir o fator de emissão
de um determinado GEE. Comumente expressado em quilogramas de GEE por unidade de combustível

42

Transportador-Revendedor-Retalhista.

43

Tku: tonelada útil x quilômetro: Unidade de medida equivalente ao transporte de uma tonelada útil à distância de um

quilômetro.
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(por exemplo: kgCO2/litro), o fator de emissão determina o potencial de emissão (e de redução) de um
determinado combustível automotivo. A Tabela 3 traz os fatores de emissão de CO 2 dos principais
combustíveis automotivos utilizados no transporte rodoviário. Não foram incluídos fatores de emissão de
outros GEE, como CH4 e N2O, já que as emissões de CO2 representam mais de 99% das emissões totais
do transporte rodoviário44. É importante mencionar que os fatores incluídos na Tabela 3 expressam somente
as emissões referentes à queima do combustível propriamente dita. Estes não incluem emissões que
decorrem do processo de produção do combustível (por exemplo: extração, produção e transporte).
Tabela 3 – Fatores de emissão de CO2 dos principais
combustíveis

automotivos

utilizados

no

transporte

rodoviário.
Fatores de emissão de combustíveis automotivos
Combustível

Fator de emissão
(CO2)

Unidade

Óleo diesel

2,671

Kg/litro

Gasolina A

2,269

Kg/litro

GNV

1,999

Kg/m3

Biodiesel

2,499(*)

Kg/litro

Etanol anidro

1,233(*)

Kg/litro

Etanol hidratado

1,178(*)

Kg/litro

Eletricidade45

0,047146

Kg/kWh

Fonte: (CETESB, 2012). Para eletricidade, vide nota 46.

(*) Emissões de CO2 de biocombustíveis:

O CO2 liberado na combustão de biocombustíveis é igual ao CO 2 retirado (sequestrado) da atmosfera
durante o processo de fotossíntese da biomassa utilizada para produção do combustível. Deste modo, é
possível considerar as emissões de CO2 que decorrem da queima de biodiesel e do etanol “carbono neutro”.
Em outras palavras, seus fatores de emissão de CO 2 são zero, pois se tratam de combustíveis renováveis.
As emissões de CH4 e N2O não podem ser consideradas neutras, pois tais gases não são removidos da
atmosfera durante o processo de crescimento da biomassa. No entanto, estas emissões são mínimas 44.

Outra abordagem calcula o fator de emissão contemplando também o processo de produção do
combustível. Neste caso, é necessário fazer uma avaliação do ciclo de vida do produto (“well to wheel” para
44

CH4 representa 0,17% e N2O representa 0,67% das emissões do transporte rodoviário, vide item 3.2.1.

45

Apesar de não ser uma das principais fontes de energia para veículos automotivos, o fator de emissão da eletricidade

gerada no País foi incluído na Tabela 3, tendo em mente o incipiente mercado de veículos híbridos e elétricos no Brasil.
46

Média do fator de emissão do Sistema Interligado Nacional (SIN) dos anos 2006-2013, de acordo com dados

disponibilizados pelo MCTI (http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/74694.html).
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combustíveis fósseis ou “seed to wheel” para biocombustíveis). Este enfoque pode contemplar tanto as
emissões diretas (decorrentes, por exemplo, da extração, produção, transporte e uso), como emissões
indiretas (decorrentes de mudanças no uso da terra ou de outros efeitos indiretos). Numa avaliação “ciclo de
vida”, não é possível considerar as emissões de biocombustíveis como “carbono neutro”. É relevante ainda
mencionar que uma ACV engloba o conjunto de impactos socioambientais de decorrem da produção e uso
de um produto ou que estão atrelados a um determinado processo. Ou seja, a emissão de GEE é somente
um dos componentes de uma ACV. O presente trabalho só aborda este aspecto de avaliações de ciclo de
vida.

Estratégias com foco em combustíveis buscam incentivar uma mudança no comportamento de atores
econômicos que compõem as diferentes etapas do processo de produção e consumo de combustíveis
automotivos. Isto tem como objetivo tornar o preço dos produtos que geram menor níveis de emissões de
GEE mais atraentes para o consumidor final. Por exemplo, uma redução na carga tributária de
equipamentos necessários para a produção do combustível renovável diminui custos de produção e pode
reduzir o valor do produto, o que pode levar o consumidor final a escolher este combustível em vez de optar
pela opção não renovável. No entanto, isto só é possível em situações onde o consumidor possui um
veículo que pode receber diferentes tipos de combustíveis. Neste quesito, o Brasil é privilegiado pela grande
disseminação de veículos flex fuel, principalmente na frota de automóveis e de motocicletas. Além disso,
veículos movidos por diesel (principalmente caminhões e ônibus) já são abastecidos por uma mistura de
95% diesel mineral e 5% de biodiesel47 e é possível aumentar o percentual de biodiesel sem grandes
adaptações tecnológicas (CASADY, 2006)48.

Uma mudança de comportamento por parte do consumidor final só será possível se, dentre outros fatores, a
oferta de combustíveis de baixo carbono for suficiente para o abastecimento num cenário de aumento de
demanda. Quando se observa o atual consumo energético do transporte rodoviário, é possível verificar que
84% da demanda energética é suprida por meio de diesel e gasolina (EPE, 2013). O etanol (anidro e
hidratado), em 2012, por exemplo, abasteceu somente 13,6% da demanda energética do setor. Em 2008,
este percentual ainda era de 20,5%. Sendo assim, é imprescindível que incentivos para aumentar a
demanda por combustíveis menos carbono intensivos venham em conjunto com medidas que garantem o
suprimento destas alternativas.

47

Desde 2010, o óleo diesel comercializado em todo o Brasil contém 5% de biodiesel, de acordo com Resolução nº

6/2009 do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).
48

Por exemplo, A Mercedes-Benz do Brasil, anunciou durante a Rio+20 que os caminhões e ônibus de sua marca,

independentemente do ano de fabricação, já estão aptos para o uso do biodiesel B20 (mistura de 20% de biodiesel e
80%

de

diesel).

Fonte:

http://www.mercedes-benz.com.br/institucional/imprensa/releases/onibus/2012/6/1655-

caminhoes-e-onibus-mercedes-benz-ja-podem-ser-abastecidos-com-biodiesel-b20-ampliando-ganhos-ambientais-eeconomicos (acessado dia 15/05/2014).
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3.2.5

Programas de relato de emissões para combustíveis: iniciativas existentes

No setor dos transportes, a utilização de sistemas de MRV em ações que buscam incentivar o uso de
combustíveis de baixo carbono visa o acompanhamento de metas pré-estabelecidas de redução de
emissão, para fins de cumprimento de legislação ou para a obtenção de benefícios financeiros em
iniciativas voluntárias.

Programas de relato de emissões, quando estabelecidos para que entes regulados possam demonstrar o
cumprimento de legislação vigente, possuem muitas vezes características “bottom-up”. Nestes sistemas, a
coleta de informação ocorre no menor nível de desagregação e contabilização, onde dados são fornecidos
por agentes econômicos responsabilizados pelas emissões. Ademais, em função do elevado nível de
pulverização dos consumidores finais de combustíveis (que contempla todos os usurários de veículos
motorizados), o ponto de regulação, frequentemente, é estabelecido junto ao produtor do combustível. Este
é responsabilizado por prover informações sobre emissões e deve demonstrar que o combustível por ele
fornecido está dentro de padrões de emissão estabelecidos pelo regulador.

Padrões de combustível de baixo carbono (Low Carbono Fuel Standards - LCFS) são exemplos de
regulações descritas no parágrafo acima. Estes mecanismos foram instituídos na União Europeia, na
Califórnia, pelo Governo Federal dos Estados Unidos, no Reino Unido e em outras jurisdições. LCFSs
objetivam reduzir a intensidade carbônica média do total de combustíveis utilizados. Após estabelecer uma
meta de redução, os LCFSs obrigam produtores a fornecer, na média, combustíveis de menor intensidade
carbônica, quando comparados a uma situação de linha de base. Neste arranjo, o produtor de combustíveis
deve informar ao regulador periodicamente a intensidade carbônica de cada tipo de combustível por ele
vendido e, desta forma, demonstrar que sua intensidade média está abaixo da meta pré-estabelecida.
Abaixo são apresentadas as linhas gerais do LCFS californiano, que é construído de forma similar aos
demais LCFSs existentes.

Low Carbon Fuel Standard (Califórnia)

O Low Carbon Fuel Standard (LCFS) californiano prevê uma redução da intensidade carbônica do total de
combustíveis anualmente comercializados para fins de transporte em 10% até 2020. Esta redução equivale
a quase 10% da meta de redução total do Estado para 2020, que busca restringir as emissões de GEE do
Estado nos níveis de 1990. Além disso, o LCFS objetiva diminuir a dependência ao petróleo do Estado e
ajudar a criar um mercado para tecnologias de transportes limpas e para combustíveis alternativos de baixo
carbono (ARB, 2009).

A partir de 2011, todo ano, produtores e importadores de combustíveis devem alcançar padrões de
intensidade carbônica para gasolina e suas alternativas e para diesel e suas alternativas (em gCO 2e/MJ).
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Deste modo, um produtor ou importador de combustível deve demonstrar, anualmente, que a intensidade
carbônica média do total de combustíveis por ele comercializados está abaixo do nível estabelecido pelo
Estado para aquele ano. Em 2017, por exemplo, a intensidade média de gasolina e de suas alternativas
deve ser 94,00 gCO2e/MJ e de diesel e suas alternativas 93,13 gCO 2e/MJ (ARB, 2010). Um mecanismo de
flexibilização permite que agentes econômicos incluídos na regulação, que tenham um desempenho acima
da meta, adquirem créditos daqueles que conseguiram reduzir mais do que prescrito pelo Padrão.

O Padrão considera as emissões de GEE que decorrem do ciclo de vida do combustível, desde sua
extração/cultivo até sua combustão. Ou seja, são consideradas as emissões da produção, transporte e uso
do combustível. Emissões associadas a mudanças no uso de solo de biocombustíveis também são
incluídas nesta avaliação de ciclo de vida. Combustíveis incluídos na regulação são: gasolina, diesel, etanol,
biodiesel, GNV, eletricidade, hidrogênio, misturas de hidrogênio com outros combustíveis, misturas de
etanol com outros combustíveis, diesel contendo qualquer percentual de biodiesel e outros.
O agente regulador (Air Resources Board – ARB) definiu intensidades carbônicas padrão para diversos
combustíveis e suas respectivas “rotas de produção” 49. Valores foram definidos por meio da utilização da
ferramenta de avaliação de ciclo de vida GREET (Greenhouse Gases, Regulated Emissions, and Energy
use in Transportation)50, adaptada para Califórnia. O Quadro 9 abaixo traz, para fins ilustrativos, alguns dos
valores default definidos pelo regulador para gasolina e seus substitutos 51. Agentes regulados podem
também fazer uso de valores específicos para suas rotas de produção, que devem ser devidamente
evidenciados e validados pelo regulador.
Quadro 9 – Alguns dos valores de intensidade carbônica médios para combustíveis californianos:
Gasolina e seus substitutos
Valores de intensidade carbônica

Combustível

Identificador

Descrição da

de rota de

rota de

produção

produção

(gCO2e/MJ)
Mudança no
Emissões

uso de terra

diretas

ou outros

Total

efeitos

49

Rotas de produção (do inglês: production pathways) contemplam todo o trajeto percorrido pelo produto e seus

insumos até o ponto final de consumo ou de sua disposição final. Estas consideram tecnologias empregadas, insumos
aproveitados e meios de transportes utilizados.
50

https://greet.es.anl.gov/ (acessado dia 20/06/2014).

51

O Quadro apresenta somente valores de intensidade carbônica de quatro combustíveis. No total, foram definidos pelo

regulador 72 valores de intensidade carbônica para 10 tipos de combustível e suas respectivas rotas de produção:
gasolina (1x), etanol de milho (35x), etanol de cana-de-açúcar (6), gás natural veicular (4x), gás natural liquefeito (9x),
eletricidade (2x), hidrogênio (5x), diesel (1x), biodiesel (6) e diesel renovável (3x).
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indiretos
Gasolina

CBOB001

Baseado

em

99,18

0

99,18

69,40

30

99,40

27,40

46

73,40

124,10

0

124,10

valores médios
do

petróleo

fornecido

a

refinarias

na

Califórnia e na
média

de

eficiência
destas
refinarias.

Etanol

de

ETHC001

milho

Baseado

em

médias

da

região centrooeste

dos

EUA.

Etanol

de

ETHS001

Cana-de-

cana-de-

açúcar

açúcar

brasileira;
Etanol
produzido por
meio

de

processos

de

produção
padrão.

Eletricidade

ELC001

Baseado

na

média

do

sistema

de

eletricidade
californiano.

Fonte: (ARB, 2010).

Ao observar os dados incluídos no Quadro 9, nota-se que as emissões médias do etanol de milho obtido por
meio da rota de produção ETHC001 são maiores que as emissões médias da gasolina (na rota de produção
CBOB001). Chama atenção ainda a diferença entre as emissões diretas do etanol de cana-de-açúcar
brasileira (ETHS001) e as emissões do etanol a partir de milho (ETHC001). Estes dados fortalecem a ideia
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de que é necessário utilizar avaliações de ciclo de vida para pode avaliar, de forma criteriosa, o real impacto
de um produto sobre o meio ambiente.

No sistema californiano, o relato deve ser feito pelo agente regulado uma vez por ano, ademais, é
necessário também entregar relatórios parciais por trimestre. Relatórios devem ser preenchidos e enviados
por meio da ferramenta on-line LRT (LCFS Reporting Tool)52 e contém informações sobre: o volume de
combustível comercializado no período, valores de intensidade carbônica destes combustíveis, rotas de
produção adotadas, datas das transações, comprador, créditos ou déficits gerados 53 etc. Todos os dados e
cálculos fornecidos pelo agente regulado podem ser submetidos à verificação pelo agente ambiental (ARB)
ou por terceira parte aprovada pelo ARB.

Créditos ou déficits devem ser calculados por meio da multiplicação dos valores de intensidade carbônica
do combustível pela quantidade de combustível comercializada, e ainda pelo fator de eficiência média do
combustível (EER – Energy Economy Ratio). O EER da gasolina e do diesel são definidos em 1,0, por
serem os combustíveis default a serem substituídos. O EER da eletricidade, por exemplo, quando
empregada para substituir a gasolina, é definida em 3,4 (ARB, 2010). Isto se dá em função da eficiência de
carros movidos a eletricidade, quando comparados à gasolina, em termos de quilômetros rodados por
quantidade de combustível utilizado.

Demais padrões de combustível de baixo carbono

O LCFS da União Europeia busca reduzir 10% da intensidade carbônica do mix de combustíveis oferecidos
nos países membros. Da mesma forma como feita na Califórnia, a intensidade carbônica é definida com
base em avaliações de ciclo de vida, tendo como ponto de regulação o agente econômico responsável pela
produção e fornecimento de combustíveis. Diversos critérios de sustentabilidade são empregados para
garantir a integridade socioambiental da política de redução. Entre outros, a intensidade carbônica de
biocombustíveis deve ser, no mínimo, 35% abaixo da intensidade do combustível fóssil substituído. Além
disso, a matéria-prima utilizada para produção do biocombustível não pode ser obtida de regiões com alta
biodiversidade ou com grandes estoques de carbono 54. Informações devem ser relatadas anualmente à
autoridade nacional designada pelo Estado-membro, que devem também garantir que relatórios sejam
verificados.

O Reino Unido possui dois instrumentos legais que visam reduzir emissões do setor dos transportes:

52

www.arb.ca.gov/lcfsrt (acessado dia 20/06/2014).

53

Créditos são gerados por agentes econômicos que tiveram desempenho abaixo da intensidade carbônica prescrita.

Déficits são gerados quando o desempenho fica acima da meta estabelecida.
54

Fonte: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/fuel/index_en.htm (acessado dia 24/06/2014).
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 De acordo com o “Renewable Transport Fuel Obligation – RTFO”, produtores de combustíveis
devem fornecer um percentual mínimo de combustíveis renováveis e sustentáveis55. A partir de
2013, entes regulados são obrigados a fornecer, no mínimo, 5% de combustíveis renováveis e
sustentáveis (UK DEPARTMENT OF TRANSPORT, 2014). Entes regulados devem relatar
informação sobre volumes, origem e intensidades carbônicas de biocombustíveis comercializados
dentro do RU. A intensidade carbônica pode ser calculada por meio da utilização de uma ferramenta
de cálculo oferecida pelo próprio regulador 56. Esta ferramenta também é utilizada para geração dos
relatórios e para envio destes ao regulador. Um banco de dados on-line (RTFO Operating System –
ROS) é utilizado para armazenar de informações submetidas pelos regulados. Informações
fornecidas pelos regulados é validada pelo administrador do Programa (verificação das informações
sobre volume de combustíveis comercializados) e verificada por auditores de terceira parte
independente (verificação das informações relacionadas a intensidade carbônica e critérios de
sustentabilidade).
 O programa de relato das emissões de GEE provenientes da queima de combustíveis no setor dos
transportes57 obriga produtores que forneçam mais de 450 mil litros de combustíveis a relatarem o
tipo, volume, conteúdo energético e a intensidade carbônica destes. Além disso, entes regulados
devem submeter ao regulador relatórios de verificação elaborados por auditores de terceira parte,
certificando as informações e evidências relatadas ao administrador do Programa.

O Governo Federal do EUA, por meio do Programa de incentivos a biocombustíveis “Renewable Fuel
Standard (RFS)”, estabeleceu um volume mínimo de combustíveis renováveis a serem incorporados no mix
de gasolina e diesel fornecidos nos EUA. O volume mínimo deve crescer de nove bilhões de galões em
2008 para 36 bilhões em 202258. Fornecedores de combustíveis devem relatar anualmente ao órgão
ambiental (US-EPA) a quantidade e tipo de combustíveis fornecidos no mercado nacional. Para que
combustíveis renováveis possam ser contabilizados por entes regulados para cumprimento da meta, é
necessário demonstrar que a intensidade carbônica (numa avaliação de ciclo de vida) é, no mínimo, 20%
menor que as emissões em um cenário de linha de base. O conjunto de informações a ser informadas
devem ser relatadas por meio do sistema de relato EMTS (EPA Moderated Transaction System) e são
verificadas por terceira parte independente.
55

O RTFO não abrange combustíveis utilizados para geração de calor ou eletricidade. Combustíveis sustentáveis são

aqueles que obedecem uma série de critérios de sustentabilidade (por exemplo, matéria-prima de biocombustíveis não
pode vir de áreas de alta biodiversidade).
56

Ferramenta de

cálculo disponível em:

https://www.gov.uk/government/publications/biofuels-carbon-calculator

(acessado dia 24/06/2014).
57 Motor
58

Fuel (Road Vehicle and Mobile Machinery) Greenhouse Gas Emissions Reporting Regulations 2012.

Fonte: http://www.epa.gov/otaq/fuels/renewablefuels/index.htm (acessado dia 25/06/2014).
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Em iniciativas voluntárias, a obtenção de benefícios financeiros (financiamentos, doações, pagamentos
por serviços ecossistêmicos, créditos de carbono etc.) pode estar atrelada ao atingimento de metas de
redução de emissão previamente estabelecidas. Nestes casos, sistemas de MRV têm papel fundamental,
pois possibilitam uma avaliação de desempenho ex-post, para que o benefício possa (ou não) ser
concedido, mantido, renovado etc. Benefícios financeiros são concedidos, muitas vezes, para atividades ou
projetos específicos e, por isso, MRVs para projetos possuem especificidades que os tornam mais
adequados para uma avaliação do desempenho deste tipo de iniciativa.

Projetos MDL, por exemplo, atrelam a obtenção de benefício financeiro na forma de créditos de carbono ao
desempenho positivo em termos de redução de emissão, verificado ex-post por meio de um sistema de
MRV para projetos. No setor dos transportes, existem projetos MDL para combustíveis automotivos, que
fazem uso de sistemas de MRV para comprovação de desempenho de forma ex-post. Um exemplo de tais
categorias de projetos é:
 Produção de biodiesel para uso em aplicações de transporte 59: Atividades contemplam o cultivo
de oleaginosas e a coleta de óleos residuais para serem usados na produção de biodiesel em
veículos de frota cativa60. O projeto só é elegível se a mistura final de biodiesel/diesel for de no
máximo 20% (B20), para não alterar o desempenho técnico dos veículos que fazem uso do
combustível. Além disso, somente quantidades de biocombustível consumidas acima de níveis
estipulados por regulamentação são elegíveis. Em termos de MRV, 13 parâmetros devem ser
monitorados de forma contínua (por exemplo: produção de biodiesel, fração de biodiesel na mistura
de combustível consumida, quantidade de sementes processadas etc.) e outros 8 parâmetros são
monitorados anualmente (tais como: área total cultivada, poder calorífico do biodiesel, distancias
percorridas para transporte do biocombustível etc.). Emissões do projeto também são consideradas,
desde o plantio da oleaginosa até o tanque de combustível, e devem ser descontadas das reduções
de emissões/créditos de carbono. O relato é feito anualmente por meio de preenchimento de
relatórios de monitoramento, que são enviados por meio digital a Secretaria Executiva do MDL na
ONU. A verificação é feita por auditores de terceira parte acreditados para tanto, que realizam não
só análises de evidências documentais, mas também visitas ao local do projeto.

59

Metodologia

para

projetos

MDL

de

pequena

escala

AMS-III.AK,

disponível

em:

http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/OK9Z4CJL0UYU0XCQPDFEET7FRI3WW9 (acessado dia 26/06/2014).
60

Veículos

pertencentes

ou

a

serviço

de

uma

pessoa

jurídica

http://nxt.anp.gov.br/nxt/gateway.dll/leg/resolucoes_anp/2008/janeiro/ranp%202%20-%202008.xml)
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(Fonte

definição:

3.2.6

Caracterização tributária

Esta seção busca identificar os principais tributos federais que incidem sobre o subsetor dos Transportes
Rodoviários. Conforme mencionado anteriormente, foco será dado à caracterização de tributos que incidem
sobre a produção e consumo de combustíveis, com maior atenção para a Cide-Combustíveis.

Cide-Combustíveis
A Cide-Combustíveis61 foi instituída pela Lei 10.336/2001, com base no par. 4 do art. 177 da CF. A
Contribuição incide sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e
seus derivados, e álcool etílico combustível 62. São contribuintes deste tributo o produtor, o formulador63 e o
importador dos seguintes combustíveis líquidos: gasolina, diesel, querosene, óleos combustíveis, GLP e
álcool etílico combustível64. Sua base de cálculo é a quantidade de combustível comercializada (em m 3 ou
litros), e a alíquota é variável.

No mercado interno, a Cide deve ser apurada mensalmente e paga até o último dia útil da primeira quinzena
do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador. Já na importação, o Tributo deve ser pago no
momento de registro da DI (Declaração de Importação) 65.

O produto da arrecadação da Cide deverá ser destinado ao pagamento de subsídios ao etanol, gás
natural e derivados do petróleo; a programas de infraestrutura de transportes 66 e ao financiamento de
projetos ambientais relacionados à indústria do petróleo e do gás 62, tais como:
 Fiscalização de atividade potencialmente poluidoras;

61

“Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e

seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível”.
62

Art. 1, Lei nº 10.336/2001.

63

O Formulador é o agente responsável pela atividade de formulação de combustíveis líquidos para a obtenção de óleo

diesel, gasolina A, gasolina comum e gasolina Premium, através da mistura de hidrocarbonetos (Fonte: Portaria ANP nº
316/2011).
64

Art. 3, Lei nº 10.336/2001.

65

Fonte: http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CIDEComb/ (acessado dia 22/07/2014).

66

Programas de infraestrutura de transportes devem ter como objetivos “a redução do consumo de combustíveis

automotivos, o atendimento mais econômico da demanda de transporte de pessoas e bens, a segurança e o conforto
dos usuários, a diminuição do tempo de deslocamento dos usuários do transporte público coletivo, a melhoria da
qualidade de vida da população, a redução das deseconomias dos centros urbanos e a menor participação dos fretes e
dos custos portuários e de outros terminais na composição final dos preços dos produtos de consumo interno e de
exportação”. (Art. 6, Lei nº 10.636/2002).
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 Estudos, diagnósticos e ações de educação ambiental;
 Proteção de unidades de conservação;
 Recuperação ambiental e;
 Produção de biocombustíveis 67.
Do produto da arrecadação, 29% deve ser repassado aos Estados e o Distrito Federal68. Por sua vez, os
estados devem repassar 25% do montante recebido aos seus municípios. O repasse aos estados é feito
com base em critérios de repartição, que consideram questões como: malha viária existente, população e
consumo de combustível da UF (MF, 2012). A Figura 7 apresenta o fluxo de arrecadação e repasse da
Cide.

Figura 7 – Fluxo de recursos das transferências CIDE-Combustíveis
Fonte: Ministério da Fazenda (2012). Legenda: CTU: Conta Única do Tesouro Nacional; RFB: Receita
Federal do Brasil; SIAFI: Sistema Integrado de Administração Financeira; STN: Secretaria do Tesouro
Nacional; BB: Banco do Brasil. E/DF: Estados e Distrito Federal; M: Municípios.

As alíquotas da Cide, que são variáveis e específicas por combustível, foram definidas pela Lei 10.336/2001
e alteradas pela Lei nº 10.636/2002. Desde então, as alíquotas foram sendo reduzidas por meio de
decretos, “com o objetivo de amortecer as flutuações dos preços internacionais do petróleo e manter a
estabilidade dos preços dos combustíveis, em nome do controle da inflação” (SINDICOM, 2013). Em 2012,
por meio do Decreto 7764/2012, as alíquotas dos combustíveis incluídos na Cide foram reduzidas a zero.

67

Art. 4, Lei nº 10.636/2002.

68

Art. 159 (III) CF.
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Quadro 10 – Variações das alíquotas da Cide-Combustíveis para
Gasolina A, Diesel e Etanol, entre 2002-2012
R$/m3
Legislação

Início da
Vigência

Gasolina
A

Diesel

Etanol

Lei 10.336

01/01/02

501,1

157,8

29,2

Decreto 4.066

01/01/02

501,1

157,8

22,54

Lei 10.636

31/12/02

590

220

0

Decreto 4.565

01/01/03

280

70

0

Decreto 5.060

30/04/04

280

70

0

Decreto 6.446

02/05/08

180

30

0

Decreto 6.875

09/06/09

230

70

0

Decreto 7.095

05/02/10

150

70

0

Decreto 7.095

01/05/10

230

70

0

Decreto 7.570

27/09/11

192,6

70

0

Decreto 7.591

01/11/11

91

47

0

Decreto 7.764

25/06/12

0

0

0

Fonte: (SINDICOM, 2013).

A possibilidade de adotar alíquotas diferenciadas por produto ou uso faz com que a Cide se torne um
importante indutor de mudança de comportamento dos agentes econômicos do setor energético,
principalmente quando se objetiva incentivar a produção e uso de determinados combustíveis. Neste
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contexto, é relevante mencionar um estudo do IPAM (2013), que ressalta a forte correlação69 entre a
renúncia fiscal da Cide (renúncia de oito bilhões somente em 2012) e o crescimento do consumo de
combustíveis. O estudo aponta as reduções das alíquotas da Cide como um dos fatores fundamentais para
o aumento das emissões no setor de energia70.

É importante frisar que, conforme previsto no art. 177 da CF, a alíquota da Cide-Combustíveis poderá ser:
(1) diferenciada por produto ou uso e (2) reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo. Tais
características fazem com que o Tributo seja adequado para atender a propósitos extrafiscais com funções
ambientais. A Cide, por definição, possui qualidades especificamente extrafiscais, já que objetiva a
intervenção no domínio econômico, buscando influenciar a oferta de bens e serviços, de acordo com o
interesse público. Em outras palavras, sua função é regulatória e não arrecadatória (LUDOVINO LOPES
ADVOGADOS, CLIMATE FOCUS, WAYCARBON, 2014a).

Demais tributos

PIS/COFINS

A Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o financiamento da
Seguridade Social (Cofins) estão previstos na CF nos arts. 239 e 195 e foram unificados pela Lei
9.718/1998. Os tributos incidem, em termos gerais, sobre o faturamento ou auferimento de receitas por
pessoas jurídicas71. Deste modo, PIS/Cofins incidem também sobre a comercialização de combustíveis
importados ou produzidos no Brasil. Nestes casos, o contribuinte é a pessoa jurídica que realiza a
comercialização. Existem duas opções para a base de cálculo: Em princípio, a base de cálculo é a receita
bruta obtida na venda de gasolina (exceto aviação), óleo diesel, GLP, e álcool para fins carburantes. Em
alguns casos, a base de cálculo é o peso ou volume destes combustíveis comercializados. As alíquotas
são diferenciadas de acordo com o regime de apuração (cumulativo ou não cumulativo) e variam de acordo
com a pessoa jurídica envolvida (produtores, importadores, refinarias e distribuidores). É importante
salientar que as alíquotas aplicadas sobre a receita auferida com as vendas efetuadas por distribuidores e
comerciantes varejistas foram reduzidas a zero 72.

69

Correlação não é sinônimo de relação direta de causa e efeito.

70

A análise aponta também uma forte correlação entre o gasto tributário do IPI sobre a venda de automóveis e o

aumento das emissões de GEE. No entanto, o estudo conclui que O IPI‐ veicular não seria suficiente para impulsionar o
crescimento do consumo de combustíveis conforme observado nos últimos anos.
71

PIS/COFINS incidem também sobre: “o pagamento da folha de salários, para entidades de relevância social

determinadas em lei, e a arrecadação mensal de receitas correntes e o recebimento mensal de recursos, para entidades
de direito público”. Fonte: http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/pispasepcofins/ (acessado dia 22/05/2014).
72

Fonte: http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/pispasepcofins/RegIncidencia.htm (acessado dia 21/05/2014).
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Para a gasolina e o diesel, a tributação encontra-se concentrada nas refinarias e no importador. Já para o
etanol hidratado, o tributo não é concentrado e incide sobre a produção e distribuição. A tributação sobre o
etanol anidro também é concentrada e é paga somente pelo produtor. De acordo com a Lei 11.116/2005, as
alíquotas do PIS/Cofins sobre o biodiesel são definidas de acordo com a origem da matéria-prima, do
produtor-vendedor e da região de produção da matéria-prima.
Quadro 11 – Variações das alíquotas dos tributos PIS e Cofins para Gasolina A, Diesel e
Etanol, entre 2004-2013
Legislação

Início da Vigência

R$/m3
Gasolina A

Diesel

Leis

Etanol Hidratado
Produtor

792,50

Distribuidor

Lei 10.865

30/04/2004

461,50

Lei 11.727

23/06/2008

130,90

196,35

MP 613

07/05/2013

0,00

0,00

Decretos
Decreto 5.059

01/05/2004

261,60

148,60

Decreto 6.573

01/10/2008

48,00

72,00

Decreto 7.997

08/05/2013

0,00

0,00

Fonte: (SINDICOM, 2013).

Imposto de importação
O Imposto tem como base de cálculo o valor aduaneiro, denominado CIF 73, que inclui os custos com seguro
e frete. Uma alteração de alíquota pode ser feita por decreto, conforme estabelecido pela CF em seu art.
153. A alíquota é indicada por meio da Tarifa Externa Comum (TEC). Para combustíveis, tais como
gasolina, óleo diesel e gás natural, o Imposto de Importação atual está zerado, como pode ser observado
nos percentuais descriminados abaixo:
 Gasolina: 0%
 Óleo Diesel: 0%
 Gás Natural: 0%
 Etanol: 0%74
 Biodiesel (B70+): 14%
Fonte: (MDIC, 2014).

73
74

Em inglês: Cost, Insurance and Freight.
Alíquota de 20%, no entanto, o álcool anidro (com um teor de água igual ou inferior a 1 % vol) tem atualmente uma

tarifa de 0%, por estar incluído na Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum, atualizada até a resolução CAMEX nº 54,
de 04/07/2014.
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3.3

OPÇÕES PARA A ESTRUTURAÇÃO DE INCENTIVOS POSITIVOS E PROGRAMAS DE RELATO
DE EMISSÕES

Uma análise do perfil de emissões de GEE do setor energético aponta a relevância do transporte
rodoviário no total de emissões relacionadas à queima de combustíveis no Brasil. Destacam-se as
emissões que decorrem do uso de combustíveis fósseis, principalmente a gasolina (para automóveis) e
diesel (para caminhões e ônibus). Os dados apresentados nas seções 3.1 e 3.2 deste capítulo justificam
abordagens centradas em estratégias de redução de emissão que buscam incentivar alternativas de baixo
carbono para o uso de gasolina e diesel no transporte rodoviário.

A Cide-Combustíveis, por possuir importantes características extrafiscais, pode ser empregada
como um dos componentes de estratégias de redução de emissão no setor dos transportes. Existe
forte correlação entre a renúncia fiscal da Cide (as alíquotas da Cide foram reduzidas a zero em 2012, vide
Quadro 10) e o crescimento do consumo de combustíveis (IPAM, 2013). Desse modo, a Cide pode ser
considerada um importante indutor de mudanças de comportamento de agentes econômicos e, portanto,
pode ser ajustada para fins ambientais. Porém, isso só será possível se as alíquotas da Cide forem
restabelecidas. O desenho do incentivo tributário aqui apresentado parte da suposição de que, sob
determinadas circunstâncias, a cobrança da Cide poderá ser restabelecida.

Levando em consideração que as alíquotas da Cide podem ser diferenciadas por produto ou uso
(art. 177 da CF), é possível adotar alíquotas diferenciadas por combustível, utilizando como um dos
critérios a emissão de GEE75. Nesse cenário, quanto menor for a emissão de GEE atrelada ao uso de um
determinado combustível, menor será a alíquota. A alíquota pode ser definida com base no fator de emissão
do produto (por exemplo, em gramas de CO2 por litro), que considera somente a emissão de GEE que
ocorre no momento da queima do combustível. De outra forma, pode-se considerar a emissão que decorre
do processo completo de produção e consumo do combustível, por meio de uma Avaliação de Ciclo de Vida
(ACV). Do ponto de vista jurídico, a diferenciação de alíquotas com base nas emissões de GEE pode ser
realizada por meio de decreto, com base no parágrafo 4 do art. 177 da CF e, portanto, não necessita de
alterações na Lei nº 10.336/2001.

Uma alteração nas alíquotas da Cide, que hoje estão zeradas, pode ter consequências
macroeconômicas, principalmente sobre a inflação, que pode aumentar em decorrência do
encarecimento de combustíveis fósseis, tais como a gasolina e diesel. Sendo assim, é necessário

75

É possível que as alíquotas da Cide sejam definidas com base em um conjunto de critérios, sendo um deles a

emissão de GEE. No entanto, a opção para estruturação de incentivos tributários aqui descrita só aborda o critério
relacionado a emissão de GEE.
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pensar em estratégias de modificações de alíquotas da Cide que tenham nenhuma ou pouca interferência
sobre a inflação. Isso se torna ainda mais relevante, sabendo-se que a Cide foi zerada justamente para
conter a inflação e estimular a economia do País. Portanto, a Cide dificilmente será retomada casa haja
impacto sobre a inflação76.

É necessário estudar meios de alterar as alíquotas da Cide sem que isso resulte em um aumento da
inflação. Sem desconsiderar os critérios e diretrizes para aplicação dos recursos arrecadados por meio da
Cide, é importante considerar estratégias que possibilitem empregar o valor arrecadado pelo tributo para
subsidiar ações que reduzam a pressão inflacionária. De acordo com um estudo da FGV Projetos
(encomendado pela Unica)77, por exemplo, se o imposto voltasse a ser cobrado num valor de R$ 0,10 por
litro de gasolina, isso teria um impacto na inflação de 0,16%. No entanto, com o recurso obtido por meio da
Cide, seria possível subsidiar a tarifa do transporte público, reduzindo o valor da passagem em 13,96%.
Essa redução compensaria o efeito da alta da gasolina na inflação, resultando num impacto negativo de
0,22% sobre o IPCA78. O subsídio de tarifas do transporte público pode ainda ampliar o potencial de
mitigação da Cide, pois incentiva o transporte coletivo, que é uma alternativa de baixo carbono, quando
comparado ao uso do automóvel.

Subsidiar tarifas do transporte público por meio da Cide pode auxiliar na resolução de questões
macroeconômicas relacionadas à inflação. No entanto, a estratégia não alivia preocupações sobre
aumentos de preços de combustíveis. Nesse sentido, outra abordagem busca retornar o produto de
arrecadação da Cide ao próprio setor energético. De acordo com Galinato e Yoder (2010), é preferível optar
por políticas de incentivos para fontes energéticas de baixo carbono subsidiadas exclusivamente com
recursos arrecadados por meio da tributação sobre fontes energéticas carbono intensivas. Tal abordagem
possui vantagens sobre métodos tradicionais 79, pois pode ser desenhada de maneira a ser um tributo de
“receita neutra” dentro do setor energético. Isso diminui preocupações sobre as consequências de
nova/maior tributação. Além disso, a abordagem tende a ser mais custo-eficiente, quando comparada a

76

De acordo com reportagem do Valor Econômico, de 2/12/2013, “Impacto do reajuste da gasolina na bomba será de

até 2,5%, diz Mantega”, o então ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que: “A cobrança da Cide sobre
combustíveis irá retornar somente quando a inflação estiver contida em patamar ‘mais confortável’”, o que, para ele,
seria abaixo dos níveis atuais. No mesmo jornal, em 30/6/2014, na reportagem “Governo corta previsão para a oferta de
etanol”, integrantes do governo federal ouvidos pelo Valor Econômico entendem que, em um cenário de alta inflação, o
restabelecimento da cobrança da Cide sobre derivados de petróleo não será considerado.
77

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/131194-estudo-propoe-cide-para-ter-baratear-onibus.shtml (Acesso:

30 jul 2014).
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Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.
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De acordo com os autores, abordagens tradicionais são: (1) uma taxação sobre carbono sem que sua arrecadação

seja explicitamente direcionada para opções de baixo carbono dentro do mesmo setor; e (2) a concessão de subsídios
para fontes de energia de baixo carbono com recursos gerais do governo.
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meios tradicionais de subsidiar ações de redução de emissões, que fazem uso de recursos de fundos gerais
do governo (GALINATO e YODER, 2010).

É importante considerar a capacidade do governo federal de, indiretamente, influenciar os preços de
mercado de combustíveis fósseis, independentemente da incidência de tributação sobre
combustíveis. O controle acionário da Petrobras pelo Estado e o caráter monopolista da estatal no setor de
refino permitem que o governo utilize a política de preços da empresa como um instrumento para controlar,
de forma indireta, os preços do mercado nacional de derivados de petróleo e gás natural (COLOMER e
TAVARES, 2012). Posto isso, um aumento da Cide para combustíveis fósseis não traria a almejada
mudança de comportamento e conseguinte redução de emissões se o incremento da alíquota for absorvido
pela Petrobras para, assim, de forma indireta, controlar o preço do mercado.

É possível ainda ampliar o alcance da Cide, já que o tributo não incide sobre diversas fontes
energéticas de alta e média intensidade carbônica. Quando observada a lista de combustíveis
atualmente incluídos na Cide, é possível notar que determinadas fontes de energia, como carvão mineral,
não sofrem incidência do tributo. Do ponto de vista da mitigação das mudanças climáticas, pode ser
relevante ampliar o escopo da Cide (LUDOVINO LOPES ADVOGADOS, CLIMATE FOCUS, WAYCARBON,
2014b). A emissão de GEE dos combustíveis incluídos na Cide representou 61% das emissões do setor
energético em 2012 (SEEG, 2014). Ou seja, existe uma expressiva parcela de emissões de GEE que
decorrem do uso de combustíveis não incluídos na Cide. Uma ampliação dos combustíveis abrangidos pela
Cide será possível somente por meio de alteração da lei. O presente trabalho não aborda com mais
detalhes a ampliação do alcance da Cide em termos de combustíveis abrangidos pelo tributo.

Apenas justes tributários não são suficientes. É importante ressaltar que alterações de alíquotas ou, até
mesmo, a instituição de taxas sobre a emissão de GEE não devem ser empregadas como políticas únicas,
mas devem fazer parte de um conjunto de políticas públicas de redução de emissão no setor dos
transportes. De acordo com Farrell & Sperling (2007), além de estratégias relacionadas a combustíveis, é
possível direcionar esforços em duas outras ações: (1) aprimoramento tecnológico (por exemplo, veículos
mais eficientes); e (2) redução do uso de veículos automotores (por exemplo, políticas de mobilidade urbana
com foco em transporte coletivo ou troca de modal).

Para que alterações na Cide tenham a capacidade de induzir uma mudança de comportamento de
atores econômicos envolvidos, é importante que tais medidas sejam implementadas por meio de
políticas de médio e longo prazo. O histórico de reajustes das alíquotas da Cide (Quadro 10), desde sua
criação (2001) até o último ajuste (2012), evidencia uma abordagem centrada em políticas de curto prazo.
Tais políticas não são direcionadas para atender a propósitos extrafiscais com funções ambientais e, assim,
não fornecem sinais claros e robustos ao mercado. Portanto, medidas que contemplem a adoção de
alíquotas diferenciadas por produto ou uso devem ser desenhadas para horizontes temporais
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suficientemente longos, para que sejam capazes de trazer a mudança de conduta desejada.

Por outro lado, subsídios concedidos a partir de recursos obtidos por meio de arrecadações da Cide
devem ser de caráter temporário. Subsídios devem somente auxiliar novas tecnologias ou condutas
inovadoras a superar barreiras tecnológicas ou financeiras. Uma vez superados os obstáculos iniciais, a
tecnologia, ou conduta, deve se desenvolver por meios próprios e incentivos podem ser realocados para
novas iniciativas. Além disso, é importante ressaltar que a efetividade de subsídios deve ser
constantemente monitorada (PNUMA, 2010).

3.3.1

Desenho do incentivo positivo

Para apoiar a decisão sobre um futuro restabelecimento da Cide, a intensidade carbônica80 de
combustíveis pode ser um dos fatores a serem considerados na definição das alíquotas do tributo.
As alíquotas da Cide podem ser ajustadas com base na intensidade carbônica dos combustíveis líquidos
sobre os quais incide o tributo, com base numa ACV (“do poço até a roda” para combustíveis fósseis ou “da
semente até a roda” para biocombustíveis). Uma ACV, diferentemente de uma abordagem que considera
somente as emissões durante a queima do combustível (ou seja, “do tanque até a roda”), abrange o total de
emissões que resultam do uso da fonte energética. Sendo assim, é possível obter um valor mais próximo
das emissões reais do combustível e, portanto, proporcionar uma tomada de decisão mais acurada e
embasada. Isto é relevante principalmente em relação a biocombustíveis, pois o total de emissões dessas
fontes de energia pode ser significativo quando se levam em consideração, dentre outros aspectos, as
emissões que decorrem de mudanças no uso da terra (FARRELL e SPERLING, 2007).

Primeiramente, é necessário definir valores-padrão de intensidade carbônica (emissões diretas e
indiretas) para gasolina e suas alternativas e para diesel e suas alternativas: Em linhas gerais, as
etapas do ciclo de vida são: (1) extração ou cultivo (incluindo mudanças no uso da terra); (2) produção; (3)
distribuição; e (4) combustão. O ciclo de vida inclui também emissões relacionadas ao transporte do
produto, que podem ocorrer em diferentes etapas do processo de produção 81. Valores de intensidade
carbônica podem ser definidos para “rotas de produção” padrão dos combustíveis produzidos no País e
combustíveis importados. É possível fazer uso de ferramentas de avaliação de ciclo de vida já existentes,
adaptadas (caso necessário) para a realidade brasileira. Algumas das principais ferramentas internacionais
de ACV são: SimaPro82, Umberto83 e GaBi84. A ferramenta de ACV GREET, já mencionada anteriormente, é
80

Utilizando uma unidade de energia para possibilitar comparações (por exemplo: gCO2e/MJ ou gCO2e/TEP).

81

Conforme citado anteriormente, uma ACV engloba o conjunto de impactos sociais e ambientais atrelados a um

produto ou processo. No entanto, o presente trabalho aborda somente o impacto que decorre das emissões de GEE.
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www.simapro.co.uk (acessado dia 27/07/2014).

83

http://www.umberto.de/en/ (acessado dia 27/07/2014).

84

http://www.gabi-software.com/solutions/life-cycle-assessment/ (acessado dia 27/07/2014).
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específica para combustíveis. Cabe ainda citar o banco de dados Ecoinvent85, uma importante fonte de
informação para ACV, que oferece dados sobre centenas de produtos e processos em diversas áreas para
utilização como inputs em ferramentas de ACV. No Brasil, os principais espaços de discussão e
desenvolvimento de ferramentas de ACV são a Associação Brasileira de ACV86 o Programa Brasileiro de
ACV87 e a Rede Empresarial Brasileira de ACV. O Programa Brasileiro de ACV, em especial, estabelece
diretrizes no âmbito do Sinmetro (Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial),
para “dar continuidade e sustentabilidade às ações de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) no Brasil, com
vistas a apoiar o desenvolvimento sustentável e a competitividade ambiental da produção industrial
brasileira e a promover o acesso aos mercados interno e externo (CONMETRO, 2010)”.
A partir do momento em que são definidas as principais “rotas de produção” para combustíveis
fósseis e renováveis e seus respectivos valores de intensidade carbônica, pode-se criar uma Tabela
Nacional de Intensidade Carbônica para Combustíveis Automotivos, que servirá como base para
definir as alíquotas da Cide. Nesse cenário, contribuintes da Cide precisarão demonstrar que seus
produtos se encaixam numa determinada rota de produção incluída na tabela para a definição da respectiva
alíquota. A tabela deverá fazer distinção entre valores de intensidade carbônica para gasolina e seus
substitutos e diesel e seus substitutos.

Emissões indiretas relacionadas a mudança do uso da terra devem ser consideradas numa avaliação
de ciclo de vida de biocombustíveis. A conversão de terra para produção de biomassa pode ser uma
fonte relevante de emissões e não deve ser desconsiderada 88 (FARRELL e SPERLING, 2007). Outros
efeitos indiretos relacionados a produção de combustíveis fósseis ou biocombustíveis devem também ser
considerados, em caso de suas emissões serem significativas.

A tabela de intensidade carbônica pode incluir também combustíveis automotivos não listados na
Cide, como biodiesel, eletricidade, GNV, hidrogênio e outros. Tomadores de decisão (públicos e
privados) podem fazer uso dessa informação quando do planejamento de estratégias que buscam incentivar
ou investir em tecnologias de baixo carbono. Assim, a tabela não serviria apenas para definição das
alíquotas da Cide, mas também para embasar escolhas de agentes econômicos interessados em investir
em tecnologias menos impactantes, ou de órgãos governamentais dispostos a conceder incentivos para
fomentar iniciativas inovadoras e de baixo carbono. A tabela torna-se, assim, uma ferramenta de política
pública e empresarial que pode ser usada para uma tomada de decisão informada e embasada.
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http://www.ecoinvent.org/ (acessado dia 27/07/2014).
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http://abcvbrasil.org.br/ (acessado dia 27/07/2014).

87

http://pbacv.blogspot.com.br/ (acessado dia 27/07/2014).
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Isto não se aplica a biocombustíveis produzidos com resíduos orgânicos.
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A definição de valores-padrão de intensidade carbônica para combustíveis automotivos e suas
respectivas rotas de produção pode ser feita por instituições que já atuam em frentes similares.
Conforme mencionado anteriormente, valores de intensidade carbônica podem ser consolidados numa
tabela de intensidade carbônica que, nos exemplos listados na seção 3.2.5 deste capítulo, foi criada pelo
órgão ambiental competente. No caso da Califórnia, por exemplo, isso ficou sob responsabilidade do Air
Resources Board (ARB) do governo estadual. No programa do governo federal americano, tal incumbência
coube ao órgão ambiental Environmental Protection Agency (EPA). No Brasil, seguindo abordagem similar,
a definição de valores-padrão de intensidade carbônica poderia ser liderada pelo Ibama, ou ainda por outras
instituições como, por exemplo, o Inmetro. Estas duas organizações, em particular, já vêm atuando em
frentes similares por meio de iniciativas descritas abaixo.
 “Nota Verde” (Ibama/MMA): A iniciativa “Nota Verde”, coordenada pelo Ibama, objetiva ajudar o
consumo consciente ao classificar automóveis novos em relação aos níveis de emissão de
“poluentes convencionais” e CO289. A iniciativa tem sua origem no Programa de Controle da
Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve), também coordenado pelo Ibama. O Proconve
estipula níveis máximos de emissão atmosférica90 para veículos leves e pesados, que só podem ser
produzidos/importados se comprovarem que atendem aos limites de emissão determinados pelo
programa. Apesar de os níveis de emissões de dióxido de carbono não serem limitados pelo
Proconve, o mesmo estipula que fabricantes informem ao Ibama o nível de CO2 de novos veículos.
A emissão de CO2 faz parte dos dados colhidos nos ensaios de emissão para verificação do
atendimento aos limites de emissão de poluentes legalmente estabelecidos. Para tanto, os ensaios
de emissão são acompanhados por agente técnico conveniado ao Ibama para tanto. Os resultados
dos ensaios de emissão (de poluentes – não incluindo CO2) servem de base para a homologação
ou não de um veículo perante o Proconve. Os ensaios podem ser realizados em laboratórios dos
próprios fabricantes ou em laboratórios de terceiros, mas conta sempre com acompanhamento de
agentes técnicos conveniados ao Ibama91.
A “Nota Verde” concede de uma a cinco estrelas a veículos que conseguem desempenho abaixo
dos limites máximo estabelecidos pelo Proconve. Por exemplo, veículos com emissão menor que
60% do limite máximos para poluentes convencionais (CO, NMHC e NOx) recebem três estrelas.
Além disso, veículos podem também pontuar caso tenham baixo nível de emissões de CO 2 (g/km).
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Fonte: https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/sel_marca_modelo_rvep.php (Acesso em: 1º jul. 2014). A “Nota Verde”

considera poluentes convencionais: monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos não metano (NMHC) e os óxidos de
nitrogênio (NOx).
90

Limites máximos de emissão são estabelecidos para: CO, hidrocarbonetos (HC), NOx, aldeídos (CHO), material

particulado (MP), entre outros.
91

Fonte: Informação obtida por troca de e-mails com Márcio Beraldo Veloso, coordenador substituto do

PROCONVE/PROMOT, COREM/CGQUA/DIQUA/IBAMA, em 8 jul. 2014.
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 Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular – PBEV (Inmetro/Conpet): Criado em 2008, o
PBEV tem como objetivo proporcionar ao consumidor um instrumento para comparar a eficiência
energética de veículos de uma mesma categoria, auxiliando-o a tomar uma decisão de compra
informada e consciente92. Uma tabela de consumo/eficiência energética é anualmente atualizada
pelo Inmetro em parceria com o Conpet (Programa Nacional da Racionalização do Uso dos
Derivados do Petróleo e do Gás Natural)93. De acordo com o desempenho de veículos leves
incluídos na tabela, a Etiqueta Veicular94 classifica-os em termos de sua eficiência energética (“A”
para os mais eficientes e “E” para os menos eficientes). O programa, que é voluntário, conta com a
participação de 36 marcas e inclui 546 modelos/versões, dos quais 147 com selo Conpet95. A partir
de 2013, a tabela e a etiqueta também incluem informação sobre a emissão de CO 2 (g/km). Os
dados sobre emissão de CO2 divulgados pelo PBEV são aqueles declarados pelo fabricante ou
importador do veículo ao PBEV96. Isso mudará a partir de 2015, quando os dados de emissão
divulgados pelo PBEV serão aqueles obtidos no processo de homologação dos veículos junto ao
Proconve.

A definição de valores de intensidade carbônica deve ser feita por meio de um processo de
construção coletiva, que conta com a participação de um maior número possível de atores
relevantes. Principalmente para a identificação do padrão das rotas de produção, será necessário o
envolvimento de agentes econômicos e suas associações setoriais. No mais, é relevante considerar a
participação de especialistas, instituições de ensino e pesquisa, redes empresariais, organizações não
governamentais, além do conjunto de instituições governamentais com atuação no setor dos transportes.
Destinação do produto de arrecadação da Cide, de acordo com a Lei n o 10.636/2002: A arrecadação
que resultará do restabelecimento da cobrança da Cide pode ser destinada para subsidiar tecnologias e/ou
processos de baixo carbono. Desse modo, o desenho aqui proposto atuará simultaneamente em duas

92
93

Fonte: http://www2.inmetro.gov.br/pbe/novidades_detalhe.php?i=Mw (Acesso em: 3 jul. 2014).
O CONPET é um programa do governo federal, criado em 1991, por decreto presidencial, para promover o

desenvolvimento de uma cultura de uso consciente dos recursos naturais não renováveis brasileiros. O programa tem
vínculo com o MME e é executado com apoio técnico e administrativo da Petrobras. Fonte: http://www.conpet.gov.br/
(Acesso dia 3 jul. 2014).
94

Mais
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sobre

a
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Veícular

podem

ser

encontradas

em:

http://pbeveicular.petrobras.com.br/Arquivos/Explicacao_Etiqueta_Veicular.pdf?dt=2071 (Acesso dia 7 jul. 2014).
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O Selo CONPET de Eficiência Energética é concedido apenas aos modelos que atingem graus máximos de eficiência

energética na Etiqueta do INMETRO. Fonte: http://www.conpet.gov.br/ (Acesso dia 3 jul. 2014).
96

A Portaria Conjunta IBAMA/INMETRO no 2/2010 uniu os indicadores ambientais que compõem a Nota Verde e os

indicadores de eficiência energética do PBEV. De acordo com esta portaria, os indicadores de poluentes da Nota Verde
(CO, NMHC e NOx) passam a ser também divulgados pelo PBEV. Ainda de acordo com a portaria, os dados sobre
emissão de CO2 divulgados pelo PBEV são aqueles declarados pelo fabricante ou importador do veículo ao PBEV.
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frentes de mitigação: (1) incentivos tributários para combustíveis de baixo carbono e (2) direcionamento do
produto de arrecadação da Cide para a implementação de medidas de mitigação no setor dos transportes.
Se a cobrança da Cide for restabelecida, é possível destinar parte dos recursos arrecadados para:
 Subsídios para tecnologias de baixo carbono: Recurso utilizado para incentivar combustíveis de
baixo carbono não incluídos na Cide-Combustíveis, porém listados na Tabela de Intensidade
Carbônica. Quanto menor for a posição do combustível na tabela, maior serão as justificativas para
efetuar o repasse. Incentivos podem ser direcionados aos combustíveis de baixo carbono ainda não
competitivos. Com base no art. 4º da Lei nº 10.636/2002, tais subsídios devem ser administrados
pelo Ministério do Meio Ambiente e podem abranger o conjunto de ações listadas neste mesmo art.
4º.
 Ações que visem minimizar os impactos da tributação sobre a inflação, proporcionando
ainda uma redução de impactos ambientais: Um exemplo já citado é o subsídio de tarifas de
transporte público, para assim compensar os efeitos sobre a inflação, que pode aumentar em
decorrência do encarecimento de determinados combustíveis. Esta abordagem tem embasamento
legal, pois pode ser desenvolvida em consonância com os critérios de destinação da Cide listados
no art. 6º da Lei nº 10.636/2002.

3.3.2

Desenho do programa de relato de emissões

Esta seção descreve somente questões específicas de MRV, quando relevantes para a
operacionalização do incentivo tributário descrito no item 3.3.1. Para aspectos relativos aos
procedimentos gerais de MRV, refere-se aqui ao trabalho intitulado “Elaboração dos Requerimentos Básicos
de um Sistema de Monitoramento, Relato e Verificação” (GVCES, 2013a). Apesar de o trabalho citado
abordar elementos de um programa de relato de emissões para sistemas de comércio de emissões, muitas
das considerações, principalmente aquelas contidas nos capítulos 5 (Monitoramento das emissões), 6
(Relato: método de submissão dos dados) e 7 (Verificação e acreditação), aplicam-se também a iniciativas
de MRV para outras finalidades.

Conforme já exposto no item 2.1, o conceito MRV abrange o conjunto de processos por meio do qual
informação factual sobre emissões de GEE é coletada, fornecida e avaliada. Atividades relacionadas a
um MRV permitem que agentes econômicos forneçam informação sobre suas emissões de GEE a um órgão
responsável, e contemplam três elementos-chave: i) o monitoramento, que consiste na quantificação das
emissões através de mensuração ou estimativa com base em indicadores; ii) o relato, ou seja, a
apresentação e transmissão de dados monitorados; e iii) a verificação, na qual dados relatados são
avaliados, para garantir a confiabilidade dos mesmos.
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O desenho de MRV apresentado na sequência possui características bottom-up, bem como aspectos
relacionados a uma Avaliação de Ciclo de Vida (ACV). A opção de desenho contempla atividades de
coleta de informação feitas no menor nível de desagregação e contabilização das emissões, ou seja, no
nível de agente econômico (bottom-up97). Por outro lado, o desenho de MRV ultrapassa os limites
organizacionais de um único agente econômico, incluindo emissões diretas e indiretas que ocorrem ao
longo do processo produtivo de combustíveis automotivos. Tais aspectos podem ser mais bem avaliados
por meio de uma ACV, conforme já descrito no item 2.2.5.

Dentro do possível, o desenho faz uso de arranjos e processos já instituídos. Isto é importante para
minimizar custos e aproveitar estruturas existentes, recursos humanos capacitados, embasamento legal
constituído etc. Conforme será descrito na sequência, já existem processos de monitoramento e relato para
combustíveis automotivos no País, que podem ser empregados para a implementação do modelo de
incentivo tributário estudado. Também, conforme já dito na seção 3.3.1, instituições públicas já realizam
avaliações sobre a emissão de CO2 no setor dos transportes (apesar de voltadas para automóveis, e não
combustíveis). No mais, por tratar-se de um tributo federal, parte-se aqui do pressuposto de que o programa
de relato de emissões será gerido por uma ou mais instituições públicas no nível federal. Desse modo, é
importante que, dentro do possível, se faça uso de estruturas e processos sob responsabilidade de órgãos
federais.

(i) Monitoramento

Neste desenho, são os contribuintes da Cide (produtor, formulador e importador dos combustíveis
líquidos sobre os quais incide o tributo98) que demonstram a intensidade carbônica de seus
produtos. A seção 3.2.3 já lista os principais atores do setor de produção e importação de combustíveis. Os
principais contribuintes da Cide são: refinarias de petróleo (16 empreendimentos), usinas de etanol (381
empreendimentos) e importadores de petróleo e derivados (312 empresas)99. O tributo tem como fato
gerador o ato da comercialização ou importação100 e, sendo assim, contribuintes deverão monitorar e relatar
informações sobre os produtos por eles comercializados ou importados, tais como: volume de combustível
comercializado ou importado num determinado período, rotas de produção adotadas, insumos utilizados,
datas das transações, compradores, meios de transporte empregados etc. Dados monitorados e relatados
servirão para o produtor ou importador demonstrar que seu produto foi fabricado por meio de uma das rotas
de produção incluídas na Tabela Nacional de Intensidade Carbônica para Combustíveis Automotivos, ou

97

O item 2.1.2 descreve um sistema de MRV do tipo bottom-up.

98

Art. 2º da Lei nº 10.336/2001.

99

Este número inclui importadores e exportadores de petróleo e derivados.

100

Art. 3º da Lei nº 10.336/2001.
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ainda para demonstrar que seu combustível possui uma rota de produção e intensidade carbônica
específica.

Produtores de combustíveis não incluídos na Cide podem optar por monitorar e relatar informações
da mesma forma que os contribuintes da Cide. É possível pensar num desenho no qual produtores de
combustíveis automotivos não tributados pela Cide optam por monitorar e relatar a intensidade carbônica de
seus produtos, para assim poder receber subsídios advindos da arrecadação da Cide. Num primeiro
momento, pode-se pensar em produtores de biodiesel e polos processadores de gás natural.

(ii) Relato

Em termos gerais, existem duas alternativas para o processo de relato: o aproveitamento de
ferramentas já existentes ou a criação de uma nova ferramenta. Neste trabalho, somente a primeira
alternativa será abordada, já que a construção de uma nova ferramenta de entrada poderá resultar em
custos desnecessários, por não aproveitar estruturas existentes de software/hardware, de redes e de
recursos humanos, e por vantagens relacionadas ao aproveitamento de um aparato legal existente 101.

Recomenda-se que o relato seja feito por meio de plataforma on-line já existente, para
aproveitamento de uma estrutura de governança já constituída. Isto maximiza o uso de estruturas já
estabelecidas, em termos de tecnologia de informação, capacidade técnica dos profissionais envolvidos,
arranjos institucionais e embasamento legal. Nesse contexto, destacam-se o Sistema de Informações de
Movimentação de Produtos (Simp), da ANP, e o Cadastro Técnico Federal (CTF), do Ibama, que já coletam
informações sobre combustíveis automotivos.

Existe um importante papel a ser desempenhado pela ANP, que é o ator público responsável pela
execução da política nacional para o setor energético do petróleo, gás natural e biocombustíveis. A
ANP, que regula e fiscaliza o segmento dos combustíveis automotivos, estabelece especificações técnicas
e monitora a qualidade de combustíveis comercializados no País 102. Nesse cenário, ressalta-se o inciso XVII
do art. 8º da Lei nº 9.478/1997 que define como uma das incumbências da ANP: “exigir dos agentes
regulados o envio de informações relativas às operações de produção, importação, exportação, refino,
beneficiamento,

tratamento,

processamento,

transporte,

transferência,

armazenagem,

estocagem,

distribuição, revenda, destinação e comercialização de produtos sujeitos à sua regulação”.
101

Esta consideração é baseada na recomendação feita pelo Grupo de Trabalho sobre Registro de Emissões por

Fontes e Remoções por Sumidouros (GT Registro) do Núcleo de Articulação Federativa em Clima, sobre a
implementação de uma plataforma de relato para um Programa Nacional de Relato de Emissões/Remoções.
102

De acordo com a Lei nº 9.478/1997, que dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao

monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras
providências.
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O Sistema de Informações de Movimentação de Produtos (Simp) monitora, de forma integrada, os
dados de produção e de movimentação dos produtos regulados pela ANP e, portanto, convém
avaliar a possibilidade de utilizar esse sistema para fins de demonstração da intensidade carbônica
de combustíveis automotivos. De acordo com a Resolução nº 17/2004 da ANP, todo e qualquer agente
econômico

responsável

por

atividades

de

importação,

exportação,

produção,

processamento,

movimentação, transporte e transferência, armazenamento e distribuição de qualquer produto regulado pela
ANP deve enviar à ANP informações mensais sobre suas atividades103. Alguns dos dados informados são:
tipo de operação, instalação, produto operado, quantidade de produto operado, modal utilizado na
operação, veículo utilizado no modal, envolvimento de terceiros, número da nota fiscal da operação
comercial, características fisioquímicas do produto etc. (ANP, 2004).

Acordos de cooperação permitem que a informação relatada por meio do Simp seja aproveitada por
diferentes órgãos governamentais. De acordo com a ANP, o sistema pode servir para que outras
instâncias administrem aspectos complementares à regulação técnica da agência, por meio da cooperação
entre órgãos governamentais. Ainda segundo a ANP, a agência já celebra convênios de cooperação com a
maioria das Secretarias Estaduais de Fazenda, o Ministério Público e vários outros órgãos institucionais 104.
Nesse sentido, é possível que convênios de cooperação entre ANP e outros órgãos públicos possibilitem
que dados fornecidos por meio do sistema Simp sejam empregados em iniciativas baseadas em incentivos
positivos.

O Ibama, por meio do cadastro de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos
ambientais (CTF/APP), recebe dados sobre atividades relacionadas a fabricação e comercialização
de combustíveis automotivos e, portanto, cabe uma avaliação do potencial deste instrumento no que
diz respeito a sua utilização como plataforma de relato. O cadastro no CTF-APP é obrigatório para
pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou à extração,
produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim
como de produtos e subprodutos da fauna e flora. No segmento dos combustíveis automotivos, informações
sobre as seguintes atividades devem ser relatadas por meio do RAPP (Relatório Anual de Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais)105: fabricação de produtos derivados do
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Informação deve ser enviada por meio do sistema online disponível em www.anp.gov.br/simp (Acesso em: 29 jul.

2014).
104

Fonte: http://www.anp.gov.br/SITE/EXTRAS/SITE_Simp/INDEX.HTM (Acesso em: 14 jul. 2014).

105

É importante ressaltar que, por meio da Instrução Normativa IBAMA nº 6, de 24/03/2014, “dados e informações

coletados ou integrados ao RAPP não contemplarão o tratamento de emissões de gases de efeito estufa”. Desse modo,
no presente momento, o RAPP não é uma opção viável.
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processamento de petróleo, fabricação de combustíveis não derivados de petróleo, terminais de petróleo e
derivados, comércio de combustíveis derivados do petróleo 106.

O relato de informação sobre intensidade carbônica pode ser feito de forma voluntária. Nesse
cenário, as alíquotas da Cide serão reinstituídas com base na Tabela Nacional de Intensidade Carbônica
para Combustíveis Automotivos. Assim sendo, contribuintes que optarem por relatar informação sobre
emissão de GEE terão suas alíquotas ajustadas com base na intensidade carbônica dos combustíveis que
comercializarem. Contribuintes que optarem por não relatar terão a alíquota de seus produtos definida de
forma menos favorável. A Figura 8 e o tópico abaixo descrevem um exemplo para esclarecer esse arranjo:
 Um produtor de etanol (Produtor X) relata informações sobre seu produto e, por meio dessa
informação, é possível classificar seu produto na rota de produção “ET003” da Tabela Nacional de
Intensidade Carbônica. O Produtor X terá de pagar a alíquota estipulada para a rota de produção
“ET003”, que equivale a R$ 40. Já um outro produtor de etanol (Produtor Y) decide por não relatar
informação e, por isso, não é possível classificar a rota de produção de seu etanol. O Produtor Y
terá de pagar a alíquota de R$ 60, que equivale à rota de produção para etanol com maior
intensidade carbônica: “ET001”. É possível fazer uso de outros arranjos, no entanto é necessário
sempre visar o desincentivo ao não relato por meio de reduções de alíquotas para quem relatar e/ou
alíquotas desfavoráveis para quem optar por não relatar.

Figura 8 – Exemplo ilustrativo de alíquotas para quatro rotas de
produção de etanol

106

Fonte: https://servicos.ibama.gov.br/phocadownload/manual/tabela_de_atividades_do_ctf_app.pdf (Acesso em: 16

jul. 2014).
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(iii) Verificação

Informações sobre emissão de CO2 relatadas de forma voluntária podem ser verificadas da mesma
forma como feito para as demais informações já relatadas por meio da plataforma de relato
escolhida. Partindo da ideia de que informações sobre rotas de produção e respectivas intensidades
carbônicas serão relatadas por meio de processos já existentes, é possível que tais informações sejam
verificadas por meio de processos de verificação/fiscalização já adotados no sistema de relato identificado
como mais adequado (por exemplo, CTF ou Simp). Tal verificação pode já ser suficiente para que, num
primeiro momento, contribuintes que optarem por relatar informação relacionadas a emissão de GEE
obtenham descontos nas alíquotas da Cide. Esta abordagem inicial estimulará a adesão por parte de
agentes econômicos, que poderão fazer uso de procedimentos para os quais já são capacitados.

Em um momento posterior, a verificação terá de contemplar procedimentos mais rigorosos. Para se
tornar mais confiável, o processo de verificação pode incluir interações entre órgão competente e regulados
quando for necessário retificar informações, bem como a realização de visitas em campo e a demonstração,
por meio de evidências, de informações apresentadas. É possível ainda que a verificação fique sob
responsabilidade de terceira parte independente, devidamente acreditada para tanto. A terceira parte
independente (por exemplo, empresa de auditoria) pode ser contratada pelo órgão competente ou
diretamente pelo ente regulado. Em termos gerais, a verificação para fins de comprovação de valorespadrão de intensidade carbônica pode ser menos rígida do que a verificação de informação por meio da
qual agentes econômicos pretendem demonstrar que suas rotas de produção diferem das rotas-padrão já
previamente definidas pelo órgão competente.

Do ponto de vista fiscal, a verificação pode ser feita por meio de processos já consolidados da
Secretaria da Receita Federal, responsável pela administração de tributos de competência da União.
Pode-se realizar a verificação do cumprimento das obrigações tributárias dos contribuintes da Cide por meio
de processos de fiscalização já adotados pela Receita. Por meio de acordos de cooperação técnica, a
Receita Federal pode ter acesso a informações relatadas sobre intensidade carbônica, para averiguar se o
recolhimento foi feito em conformidade com as diferentes alíquotas.

Por fim, a Figura 9 apresenta um exemplo de arranjo institucional de sistema de MRV para incentivos
tributários no setor dos transportes rodoviários, com o objetivo de ilustrar o conjunto de opções descritas no
item 3.3.
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Figura 9 – Exemplo de arranjo institucional de sistema de MRV para incentivos tributários no setor dos
transportes rodoviários
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4.

SETOR INDUSTRIAL

4.1

PERFIL DE EMISSÕES: PANORAMA GERAL

A partir dos recortes setoriais do inventário nacional de emissões de GEE, observa-se que a indústria tem
participação tanto nas emissões de Processos Industriais, como nas dos setores Energia e Resíduos.
Extrapolando ainda as delimitações dos setores definidos pelo inventário nacional, alinhado às diretrizes do
IPCC107, entende-se que mesmo as emissões do setor Agropecuária poderiam ser trabalhadas de forma
integrada com a indústria, dado que o mesmo é responsável pelo fornecimento de matéria-prima para a
indústria alimentícia e outras.

De acordo com as estimativas anuais de emissões de GEE no Brasil divulgadas pelo MCTI, o setor
Processos Industriais emitiu o correspondente a 82.038 Gg108 CO2eq em 2010, apresentando um aumento
de 5,3% em relação às emissões de 2005. Do total de emissões, isso representa aproximadamente 7%,
porém cabe ressaltar que o setor industrial ainda tem participação significativa no setor Energia por meio da
queima de combustíveis. Em 2010, 102.790 Gg CO 2e do setor Energia corresponderam a emissões do
subsetor industrial (MCTI, 2013). Consequentemente, a indústria responde por aproximadamente 15% das
emissões totais, considerando Energia e Processos Industriais – Queima de combustíveis no setor
industrial.

Dentre as principais atividades emissoras, destacam-se a produção de ferro-gusa e aço, responsável por
quase metade das emissões de Processos Industriais (46% em 2010), e a produção de cimento (27% em
2010). Ao mesmo tempo, nota-se um consumo crescente de HFCs na indústria, cujas emissões se
aproximam dos valores decorrentes da produção de cal (7,3% em 2010).

107

Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.

108

Gg equivale a milhares de toneladas.

97

Uso de SF6
80

Uso de HFCs

70

Produção de Alumínio

60
Produção de Ferro-Gusa e
Aço
Indústria Química

50
40

Uso da Barrilha

30

Outros Usos do Calcário e
da Dolomita
Produção de Cal

20
10
0
1990

Produção de Cimento
1995

2000

2005

2010

Figura 10 – Evolução das emissões de processos industriais 1990 – 2010 (MtCO2e)
Fonte: MCTI (2013)
Tabela 4 – Emissões do Subsetor Industrial – Setor Energia em 2010 (Gg)
Subsetor Industrial

CO2

CH4

N2O

CO2eq

Ferro-Gusa e Aço

26.553

49

1

27.887

Indústria Química

18.542

1

-

18.553

Cimento

10.373

3

-

10.428

Não-Ferrosos

9.872

0

-

9.877

Mineração

8.710

0

-

8.713

Outras Indústrias

7.797

1

-

7.818

Alimentos e Bebidas

4.649

22

3

6.049

Papel e Celulose

4.744

2

1

5.099

Cerâmica

4.828

3

-

4.885

Têxtil

1.496

0

-

1.503

Ferroligas

1.375

6

-

1.498

98.939

87

5

102.311

Fonte: MCTI (2013)

Quadro 12 – Utilização de HFCs na indústria
O consumo de diversos gases Hidrofluorocarbonos - HFCs tem aumentado nos últimos anos em parte devido à
substituição de Clorofluorcarbonos – CFCs, gases prejudiciais à camada de ozônio e controlados pelo Protocolo de
Montreal. Embora sejam GEEs, os HFCs não contêm cloro e, por esse motivo, não afetam a camada de ozônio (MCTI,
2010b). É importante salientar que, embora o total de emissões desses gases possa parecer baixa, quando traduzidas
em termos de CO2e, podem se tornar bastante relevantes, em decorrência dos elevados GWPs (potencial de
aquecimento global, na sigla em inglês).
Os gases HFC são geralmente empregados em sistemas de refrigeração. Os principais gases emitidos no Brasil, dentro
do setor Processos Industriais, são HFC-134a, HFC-125, HFC-143a, HFC-152a. Em 2010, foram emitidos 5.513 Gg
CO2eq no Brasil. A produção de HCFC-22, que gera HFC-23, foi encerrada em 1999 no Brasil (MCTI, 2013).
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A utilização de HFC-134a não deve se expandir devido à pressão pela utilização de fluidos refrigerantes naturais. O
HFC-134a passou a ser substituído pelo isobutano (HC-600a) no setor de refrigeração doméstica e pelo propano (HC290) e dióxido de carbono (CO2/R744) no setor de refrigeração comercial leve, ao passo que o HFC-141b foi
rapidamente substituído pelo ciclopentano, na maioria das aplicações domésticas e comerciais leves. Atualmente, os
hidrocarbonetos (HCs) apresentam-se como alternativa de gás refrigerante, embora apresentem a desvantagem de
serem inflamáveis (MMA; PNUD, 2011).

Nota-se assim que a indústria de base 109 contribui significativamente para as emissões totais de GEE do
País, com destaque para a produção de cimento e de ferro-gusa e aço. Ademais, as expectativas de
crescimento econômico e de que o consumo desses materiais tende a crescer diante das demandas de
infraestrutura para o País devem ser mantidas em perspectiva. Por sua relevância, é na produção
siderúrgica e de cimento que se focam as análises a seguir sobre estrutura de mercado, perfil tecnológico,
capacidade de monitoramento de emissões e potencial de redução, entre outras características.

109

Os principais segmentos da indústria de base no Brasil são a indústria de mineração, a siderúrgica, a metalúrgica e a

de cimento (BNDES, 2012b).
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4.2

4.2.1

SUBSETOR SIDERURGIA

Perfil tecnológico

A siderurgia é o segmento da metalurgia dedicado à fabricação e tratamento do aço, sendo este último uma
liga metálica constituída essencialmente por ferro e carbono, obtida em alto-forno por meio do processo de
redução do minério de ferro pelo carvão vegetal ou coque e calcário. As principais etapas do processo
siderúrgico são: 1) mineração; 2) redução; 3) aciaria; 4) laminação; 5) processamento (DE PAULA, 2012).
Em termos gerais, a estrutura produtiva pode seguir dois modelos básicos: usina integrada ou semiintegrada.

A. Usina integrada

O primeiro modelo corresponde à fabricação de aço a partir de ferro-gusa. Pode ser via: i) altos-fornos
(baseia-se na combinação de ferro e coque para produzir ferro-gusa); ii) módulos de redução direta (utiliza
ferro e gás natural ou carvão mineral para produzir ferro diretamente reduzido ou o ferro briquetado a
quente) (DE PAULA, 2012).

A maioria das usinas integradas que produzem aço a partir da fabricação do ferro-gusa nos altos-fornos
utiliza o coque como elemento redutor, porém, no Brasil, algumas usinas utilizam carvão vegetal como
redutor. Os altos-fornos a carvão vegetal representam apenas 1% da produção mundial de ferro-gusa
(CGEE, 2010). No Brasil sua participação é muito maior, tendo ultrapassado 30% da produção de ferrogusa nos anos recentes (CGEE, 2010) (MCKINSEY & COMPANY, 2010). Essa peculiaridade da siderurgia
brasileira contribui para uma menor emissão específica do CO 2 quando comparada à indústria siderúrgica
internacional.
Tabela 5 – Evolução da produção de ferro-gusa no Brasil (toneladas)
SIDERURGIA A CARVÃO VEGETAL
SIDERURGIA
A COQUE
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

20.323.476
19.577.677
21.595.610
22.564.026
23.225.888
22.460.688
21.275.851
23.962.642
24.380.975
18.995.360

Usinas
integradas

Produtores
independentes

1.253.782
1.303.045
1.294.184
1.346.753
1.449.705
1.649.889
1.709.072
1.980.150
2.148.466
1.867.000

6.145.377
6.510.233
6.759.890
8.103.864
10.085.072
9.773.225
9.466.619
9.628.059
8.341.967
4.404.100

100

Total
Carvão
Vegetal
7.399.159
7.813.278
8.054.074
9.450.617
11.534.777
11.423.114
11.175.691
11.608.209
10.490.433
6.271.100

Total

27.722.635
27.390.955
29.649.684
32.014.643
34.760.665
33.883.802
32.451.542
35.570.851
34.871.408
25.266.460

2010
23.702.000
2011
25.334.200
2012
24.580.910
2013
23.916.956
Fonte: Sindifer (2014)

2.135.360
2.256.500
2.318.790
2.283.244

5.027.388
5.824.004
5.548.051
5.352.074

7.162.748
8.080.504
7.866.841
7.635.318

30.864.748
33.414.704
32.447.751
31.552.274

Embora o processo implique menor emissão de GEE, a rota integrada a carvão vegetal apresenta
limitações técnicas e operacionais para produção em larga escala, devido ao fato de que o carvão vegetal é
material bastante friável, o que limita sua utilização em altos-fornos de grande porte (IABR, 2013a)
(CETESB, 2013). Desse modo, embora os produtores de ferro-gusa tenham incorporado maior quantidade
de carvão vegetal no processo produtivo ao longo do tempo, em termos econômicos e de composição do
material, o coque continua sendo mais vantajoso (GVCES, 2013a). Estima-se que cerca de 50% do carvão
vegetal seja produzido de maneira ilegal no país, devido ao alto custo do carvão vegetal produzido a partir
de reflorestamento, que geralmente supera o do coque (CGEE, 2010).

B. Usina semi-integrada (mini-mills)

Nesta rota, a fabricação de aço por meio da fusão de metálicos, a partir de sucata, gusa e/ou ferro-esponja,
em aciaria elétrica (IABR, 2013a). Prescinde-se da etapa de redução e o processo inicia-se na aciaria,
conforme ilustra a Figura 11. Assim como a utilização do carvão vegetal, a maior difusão da rota semiintegrada permitiria à indústria siderúrgica brasileira reduzir sua emissão específica de CO 2 (DE PAULA,
2012).

De acordo com o levantamento da IEA (2007), a eficiência das instalações industriais que produzem aço
está associada a diversos fatores, entre eles tecnologia, tamanho da planta e qualidade de matérias-primas.
Tais fatores explicariam, em parte, por que a eficiência média das indústrias de ferro e aço na China, Índia,
Ucrânia e a Federação Russa é mais baixa do que os de países da OCDE. Esses quatro países são
responsáveis por quase metade da produção mundial de ferro e mais da metade das emissões globais de
CO2 provenientes da produção de ferro e aço.
Tecnologias obsoletas, tais como fornos de soleira aberta110 (open hearth furnace) ainda estão em uso na
Ucrânia e Rússia. Na Índia, tecnologias novas, porém ineficientes do ponto de vista energético, como a
produção de ferro diretamente reduzido baseada em carvão, mostram-se relevantes por permitir o
aproveitamento de recursos locais de baixa qualidade em baixa escala, mas geram elevados impactos
ambientais. Na China, o baixo nível de eficiência energética deve-se principalmente a uma elevada

110

A utilização de fornos de soleira aberta representa apensas 3% da produção mundial de aço e está sendo

gradualmente eliminada devido às suas desvantagens ambientais e econômicas. No Brasil, essa rota não é mais
utilizada (CETESB, 2013).
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percentagem de altos-fornos de pequena escala, uso restrito ou ineficiente de gases residuais e minério de
baixa qualidade (IEA, 2007).

Na etapa de mineração, as matérias-primas mais relevantes são o carvão mineral coqueificável e o ferro.
Três tipos de minério de ferro podem alimentar os altos-fornos: o minério granulado, o sínter e a pelota. O
sínter é o mais utilizado e é fabricado pelas próprias siderúrgicas, ao passo que os granulados e pelotas são
produzidos pelas mineradoras. As usinas integradas a coque possuem aciaria do tipo básica a oxigênio
(aciaria LD), enquanto as usinas integradas à redução e as semi-integradas são baseadas em aciarias
elétricas. A etapa de refino compreende a aciaria e o lingotamento. Depois de produzido o aço, ele é
resfriado (lingotado) e transformado em placas ou blocos (DE PAULA, 2012).

Figura 11 – Fluxos de produção de aço
Fonte: IABr (2013a)

Em 2012, a produção brasileira de aço bruto em 2012 totalizou 34,5 milhões de toneladas, conferindo ao
País a nona posição no ranking mundial, com participação de 2,2% na produção global e de 52,5% na
América Latina. O grau de utilização da capacidade de produção foi pouco acima de 70% em função da
conjuntura econômica global e reflexos sobre mercado interno (IABR, 2013a).
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A siderurgia é uma atividade intensiva em energia e por esse motivo tem elevada contribuição para as
emissões de CO2. As perspectivas de crescimento da economia global indicam que mesmo avanços em
termos de intensidade carbônica não serão suficientes para compensar a expectativa de crescimento da
demanda por aço (WOODERS, COOK, et al., 2009).

Como mostra a Figura 12, em 2010, as emissões decorrentes da queima de combustíveis fósseis na
produção de ferro-gusa e aço foi de 27.887 Gg CO2eq. Na matriz energética do setor, predomina o coque
do carvão mineral, seguido do carvão vegetal, como mostra o gráfico a seguir.
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10,1%

Figura 12 – Matriz energética do setor de ferro-gusa e aço no Brasil (2012)
Fonte: EPE (2013)

Muitas empresas do setor têm processos para produção própria de energia elétrica, que é gerada por
processo termelétrico com o reaproveitamento de gases do processo produtivo, ou em centrais hidrelétricas.
Em 2012, 47% da energia elétrica utilizada pelas empresas associadas ao Instituto Aço Brasil (IABr) foi de
geração própria (IABR, 2013a).

A produção do ferro e aço envolve uma estrutura industrial complexa, porém é limitado o número de
processos aplicados em escala mundial (IEA, 2007). Dentre os impactos ambientais da produção de aço, as
emissões atmosféricas são um dos principais desafios a serem enfrentados pela indústria siderúrgica
(CGEE, 2010).

4.2.2

Perfil de emissões
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A emissão de CO2 representa mais de 90% de todas as emissões de GEE da siderurgia mundial, sendo os
demais gases pouco relevantes para o setor (DE PAULA, 2012).

Na indústria siderúrgica, a principal fonte de emissão de CO 2 corresponde à reação que ocorre quando o
carbono contido no agente redutor entra em contato com o oxigênio dos óxidos metálicos. Além disso, os
mesmos agentes redutores, como o coque de carvão mineral, são utilizados como combustível para
geração de energia. É preciso lembrar ainda que na siderurgia, há emissões de CO2 por calcinação de
calcário e dolomita. Tais emissões são relatadas no setor de produção mineral (produção de cal, uso de
calcário e dolomita), assim como as emissões da produção de coque e de energia elétrica são relatadas no
setor Energia (MCTI, 2010b).

A redução do minério de ferro no alto-forno com a utilização de coque de carvão mineral é a principal fonte
de emissão. Grande parte das diferenças na intensidade de energia e as emissões de CO2 no nível da
instalação ou país é explicada por variações na qualidade dos recursos são utilizados e os custos de
energia111 (IEA, 2007).

Associadas igualmente à conservação de recursos, as emissões de CO2 situam-se na faixa de 1.510 a
2.200 kg/tonelada de aço bruto nas usinas integradas a coque, onde a etapa de redução responde por
aproximadamente 85% das emissões, e de 450 a 600 kg/tonelada de aço bruto nas usinas semi-integradas
(CGEE, 2010). Entretanto, de Paula (2012) ressalva que esse valor inclui emissões indiretas decorrentes do
transporte de produtos e do consumo de energia elétrica (correspondentes às emissões de escopo 1 e 2 da
iniciativa GHG Protocol112). No Brasil, em função de um baixo fator de emissão da geração de eletricidade, a
emissão específica pode chegar a 300 kg CO 2e por tonelada de aço. Mesmo com baixa utilização de aciaria
elétrica, que gera menos emissões a emissão específica de CO2 da siderurgia brasileira é inferior à média
mundial, tendo regredido de 1,7 para 1,54 tCO2e/tonelada de aço bruto, entre 2007 e 2012 (DE PAULA,
2012); (IABR, 2013a)113.

Ganhos de eficiência energética, troca de combustíveis (gás liquefeito de petróleo por gás natural) e o
aproveitamento de gases para geração de energia (turbina de topo nos altos-fornos) têm permitido que as
empresas siderúrgicas reduzam suas emissões. Nas últimas cinco décadas, a indústria do aço teria
conseguido reduzir suas emissões em mais de 50%, o que dificulta uma redução significativa de emissões,
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Os custos de energia desempenham papel relevante por incentivarem o reaproveitamento de gases. De fato, o

estudo da IEA (2007) afirma que a utilização de calor residual para geração de eletricidade tende a prevalecer em
países onde o preço da energia é elevado.
112

Mais detalhes sobre a iniciativa podem ser encontrados em: http://www.ghgprotocolbrasil.com.br/.

113

Nesse sentido, importa destacar a importância de serem adotados métodos padronizados de contabilização das

emissões para que as diferentes rotas possam ser comparadas de maneira objetiva.
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sobretudo em parques mais maduros, como os da Europa Ocidental e o brasileiro (DE PAULA, 2012)
(CGEE, 2010).
Tabela 6 – Emissões de GEE em siderurgia
Processos

1990

1994

2000

2005

Variação 1990 – 2005

Sinterização

3.888

4.143

4.066

4.610

18,6%

Alto-forno e aciaria

20.868

24.285

31.371

33.673

61,4%

Total

24.756

28.428

35.437

38.283

54,6%

Fonte: MCTI (2010b)

4.2.3

Atores envolvidos

A indústria brasileira de aço compreende 29 usinas, que pertencem a 11 grupos empresariais. O setor
concentra-se na região sudeste, que responde por 94% da produção brasileira, com 22 usinas (IABR,
2013a).

Recentemente, houve intensificação do processo de integração vertical, sobretudo com investimentos das
siderúrgicas na mineração de ferro, e, em menor grau, na mineração de carvão, com o objetivo de enfrentar
a elevação de preço dos insumos (DE PAULA, 2012).

Apesar de existirem usinas integradas a carvão vegetal no País, a maior parcela do ferro-gusa brasileiro
fabricado a partir de carvão vegetal é proveniente dos guseiros 114, que possuem mais de 160 altos-fornos
(CGEE, 2010). Similarmente, existem outras unidades produtoras não integradas, que operam apenas em
uma fase do processo. Assim, devem-se mencionar os relaminadores, geralmente de placas e tarugos ou,
ainda, de sucata, e as trefilarias (produtores de arames e barras finas) (IABR, 2014). Na cadeia produtiva do
aço, destacam-se as carvoarias, as mineradoras e, ainda, fornecedores de sucata.

Organizações que atuam no setor

O Instituto Aço Brasil (IABr), antigo Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS), é o órgão que representa as
empresas brasileiras produtoras de aço. Além do IABr, há o Sindicato da Indústria de Ferro do Estado de

114

A existência de produtores independentes de ferro-gusa (guseiros) à base de altos-fornos a carvão vegetal no Brasil

decorre de alguns fatores: a) custo de capital não elevado, estando ao alcance de empreendedores de pequeno e
médio porte; b) simplicidade e maturidade da tecnologia de redução, sendo de domínio público os processos de
engenharia; c) possibilidade de utilização de fontes de ferro e carbono que não necessariamente são adequadas aos
grandes altos-fornos (a exemplo da hematitinha e carvão vegetal); d) disponibilidade de material lenhoso oriundo de
abertura de fronteiras agrícolas, resíduos de florestas de celulose e de plantios (CGEE, 2010).
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Minas Gerais (SINDIFER), que representa a indústria siderúrgica desse estado, tendo como associados 21
produtores independentes de ferro-gusa e 4 produtores integrados à produção de aço.

Como a produção de carvão vegetal tem sido associada a práticas ilegais, envolvendo denúncias de
condições inadequadas de trabalho ou mesmo de trabalho escravo, organizações como o Instituto Carvão
Cidadão (ICC) e o Instituto Observatório Social (IOS) têm atuado com o objetivo de promover a
responsabilidade social empresarial, além de monitorar o cumprimento da legislação trabalhista.

Setores consumidores de produtos siderúrgicos

Por produzir uma grande variedade de produtos, como placas, lingotes, chapas, bobinas, fio-máquina,
vergalhão e folhas metálicas, a siderurgia é o alicerce de várias cadeias produtivas importantes para a
economia brasileira. À semelhança da experiência internacional, a construção civil foi o maior consumidor
de produtos siderúrgicos no Brasil em 2012, com uma participação de 35,4%, seguida pelo setor automotivo
(24,7%), de bens de capital (20,7%) e por utilidades domésticas e comerciais (6,5%) (IABR, 2013a).

4.2.4

Potencial de redução

As tecnologias de produção de aço e cimento estão significativamente presas às trajetórias desses setores,
de modo que o desempenho de novas instalações, ao menos no médio prazo, não difere do que está
disponível hoje de forma substancial (WOODERS, COOK, et al., 2009).

As principais iniciativas de desenvolvimento de inovações radicais na siderurgia, no que concerne à redução
de emissões, são de cunho regional (projeto Ultra Low CO2 Steelmaking - ULCOS, financiado pelas
empresas participantes do consórcio e pela Comissão Europeia e coordenado pela World Steel Association)
ou nacional (projeto COURSE 50 financiado pelo governo japonês). No Brasil, De Paula (2012) sugere que
não existem condições para o desenvolvimento de tecnologias que representem uma ruptura em relação às
práticas atuais, sendo que as melhorias seriam de natureza incremental.

Ademais, no estudo conduzido pela McKinsey (2010), as medidas de mitigação relacionadas à siderurgia
que permitiriam redução mais expressiva de emissões (eficiência energética, retrofit e captura e estocagem
de carbono - CCS) são elencadas entre as de custo mais elevado na curva de custo de abatimento de
emissões de GEE para o País em 2030.

Segundo levantamento realizado pelo CGEE (2010), a tecnologia de redução de minério de ferro em altosfornos a coque é avançada e otimizada. As melhorias seriam incrementais, não passando de 1% ao ano. A
tecnologia empregada atualmente nos redutores é considerada bastante satisfatória, havendo pouco
espaço para ganhos adicionais de eficiência superiores a 10% comparada aos níveis atuais.

106

Por outro lado, especialistas entrevistados por De Paula (2012) afirmam que diferenças de desempenho
ambiental e energético na siderurgia brasileira, podem ser em grande medida atribuídas aos equipamentos
e tecnologias neles incorporadas, o que ratificaria a necessidade de investimentos recorrentes de
modernização. Nesse caso, a decisão de modernizar a estrutura industrial dependeria mais do preço a ser
pago, do que de acesso às novas tecnologias (DE PAULA, 2012). E justamente por se caracterizarem por
um consumo energético mais intensivo, a siderurgia e a indústria de ferro ligas são os segmentos para os
quais se avalia maior ganho de eficiência energética no uso da eletricidade dentro do setor industrial (MME,
2012).

Com efeito, a busca por alternativas de produção mais sustentáveis tem feito a indústria siderúrgica tirar
proveito de uma importante característica do aço: ele é 100% reciclável, podendo retornar à cadeiaprodutiva como matéria-prima sem prejuízo de qualidade (IABR, 2013a).

Figura 13 – Ciclo do aço
Fonte: IABr (2013a)

De acordo com De Paula (2012), a reciclagem de aço representa atualmente uma importante atividade
econômica, envolvendo aproximadamente 3.000 empresas. Em 2011, a siderurgia brasileira reciclou 6,8
milhões de toneladas de sucata, adquiridas no mercado interno, além daquela gerada no próprio processo
(outras 2,3 milhões de toneladas).

Embora o atual desempenho ambiental e energético da siderurgia brasileira esteja acima da média mundial,
encontra-se ainda aquém das melhores práticas mundiais. Além disso, os parques industriais na China e
Índia passam por modernização que pode fazer com que o desempenho mundial médio progrida em ritmo
maior do que a indústria siderúrgica brasileira (DE PAULA, 2012).
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Exemplos de ações já implementadas por usinas siderúrgicas brasileiras são o reaproveitamento de gases
de processo, a injeção de finos de carvão e a substituição de óleo combustível por gás natural. Alguns
projetos estão em fase de análise ou já obtiveram certificados de emissão reduzida de gases de efeito
estufa (GEE), via MDL (IABR, 2013a).

Desse modo, uma primeira linha de ação, em termos de incentivo à redução de emissões de GEE, na
siderurgia brasileira poderia focar nas usinas integradas a coque, que apresentam maior consumo
específico de energia (e de emissão de GEE). Entretanto, o potencial de redução pode não ser muito
significativo diante da baixa probabilidade de serem empregadas inovações radicais de processo (DE
PAULA, 2012). Nesse contexto, poderia ser fomentado o reaproveitamento de gases residuais para geração
de energia, com a instalação de cogeração, uma das iniciativas com maior vantagem de custo, além de
outras medidas de eficiência energética, como manutenção preventiva, otimização de fluxo de processos
(gestão, logística, tecnologia de informação) e melhoria na recuperação de calor (MCKINSEY & COMPANY,
2010).

Ainda com relação às usinas integradas, poderiam ser investigadas fontes alternativas de biomassa;
promover melhorias de desempenho técnico-ambiental das unidades de pelotização e sinterização; adoção
de inovações incrementais em altos-fornos a coque (CGEE, 2010). Quanto às oportunidades de mitigação,
cabe ainda mencionar também metodologias aprovadas para projetos de MDL na siderurgia:
 Utilização de centrais termelétricas de ciclo combinado baseadas em gases residuais em novas
siderúrgicas (AM0095)
 Utilização de calor residual para pré-aquecimento de matérias-primas no processo produtivo de
ferro-esponja (AM0066)
 Diminuição do consumo de coque em alto-forno por meio da instalação de sistemas de reciclagem
de pó / lama na produção de aço (AMS-III.V)

Uma segunda linha de atuação estaria associada ao fato de que a siderurgia a carvão vegetal é uma
vantagem competitiva nacional, cabendo lembrar que o desenvolvimento da siderurgia a carvão vegetal
pode ocorrer tanto pela rota integrada, como pelos produtores independentes de ferro-gusa (“guseiros”) (DE
PAULA, 2012). Entretanto, ressalta-se que o segmento guseiro é muitas vezes associado ao desmatamento
e outras condutas empresariais inadequadas.

O carvão adquirido pelas siderúrgicas para o abastecimento de seus altos-fornos pode ter três origens
(QUARESMA, 2009):
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 Madeira nativa extraída do desmatamento da floresta nativa pelos projetos de manejo autorizados
pelo Ibama;
 Reflorestamento madeira extraída dos projetos de reflorestamento que são plantações de eucalipto
em fazendas de propriedade das siderúrgicas. Após a extração, a madeira é levada para as
carvoarias onde é queimada e transformada em carvão.
 Resíduos de serrarias o resíduo do processo (de 20% a 40%) é utilizado para a produção de
carvão. Em geral, a produção do carvão ocorre no próprio local onde existe a serraria.

Assim, seria preciso direcionar recursos financeiros para expansão do uso de lenha oriunda de florestas
plantadas e aprimoramento tecnológico, buscando elevar o desempenho ambiental e energético dos
produtores independentes de ferro-gusa (tais como cogeração de energia nos altos-fornos e na
carbonização), para que tal vantagem competitiva do setor não fosse percebida como exemplo de má
utilização dos recursos naturais (DE PAULA, 2012).

A alteração das legislações federal e estaduais (para utilização do carvão vegetal), o financiamento para a
construção de usinas integradas a carvão vegetal e a melhoria do desempenho técnico-ambiental de altosfornos a carvão vegetal seriam medidas de apoio a essa segunda linha de atuação (CGEE, 2010).

Nesse sentido, o Plano Setorial de Redução de Emissões da Siderurgia, que se encontra em fase de
elaboração, adotará como seus pilares fundamentais a expansão do estoque de florestas plantadas e
melhoria da eficiência e da qualidade ambiental do processo de carbonização (BRASIL, 2010b). De acordo
com o Sumário Executivo do Plano, a modernização da cadeia produtiva do carvão vegetal deverá ser
estimulada pelo Programa Nacional de Encadeamentos Produtivos do SEBRAE, que busca inserir micro e
pequenas empresas de maneira competitiva na cadeia de valor das grandes empresas do setor siderúrgico.

Ademais, considerando o diferencial de emissões decorrentes da produção de aço em usinas integradas a
coque e em usinas semi-integradas, uma terceira linha de ação poderia fomentar a reciclagem do aço no
País. Nesse contexto, medidas como o pré-aquecimento de sucata de ferro e análise da sucata a laser
podem aumentar a eficiência do processo e reduzir as emissões de GEE (MCKINSEY & COMPANY, 2010).
Além disso, é oportuno lembrar que a frota brasileira de veículos automotivos pode originar quantidade
expressiva de sucata ferrosa, bem como eletrodomésticos ineficientes. Na mesma linha, aventa-se também
a possibilidade de integrar ações com as de logística reversa (tendo em vista a Política Nacional de
Resíduos Sólidos) de empresas produtoras de bens duráveis.

4.2.5

Tributos que incidem sobre a produção de aço no Brasil

Abaixo são listados os principais tributos que incidem sobre a produção de aço no Brasil (BOOZ &
COMPANY; IABR, 2012):
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 Tributos corporativos sobre resultados finais da operação (lucros): Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
 Tributos específicos para a indústria ou produtos siderúrgicos, incidentes sobre o valor adicionado
pela empresa na industrialização e/ou venda de mercadorias: PIS e COFINS, ICMS e IPI;
 Encargos trabalhistas: contribuições trabalhistas, sociais e previdenciárias incidentes sobre o custo
de mão de obra, como INSS, Seguro Acidente de Trabalho (SAT) e outras contribuições sobre
salários;
 Outros tributos: contribuições e impostos obrigatórios adicionais, incidentes ao longo da produção
do aço, tais como Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto sobre Operações
Financeiras (IOF), Adicional de Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), e outros.

O estudo encomendado pela IABR (BOOZ & COMPANY; IABR, 2012) para avaliar os fatores de
competitividade do aço brasileiro vis-à-vis seus concorrentes localizados em outros países 115 conclui que,
quando considerados apenas os custos de produção, a indústria brasileira de aço é a primeira em
competitividade de custos na produção de bobina a quente (usinas integradas) e a terceira para fabricação
de vergalhões (mini-mills). Quando são levados em consideração os tributos, a indústria brasileira torna-se a
menos competitiva dentre os países analisados.

44,3%
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36,2%
23,7%

Rússia

27,8%
22,5%
21,9%

EUA

27,1%
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19,8%

China

Bobina a Quente (usina integrada)
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Figura 14 – Custo de Tributos sobre o aço (Tributos/Preço sem tributos)
Fonte: Análise Booz & Company (2012)

115

Os países escolhidos para comparação foram Alemanha, China, Estados Unidos, Rússia e Turquia.
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Segundo a análise da Booz & Company (2012), os principais tributos responsáveis pela perda de
competitividade são aqueles que incidem sobre as vendas / valor adicionado, tais como ICMS, IPI, PIS e
Cofins.
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Figura 15 – Custo tributário total (% sobre preço sem tributo) – Bobina a Quente (usina integrada)
Fonte: Platts, Clarkson, SBB, Infomet, Bloomberg, MME, Mintec, Guotai Junan Securities, Deutsche Bank,
Morgan Stanley, entre outros, e análise Booz & Company. In Booz & Company; IABr (2012)
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Figura 16 – Custo tributário total (% sobre preço sem tributo) – Vergalhão (mini-mill)
Fonte: Platts, Clarkson, SBB, Infomet, Bloomberg, MME, Mintec, Guotai Junan Securities, Deusche Bank,
Morgan Stanley, entre outros, e análise Booz & Company. In Booz & Company; IABr (2012)
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4.3

4.3.1

SUBSETOR CIMENTO

Perfil tecnológico

O cimento é um material ligante que sob determinadas condições endurece e é capaz de agregar outros
materiais. Especificações e processos de fabricação não diferem de forma significativa entre países. As
principais matérias-primas utilizadas na produção de cimento são o calcário e a argila, existentes em todo o
território brasileiro.

O cimento é obtido a partir da mistura e moagem de clínquer com outros materiais genericamente
denominados adições, sendo possível obter diferentes tipos de cimento variando a proporção e os materiais
utilizados como adições. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) publica as normas técnicas
que especificam como deve ser produzido cada tipo de cimento, além da quantidade e da qualidade das
matérias-primas utilizadas (ABDI, 2012b).

O clínquer, por sua vez, é obtido de uma mistura de calcário, argila e minério de ferro, que são processados
em fornos de calcinação. A fabricação do clínquer é a etapa central do processo de produção de cimento,
sendo as principais alternativas tecnológicas para esse processo a via úmida e a via seca. Embora a
primeira tenha sido desenvolvida anteriormente, ainda no final do século XIX, a via seca é hoje largamente
predominante (PINHO, 2012).

Em termos de dinâmica tecnológica, o quadro apresenta-se relativamente maduro na produção de cimento,
caracterizado pela baixa frequência de inovações de longo alcance. De acordo com Pinho (2012), a última
inovação radical difundida na fabricação de cimento foi a fabricação de clínquer por meio da via seca, que
permite redução do consumo de energia térmica pela metade, em relação à via úmida. Atualmente, os
fornos via seca com preaquecedores são responsáveis por 99% da produção de cimento no Brasil, e
representam 87% da produção mundial (SNIC, 2012).

Oportunidades limitadas de inovação podem ainda ser exploradas junto a fornecedores de máquinas e
equipamentos, porém as iniciativas de desenvolvimento tecnológico têm apresentado não só investimentos
como resultados modestos. Os três principais alvos de progresso técnico na produção de cimento têm sido:
1) redução do consumo de energia; 2) redução de emissões de GEE; e 3) desenvolvimento de novas
variedades de concreto (PINHO, 2012).

Outra característica relevante do setor é a presença de barreiras estruturais à entrada, decorrentes da alta
intensidade em capital fixo e economias de escala na produção de cimento, que apresenta um elevado nível
de automação. O acesso a jazidas de calcário e sua localização constituem obstáculos a novos entrantes.
Uma opção menos intensiva em capital fixo para produção de cimento, que prescinde de acesso a tais
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jazidas é construção de unidades que fabriquem cimento a partir da moagem de clínquer ou escória, porém
as torna dependentes da disponibilidade desses materiais (PINHO, 2012).

Figura 17 – Etapas da produção de cimento por via seca
Fonte: ABDI (2012b)

Por ser um componente básico do concreto, o cimento é um insumo indispensável para a construção civil. A
perecibilidade do produto requer condições especiais de armazenamento, o que, aliado aos custos de frete
(baixa relação preço/peso), dificulta trocas internacionais e faz com que a localização das plantas seja
definida pela proximidade com os centros consumidores (MME, 2009); (PINHO, 2012); (ABDI, 2012b).

A despeito dessa dificuldade, impulsionado pela atividade econômica interna, o Brasil importou volumes
crescentes de cimento entre 2008 e 2011, atingindo 1.091 mil toneladas. Além disso, desde 2004, o imposto
de importação de cimento e clínquer adotado pelo Mercosul às importações oriundas de países não
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pertencentes ao bloco econômico é de 4%, mas uma resolução da Câmara Brasileira de Comércio Exterior
reduziu a zero a alíquota para cimentos importados de qualquer país (SNIC, 2013).

4.3.2

Perfil de emissões

De acordo com as estimativas do MCTI (2013), as emissões decorrentes da produção de cimento, excluída
a queima de combustíveis, foi de 22.055 Gg CO 2e em 2010 (o que corresponde a 27% das emissões de
processos industriais e menos de 2% das emissões totais). Somam-se a essas as emissões decorrentes de
queima de combustíveis, equivalentes a 10.373 Gg CO 2e, porém as estimativas do SEEG para 2012
indicam que estas podem ter chegado a 15.778 Gg CO 2e no referido ano (SEEG, 2014). Quase a totalidade
das emissões diretas da produção de cimento é composta por CO2. Os demais GEE considerados no
Protocolo de Quioto possuem baixíssima participação nas emissões do setor de cimento (ABDI, 2012b).

A emissão de CO2 é intrínseca ao processo produtivo de cimento, seja com a transformação química da
matéria-prima em cimento, seja com a queima de combustíveis utilizados para possibilitar essa
transformação (SNIC, 2012). Mais especificamente, as emissões do setor estão estreitamente relacionadas
à etapa de calcinação do calcário (produção de clínquer), que transforma o carbonato de cálcio (CaCO 3) em
óxido de cálcio (CaO) e dióxido de carbono (CO 2) e para a qual combustíveis fósseis são a fonte primária
usual para a geração de calor, lembrando que a reação química ocorre a temperaturas muito elevadas.

Aproximadamente 90% da energia empregada na produção de cimento são consumidos durante essa etapa
(PINHO, 2012). Outras emissões de CO2 estão relacionadas ao transporte do insumo (calcário e argila) e ao
consumo de energia elétrica pela unidade fabril (especialmente para geração de força motriz) (ABDI,
2012b). Um exemplo é o processo de moagem do cimento que, no Brasil, é responsável por 40% do
consumo de energia elétrica da planta (BAJAY, 2010a).

Desse modo, a emissão de CO2 específica da produção de cimento depende das intensidades elétrica e
energética envolvidas na produção de clínquer e cimento, da proporção entre clínquer e cimento, do
combustível utilizado no forno e da fonte de geração da energia elétrica consumida, tornando a cogeração
uma importante alternativa para redução de emissões (BAJAY, 2010a).

Os dados do Balanço Energético Nacional (EPE, 2013) indicam que a fonte de energia predominante na
produção de cimento é o coque de petróleo, que em 2012 representou 70% da matriz energética do setor,
um retrato bastante diverso daquele apresentado até meados da década de 1990, quando predominava o
óleo combustível, situação semelhante à verificada na década de 1970 e 1980 (Figura 18).

A mudança da matriz energética resultou de um protocolo assinado por representantes da indústria e do
Ministério da Indústria e Comércio, no âmbito do Programa Conserve, que visava a substituição de óleo
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combustível por carvão mineral e carvão vegetal. A substituição do óleo combustível por coque de petróleo
na última década está relacionada aos preços mais competitivos deste combustível (BAJAY, 2010a).

O uso de adições em substituição ao clínquer permite à indústria cimenteira alcançar menores níveis de
emissão específica: a queima de combustíveis e a liberação de dióxido de carbono (CO 2) na
descarbonatação do calcário implicam que para cada quilograma de clínquer seja emitido 0,9 kg de CO 2, ao
passo que, com o uso de adições, esse indicador pode ser reduzido a 0,75 kg (PINHO, 2012).

Figura 18 – Estrutura do consumo energético no setor de cimento (1975 – 2012)
Fonte: EPE (2013)

O Balanço de Energia Útil (BEU), instrumento que permite processar informações setoriais de consumo
energético, qualificando-o em relação aos usos finais. A Tabela 7 indica que a maior parte dos energéticos é
empregada no aquecimento direto.
Tabela 7 – Distribuição percentual do consumo dos energéticos utilizados na indústria do
cimento no Brasil por usos finais em 2004
Força

Calor de

Aquecimento

Iluminaçã

motriz

processo

direto

o

Gás natural

0,0

0,0

100,0

Carvão vapor

0,0

0,0

Carvão metalúrgico

0,0

Outras fontes primárias

Energético

Refrigeração

Outras

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Óleo diesel

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Óleo combustível

0,0

16,2

83,8

0,0

0,0

0,0

GLP

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0
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Coque de carvão mineral

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

Eletricidade

98,4

0,0

0,0

1,3

0,2

0,1

Carvão vegetal

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

Outras fontes secundárias
de petróleo

Fonte: Elaboração de Bajay (2010a), com base em dados do Balanço Energético Útil (MME, 2005).

No caso particular da indústria do cimento brasileira, uma série de características do processo de produção
e de medidas adotadas pelo setor fez com que o País alcançasse um dos melhores níveis de emissão
específica na produção de cimento, conforme será discutido na seção 4.3.4.

4.3.3

Atores envolvidos

Apesar de haver maior concentração nas regiões sudeste e nordeste, o parque industrial de cimento está
distribuído pelas cinco regiões do País. Quanto à estrutura de mercado, a produção encontra-se
concentrada em alguns grupos, caracterizando uma indústria intensiva em capital e de grande escala
produtiva (MME, 2009). No Brasil, 85 unidades fabris são controladas por poucos grupos industriais,
liderados por Votorantim, Intercement (Grupo Camargo Correa), João Santos e Lafarge (SNIC, 2014).

Como a maior parte das emissões concentra-se na produção do clínquer, os incentivos positivos devem
voltar-se aos produtores desse material, observando a viabilidade das alternativas associadas às
oportunidades de redução de emissões nessa etapa.

Conforme será discutido na próxima seção, atores relevantes para a adoção de medidas de mitigação na
produção de cimento incluem fornecedores de materiais que podem substituir o clínquer e de combustíveis
alternativos para os fornos, como a indústria siderúrgica e termelétricas a carvão.

Organizações governamentais desempenham papel relevante, seja para tornar economicamente viável
determinadas alternativas, seja para facilitar o acesso a materiais e combustíveis alternativos. Já
universidades e centros de pesquisa têm participação reduzida no curto e médio prazo, em que não se
espera a difusão de inovações radicais.

4.3.4

Potencial de redução

Ao avaliar o potencial de redução de emissões na produção de cimento, uma das principais alternativas é a
utilização de escória de alto forno como substituto do clínquer, que apresenta resultados significativos (IEA,
2007). Com efeito, estudo da McKinsey & Company (2010) que investigou cerca de 200 ações de mitigação
em dez grandes atividades econômicas no País aponta que as principais oportunidades de redução das
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emissões estão relacionadas à substituição do clínquer por materiais alternativos e ao uso de combustíveis
alternativos por meio do coprocessamento116, com custo negativo117 de € -13/tCO2e.

Assim, as emissões do setor poderiam ser reduzidas Por operarem a temperaturas muito elevadas, os
fornos utilizados na produção de cimento apresentam a vantagem de poderem ser alimentados por qualquer
tipo de combustível, inclusive resíduos dos mais diversos tipos, como pneus velhos. Por esse motivo,
resíduos têm tido participação crescente na matriz energética do setor (BAJAY, 2010a). Em outros países,
utilizam-se também cinzas da produção de energia de termoelétricas a carvão. Resíduos industriais ou
municipais ou, ainda, biomassa, podem igualmente ser utilizados como combustíveis alternativos. A análise
do ciclo de vida mostra que: a) se estes resíduos fossem incinerados, seriam necessários combustíveis
fósseis adicionais no processo de incineração, emitindo eles próprios CO2, e b) a utilização de combustíveis
alternativos evita o envio desnecessário de resíduos a aterros (WBCSD; IEA, 2009).

Por outro lado, é preciso fazer algumas ressalvas quanto ao potencial associado à substituição do clínquer
e de coque de petróleo por outros materiais e combustíveis, tais como o gás natural ou biomassa. Embora o
país seja referência internacional no uso de adições ao cimento, a proporção de adições por tonelada de
clínquer poderá diminuir anualmente por conta da oferta limitada de matérias que podem ser utilizadas, uma
vez que estas provêm de outros setores industriais, como a siderurgia, que podem não acompanhar o
crescimento da produção de cimento. Desse modo, o potencial de redução de emissões no setor estará
condicionado à oferta de materiais que poderão ser utilizados como adição (BAJAY, 2010a); (ABDI, 2012b).

Adicionalmente, apesar de o gás natural apresentar um fator de emissão de CO2 mais baixo, está associado
a um coeficiente maior de gases não-CO2, especialmente os NOx (BAJAY, 2010a). Além disso, a utilização
de biomassa depende fortemente de condições de logística (distância da unidade produtora) e de custos de
pré-tratamento (secagem e trituração) que confeririam maior aproveitamento energético.

Por fim, o processo produtivo que utiliza a via seca, aplicado à quase toda a produção nacional, é
considerado a melhor tecnologia disponível, mas pode tornar-se menos intensiva em emissões se
combinado aos processos de preaquecimento e pré-calcinação de última geração (WBCSD; IEA, 2009).
Outras oportunidades de abatimento, associadas a tecnologias como captura e estocagem de carbono
(CCS), teriam um custo muito mais elevado, acima de € 40/tCO 2e (MCKINSEY & COMPANY, 2010); (ABDI,
2012b).
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Coprocessamento é uma técnica que consiste na utilização de resíduos industriais e pneus inservíveis como

substitutos de combustível e/ou matérias-primas não renováveis usados na fabricação do cimento.
117

Custo negativo significa que os benefícios econômicos superam custos operacionais.

117

As oportunidades de mitigação mencionadas acima não devem ser analisadas fora do contexto setorial
internacional, pois quando se coloca em perspectiva o potencial de redução em comparação à produção de
cimento em outros países, as oportunidades são bastante reduzidas, conforme ilustra a Figura 19.

Figura 19 – Potencial de redução de CO2 e intensidade carbônica na
produção de cimento em 2006 (MtCO2/ano e tCO2e/t cimento)
Fonte: Elaboração SNIC (2012), adaptado de AIE (2009)

Cabe mencionar, porém, que recentemente foi desenvolvida uma nova técnica de produção de cimento que
poderá permitir a redução de emissões de CO 2 em 40%. O método realiza de forma mais racional o
controle, seleção e combinação das matérias-primas usadas para produzir o cimento, aumentando a
qualidade e a maleabilidade do produto e permitindo substituir grande parte do clínquer. A técnica foi
desenvolvida na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, que negocia parcerias com empresas do
setor para seu aperfeiçoamento e transferência (AGÊNCIA USP, 2013).

Há que se mencionar também o desenvolvimento de cimentos que se baseiam em carbonato de magnésio
em substituição ao carbonato de cálcio, como o do projeto piloto da Novacem adquirida pelo grupo Lafarge,
podem ser promissoras na redução de impactos ambientais da indústria cimenteira (BAJAY, 2010a). Novas
empresas de tecnologias de baixo impacto ambiental (clean tech startups) e grupos estrangeiros como a
CarbonCure Technologies (Canadá) e a Calera (Estados Unidos) têm desenvolvido inovações, como o
concreto carbono-neutro ou mesmo capaz de sequestrar CO 2 (FRY, 2013). Todavia, cabe lembrar que
novas técnicas devem passar pelo crivo da ABNT, que é responsável pela publicação das normas que
especificam o processo produtivo de cada tipo de cimento.

Uma última medida com potencial de redução de emissões na produção de cimento está associada à
eficiência de energia térmica e elétrica. Na avaliação da EPE, o consumo específico de energia no setor
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passará de 72 tep/103 t (linha de base) para 66 tep/103 t (projeção para 2021), uma redução de
aproximadamente 8% (MME, 2012).

Papel e celulose
Ferroligas
Ferro gusa e aço
Cimento
0
Baseline

500

1000

1500

2000

Coeficiente projetado para 2021

Figura 20 – Consumo específico de energia em setores industriais
selecionados (tep/103 t)
Fonte: Elaboração EPE (MME, 2012).
Nota: O aumento do consumo específico do segmento de ferro ligas se dá pela
participação das ligas mais eletrointensivas (como as ligas de níquel), no “mix”
de ferro ligas.

Ao analisar o potencial de eficiência energética no setor cimenteiro, Bajay (2010a) conclui que o potencial
de conservação de energia divide-se em potencial de energia térmica e potencial de energia elétrica, sendo
que o primeiro reside no contínuo aperfeiçoamento do processo via seca, ao passo que o segundo,
associado principalmente ao uso final “força motriz”, teria na etapa de moagem do clínquer as maiores
oportunidades de conservação, por meio de moinhos e motores, bem como adições ativas. As adições
ativas que determinam o tipo de cimento podem ter influência direta na redução do consumo específico de
energia.

O Quadro 13 sintetiza as ações que poderiam ser adotadas pela indústria do cimento a fim de reduzir as
emissões de GEE, indicando possíveis barreiras, necessidade de pesquisa e desenvolvimento e
investimento.
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Quadro 13 – Ações de redução de emissões de GEE na indústria de cimento
Ação de redução

Eficiência de
fornos

Reaproveitamento
de calor dos fornos

Potencial

Disseminação

de redução

no Brasil

Alto

Alta

Barreiras

Atores-chave

Trocar o tipo de forno é viável só para novas
plantas.

Alta

aquecedores. Pode ser necessário alterar esses
dispositivos para realizar esta ação.
Morosidade no processo de

Coprocessamento
de Resíduos

licenciamento pelos órgãos
Alto

Média

ambientais e não cumprimento da legislação
ambiental por parte dos geradores na destinação
adequada dos resíduos.

Combustíveis
alternativos

Alto

Médio

Fontes de

Investimento

de P&D

financiamento

necessário

Bancos

Produtores de
cimento

Nenhuma

Bancos

Depende do tipo de forno, da presença de préBaixo

Necessidade

Recursos do
produtor
BNDES
Bancos

Produtores de
cimento

Nenhuma

Recursos do
produtor

adições

Alto

Muito alta

Produtores de
cimento, aterros,
outros setores
industriais etc.

A oferta de combustíveis alternativos pode ser

Produtores de

escassa ou de difícil acesso. O poder calorífico

cimento, aterros,

do combustível pode não ser alto o suficiente se

outros setores

comparado ao seu custo.

industriais etc.

A oferta de materiais adicionáveis pode ser

Produtores de

restrita.

cimento

Baixa (depende
do
combustível)

Recursos do
produtor
Gerador de

Baixo / Médio

resíduos
Baixo/médio

Baixa (depende
do
combustível)

Recursos do
produtor

(depende da
disponibilidade
e do tipo de
combustível)

Baixa

Recursos do
produtor
BNDES
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Alto / Muito alto

BNDES

Bancos
Cimento com

Muito alto

Baixo/médio
(depende da
disponibilidade)

Fonte: (ABDI, 2012b)
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4.3.5

Tributos que incidem sobre a produção de cimento no Brasil

De acordo com levantamento do SNIC (2013), a participação total dos tributos, incluindo impostos, taxas e
contribuições federais, estaduais e municipais destacados nos documentos de aquisição de insumos,
consumos e despesas gerais, pode chegar a quase 40% do preço do produto. O tributo de maior impacto no
preço final do cimento no Brasil é o ICMS, ao passo que o IPI e as contribuições para o PIS e Cofins
contribuem para aproximadamente 3,7% e 4,6% do preço, respectivamente.

Figura 21 – Participação dos tributos no preço do cimento
Fonte: SNIC (2013)
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4.4

4.4.1

SUBSETOR QUÍMICO

Perfil setorial

O setor industrial químico apresenta inicialmente considerável diversidade de produtos, com até 70 mil
produtos em seu portfólio (WONGTSCHOWSKI, 2002), além de responder por 2,8% do PIB do país (10,5%
do PIB industrial) (ABIQUIM, 2013). Contudo, um grupo diminuto de produtos da indústria química de base,
isto é produtos para uso industrial (PQI), é o responsável pelas emissões de GEE do setor, conforme
explicitado adiante. Os GEE relevantes para os processos industriais da indústria química são apresentados
na Tabela 8.
Tabela 8 – GEE associados às emissões de processos industriais, por produto
Processos industriais

CO2

CH4

N2O

Ácido adípico

X

Ácido fosfórico

X

Ácido nítrico

X

Acrilonitrila

X

Amônia

X

Carbureto de cálcio

X

Coque de petróleo calcinado

X

Dicloroetano e cloreto de vinila

X

X

Eteno

X

X

X
X

Metanol

X

X

Negro de fumo

X

X

Óxido de eteno

X

X

Fonte: ABDI (2012c)

Tabela 9 – Emissões de GEE de processos industriais na Indústria Química (por produto)
Emissões totais de Processos Industriais

Participação
relativa no setor

Gg CO2eq

1990

1995

2000

2005

2010

Ácido Adípico

2674

4676

5429

6290

42

1,09%

Ácido Fosfórico

62

86

104

124

112

2,95%

Ácido Nítrico

560

634

648

693

532

13,99%

Acrilonitrila

18

19

20

18

22

0,59%

Amônia

1683

1785

1663

1922

1739

45,74%

Caprolactama

78

98

104

92

0

0,00%

Carbureto de Cálcio

0

4

51

35

42

1,10%

Cloreto de Vinila

141

114

125

179

213

5,61%

Eteno

97

123

171

175

229

6,03%

Metanol

53

65

66

76

66

1,73%

123

(em 2010)

Negro de Fumo

355

399

457

453

648

17,03%

Óxido de Eteno

71

90

143

166

157

4,12%

TOTAL

5793

8093

8981

10224

3802

100%

Fonte: MCTI (2013)

Adicionalmente, tais produtos são produzidos por um número pequeno de empresas, por exemplo, a
Amônia – responsável por quase 46% das emissões de GEE do setor em 2010 – tem sua produção limitada
a somente cinco grupos empresarias em seis unidades produtivas e o negro de fumo é produzido por
apenas três unidades industriais (ABDI, 2012c).

4.4.2

Potencial de redução

Quanto ao potencial de redução de emissões no setor químico, convém destacar que o setor apresentou
trajetória descendente de emissões de GEE, uma queda de aproximadamente 35% entre 1990 e 2010 (vide
Tabela 9 – Emissões de GEE de processos industriais na Indústria Química (por produto)), em decorrência
da realização de projetos de MDL nos anos 2000 118, fato que limita o potencial de redução de tais emissões,
ao menos para as unidades atualmente em operação (ABDI, 2012c).

Assim, os maiores potenciais para redução da intensidade carbônica no setor advêm do desenvolvimento
de novas rotas tecnológicas pela substituição de matérias-primas derivadas do petróleo por derivados de
etanol de primeira e segunda geração (ABDI, 2012c).
Quadro 14 – Possíveis medidas de mitigação de emissões na Indústria Química de Base
Processo

Medida de mitigação

Viabilidade

Uso de fontes renováveis de matériaAmônia

prima (etanol de primeira e segunda

Alta

gerações) na produção de amônia.
Uso de fontes renováveis de matériaEteno

Propeno

prima (etanol de primeira e segunda

Alta

somente à disponibilidade de
matéria-prima.

Uso de fontes renováveis de matéria-

Investimento alto,

prima (etanol de primeira e segunda

Média

prima (etanol de primeira e segunda

Uso de fontes renováveis de matéria-

disponibilidade e custo de
matéria-prima.

Alta

gerações) na produção de metanol.
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matéria-prima

gerações) na produção de polietileno.

Uso de fontes renováveis de matéria-

Éter etil-terc-

Disponibilidade e custo de

Já em produção, sujeita

gerações) na produção de polipropileno.

Metanol

Barreiras

Alta

Disponibilidade e custo de
matéria prima
Já em produção, sujeita

Em particular um projeto de MDL na única unidade produtora de ácido adípico no país, em 2007.
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Processo

Medida de mitigação

Viabilidade

butílico -

prima (etanol de primeira e segunda

somente à disponibilidade de

ETBE

gerações) na produção de ETBE.

matéria-prima.

Introdução de álcool de segunda geração
e outros produtos (biorrefinarias).

Uso de lixo urbano como fonte de carbono
para matérias-primas.
Diversos

Barreiras

Tecnologia, disponibilidade e
Alta

custo de transporte de
matéria-prima.
Disponibilidade de lixo em

Média

qualidade e quantidade e
logística.

Uso de dióxido de carbono como matériaprima.

Média

Disponibilidade e logística.
Tecnologia, disponibilidade e

Uso de glicerina derivada de produção de
biodiesel de ácidos graxos.

Baixa

qualidade da matéria-prima,
custo de transporte e
logística.

Fonte: ABDI (2012c)

4.4.3

Tributos que incidem sobre o setor químico

De acordo com a ABIQUIM, há dois grandes temas a serem aprimorados quanto à tributação incidente
sobre a indústria química, sendo o primeiro a redução da carga tributária e complexidade do sistema
tributário, que afeta toda a indústria, porém uma reivindicação mais específica aborda distorções do sistema
tributário que dificultam o estabelecimento de padrões competitivos baseados em eficiência, em boas
práticas de gestão, em desenvolvimento de tecnologias e de soluções inovadoras (ABIQUIM, 2010).

No que diz respeito ao potencial de utilização de mecanismos tributários como forma de promover reduções
de emissões no setor, é, todavia, relevante notar que, atualmente, todos os produtos listados acima
possuem alíquota zero de IPI (ou não são tributáveis) (Quadro 18).
Além das alíquotas reduzidas de IPI, o setor é contemplado pelo REPENEC 119, programa de incentivo do
governo federal que beneficia os setores “petroquímico, de refino de petróleo e de produção de amônia e
ureia a partir do gás natural”, instalados nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, concedendo
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Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte,

Nordeste e Centro-Oeste (REPENEC).
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desonerações de PIS/COFINS e IPI tanto na saída do estabelecimento industrial quanto para importação de
equipamentos120 (BRASIL, 2010a).
Produtores de alguns petroquímicos, dentre os quais o eteno 121, recebem um crédito de 9,25% de
PIS/COFINS122, com o qual podem pagar outros tributos. A partir de 2013, tais produtos foram beneficiados
com redução das alíquotas de PIS/COFINS (incidentes sobre a receita bruta decorrente de sua venda) para
1% até 2015, com o valor retornando ao seu patamar original de 5,6% gradativamente até 2018, fazendo
com que na prática o crédito seja de 8,25% até 2015 e retorne a 3,65% em 2018 (BRASIL, 2013) (MDIC,
2013) (RESENDE, PEREZ e SIMÃO, 2013).

Desta forma, a promoção de práticas de baixo carbono no setor está possivelmente melhor relacionada com
a utilização/criação de incentivos de cunho creditício que permitam o desenvolvimento da chamada
“Química Verde”, baseada na utilização de fontes renováveis em sua cadeia produtiva, em particular o
etanol de cana-de-açúcar (ABIQUIM, 2010). Tais incentivos são discutidos no capítulo 6.

120

O benefício se aplica a “pessoa jurídica que tenha projeto aprovado para implantação de obras de infraestrutura nas

Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nos setores petroquímico, de refino de petróleo e de produção de amônia e
uréia a partir do gás natural, para incorporação ao seu ativo imobilizado” (MDIC; SDP; RENAI, 2012).
121

Os produtos contemplados, tanto para venda quanto para importação, são: “etano, propano e butano, destinados à

produção de eteno e propeno; de nafta petroquímica e de condensado destinado a centrais petroquímicas”; e “eteno,
propeno, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno, isopreno e paraxileno, quando efetuada por indústrias
químicas” (BRASIL, 2013).
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“Na apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no regime de não-cumulatividade, a central

petroquímica poderá descontar créditos calculados às alíquotas de 1,65% e 7,6%, respectivamente, decorrentes de
aquisição ou importação de nafta petroquímica” (Medida Provisória nº 613, de 7 de maio de 2013).
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4.5

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA NA INDÚSTRIA

A eficiência energética é uma das maneiras mais efetivas de reduzir custos e impactos ambientais locais e
globais simultaneamente. Além disso, como medida de conservação, diminui a necessidade de subsídios
governamentais para a produção de energia (GOLDEMBERG; LUCON, 2007). Alguns autores entendem
que o uso de políticas de conservação energética funciona como uma usina virtual de produção de energia,
pois a economia de energia contribui para a redução de gastos com energia e adiamento da necessidade
de investimento na expansão de geração de eletricidade. Contudo, o potencial de possibilidades de
conservação deve ser considerado em sua totalidade, ou seja, medidas de eficiência na produção, na
transmissão e na distribuição de energia, e outros aspectos de mercado da energia (GRIMONI, GALVÃO e
UDAETA, 2004).

Nesse contexto, é possível destacar alguns estudos cujo objetivo é investigar o potencial de conservação de
energia por medidas de eficiência energética, dentre eles estudos setoriais da CNI (2010) e a nota técnica
da Empresa de Pesquisa Energética sobre Avaliação da eficiência energética para os próximos dez anos
(2012 - 2021) (MME, 2012). Já a Federação das Indústrias de Santa Catarina fez levantamento de uma
série de medidas de combate ao desperdício de energia, classificadas nas seguintes categorias: combate a
perdas em instalações elétricas e circuitos de distribuição de energia, substituição de motores e
transformadores, adequação de sistemas de iluminação, entre outras (FIESC, 2014).

A EPE considera a abrangência do potencial de conservação energética em três esferas: potencial técnico,
potencial econômico e de mercado. Na primeira esfera, não se consideram os custos ou quaisquer outros
impedimentos de absorção da tecnologia mais eficiente disponível. O potencial econômico, por sua vez,
considera a viabilidade econômica do ponto de vista de quem a analisa, buscando verificar até que ponto
vale a pena investir em evitar o uso de energia antes de expandir o sistema, comparando o Custo da
Energia Conservada (CEC) com o custo marginal de expansão. Já para avaliar o potencial de mercado, é
preciso analisar as medidas de eficiência energética pela ótica do usuário, de modo que sejam identificadas
aquelas que seriam implementadas por elas mesmas, ou seja, que trariam uma redução de custos a quem
as emprega. Mesmo nessa última esfera pode haver barreiras que impeçam a difusão das medidas
identificadas, barreiras estas que podem ser minimizadas por políticas públicas (MME, 2012).
Tabela 10 – Potencial de conservação em combustíveis em setores industriais selecionados
Uso da energia

Potencial de conservação
103 tep

Bbl/dia

Subsetores com maior potencial de conservação
Siderurgia

Aquecimento direto (fornos)

9.103,7

175.600

Cerâmica
Cimento

Aquecimento direto (secadores)

415,5

8.010
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Alimentos e bebidas

Cerâmica
Têxtil
Papel e celulose
Vapor de processo (caldeiras)

2.358,2

45.500

Têxtil
Alimentos e bebidas
Siderurgia

Outros usos

74,7

1.440

Total

11.952

230.550

Química

Fonte: CNI (2009)

O levantamento realizado pela CNI (2009) mostra que Siderurgia e Química foram os segmentos que mais
se destacaram pela energia economizada: o primeiro conseguiu economizar 146.194 MWh/ano e o
segundo, 128.397 MWh/ano. A pesquisa mostra que as soluções técnicas escolhidas privilegiam a
economia de eletricidade, envolvendo ações como troca de motores, melhorias em sistemas de iluminação
e de ar comprimido, enquanto apenas 6% delas contemplam otimização de processos térmicos, como os
projetos de cogeração na siderurgia.

Esses dados contrastam com a avaliação do potencial de

conservação energética em combustíveis na indústria, que é mais de quatro vezes maior do que em energia
elétrica: 82% das oportunidades de economia de energia no setor estão nos processos térmicos (CNI,
2009).

Segundo a EPE, esses números reforçam os dados estimados a partir dos coeficientes técnicos disponíveis
no Balanço de Energia Útil, por indicarem que são nos usos térmicos que se encontra o maior potencial de
eficiência energética na indústria (MME, 2009). Diante dessa constatação, argumenta-se que o foco dos
programas de eficiência energética precisa ser ajustado para atingir melhores resultados.

Grimoni et al. (2004) afirmam que os principais entraves para a implantação de medidas de eficiência
energética são: falta de informação, conhecimento técnico e treinamento; incerteza sobre o desempenho
dos investimentos; falta de possibilidades financeiras e/ou de capital; altos investimentos iniciais para
tecnologias mais eficientes (altos custos de transição); falta de incentivos à manutenção e pouco interesse
dos governos em investir em ações que não trarão resultados no curto prazo.

Nesse sentido, incentivos governamentais para promover eficiência energética são observados em diversos
países, envolvendo renúncia fiscal, condições especiais de financiamento, treinamento e disponibilização de
informações técnicas de qualidade (CNI, 2009). No Brasil, já é possível listar algumas iniciativas
governamentais para promover o uso racional de energia e eficiência energética.

A fim de promover o uso racional e a conservação de energia, foram elaborados políticas, planos e
programas específicos, tais como a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia (Lei nº
10.295/2001); o Plano Nacional de Eficiência Energética; o Programa Nacional de Conservação de Energia
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Elétrica (PROCEL) e o Programa Nacional de Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás
Natural (Conpet), estes dois últimos associados ao Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), coordenado
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). Como será discutido
adiante, a etiquetagem é um importante instrumento para evidenciar o atendimento a requisitos de
desempenho estabelecidos em normas e regulamentos técnicos.

Em que pese sua relevância, é preciso destacar que tais medidas ainda encontram-se distantes daquelas
observadas em outros países, como Reino Unido e Estados Unidos. A fim de introduzir ações de eficiência
energética na indústria, o Procel tem firmado convênios com federações estaduais, porém essas iniciativas
não envolvem o estabelecimento de metas regulares de economias de energia, nem mecanismos de
medição e verificação do atendimento de metas (BAJAY, 2010b).
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4.6

PROGRAMAS DE RELATO DE EMISSÕES NA INDÚSTRIA

4.6.1

Práticas de monitoramento

Em princípio, os métodos para monitoramento de emissões na siderurgia podem ser considerados de fácil
aplicação, devido à existência de associações e protocolos internacionais, e também devido ao fato de as
tecnologias de produção não variarem muito entre países, ainda que os fluxos de materiais possam ser
bastante complexos (IEA, 2007).

Internacionalmente, as emissões de GEE oriundas do processo produtivo de ferro-gusa e aço são objeto de
normas adotadas em diferentes jurisdições e iniciativas. Dentre as iniciativas setoriais voluntárias, cabe
mencionar o Climate Action Recognition Programme, promovido pela World Steel Association 123 (WSA). As
regras do programa seguem a norma ISO 14404: 2003 - Calculation method of carbon dioxide emission
intensity from iron and steel production, uma abordagem baseada em intensidade, isto é, que busca
mensurar a quantidade de emissões de CO2 por tonelada de aço produzido. A referida norma contempla
usinas produtoras de aço com alto-forno (blast furnace) ou com forno elétrico a arco (electric furnace arc)
(WSA, 2014).

O objetivo da iniciativa é tanto monitorar o progresso das plantas em termos de redução de emissões, como
estabelecer medidas prioritárias para melhoria. Os dados são coletados em caráter confidencial seguindo
metodologia ISO 14404 (WSA, 2013). De acordo com De Paula (2012), no Brasil todas as usinas do setor
siderúrgico passaram a realizar o inventário de emissões de CO2 a partir de 2009 com base na metodologia
desenvolvida pela WSA.
Quadro 15 – Experiências empresariais na cadeia de produção do aço
Quanto aos setores consumidores de aço, importa mencionar algumas iniciativas corporativas, a exemplo do Programa
Cadeia do Aço, conduzido por uma fabricante de eletrodomésticos. De acordo com a empresa, o objetivo da iniciativa é
verificar o atendimento às normas de Responsabilidade Social, Saúde e Segurança e Gestão Ambiental, por parte de
seus fornecedores. Além disso, o aço é um insumo essencial para o negócio da empresa, dado que corresponde a 70%
do conteúdo de matéria-prima dos eletrodomésticos que vende.
O IABR relata também o projeto de uma de suas associadas que visa produzir aço de maneira mais eficiente e com
menor impacto ambiental. O investimento realizado foi de US$ 95 milhões, sendo que US$ 60 milhões destinaram-se à
conclusão do plantio de eucaliptos, à construção de 142 fornos de carbonização, à modernização do maquinário,
enquanto o restante foi aplicado nas alterações do alto-forno e do pátio de estocagem da matéria-prima. De acordo com
a empresa, foi possível reduzir as emissões de CO2 da planta em 50%. Outros benefícios foram a redução de custos do
processo produtivo e a independência estratégica para o agente redutor (IABR, 2013a).

123

Associação internacional que representa aproximadamente 170 produtores de aço, incluindo 16 das 20 maiores

empresas de siderurgia.
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Quanto ao monitoramento de emissões associadas à produção de carvão vegetal, cabe mencionar ainda
que a ABNT instituiu uma comissão de estudo da produção deste energético para discutir a elaboração de
normas técnicas estabelecendo critérios de qualidade (boas práticas) para o processo produtivo, o produto
e o pessoal empregado na atividade. Adicionalmente, dois projetos de MDL relativos a carvão vegetal foram
aprovados pelo Conselho Executivo do MDL, por duas metodologias diferentes (BRASIL, 2010b).

Dentre as iniciativas voluntárias para promoção de práticas empresariais sustentáveis na produção do aço,
destacam-se o Protocolo de Sustentabilidade do Carvão Vegetal; o Rótulo Ecológico; e a certificação de
produtos (IABR, 2013a). Parcerias de empresas do setor com universidades foram feitas para o
desenvolvimento de pesquisas na melhoria de eficiência da carbonização e redução de emissões por meio
de captura e queima dos gases do processo de produção de carvão vegetal.
Lançado em 2012, o Protocolo de Sustentabilidade do Carvão Vegetal foi assinado por dez empresas 124,
tendo como objetivos: exigir a comprovação documental requerida pela legislação aos fornecedores de
carvão vegetal e dos produtos dele derivados; concluir até 2016 o pleno atendimento de estoques florestais
às respectivas demandas de produção por meio de plantio próprio ou plantio de terceiros em consonância
com a legislação; desenvolver/implementar tecnologia para captação e queima de gases no processo de
produção de carvão vegetal, a fim de reduzir as emissões de GEE, entre outros (IABR, 2013b).

Assim, o Protocolo tem buscado avançar na elaboração de normas técnicas para definição de critérios de
sustentabilidade a serem verificados no processo de auditoria e certificação da produção de gusa a carvão
vegetal. Segundo o IABr (2013a), 86% do carvão vegetal utilizado pela siderurgia provém de florestas
plantadas, das quais parcela significativa já conta com certificações florestais reconhecidas, como o selo
Forest Stewardship Council e CERFLOR.

Desse modo, as contrapartidas do incentivo proposto encontram forte correspondência com os objetivos
destacados acima, porém adicionariam maior rigor às exigências de comprovação, uma vez que a adesão
ao Protocolo, além de ser voluntária, não implica benefício financeiro direto, mas sim reputacional.
Entretanto, é importante mencionar que as próprias empresas envolvidas na iniciativa concluíram que a
certificação das empresas produtoras de ferro-gusa a carvão vegetal seria medida efetiva para “aumentar o
nível de confiança de que as matérias-primas (carvão vegetal e ferro-gusa) fornecidas por terceiros foram
produzidos em plena conformidade com a legislação vigente, considerados principalmente os aspectos
ambientais, sociais e trabalhistas” (IABR, 2013a, p. 26).

124

São elas: Aperam South America, ArcelorMittal, Gerdau, Siderúrgica Norte Brasil (Sinobras), Thyssenkrupp CSA

Siderúrgica do Atlântico, Usiminas, Vallourec &Sumitomo Tubos do Brasil, V&M do Brasil, Villares Metals e Votorantim
Siderurgia.
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Figura 22 – Modelo de Certificação do Carvão Vegetal

De acordo com o IABr (2013a), a elaboração de norma técnica para estabelecimento dos requisitos de
sustentabilidade a serem verificados em processo de auditoria seria iniciada em 2013, envolvendo a
participação de instituições públicas, empresas e outras partes interessadas.
Além do Protocolo de Sustentabilidade do Carvão Vegetal, há que se mencionar o Rótulo Ecológico 125 é um
selo verde, desenvolvido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), presente em produtos
siderúrgicos (vergalhões, telas soldadas, treliças, pregos, arames para amarração, além de perfis leves e
fios e barras laminadas) que sinaliza ao consumidor que tais materiais foram fabricados por meio de
processos capazes de reduzir o impacto ambiental do produto durante todo seu ciclo de vida. O selo é
concedido por uma entidade de terceira parte, de forma imparcial.

O rótulo é concedido de forma imparcial por entidade de terceira parte para determinados produtos ou
serviços que são avaliados com base em critérios pré-definidos. O programa de rotulagem é voluntário e
“outorga uma licença que autoriza o uso de rótulos ambientais em produtos, indicando a preferência
ambiental de um produto dentro de uma categoria de produto específica com base em considerações do
ciclo de vida” (ABNT, 2014a).

Os critérios estão listados no Procedimento Específico, ao qual a empresa deve se adequar para obter a
certificação do produto. Os critérios para matéria-prima de produtos de aço requerem que o fabricante
qualifique seus principais fornecedores, focando nos seguintes insumos: minério de ferro, calcário, cal,

125

Detalhes do programa de rotulagem ambiental podem ser obtidos em: http://rotulo.abnt.org.br/. Acesso em: 16 mai.

2014.
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coque metalúrgico, óleo utilizado no processo, carvão, gusa e sucata, considerando, no mínimo, o
cumprimento da legislação ambiental aplicável. Para comprovar o atendimento a esse requisito, é exigido
do fabricante que este mantenha documentação comprobatória (licenças, certificado de regularidade,
autorizações legais etc.) de seus fornecedores. Por meio de auditorias, o órgão certificador aleatoriamente
coleta amostras dos insumos para a realização de testes.

Já os critérios relacionados à gestão de energia e CO 2 exigem do fabricante: i) programa de gestão de
eficiência energética; ii) realização anual do inventário de emissões “no formulário de Fontes Energéticas
dos Relatórios de Emissões Atmosféricas”, sendo que para comprovar esse requisito deve elaborar o
inventário seguindo metodologia da WSA ou IPCC, relatando emissões de escopos 1 e 2.

O Selo Ecológico concedido pelo Instituto Falcão Bauer de Qualidade, por sua vez, embora inclua diferentes
dimensões ambientais (emissão de efluentes, uso de água e resíduos), não especifica quais métodos de
contabilização utilizar para que o fabricante possa “medir, registrar e relatar suas emissões significativas de
GEE”, no quesito controle de emissões atmosféricas (IFBQ, 2011).

A ABNT e o Instituto Falcão Bauer de Qualidade (IFBQ) são acreditados pelo Inmetro para avaliar o
cumprimento de normas técnicas e desempenho de produtos siderúrgicos. Testes são aplicados ao produto
em todo seu ciclo de vida, desde as matérias-primas em sua composição até seu descarte. O selo
concedido por essas organizações contribui para que empresas do setor de construção civil possam pleitear
a certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) a seus empreendimentos.

Recentemente, o Instituto Ethos, em associação ao Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola
(Imaflora), a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a WWF e a Fundación Avina, inaugurou mais
uma iniciativa de rastreamento do carvão vegetal, o Programa Modular de Verificação da Cadeia Produtiva
do Carvão Vegetal para a Produção de Ferro-Gusa – ProMoVe. Apesar de ter sido motivada por denúncias
relativas às condições de trabalho em carvoarias na região Norte, a iniciativa expandiu os objetivos para
gradualmente implantar instrumentos de controle ambiental ao longo de toda a cadeia produtiva.

Cimento

Assim como no caso da siderurgia, os métodos de quantificação para o setor de cimento estão
relativamente consolidados. Diversos programas de relatos de emissão internacionais incluem as emissões
oriundas da produção de cimento, havendo possibilidade de comparação internacional para desempenho
energético e ambiental.

Em âmbito internacional e voluntário, deve-se mencionar a Cement Sustainability Initiative (CSI) que reúne
empresas membro do World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). A Cement
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Sustainability Initiative publica e atualiza diretrizes para monitoramento das emissões (WBCSD, 2012) com
o objetivo de: fomentar a adoção de processos uniformes de monitoramento e relato de emissões; fornecer
informações críveis, relevantes e de fácil compreensão sobre emissões; e fornecer uma ferramenta de
gestão interna que permita o levantamento de informações. As brasileiras Cimentos Liz e a Votorantim
Cimentos fazem parte da iniciativa, além de outros grupos estrangeiros que também atuam no País, como
Cimpor (Portugal), Holcim (Suíça) e Lafarge (França).

O programa voluntário GHG Protocol também oferece ferramentas de cálculo de emissões para produção
de diversos materiais, inclusive ferro e aço. A ferramenta setorial para esses materiais fornece dois métodos
diferentes para calcular as emissões de CO 2. Um método utiliza dados relativos às quantidades de agentes
redutores e aditivos utilizados nos altos-fornos, assim como as quantidades de fluxos de carbonato
introduzidas no forno. O método alternativo utiliza dados sobre a quantidade produzida de ferro ou aço,
além de fluxos de carbonato. O cálculo das emissões a partir de um ou outro método pode ser ajustado
para levar em consideração a “exportação” de subprodutos que contêm carbono (GHG PROTOCOL, 2008).
O alto grau de flexibilidade da iniciativa contrapõe-se com o nível de padronização de exigência entre
inventários, que pode ser considerado baixo.

No âmbito mandatório, importantes referências incluem a regulação da Comissão Europeia para
estabelecimento de parâmetros que permitem o funcionamento do European Union Emissions Trading
System (EU ETS) (CE, 2012) e da Califórnia, com o mesmo objetivo de apoiar o sistema de cap-and-trade
de permissões para emitir GEE no estado (CARB, 2013). No caso europeu, os níveis de detalhamento
(tiers) de dados e informações para os métodos baseados em cálculo das emissões de ferro e aço são
especificados no Anexo II da referida norma, ao passo que o escopo e regras de monitoramento específico
de cada atividade específica em cada instalação são descritos no Anexo IV do regulamento.

Química de base

Quanto à indústria química de base, devido ao pequeno número de instalações e à experiência em coletas
de dados de emissões para fins do inventário nacional, o cálculo de emissões pode facilmente ser realizado
no nível da instalação (para cada produto), por meio de informações levantadas pela associação setorial
(ABIQUIM) (ABDI, 2012c). Assim, o estabelecimento de MRV e mesmo a fiscalização dos processos
industriais para aqueles produtos mais intensivos em emissões de GEE não devem constituir grande
obstáculo a um eventual programa de incentivos fiscais.

Embora tenham sido enfatizadas as práticas de monitoramento para os setores de siderurgia, cimento e, em
menor grau, química, importa ressaltar que o monitoramento de emissões de GEE de outros segmentos
industriais, sobretudo as oriundas de combustão estacionária e processos industriais, encontra-se
relativamente consolidado. Entretanto, seria preciso estabelecer uma estrutura técnico-regulatória para a
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coleta e sistematização dessas informações, à semelhança da que foi proposta pelo GVces (2013a) com o
objetivo de apoiar o funcionamento de sistemas de comércio de emissões e outros programas
governamentais para redução de emissões.

4.6.2

Mecanismos de monitoramento e verificação para incentivos positivos

O objetivo desta subseção não é exaurir a lista de iniciativas (programas e políticas governamentais)
existentes para promover a redução de emissões de GEE no setor industrial, mas sim apresentar exemplos
de como são averiguados os resultados de tais medidas em termos de redução de emissões.

O quadro a seguir lista alguns programas, nacionais e internacionais, que apresentam esse viés ambiental e
resume os mecanismos de monitoramento e/ou verificação adotados. É usual a definição de arranjos que
envolvem auditorias e testes (ensaios) realizados por partes independentes, elemento que busca conferir
credibilidade ao processo de avaliação. Em outros casos, é permitida a autodeclaração de informações, que
são passíveis de verificação posterior por amostragem, a fim de reduzir os custos administrativos do
programa.

De qualquer modo, quando o desempenho de emissões depende do comportamento dos agentes, algum
mecanismo de verificação ex-post é previsto. No caso da isenção tributária para equipamentos eficientes,
essa verificação é pontual, e podem ser previstos ensaios de manutenção, com seleção aleatória de
produtos classificados para assegurar que a qualidade se mantém ou é aprimorada ao longo do tempo.

Quanto à tributação de combustíveis (Climate Change Levy, por exemplo), cabe notar dois aspectos
principais: primeiro, não há monitoramento das emissões decorrentes da queima dos combustíveis
consumidos; segundo, o imposto tem alíquotas específicas para cada combustível, ainda que eles não
reflitam o conteúdo de carbono dos mesmos, de modo a penalizar combustíveis cujas emissões são mais
intensivas em carbono.
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Quadro 16 – Programas de incentivo à redução de emissões na indústria e mecanismos de verificação
País

Nome da iniciativa

Definição, objetivo e características gerais
O imposto126 sobre o uso de energia para fins comerciais / industriais
foi adotado para promover eficiência energética, e assim a redução

Climate Change Levy

da intensidade127 de emissões de GEE. São aplicadas alíquotas

(CCL)

específicas para eletricidade, gás natural, gás liquefeito de petróleo,
carvão, coque e semicoque de carvão, lenhite ou coque de petróleo,
de acordo com conteúdo energético.

Mecanismos de monitoramento e verificação
A cobrança do imposto não requer verificação de emissões, uma
vez que está embutida na conta de eletricidade ou no valor de
venda de combustíveis, como gás natural, gás liquefeito de petróleo,
carvão, coque e semicoque de carvão, lenhite ou coque de petróleo.
Há exceções quanto à alíquota, a exemplo das entidades que
aderirem ao CCA (ver item abaixo) ou que adotarem processos de
reciclagem de metais, previamente aprovados (HMRC, 2014).
São realizadas auditorias baseadas em risco ou em amostra

Reino

aleatória. A primeira seleciona instalações onde há maiores chances

Unido

de erros, ou em que houve mudança de elegibilidade entre as fases
Climate Change
Agreements
(CCA)

Acordos voluntários firmados entre setores da indústria e a agência

da iniciativa. A segunda busca assegurar que pelo menos uma

ambiental. Como recompensa pela adesão ao CCA (redução de

instalação de cada setor seja auditada. Caso não seja selecionada

emissões), as empresas obtêm desconto da CCL, cobrada na

nenhuma instalação pelo critério de risco, faz-se uma seleção

aquisição de combustíveis e eletricidade.

aleatória. As auditorias baseadas em risco são feitas no local (fullsite audit), enquanto aquelas baseadas em amostra aleatória são
feitas remotamente (desktop audit) (UK ENVIRONMENT AGENCY,
2013).
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Embora se trate de um incentivo “negativo”, o CCL foi combinado com outros programas, que tiveram caráter de “incentivo positivo”. Ademais, seu sistema de MRV constitui

exemplo de mecanismo de verificação de resultados que podem ser atingidos por meio de incentivos positivos.
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Os formuladores reconheciam que o instrumento não levaria a uma redução de emissões absolutas, já que não era intenção da política prejudicar a atividade produtiva (UK DTI,

2007).
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A fim de minimizar os custos administrativos, as permissões
(allowances) do programa são leiloadas aos participantes. Estes

Carbon Reduction
Commitment
(CRC)

Sistema cap and trade de permissões de emissão de CO2, que

podem determinar suas próprias metas. O programa permite uma

busca reduzi-las por meio de medidas de eficiência energética

auto-certificação de MRV de consumo energético e emissões,

(redução de demanda energética) em empresas cujo consumo anual

apoiado por um sistema de auditoria independente baseada em

supera 600 MWh. As fontes energéticas já cobertas pelos CCAs e

risco. Em cada ano de cumprimento, as empresas devem:

pelo EU ETS não estão incluídas no CRC. Embora seja mandatório,

apresentar relatório sobre suas fontes de energia; comprar e

para aderir ao programa, as empresas têm de pagar uma taxa anual.

entregar permissões equivalentes às emissões de CO2 que gerou; e
manter registros / evidências sobre suas fontes de energia (UK
GOVERNMENT, 2014).
Dentre os critérios para seleção de projetos está a quantidade
reduzida de consumo de energia específico (5% no mínimo) e um

Programa de incentivo a
Alemanha

processos produtivos de
eficiência energética e
que respeitam o clima128

O programa oferece subsídio para processos produtivos que
comprovadamente elevem a eficiência energética e reduzam
emissões de GEE, à semelhança de projetos de MDL.

indicador de emissão de CO2 evitada por € investido (1 kg de CO2/€
no mínimo) (BMWI, 2013). Uma parte independente (consultor em
energia) acreditado conforme norma VDI129 3922 deve avaliar os
ganhos em termos de redução de consumo energético e emissões
de CO2, antes ou depois da implementação dos processos
produtivos financiados pelo programa.

Brasil

Programa Inovar-Auto

O programa tem por objetivo incentivar as empresas a fabricar

A habilitação deve ser concedida pelo MDIC, condicionada a seu

128

Nome original em alemão: Förderung von energieeffizienten und klimaschonenden Produktionsprozessen.

129

Verein Deutscher Ingenieure (VDI) é a uma associação alemã de engenheiros, que desenvolve normas técnicas abrangendo diversos campos da tecnologia, desde fibras óticas

até

biomimética.

Mais

detalhes

sobre

a

organização

podem

ser

encontrados

produktionspozesse.html. Acesso em: 24 jun. 2014.

137

em:

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/Industrie-und-Umwelt/klimaschonende-

carros mais eficientes e seguros, investir e em engenharia,

compromisso em atingir níveis mínimos de eficiência energética

tecnologia

e

(km/l) ou de consumo energético (MJ/km), entre outros requisitos131.

capacitação de fornecedores, entre 2013 e 2017. Ele permite a

A eficiência energética dos veículos deve ser verificada conforme

utilização de crédito presumido de IPI para empresas da cadeia

norma

automotiva, assim como reduz a alíquota de IPI para produtos que

complementares do Ibama para veículos híbridos e elétricos. A

extrapolarem as metas de consumo energético para habilitação ao

verificação do consumo energético atingido por cada empresa

programa. Recentemente os incentivos associados à elevação da

habilitada será feita pelo MDIC132. São previstas multas cujos

eficiência energética foram estendidos para carros bicombustíveis.

valores aumentam progressivamente conforme são ultrapassados

Desse modo, o Poder Executivo pode estabelecer alíquotas menores

os limites de consumo energético (em MJ/km) estabelecidos para a

do IPI menores para os veículos que adotarem motores flex que

empresa habilitada ao programa.

industrial

básica,

pesquisa

e

desenvolvimento

ABNT

NBR

7024:2010

e

instruções

normativas

tiverem relação de consumo entre etanol hidratado e gasolina
superior a 75%, sem prejuízo da eficiência energética da gasolina
nos veículos novos130.
O
Selo Conpet / Procel

programa

de

etiquetagem

visa

destacar

ao

consumidor

informações sobre o desempenho energético de aparelhos elétricos
e a gás e permite conceder redução de alíquota de IPI para os mais
eficientes.

Notas complementares da TIPI associam alíquotas menores a
produtos classificados com índice de eficiência energética “A”. Tal
índice de eficiência energética é atribuído pelo Programa Brasileiro
de Etiquetagem do Inmetro. Os produtos são testados em ensaios
laboratoriais e recebem etiquetas com faixas coloridas que os

130

Lei nº 12.996, de 18 de junho de 2014, Art. 41-B.

131

Para as produtoras de veículos no País, exige-se a realização de uma quantidade mínima de atividades fabris e de infraestrutura de engenharia em pelo menos 80% dos veículos

fabricados, bem como dois dos três requisitos a seguir: i) dispêndios mínimos em pesquisa e desenvolvimento; ii) dispêndios mínimos em engenharia, tecnologia industrial básica e
capacitação de fornecedores; iii) adesão ao programa de etiquetagem veicular, definido pelo MDIC e coordenado pelo INMETRO em parceria com o CONPET, com eventual
participação de outras entidades públicas (Decreto n º 7.819, de 3 de outubro de 2012, art. 7º).
132

Decreto n º 7.819, de 3 de outubro de 2012, Anexo II.
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diferenciam. No caso da eficiência energética, a classificação vai da
mais eficiente (A) à menos eficiente (de C até G, dependendo do
produto). Os ensaios realizados para etiquetar um produto são
realizados por laboratórios acreditados pela Coordenação Geral de
Acreditação (Cgcre/Inmetro), de acordo com as regras e prérequisitos estabelecidos para cada produto (MDIC/INMETRO, 2013).
Na

Proesco

análise

do

enquadramento

da

operação

nas

Políticas

Linha de financiamento disponibilizada pelo BNDES para promover

Operacionais do BNDES, o crédito fica condicionado à regularidade

ações de eficiência energética. Podem ser financiadas intervenções

ambiental do beneficiário e ao desempenho ambiental dos projetos

que comprovadamente contribuam para a economia de energia,

apoiados. Para a classificação ambiental do projeto, é aplicado

aumentem a eficiência global do sistema energético ou promovam a

questionário que contempla, no quesito “Visão e práticas ambientais

substituição de combustíveis de origem fóssil por fontes renováveis.

da empresa”, o item “monitoramento de emissões atmosféricas,
efluentes líquidos, aterros, águas subterrâneas”133.

Fundo Clima –
Subprograma máquinas
e equipamentos
eficientes

133

Programa de financiamento para a aquisição e a produção de

São elegíveis ao financiamento apenas equipamentos com Selo

máquinas e equipamentos com maiores índices de eficiência

Procel ou com etiqueta do PBE, sendo que em alguns casos,

energética.

somente equipamentos classificados como “A” e “B”.

Fonte: http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/FINEM/proesco.html (acessado dia 12/08/2014).
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O caso do Inovar-Auto

Alguns detalhes adicionais sobre o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da
Cadeia Produtiva de Veículos Automotores (Inovar-Auto) merecem ser mencionados, uma vez que ele
contribui para a redução de emissões em setor relevante do inventário nacional e envolver subsetor
industrial de destaque para a indústria brasileira.

Para as produtoras de veículos no País, o Inovar-Auto exige como contrapartida a realização de uma
quantidade mínima de atividades fabris e de infraestrutura de engenharia em pelo menos 80% dos veículos
fabricados, bem como dois dos três requisitos a seguir: i) dispêndios mínimos em pesquisa e
desenvolvimento; ii) dispêndios mínimos em engenharia, tecnologia industrial básica e capacitação de
fornecedores; iii) adesão ao programa de etiquetagem veicular, definido pelo MDIC e estabelecido pelo
Inmetro, com eventual participação de outras entidades públicas, sendo que este último não se aplica a
veículos com motor de pistão e de ignição por compressão (diesel ou semidiesel)134.

Como o programa prevê incentivos atrelados a um percentual mínimo de conteúdo local, é fundamental que
haja um sistema de rastreabilidade e aferição de utilização de partes e peças nacionais na fabricação de
veículos associado a auditorias de terceira parte para que possam ser aplicadas as multas previstas pela
legislação. Inicialmente, foram concedidos por meio de processos autodeclaratórios, porém prevê-se que
um sistema de rastreabilidade de conteúdo nacional esteja funcionando em breve 135.

Outro ponto para o qual é preciso atentar diz respeito às penalidades aplicáveis. As empresas que
descumprirem os requisitos mencionados acima terão sua habilitação cancelada, exceto quanto ao
compromisso da empresa solicitante em atingir os níveis mínimos de eficiência energética. Ainda que o não
atendimento dos níveis mínimos de eficiência energética em relação aos produtos comercializados no País
não implique cancelamento da habilitação ao Inovar-Auto, haverá as multas (por veículo comercializado)
conforme abaixo136:
 R$ 50,00 para até o primeiro centésimo, inclusive, maior que o consumo energético correspondente
à meta de eficiência energética;
 R$ 90,00 a partir do primeiro centésimo, exclusive, até o segundo centésimo, inclusive, maior que o
consumo energético correspondente à meta de eficiência energética;

134

Decreto n º 7.819/2012, art. 7º, §1º. Tais veículos correspondem àqueles classificados nos códigos constantes do

Anexo IV do Decreto.
135

De acordo com notícia veiculada em 20/06/2014: http://g1.globo.com/carros/noticia/2014/06/montadora-que-

aumentar-eficiencia-do-etanol-tera-ipi-menor.html.
136

Decreto n º 7.819/2012, art. 32.
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 R$ 270,00 a partir do segundo centésimo, exclusive, até o terceiro centésimo, inclusive, maior que o
consumo energético correspondente à meta de eficiência energética;
 R$ 360,00 a partir do terceiro centésimo, exclusive, para cada centésimo maior que o consumo
energético correspondente à meta de eficiência.

Em linha com o objetivo de promover o aumento do padrão tecnológico dos veículos comercializados no
País, (tanto em termos de segurança como de emissões veiculares), os fornecedores de insumos
estratégicos e de ferramentaria para as empresas habilitadas ao Inovar-Auto e seus fornecedores diretos
têm a obrigação de informar aos adquirentes, nas operações de venda, os valores e as demais
características dos produtos fornecidos, nos termos, limites e condições definidos pelo MDIC. Cabe
ressaltar que a omissão na prestação dessas informações implica multa no valor de 2% sobre o valor dos
insumos adquiridos, ao passo que a prestação de informações incorretas implicará multa de 1% sobre a
diferença entre o valor informado e o valor devido137.

Nesse contexto, foi instituído o Sistema de Acompanhamento do Programa Inovar-Auto, a ser desenvolvido
e implementado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ao amparo do Contrato de Gestão
firmado com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 138.

137

Lei nº 12.996, de 18 de junho de 2014, Art. 41-A.

138

Portaria nº 280, de 4 de setembro de 2013, do MDIC.

141

4.7

CARACTERIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Sobre o setor industrial incidem diversos tributos, cujas aplicações têm regimes variados, em termos de
base de cálculo, alíquotas e cumulatividade. Dentre os tributos federais, têm-se, além do Imposto de Renda
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), as contribuições previdenciárias, a
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) / Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (Pasep), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e o Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), que será avaliado com maior profundidade neste relatório.

O aumento da carga de tributos incidentes sobre bens e serviços, explicado principalmente pelo
crescimento da carga de impostos cumulativos, tem sido a principal causa da tendência à elevação da
carga tributária ao longo das duas últimas décadas. A fim de priorizar a tributação sobre valor agregado em
contraposição à incidência em “cascata”, foi concebida uma proposta de não cumulatividade para IPI e
ICMS, por meio da técnica de compensação de débitos com créditos (GIAMBIAGI e ALÉM, 2011).

Contudo, permanecem críticas com relação a esse aspecto do sistema tributário brasileiro, que consideram
tributos de “má qualidade” aqueles que possuem incidência cumulativa, por prejudicar o desempenho do
setor produtivo. De acordo com estudo conduzido pela FIESP considerando dados de 2005 a 2009, na
indústria de transformação, a carga tributária chegava a 40,3% do preço dos produtos. Os tributos sobre o
consumo e a produção (IPI, ICMS, PIS e COFINS) eram responsáveis por 20,8% do preço dos bens
industriais. Desse modo, dos 40,3% de participação da tributação nos preços da indústria, 51,6% decorriam
da ação direta e indireta de tributos sobre o consumo e a produção. Dentre as razões para a elevada carga
tributária no setor está o fato de que a cadeia produtiva na indústria é mais longa, fazendo com que esta
esteja submetida a todos os tributos existentes na economia (FIESP, 2010).
Pesquisa conduzida pela CNI em 2011139, indicou que os tributos que causam maior impacto negativo sobre
a competitividade das empresas na percepção de representante do setor industrial são o ICMS, as
contribuições previdenciárias e a Cofins (CNI, 2011a). O IPI figura em sexto lugar, conforme mostra o
gráfico a seguir.
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O perfil da amostra contou com 1.692 empresas, sendo 915 pequenas, 535 médias e 242 grandes das indústrias

extrativa e da transformação.
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ICMS

70,1

Contribuições previdenciárias

62,5

Cofins

58,2

PIS

25,6

IRPJ

25,3

IPI

24

CSLL
ISS
Outros

14,8
7,7
4,7

Figura 23 – Tributos que causam maior impacto negativo sobre a competitividade (percentual de respostas)
Fonte: CNI (2011a)

A contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins possuem regras bastante similares, variando conforme seus
contribuintes (pessoas jurídicas de direito privado, público ou contribuintes especiais, tais como instituições
de educação e de assistência social sem fins lucrativos, sindicatos e templos). Ambos os tributos
apresentam três hipóteses de incidência distintas:
 O auferimento de receitas, para pessoas jurídicas de direito privado;
 O pagamento da folha de salários, para entidades de relevância social determinadas em lei;
 A arrecadação mensal de receitas correntes e o recebimento mensal de recursos, para entidades
de direito público.

Para ambas as contribuições, há diferentes regimes de incidência: cumulativa, não cumulativa e especial. O
regime de incidência cumulativa aplica-se a empresas tributadas pelo lucro presumido, ao passo que as
tributadas pelo lucro real estão sujeitas ao regime cumulativo. Os regimes têm alíquotas distintas.

Cabe mencionar também que as contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins são utilizadas como
instrumento de política de incentivo de exportações de segmentos específicos, a exemplo do Regime
Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação
(REPES), que suspende a exigência das contribuições mencionadas incidentes sobre receita bruta auferida
ou serviços importados diretamente por empresa prestadora de serviços beneficiária do Repes.

Outro ponto a destacar quanto ao PIS/Pasep e Cofins diz respeito à arrecadação, que em 2013 atingiu
quase R$ 260 bilhões. Os dados divulgados pela Secretaria da Receita Federal indicam que a fabricação de
veículos automotores é o segmento da indústria que mais contribui para a arrecadação dos tributos
mencionados (Tabela 11).
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Tabela 11 – Arrecadação de PIS/Pasep e Cofins (2012 e 2013)
Arrecadação da Cofins / PIS-Pasep por divisão econômica
Arrecadação (R$ milhões)

Divisão econômica (CNAE)

Jan - Dez / 2013

Jan - Dez - 2012

Entidades financeiras

17.999

16.473

Serviços de escritório, apoio administrativo e outros serviços

5.024

4.088

Fabricação de veículos automotores

14.747

13.903

Fabricação de bebidas

2.182

1.447

Metalurgia

3.656

3.077

Fabricação de máquinas e equipamentos

4.926

4.403

Telecomunicações

6.050

5.618

Fabricação de equip. de informática e eletrônicos

5.353

4.972

Seguros e previdência complementar

3.210

2.903

Atividades imobiliárias

2.234

1.948

Subtotal [A]

65.381

58.832

Demais [B]

194.300

181.549

Total [C] = [A] + [B]

259.681

240.381

Fonte: RFB (2013)

Em que pese a relevância das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins em termos de carga tributária para a
atividade industrial no País, o foco deste relatório, considerando o escopo do plano de trabalho previamente
estabelecido, voltar-se-á para o IPI, que será analisado em detalhe na seção seguinte. Contudo, cabem
algumas considerações quanto às diferentes características que marcam estes tributos.

Primeiro, a base econômica do IPI é a submissão do produto a qualquer operação que lhe modifique a
natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo. A base econômica das contribuições sociais
depende da incidência. Emprego de funcionários, venda de produtos ou serviços, geração de lucros são
bases de incidência para essas contribuições.

O fato de as contribuições para o PIS/Pasep e Cofins incidirem sobre o faturamento das empresas
(auferimento de receita por pessoa jurídica de direito privado), independentemente de atividade exercida e
de classificação contábil adotada para a escrituração das receitas, amplia o alcance do incentivo, quando
comparadas ao IPI, porém possivelmente requererá regras mais abrangentes para definição dos critérios de
elegibilidade a incentivos tributários de caráter ambiental. Assim, a incidência das contribuições para o
PIS/Pasep e Cofins favoreceria a concessão de incentivos com base no desempenho de emissões da
empresa (por CNPJ).
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O IPI, por seu turno, como já define alíquotas em função da essencialidade dos produtos, e pode alterá-las
com o objetivo de corrigir distorções, apresenta um perfil que favorece o desenho de incentivos que
prevejam a redução de alíquotas em função das emissões de GEE, seja durante sua produção, seja durante
sua utilização. Como é estabelecida uma alíquota para cada produto, a redução desta pode ser diretamente
associada às emissões em fases predefinidas do ciclo de vida do produto. Essas diferenças, no entanto,
não impedem que incentivos de IPI sejam dados com base em emissões diretas totais de uma empresa, ou
que isenções de PIS/Pasep e Cofins possam ser feitas a empresas que produzem produtos com baixa
emissão de GEE.

Quanto à diferenciação de tratamento tributário entre produtos nacionais e importados, cabe mencionar que
tanto IPI como as contribuições especiais mencionadas teriam condições de diferenciar produtos
semelhantes com diferentes contribuições em termos de emissões de GEE, já que o IPI incide sobre os
bens de procedência estrangeira e as contribuições para o PIS/Pasep e Cofins também incidem sobre
receita auferida da comercialização de produtos importados. Entretanto, é importante enfatizar que tal
tratamento não deve ir de encontro às regras de não discriminação contidas no GATT ou GATS, isto é, ser
uma restrição disfarçada ao comércio internacional (RODRIGUES e BUENO, 2010).

Por fim, o fato de o IPI ter menor arrecadação, por um lado pode ser uma desvantagem do ponto de vista da
atratividade do incentivo, porém implica menor gasto tributário para a União quando utilizado para
desoneração fiscal.
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4.8

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

4.8.1

Base jurídica

O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é um tributo de competência exclusiva da União. Foi
instituído nestes termos pelo Decreto-Lei nº 34, de 18 de novembro de 1966, substituindo o Imposto sobre
Consumo, que havia sido criado pela Lei Federal nº 4.502, em 30 de novembro de 1964. A cobrança,
fiscalização, arrecadação e administração do imposto foram regulamentadas recentemente pelo Decreto nº
7.212, de 15 de junho de 2010. De acordo com art. 153 da Constituição Federal – CF, o IPI deve seguir o
princípio da seletividade (em função da essencialidade dos produtos), sendo facultado ao Poder Executivo
editar normas a fim de alterar alíquotas, “para atingir os objetivos da política econômica governamental ou
corrigir distorções”140. Por decreto, o Executivo poderá reduzir alíquotas do imposto até zero ou majorá-las
até trinta unidades percentuais.

4.8.2

Arranjo do tributo

O IPI incide sobre a produção e importação de produtos manufaturados. No primeiro caso, o fato gerador é
a saída do produto do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial e a base de cálculo corresponde
ao valor total da operação de que decorrer a saída do estabelecimento industrial (ou equiparado a
industrial). No caso de produtos importados, o fato gerador é o desembaraço aduaneiro de produto de
procedência estrangeira, e a base de cálculo é o “valor que servir ou que serviria de base para o cálculo dos
tributos aduaneiros, por ocasião do despacho de importação, acrescido do montante desses tributos e dos
encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou deste exigíveis” (RFB, 2014).

São contribuintes (sujeitos passivos) do IPI:
 O importador em relação ao fato gerador decorrente do desembaraço aduaneiro de produto de
procedência estrangeira;
 O industrial, em relação ao fato gerador decorrente da saída de produto que industrializar em seu
estabelecimento, bem como quanto aos demais fatos geradores decorrentes de atos que praticar;
 O estabelecimento equiparado a industrial, quanto ao fato gerador relativo aos produtos que dele
saírem, bem como quanto aos demais fatos geradores decorrentes de atos que praticar;
 Os que consumirem ou utilizarem em outra finalidade, ou remeterem a pessoas que não sejam
empresas jornalísticas ou editoras, o papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos,
quando alcançado pela imunidade prevista no regulamento do IPI.

140

Decreto nº 7.212/2010, art. 69.
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O campo de incidência do imposto abrange todos os produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados
na Tabela de Incidência do IPI (TIPI), observadas as disposições contidas nas respectivas notas
complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação “NT” (não tributado)141.

Não cumulatividade
De acordo com o Código Tributário Nacional (CNT), o IPI é um imposto não cumulativo, “dispondo a lei de
forma que o montante devido resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto
referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele entrados”
(CNT, Art. 49). A não cumulatividade é efetivada pelo “sistema de crédito do imposto relativo a produtos
entrados no estabelecimento do contribuinte, para ser abatido do que for devido pelos produtos dele
saídos”, num mesmo período142. Entretanto, diferentemente do IVA, ele é recolhido apenas até o estágio de
produção, não incluindo as margens de distribuição e revenda (PAES, 2010). Faz-se aqui um contraponto
com o funcionamento das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, cuja “incidência sobre o faturamento
das empresas, apesar de mais ágil em situações de inflação alta, significou um retrocesso do ponto de vista
da modernização do sistema, visto que constituiu um retorno a formas de tributação ‘em cascata’”
(GIAMBIAGI e ALÉM, 2011, p. 252).
Lançamento143 e recolhimento do tributo

No caso do IPI, geralmente é feito o autolançamento: o próprio contribuinte (ou terceiro obrigado) apura o
valor devido e efetua o pagamento do tributo, sem prévio exame do fisco. Recebendo o tributo e tomando
conhecimento desta atividade do contribuinte, se a repartição fiscal não instaurar revisão ou lançamento de
ofício, nos prazos legais, considera-se homologado o lançamento (TRISTÃO, 2003). O imposto é apurado e
recolhido por estabelecimento, conforme a legislação vigente.

De acordo com o regulamento do IPI, o recolhimento do imposto deve ser efetuado por meio de Documento
de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, segundo as instruções expedidas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (SRF)144. Os documentos de declaração do imposto e de prestação de informações
adicionais serão apresentados pelos contribuintes, igualmente de acordo com as instruções expedidas pela
SRF145.
141

Decreto nº 7.212/2010, art. 2º.

142

Decreto nº 7.212/2010, art. 225.

143

De acordo com o artigo 142 do CTN, lançamento corresponde ao “procedimento administrativo tendente a verificar a

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente para determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível”.
144

Decreto nº 7.212/2010, art. 261.

145

Decreto nº 7.212/2010, art. 443.
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4.8.3

Fiscalização

A fiscalização do IPI compete à Secretaria da Receita Federal (SRF), principal órgão da Administração
Tributária do País. As atividades de fiscalização do imposto serão presididas e executadas pelo AuditorFiscal da RFB, a autoridade administrativa competente 146. Nesse contexto, vale ressaltar que a Fazenda
Nacional e as Fazendas Públicas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios prestar-se-ão
mutuamente assistência para fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações, na forma
estabelecida por lei ou convênio.

Para efeito de apuração e de aproveitamento do crédito presumido do IPI no âmbito do Programa de
Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores (InovarAuto), as empresas beneficiárias devem cumprir algumas obrigações acessórias, tais como manter registro
mensal que permita a verificação detalhada da apuração, do cálculo e da utilização do crédito presumido. O
órgão responsável pela fiscalização desse documento é a Secretaria da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Fazenda e “demais responsáveis pela fiscalização da apuração e da utilização do crédito
presumido”147.

A verificação do atendimento dos requisitos do Programa deve ser feita diretamente pelos Ministérios da
Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e de Ciência, Tecnologia e Inovação ou por
intermédio de auditorias realizadas por entidades credenciadas pela União, contratadas pelas empresas
beneficiárias do Inovar-Auto148. A verificação do consumo energético atingido por cada empresa habilitada
deve ser feita pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior até 31 de dezembro de
2017149.

4.8.4

Arrecadação

A arrecadação deste tributo, inclusive IPI vinculado a importações, em 2013 foi de R$ 48.316 milhões,
correspondendo a 4,3% das receitas federais totais (RFB, 2013). O IPI caracteriza-se pela concentração de
sua arrecadação em um grupo reduzido de bens, que têm em comum as seguintes características: a)
produção por um número pequeno de empresas, o que facilita o trabalho de fiscalização e minimiza a
possibilidade de evasão; b) uso massivo pela população; e c) baixo grau de essencialidade. Essa última

146

Decreto nº 7.212/2010, art. 505 a 507.

147

Decreto nº 7.819/2012, art. 18.

148

Decreto nº 7.819/2012, art. 19.

149

Decreto nº 7.819/2012, Anexo II, item 8.

148

característica, embora contraste com a difusão do consumo, tem influência sobre as alíquotas que regem a
tributação específica desses bens, geralmente bastante elevadas (GIAMBIAGI e ALÉM, 2011).
Tabela 12 – Arrecadação de IPI em 2012 e 2013
Arrecadação do IPI por divisão econômica (a preços de dez/2013)
Arrecadação (R$ milhões)

Divisão econômica

Jan - Dez / 2013

Jan - Dez / 2012

Fumo

5.236

4.443

Bebidas

3.525

3.434

Automóveis

3.598

4.515

Metalurgia

1.674

1.218

Fabricação de equip. de informática e eletrônicos

1.137

1.015

Fabricação de celulose, papel e produção de papel

1.193

1.098

IPI vinculado à importação

15.596

17.406

Outros

16.357

16.951

Total

48.316

50.080

Fonte: RFB (2013)

Por se tratar de um imposto, a receita arrecadada com o IPI não está vinculada a um tipo de gasto ou
despesa específica, porém o artigo 158 da Constituição Federal estipula percentuais fixos a serem
transferidos a outros entes federativos. Do total arrecadado com o IPI, a União transfere:
 21,5% para o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE);
 23,5% para o Fundo de Participação dos Municípios (FPM);
 3% para os Fundos Constitucionais do Nordeste FNE, do Norte (FNO) e do Centro-Oeste (FCO);
 10% para o Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados (FPEx).

Portanto, 58% do valor arrecadado com o IPI é repassado aos estados e municípios. Cabe à Secretaria do
Tesouro Nacional efetuar as transferências desses recursos aos beneficiários, nos prazos legalmente
estabelecidos, fazendo dela uma intermediária da movimentação financeira.

Os critérios de rateio das transferências do FPE e FPM são diretamente proporcionais à população e
inversamente à renda, resultando em maior participação para os Estados e Municípios mais pobres da
federação, e pouco representando para os Estados do Sul e do Sudeste 150. Já a distribuição de recursos

150

O Fundo de Participação dos Estados transfere recursos de acordo com: a) Coeficientes de distribuição fixados por

lei complementar, sendo 85% destinados ao Norte e Nordeste e Centro-Oeste e 15% ao Sul e Sudeste; e b) Principais
critérios: Inversamente proporcional à renda per capita do Estado e diretamente proporcional à população e à extensão
territorial, respeitando limites máximos e mínimos. O Fundo de Participação dos Municípios, por sua vez, tem seus
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aos Estados pelo Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados (FPEx) deve ser
proporcional ao valor das respectivas exportações, respeitando o limite a ser recebido por uma entidade
federada, que não deve ultrapassar 20% do montante.

4.8.5

Função extrafiscal

Criado na reforma tributária de 1965/1967 para substituir o Imposto de Consumo, o IPI é um imposto sobre
valor adicionado, cujas alíquotas tiveram seus valores estabelecidos de maneira inversa à essencialidade
dos produtos, o que permitiu sua utilização como instrumento de política econômica e social.
Historicamente, além de constituir uma importante fonte de receitas para a União, o IPI foi muito utilizado
para fomentar setores específicos, por meio da concessão de incentivos (GIAMBIAGI e ALÉM, 2011).

Cabe ressaltar que normas existentes já buscam explorar o caráter extrafiscal do IPI igualmente para fins
ambientais. A Lei nº 12.375151, de 30 de dezembro de 2010, e o decreto nº 7.619, de 21 de novembro de
2011152 que a regulamenta, preveem a concessão de crédito presumido de IPI na aquisição de resíduos
sólidos a serem utilizados como matérias-primas ou produtos intermediários na fabricação de seus
produtos. Neste caso, o crédito, limitado a um percentual do valor de aquisição dos resíduos153, pode ser
utilizado na dedução do IPI incidente nas saídas dos produtos que contenham os resíduos sólidos em sua
composição.

Em adição, no âmbito da Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, foram editadas
normas para redução da alíquota de IPI para produtos, como eletrodomésticos (fogões, refrigeradores e
congeladores) e veículos automotores, observados os índices de eficiência energética especificados (ver
Quadro 17). Contudo, embora guardem relação com emissões de GEE, tais normas não estão atreladas
informações coletadas por meio de um sistema de MRV.

recursos transferidos de forma diferenciada, de acordo com três categorias: 1) Capitais (10% dos recursos): o valor da
transferência é inversamente proporcional à renda per capita e diretamente proporcional à população, observando
limites mínimos e máximos; 2) Municípios que não são capitais (86,4% dos recursos): os recursos são distribuídos
segundo o tamanho da população, observando limites mínimos e máximos; e 3) municípios que não são capitais, mas
possuem população superior a 156.216 habitantes (3,6% dos recursos): transferências seguem os mesmos critérios das
capitais.
151

Texto disponível em: http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2010/lei12375.htm. Acesso em: 09 mai. 2014.

152

Texto completo disponível em: http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Decretos/2011/dec7619.htm. Acesso

em: 09 mai. 2014.
153

Os percentuais variam de dez a cinquenta por cento, de acordo com os códigos da TIPI em que se enquadram os

resíduos sólidos.
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O incentivo tributário concedido à indústria automobilística está atrelado à Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia (ENCE), que classifica os modelos quanto à eficiência energética na categoria e
mostra outras informações, como a autonomia em km por litro de combustível na cidade e na estrada, e a
emissão de CO2. Esta última informação, porém, é declarado pelo fabricante ou importador do veículo ao
PBEV154.
Quadro 17 – Selos de Economia de Energia e Eficiência Energética
O Selo Procel de Economia de Energia (Selo Procel) foi instituído pelo Decreto de 08 de dezembro de 1993 e é
concedido pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel). O Selo busca orientar o consumidor
no ato da compra, indicando os produtos que apresentam os melhores níveis de eficiência energética dentro de cada
categoria. Também objetiva estimular a fabricação e a comercialização de produtos mais eficientes, contribuindo para o
desenvolvimento tecnológico e a redução de impactos ambientais. Desse modo, incentivos fiscais são concedidos a
refrigeradores e máquinas de lavar que apresentam índices “A” de eficiência energética, segundo classificação da
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE).
De forma similar, o Selo Conpet visa informar consumidores de equipamentos domésticos que consomem gás (fogões,
fornos e aquecedores) sobre seu nível de eficiência energética, influenciando sua escolha e também a de importadores
e fabricantes desses equipamentos. Em vigor desde agosto de 2005, ele é destinado aos equipamentos domésticos,
que alcançaram os menores índices de consumo de gás. A alíquota de fogões de cozinha a gás (NCM 7321.11.00)
equivale a 4%, mas os fogões que apresentavam índice de eficiência energética “A” tiveram alíquota fixada em 3% de
1º de julho a 30 de setembro de 2013.

No âmbito de iniciativas voltadas à redução de emissões de GEE por incentivos tributários, é possível
destacar alguns projetos de lei, dentre os quais, para IPI, não se pode deixar de mencionar o Projeto de Lei
nº 4.611, de 2012, que estabelece redução do referido tributo para produtos “adequados à economia verde
de baixo carbono”, que sugeria a inclusão de um novo critério para redução da alíquota de IPI,
nomeadamente a “redução da intensidade de carbono e de emissões de GEE por unidade de produto,
verificada tanto no processo produtivo como na utilização do produto, quando pronto para consumo”
(BRASIL, 2012).

154

Portaria Conjunta Ibama/Inmetro nº 2, de 16 de dezembro de 2010, art. 1º, inciso III.
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4.9

OPÇÕES PARA A ESTRUTURAÇÃO DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS E PROGRAMAS DE
RELATO DE EMISSÕES

A presente seção busca apresentar opções de incentivo tributário relacionado ao IPI com a finalidade de
promover a redução de emissões associadas a produtos industrializados, sobre os quais incidem o referido
imposto. Embora as opções apresentadas baseiem-se nas análises setoriais apresentadas nas seções 4.2,
4.3 e 4.4, são passíveis de aplicação em outros subsetores industriais para os quais emissões de GEE
sejam expressivas, de acordo com a relevância de cada etapa do ciclo de vida do produto.

O Quadro 18 lista alguns produtos para os quais incentivos fiscais poderiam ser direcionados visando à
redução de emissões, sendo importante lembrar que energia elétrica, derivados de petróleo, combustíveis e
minerais do País são isentos da incidência de IPI (CF, art. 155, §3º). Quanto a outros produtos relevantes
para a redução de emissões, atualmente, nota-se que, além de haver pouquíssima distinção na TIPI entre
produtos “verdes” e produtos convencionais 155, não há muito espaço para redução pelo fato de a alíquota
ser baixa ou encontrar-se zerada.

Mesmo para produtos cujas alíquotas já se encontram zeradas (Quadro 18), o mecanismo tributário para
mitigação de emissões pode ser viabilizado pela perspectiva de aumento das alíquotas no futuro, de acordo
com a contribuição para as emissões dos produtos ou processos utilizados. As alíquotas seriam elevadas
para os produtos que tivessem substitutos menos intensivos em emissões (acompanhada de isenção para
rotas produtivas que usam fontes renováveis).

Outra opção seria via concessão de crédito presumido, que representa uma dedução do tributo devido que
foge da estrutura normal do sistema não cumulativo. Esse tipo de incentivo decorre de um ato próprio
estabelecendo o direito a uma dedução do tributo devido além daquela relativa à estrutura normal (básica)
do sistema não cumulativo (AFONSO, SILVEIRA, et al., 2014).

A apuração do crédito presumido poderia basear-se no valor do IPI incidente na saída de produtos ou em
dispêndios realizados em ações relacionadas ao monitoramento e/ou redução de emissões. Dentre
incentivos existentes, observou-se que a utilização dos créditos pode ser feita para quitar débitos de um
tributo específico156 ou de quaisquer tributos federais157.

155

Por exemplo, metanol obtido a partir de etanol de cana-de-açúcar e metanol obtido a partir de gás natural são

tratados de forma igual para fins do IPI.
156

No caso do Inovar Auto, o crédito presumido pode ser utilizado para pagamento do IPI devido na saída de produtos

selecionados da TIPI (Decreto nº 7.819/2010, art. 14).
157

No caso dos créditos de PIS/Cofins que podem ser apurados pela indústria petroquímica na aquisição de nafta, estes

podem ser compensados com “débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela

152

Uma última observação que vale a pena ser feita diz respeito ao fato gerador do IPI. Por ser “a saída de
produto do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial”, no caso de produtos nacionais, o
incentivo tributário pode ser direcionado tanto ao produto, como ao estabelecimento industrial em que este
foi fabricado. Cabe lembrar que, no caso de produtos importados, o fato gerador corresponde ao
“desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira”.

Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria” (Lei nº 12.859/2013, art.
6º).
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Quadro 18 – Alíquotas de produtos relevantes para a redução de emissões de GEE
Seção

I – Animais vivos e produtos do reino
animal

IV – Produtos das indústrias
alimentares

Descrição do produto

TIPI

02.02

0

Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas.

02.03

0

Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, de aves.

02.07

0

Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue; preparações alimentícias à base de tais produtos.

1601.00.00

0

Cimentos não pulverizados, denominados clinkers.

2523.10.00

0

2523.2

0

Cimentos brancos, mesmo corados artificialmente.

2523.21.00

0

Escória de altos-fornos granulada (areia de escória) proveniente da fabricação de ferro fundido, ferro ou aço.

2618.00.00

NT

Escórias (exceto escória de altos-fornos granulada) e outros desperdícios da fabricação de ferro fundido, ferro ou aço.

2619.00.00

NT

2709.00

NT

Naftas.

2710.12.4

NT

Gasóleo (óleo diesel)

2710.19.21

NT

Gasolinas.

2710.12.5

NT

27.11

NT

Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos.

Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos.

158

Alíquota

Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas.

Cimentos Portland.

V – Produtos minerais

NCM158

Nomenclatura Comum do Mercosul.
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Etileno159, propileno, butileno e butadieno.

27.11.14.00

NT

Energia elétrica.

2716.00.00

NT

Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, mesmo misturados entre si ou tratados quimicamente; adubos (fertilizantes)

3101.00.00

NT

Negros-de-carbono.160

2803.00.1

0

Ácido nítrico.

2808.00.10

0

Ácido fosfórico.

2809.20.1

0

Amoníaco em solução aquosa (amônia).

2814.20.00

0

Cloreto de vinila (cloroetileno).

2903.21.00

0

Metanol (álcool metílico).

2905.11.00

0

Oxirano (óxido de etileno).

2910.10.00

0

Ácido adípico.

2917.12.10

0

Acrilonitrila.

2926.10.00

0

Lactamas 6-Hexanolactama (epsilon-caprolactama).

2933.71.00

0

Cimentos e argamassas à base de magnesita calcinada.

3816.00.11

5%

Cimentos e argamassas à base de silimanita.

3816.00.12

5%

resultantes da mistura ou do tratamento químico de produtos de origem animal ou vegetal.

VI – Produtos das indústrias químicas
ou das indústrias conexas

Seção XV – Metais comuns e suas
obras

7201.10.00 a
Ferro fundido bruto e ferro spiegel (especular) em lingotes, linguados ou outras formas primárias.

159

Etileno e eteno são termos adotados para o mesmo hidrocarboneto.

160

Negro-de-carbono e negro de fumo são termos adotados para o mesmo produto.

5%
7201.50.00

155

7202.1 a

5%

Ferro-ligas.
7202.99.90
Produtos ferrosos obtidos por redução direta dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas
ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes.

7203.10.00 a

5%

7203.90.00
25%

Veículos automóveis para transporte de dez pessoas ou mais com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou
semidiesel).
- Exceção 1: Com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³.
Seção XVII – Material de transporte

87.02.10.00

- Exceção 2: Com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, igual ou superior a 9 m³.
Carroçarias para os veículos automóveis de passageiros.

0
8707.10.00

Carroçarias para veículos automóveis para transporte de mercadorias (87.04).

Fonte: Receita Federal do Brasil. Conteúdo adaptado da Tabela de Incidência do IPI. Consulta em 8/4/2014.
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10%

8707.90.10

10%
5%

Em linhas gerais, o incentivo tributário, por meio de redução de alíquota de IPI, pode ser direcionado a:
 Produtos que, durante seu funcionamento, apresentem maior eficiência (com foco na redução de
emissões durante o funcionamento do produto);
 Produtos fabricados pela empresa que adotar as melhores práticas, tecnologias e/ou equipamentos
de produção disponíveis;
 Produtos que utilizam insumos associados a um menor nível de emissões durante seu ciclo de vida;
 Máquinas e equipamentos capazes de tornar o processo produtivo mais eficiente.

Contudo, é preciso ressaltar que o fato de ser o IPI um imposto sobre valor agregado faz com que a
redução de alíquota seja pouco efetiva se direcionada a produtos intermediários. Isso porque as empresas
deduzem do saldo devedor os créditos apurados na compra de insumos, anulando o impacto do incentivo
sobre os custos de produção. Por outro lado, da mesma forma que se descarta um incentivo tributário pela
redução de alíquota para produtos cuja alíquota seja zerada ou muito reduzida, para produtos
intermediários pode-se também adotar o crédito presumido como forma de incentivo, já que esse traria
redução efetiva do custo de produção e impacto sobre preço dos produtos (MOTTA, 2006).

Buscou-se, então, primeiro estruturar opções de desenho de incentivos de IPI com base nas emissões de
GEE e, segundo, direcionar os incentivos para as atividades industriais que atualmente têm maior
contribuição para as emissões de GEE no setor industrial, a fim de estimular ações que reduzam tais
emissões. Além disso, consideraram-se as funções e abordagens empregadas por sistemas de MRV
expostas no capítulo 2, bem como as características do IPI apresentadas no presente capítulo.

As possibilidades de desenho de incentivos tributários com base no IPI são sintetizadas em dois modelos
básicos, nos quais os mecanismos de monitoramento e verificação assumem diferentes formatos. Avalia-se
de que modo algumas das práticas correntes de monitoramento e iniciativas apresentadas na seção 4.6.1
podem ser adotadas como contrapartida a ser atendida pelas empresas beneficiárias, a fim de reduzir o
custo de operacionalização do incentivo. No último caso, as contrapartidas exigidas podem se tornar
progressivamente mais complexas, à medida que evolua a qualidade das informações coletadas, conforme
é discutido a seguir.

4.9.1

Emissões decorrentes da utilização de produtos vendidos

A primeira opção de incentivo baseia-se nas emissões indiretas decorrentes da utilização dos produtos
vendidos e já se encontra relativamente consolidada, uma vez que tem sido empregada no Inovar-Auto,
bem como para eletrodomésticos da linha branca. Tem como objetivo promover a eficiência energética e,
consequentemente, a redução de emissões de GEE durante a utilização do produto.
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Essa opção pode igualmente aplicar-se a fabricantes de máquinas e equipamentos industriais mais
eficientes ainda não sujeitos a níveis mínimos de eficiência energética, de acordo com a Lei nº
10.295/2001161, e Decretos e Portarias que a regulamentam. Para itens que já possuem padrões mínimos
de eficiência, podem ser concedidos incentivos tributários para modelos que apresentarem desempenho
superior ao requerido.

Adicionalmente, essa opção tem como vantagem a praticidade que decorre de uma avaliação única dos
níveis de consumo energético específico associado à utilização do produto que é feita antes de ocorrerem
as emissões. Em linha com o que foi discutido na seção 2.1 sobre o conceito de MRV, aqui não existe
efetivamente o monitoramento das emissões, mas sim uma avaliação da eficiência energética do pro duto
que permite inferir sua emissão específica (tCO2e/km), por meio de um programa de etiquetagem.

No modelo adotado pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), os ensaios realizados para etiquetar
um produto devem ser realizados por laboratórios acreditados pelo Inmetro, podendo ser aceitos resultados
de ensaios realizados em laboratórios de primeira parte, a depender do mecanismo de avaliação da
conformidade162.

Como é destacado na própria Etiqueta Nacional de Conservação de Energia para Veículos, as condições,
bem como a intensidade de uso do veículo interferem no consumo de combustível, que pode apresentar
variações em relação aos valores da etiqueta, e o próprio combustível escolhido para abastecer o veículo
pode interferir radicalmente no volume de emissões163. Assim, a correspondência da eficiência energética
dos veículos com as emissões de CO 2 não é direta e para equipamentos elétricos é menos ainda, uma vez
que o cálculo é feito com base em um fator de emissão médio da rede de distribuição (grid), que muda
constantemente.

Trata-se de um arranjo que requer o envolvimento de um número limitado de atores. Conforme já exposto, o
PBE envolve uma governança que busca assegurar que as informações fornecidas aos órgãos
competentes e aos consumidores são verdadeiras, geralmente, por meio de verificação por organizações
acreditadas pelo Inmetro. Essa característica implica custos administrativos menores em termos de
161

Institui a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia.

162

No Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC), há quatro mecanismos: a) certificação; que pode ser

de produtos, serviços, processos e profissionais; b) declaração do fornecedor, normalmente aplicada a serviços e
produtos de baixo/médio riscos; c) inspeção, normalmente aplicada à avaliação serviços; d) ensaios, geralmente
aplicados em conjunto com o mecanismo da certificação ou declaração do fornecedor. Nos programas baseados no
mecanismo b), são aceitos os resultados de ensaios de desempenho realizados por laboratórios de primeira parte,
desde que sejam acreditados (MDIC/INMETRO, 2013).
163

Por exemplo, o veículo pode ser abastecido com etanol ou gasolina, que possuem fatores de emissão muito

distintos.
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monitoramento de emissões de GEE, porém não permite aferir quanto efetivamente foi reduzido com a
medida.

Na opção I, o incentivo é concedido ao fabricante do produto etiquetado e ocorre por meio de redução
de alíquota do IPI conforme o produto atinge níveis de eficiência energética superiores. Alternativamente,
pode-se conceder aos estabelecimentos industriais o direito à apuração de crédito presumido baseado em
dispêndios realizados com atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de tecnologias menos
emissoras.

Figura 24 – Características do incentivo baseado em emissões da utilização do produto

Considerando o exposto na seção 3.2.1 sobre o perfil de emissões no setor de transportes, em especial, o
modal rodoviário, poderia ser estendida a exigência de níveis mínimos de eficiência energética, bem como
adesão ao PBEV, para veículos pesados, como ônibus e caminhões, que são responsáveis pela maior parte
das emissões no modal.

Além da eficiência do motor, outros aspectos dos veículos também podem ser contemplados tais como:
aerodinâmica, peso, pneus, existência de limitadores de velocidade e de funcionamento do motor. Desse
modo, é avaliada a eficiência do conjunto veicular, levando em consideração equipamentos periféricos.
Igualmente importante é o incentivo a peças, materiais, máquinas e equipamentos necessários à
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transformação da matriz de transportes, tanto de cargas como de passageiros, inclusive sistemas de
mobilidade urbana.

Igualmente importante é o incentivo a peças, materiais, máquinas e equipamentos necessários à
transformação da matriz de transportes, tanto de cargas como de passageiros, inclusive sistemas de
mobilidade urbana.

No que diz respeito às responsabilidades envolvendo atividades de programas de relato de emissões e
fiscalização tributária, é possível esboçar um primeiro arranjo envolvendo organizações que já
desempenham papel relevante na operação dos incentivos tributários existentes para equipamentos mais
eficientes quanto ao consumo energético.

Figura 25 – Arranjo para operacionalização da Opção I

A governança desse tipo de incentivo deve necessariamente envolver o Comitê Gestor de Indicadores e
Níveis de Eficiência Energética (CGIEE) 164, a quem compete: elaborar regulamentação específica para cada
tipo de aparelho e máquina consumidora de energia; estabelecer Programa de Metas com indicação da
evolução dos níveis a serem alcançados para cada equipamento regulamentado; constituir Comitês
164

Instituído pelo Decreto nº 4.059/2001, o CGIEE é “composto por representantes dos seguintes órgãos e entidades:

Ministério de Minas e Energia, que o presidirá; Ministério da Ciência e Tecnologia; Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior; Agência Nacional de Energia Elétrica; Agência Nacional do Petróleo; um representante de
universidade brasileira e um cidadão brasileiro, ambos especialistas em matéria de energia, a serem designados pelo
Ministro de Estado de Minas e Energia, para mandatos de dois anos, podendo ser renovados por mais um período”.
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Técnicos para analisar e opinar sobre matérias específicas, inclusive com a participação de representantes
da sociedade civil, entre outros165.

Igualmente, deve contemplar a participação do Inmetro como responsável pela fiscalização e pelo
acompanhamento dos programas de avaliação da conformidade das máquinas e aparelhos consumidores
de energia a serem regulamentados, além de ser órgão acreditador de organismos de certificação de
produtos.

4.9.2

Emissões decorrentes do processo de fabricação do produto

A segunda opção baseia-se nas emissões decorrentes do processo de fabricação do produto, que podem
ocorrem dentro ou fora dos limites organizacionais do empreendimento beneficiário do incentivo
(contribuinte do IPI). Desse modo, busca-se promover:
 Eficiência de emissões e eficiência energética nos processos sobre os quais o beneficiário tem
controle;
 Redução de emissões nos processos de produção de insumos por ele utilizados.

Dados esses objetivos, foram avaliados os mecanismos de MRV que poderiam constituir as contrapartidas
(obrigações acessórias) dos beneficiários, auxiliando o órgão responsável pela administração do incentivo a
monitorar os resultados alcançados. Diante das práticas correntes apresentadas na seção 4.6.1 e das
abordagens de MRV listadas na seção 2.1, sugerem-se as seguintes contrapartidas:

I.

Relato de emissões (processos específicos ou do empreendimento como um todo, a depender
da conveniência e oportunidade166); e/ou

II.

Compromisso com a adoção das melhores práticas e tecnologias disponíveis para o processo,
inclusive apresentação de certificados de origem para determinados insumos (opcional para cadeias
em que quantidade expressiva de emissão ocorre fora do limite organizacional do beneficiário); e/ou

III.

Comprovação de eficiência (energética e) de emissões, por meio de indicador de intensidade
(energética e) de CO2e para processos específicos.

As contrapartidas mencionadas podem ser adotadas de forma combinada ou isolada com uma perspectiva
de evolução futura (implementação gradual de requisitos). Nesse sentido, em um primeiro momento

165

Decreto nº 4.059/2001, art. 3º.

166

Isso porque nem todas as emissões diretas de GEE podem ser relevantes para fins de políticas públicas. Nesse

caso, devem-se priorizar as emissões mais significativas de um determinado setor ou processo produtivo. Mais detalhes
sobre essa discussão encontram-se em GVces (2013a).
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poderiam ser adotadas as duas primeiras alternativas de forma combinada (ou, ainda, apenas a segunda),
com a previsão de inclusão de critérios de eficiência posteriormente.

I. Relato de emissões

O primeiro item (relato de emissões) encontra forte correspondência com o sistema de MRV que coleta
informações de instalações individuais (bottom-up) cujo objetivo é apoiar a construção de um sistema de
comércio de emissões ou outros tipos de políticas que envolvam incentivos financeiros e exijam informação
por instalação.

Entretanto, ressalta-se que o inventário pode abranger as emissões de categorias ou processos específicos,
ou do empreendimento como um todo. Emissões associadas à aquisição de energia também poderiam ser
incluídas de modo a promover a eficiência energética na indústria, explorando os potenciais de cada
subsetor mencionados na seção 4.5.

Para um MRV bottom-up, além do método de contabilização, que define as fontes emissoras e gases a
serem monitorados, é preciso considerar quais regras nortearão os métodos de quantificação. Muitas
empresas já elaboram seus inventários de emissões de GEE seguindo metodologias estabelecidas por
órgãos setoriais, como os da WSA (no caso da siderurgia), da CSI (caso do cimento), ou utilizando
ferramentas setoriais do GHG Protocol. Em determinados casos167, esforço adicional pode ser necessário
para especificar os métodos de quantificação e parâmetros relevantes.

Mesmo no âmbito das práticas correntes, é possível priorizar emissões mais significativas. As fontes de
emissão de processos industriais e de combustão estacionária, por exemplo, são as mais
representativas da indústria e possuem métodos de contabilização e quantificação de emissões
relativamente consolidados. Ademais, seu controle e responsabilidade são facilmente atribuíveis a uma
instalação e são dificilmente terceirizáveis. Nessas categorias devem ser colocados esforços para definição
de métodos de quantificação.

Programas de relato de emissões que visam dar apoio a instrumentos econômicos em políticas de
mitigação geralmente requerem regras mais rígidas quanto à mensuração das emissões, estabelecendo
métodos específicos para cada produto/processo/fonte emissora. Ao fazer com que os relatos sigam uma
lógica comum e adotem as mesmas diretrizes, essa rigidez busca assegurar a equivalência da métrica

167

De acordo com o Protocolo do WBCDS para a CSI, por exemplo, as empresas são incentivadas a medir os

parâmetros necessários no nível da instalação. Quando dados específicos da empresa ou instalação não estiverem
disponíveis,

fatores-padrão

(internacionais)

devem

ser

usados.

http://wbcsdcement.org/pdf/tf1_co2%20protocol%20v3.pdf (Acesso em: 20 ago. 2014).
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Protocolo

disponível

em:

adotada (tCO2e) entre todos os agentes. O Quadro 19 discute de que forma o desenho do programa de
MRV pode incentivar o aprimoramento dos métodos de quantificação.
Quadro 19 – Incentivos para aprimoramento das diretrizes para a elaboração de inventários
Embora as iniciativas mencionadas representem um avanço significativo quanto à contabilização de emissões por
empreendimentos industriais levando em consideração particularidades dos subsetores analisados (WSA, CSI,
ferramentas setoriais do programa GHG Protocol etc.), é preciso atentar para a qualidade das informações submetidas,
que está relacionada à precisão dos métodos de quantificação e aos níveis de detalhamento (tiers) empregados nos
cálculos.

Na falta de dados precisos, uma opção visando incentivar o fornecimento de dados mais precisos por parte das
empresas é atribuir fatores de emissão padrão (default) conservadores (que normalmente são mais elevados que a
média ou que representem as práticas produtivas mais emissoras quando elas têm incentivo para demonstrar redução
de emissões). Desse modo, as próprias empresas beneficiárias terão interesse em relatar informações de emissões
com base em dados mais precisos, para que elas tenham seus dados reais relatados.

Entretanto, o interesse em relatar parâmetros mais específicos deve vir acompanhado de exigências que assegurem
que o fator de emissão (ou qualquer outro parâmetro) específico da instalação ou empreendimento é efetivamente o
valor utilizado no cálculo das emissões, o que provavelmente implicará custos mais elevados para a empresa.

Desse modo, o interesse em relatar dados específicos somente manifestar-se-á caso o benefício fiscal seja
suficientemente alto para compensar os custos de monitoramento, tornando necessária a definição de faixas de
incentivo (redução de alíquotas ou percentuais para cálculo de crédito presumido) diferenciadas, conforme o nível de
emissão específica (tCO2e por unidade de produto) ou, ainda, conforme a precisão e acurácia das estimativas
informadas, a depender do objetivo da política.

Com relação à garantia da veracidade das informações prestadas pelos beneficiários por meio dos
inventários, podem-se adotar dois modelos: i) verificação interna pelo órgão responsável pela habilitação da
empresa ao incentivo (ou por ele designado), que conduziria análise dos relatórios de emissões e faria
checagens (por exemplo, comparação de instalações de um mesmo setor) e visitas em campo; ou ii)
verificação por terceira parte168, em que o beneficiário arca com os custos de verificação, conforme
explorado em GVces (2013a). Neste segundo modelo, os verificadores devem ter sua capacidade
reconhecida pela autoridade competente, ou órgão independente apontado pela mesma, em um processo
de Acreditação.

No contexto nacional, é oportuno mencionar que recentemente o Inmetro passou a acreditar verificadores
para inventários realizados segundo especificações do Programa Brasileiro GHG Protocol. Atualmente
existem nove organizações acreditadas pelo Inmetro para atuarem como Organismos de Verificação e

168

Verificadores independentes podem ser indivíduos ou empresas.
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Validação de Inventários de Gases de Efeito Estufa169 (INMETRO, 2014). Em ambos os casos, com
verificação por terceira parte obrigatória ou não, o órgão responsável pela habilitação do empreendimento
ao incentivo pode conduzir análises próprias dos relatos de emissões submetidos, seja para atestar a
qualidade dos serviços realizados pelo verificador, seja para fiscalizar diretamente o estabelecimento.

II. Melhores práticas disponíveis

Caso conclua-se que os custos relacionados ao monitoramento direto das emissões do empreendimento
sejam desproporcionais aos benefícios que o incentivo é capaz de trazer, uma alternativa para o curto
prazo pode ser desenhada a partir da identificação das práticas correntes de monitoramento, relato e
verificação, associadas às melhores práticas/tecnologias disponíveis para os processos produtivos. O
objetivo, nesse caso, é reduzir a burocracia que pode limitar a participação das empresas, bem como
aproveitar estruturas de governança existentes. Todavia, é necessário enfatizar que, sem a exigência do
relato individualizado por empreendimento, o monitoramento das reduções de emissão alcançadas por meio
dos incentivos será bem menos preciso.

No que concerne às melhores práticas e tecnologias disponíveis, regulamento específico poderia listar
medidas que, se adotadas pelo empreendimento, torná-lo-iam elegível ao incentivo, à semelhança do que
ocorre com a definição do Processo Produtivo Básico (PPB) 170 para incentivo ao desenvolvimento de
determinadas atividades industriais. Assim, o cumprimento das etapas estabelecidas nesse regulamento
seria a contrapartida do incentivo.

Desse modo, cria-se iniciativa semelhante a um programa setorial, cuja adesão implicaria a adoção de
práticas e tecnologias específicas que se pretendem incentivar. As ações levantadas nas seções 4.2.4,
4.3.4 e 4.4.2 e sumarizadas na seção 4.9.3 são exemplos do que poderia ser incentivado por meio do IPI. A
definição dos termos dos regulamentos deve envolver partes interessadas não só do setor público e
empresarial, como também da sociedade civil, já que as oportunidades de abatimento variam de setor para
setor.
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São elas: Green Domus Desenvolvimento Sustentável; BSI Brasil Sistema de Gestão; KPMG Risk Advisory Services;

Rina Brasil Serviços Técnicos; Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); Instituto Brasileiro de Opinião
Pública e Estatística (IBOPE); SGS ICS Certificadora; BVQI do Brasil Sociedade Certificadora; e Instituto Totum de
Desenvolvimento e Gestão Empresarial.
170

O PPB compreende as etapas produtivas necessárias que as empresas devem cumprir para fabricar um

determinado produto como uma das contrapartidas a benefícios fiscais estabelecidos por lei. Incentivos fiscais
vinculados a PPB têm sido empregados para a instalação e permanência de empreendimentos industriais tanto na Zona
Franca de Manaus, como em outras localidades por meio da Lei de Informática, conforme Decreto nº 5.906, de 26 de
setembro de 2006. As etapas do processo produtivo são especificadas por meio de portarias interministeriais,
envolvendo o MDIC e o MCTI.
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A adesão ao programa setorial consistiria, então, obrigação acessória a ser atendida pelos beneficiários. A
fiscalização aleatória sobre as práticas adotadas pelos beneficiários do programa corresponderia à
“verificação”, sem a necessidade de quantificação de emissões.

Diante do potencial de redução de emissões associada à utilização do carvão vegetal como agente redutor
na produção de ferro-gusa, cabe considerar, dentre as “melhores práticas”, a aquisição de matériasprimas com certificado de origem, como já vem sendo adotado por muitas empresas de siderurgia.

A inclusão desse requisito permitiria inclusive estender os benefícios do incentivo tributário para insumos
que são imunes ao IPI, como é o caso do carvão e outros combustíveis, promovendo redução de emissões
nas cadeias produtivas que os utilizam. O incentivo fiscal seria concedido para o estabelecimento industrial
que adquiriu matéria-prima menos intensiva em emissões (e não para o produtor da matéria-prima),
mediante prestação de informações sobre emissões diretas e indiretas decorrentes da aquisição de
insumos. Embora a contabilização de emissões indiretas possa implicar dupla contagem em um MRV
bottom-up abrangente, é importante enfatizar que o benefício seria direcionado a apenas um agente na
cadeia produtiva.

A fim de simplificar os requisitos, pode ser requerido um certificado de origem, assegurando que o insumo
utilizado provém de fornecedores que adotam as melhores práticas produtivas. Tal certificado seria
concedido por instituição independente, acreditada pelo Inmetro, assegurando que a matéria-prima é
produzida com aplicação das práticas menos emissoras171.

Assim, o incentivo tributário para produtos siderúrgicos deve ter como objetivo inclusive a promoção da
produção sustentável do carvão vegetal e pode pautar-se por instrumentos de monitoramento e certificação
existentes na indústria siderúrgica, como os descritos na seção 4.6.1, para que não sejam criadas
estruturas inteiramente novas no setor. Embora o argumento do não controle direto seja comumente
utilizado para isentar empresas de obrigações trabalhistas e ambientais, tem se tornado cada vez mais
comum o emprego de instrumentos de certificação e rastreamento que permitem aos consumidores
finais identificar os fornecedores de insumos e, assim, atribuir corresponsabilidade junto a eles pelas
emissões de GEE.

Tal exigência poderia aplicar-se também à indústria de alimentos que processa carne, com o objetivo de
favorecer os produtores rurais que adotam práticas que contribuem para a redução de emissões na criação
dos animais.

171

Ainda que não sejam medidas diretamente as emissões de GEE, podem substituir o relato de emissões, dadas as

dificuldades relacionadas ao monitoramento direto destas.
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Em um primeiro estágio, portanto, pode ser requerida apenas a elaboração do inventário de emissões ou
apenas o compromisso de adoção das melhores práticas e tecnologias disponíveis, ou a combinação dos
dois. A decisão caberá ao órgão responsável pela administração do incentivo, considerando o que é mais
factível no curto prazo. É importante enfatizar que, mesmo flexibilizadas, essas ações contribuem para que
setor público e empresarial adquiram experiência para o estabelecimento de um eventual MRV bottom-up
regulado no futuro, como o apresentado em GVces (2013a).

A compilação de informações acerca de tecnologias e melhores práticas setoriais, combinadas com dados
sobre emissões, pode formar uma base de informações de grande valia para a formulação de políticas
públicas de mitigação da mudança do clima, inclusive para que seja possível reconhecer aqueles
estabelecimentos que já realizaram esforços e têm poucas oportunidades de abatimento, além de subsidiar
a construção de curvas de custo marginal de abatimento mais precisas.

III. Critérios de eficiência

Em um estágio mais avançado, à medida que o setor privado incorporar as práticas de MRV e o setor
público fortalecer sua capacidade técnica e institucional para a coleta, fiscalização e gestão das
informações, o incentivo poderia ter suas contrapartidas aprimoradas, exigindo comprovação de eficiência
carbônica (por meio de indicadores de intensidade de emissões de GEE por unidade de produto) e/ou
eficiência energética (por meio de indicadores de intensidade energética – MJ ou kWh consumido por
unidade de produto). Essas informações poderão eventualmente tornar-se critérios de elegibilidade para a
continuidade do incentivo ou de diferenciação de incentivo entre empresas que atuam no mesmo setor.

A comprovação de eficiência de emissões basear-se-á nos inventários entregues, porém também exigirá
regras de comparação e definição de valores de referência para eficiência (benchmarks), que pode focar na
evolução da eficiência do empreendimento ao longo do tempo (comparação vertical), o que requer
informações históricas, ou na sua posição relativa, comparando-se com outros empreendimentos do mesmo
setor (comparação horizontal).

Adicionalmente, os indicadores utilizados podem se referir exclusivamente a fontes de emissão específicas
(processos industriais e combustão estacionária, por exemplo) ou contemplar emissões indiretas
(decorrentes da fabricação de matérias-primas fornecidas por terceiros). Essas definições devem estar
claras desde o início do da coleta dos dados, para que os indicadores possam ser comparados de forma
consistente entre as empresas. Desse modo, caso haja perspectiva de adoção de critérios de eficiência no
futuro, a fase de relato deve considerar a definição de um indicador de intensidade representativo da
instalação, podendo incluir também indicadores de intensidade energética.
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Figura 26 – Possíveis contrapartidas associadas a incentivo de IPI para emissões durante o
processo de fabricação

A escolha do tipo de critério que será utilizado para definir o nível de eficiência de uma instalação deve levar
em consideração que a comparação do desempenho histórico (vertical) em termos de intensidade carbônica
pode trazer incentivos para que as empresas aumentem de modo proposital suas emissões no curto prazo.
Ao mesmo tempo, a definição de benchmarks para comparação de empresas de um mesmo setor pode
levar mais tempo que o disponível para a implementação do incentivo, já que devem ser considerados
possíveis obstáculos à mudança tecnológica, de logística ou disponibilidade de insumos alternativos, entre
outros aspectos.
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Figura 27 – Resumo das características do incentivo baseado nas emissões decorrentes do
processo de fabricação do produto

O arranjo institucional para a implementação da opção II assemelha-se àquele discutido em GVces (2013a),
em que foi ressaltada a importância de se envolver não só as instâncias explicitadas na PNMC, mas outras
igualmente importantes, como a Comissão Técnica do Plano Setorial de Redução de Emissões da Indústria
(CTPIn) e grupos de trabalho criados no âmbito do GEx, além de órgãos setoriais, como o MME e o MDIC,
além do próprio MCTI, que se destaca como “potencial articulador de esforços para liderar o processo de
elaboração de diretrizes técnicas, uma vez que já se relaciona com órgãos governamentais de diferentes
ministérios e associações setoriais para a elaboração dos inventários nacionais” (GVCES, 2013a, p. 229).

Figura 28 – Arranjo para a operacionalização da Opção II

O diferencial do arranjo esboçado acima diz respeito à possiblidade de a contrapartida do incentivo envolver
ações elegíveis e não propriamente a redução de emissões. Ainda assim, a decisão sobre quais ações
serem elegíveis pode ocorrer no âmbito em que ocorreria a definição das diretrizes de monitoramento,
envolvendo órgãos governamentais dos setores relevantes (indústria, energia, meio ambiente), o setor
empresarial, órgãos setoriais, institutos de pesquisa especializados, ONGs, entre outros.
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Incentivos e ACV

À medida que o incentivo for capaz de incorporar um número crescente de etapas do ciclo de vida de um
critério que pode orientar a concessão de incentivos por meio do IPI parte de uma análise que abrange
emissões durante todo o ciclo de vida do produto tributado, e não nos fatores ou etapas de produção
de forma isolada (máquinas, matérias-primas etc.).

A implementação à risca de um incentivo tributário baseado na contribuição de cada produto para as
emissões de GEE requer um olhar sistêmico do seu ciclo de vida, incorporando as emissões oriundas do
processo produtivo (inclusive das matérias-primas), do seu funcionamento e do seu descarte final, o
que é resumido pela expressão “do berço ao túmulo”. Essa seria uma abordagem baseada em ACV.
Idealmente, o incentivo fiscal poderia ser fixado de modo a reduzir a alíquota de IPI conforme fosse
reduzida à quantidade de emissões diretas e indiretas associadas a todas as atividades do ciclo de vida do
produto.

A diferenciação de alíquotas para automóvel, por exemplo, exigiria a avaliação de emissões desde a
mineração de ferro, a plantação de florestas para obtenção de carvão vegetal e produção de aço até a
eficiência de utilização do veículo e seu descarte final.

Cabe lembrar que o Projeto de Lei nº 4.611, de 2010, que prevê redução de IPI para produtos considerados
“adequados ao desenvolvimento de uma economia verde de baixo carbono”, propõe a “redução de
intensidade de carbono e de emissões de GEE por unidade de produto, verificada tanto no processo
produtivo, como na utilização do produto, quando pronto para o consumo” como um dos critérios.

Dada a extrema dificuldade relacionada à coleta de dados sobre emissões que ocorrem durante todo o ciclo
de vida de um produto, torna-se necessária – e oportuna – a adoção de recortes. A técnica de ACV pode
ser aplicada em estudos que não avaliam estritamente todas as etapas do ciclo de vida de um produto,
podendo aplicar-se a partes específicas desse ciclo, como, por exemplo, gerenciamento de resíduos ou
produção de componentes de um produto. Para tais aplicações específicas podem ser desenvolvidos
indicadores de cada “processo elementar” ou estágio do ciclo de vida (ABNT, 2009).

Assim, em um primeiro estágio, o incentivo poderia ser definido com base na intensidade carbônica do
produto contemplando emissões de um número reduzido de processos e priorizando aqueles que
contribuem de forma mais significativa para a intensidade carbônica do produto, em uma abordagem do
“berço-a-portão” (ABNT, 2009) e evoluir conforme fossem aprimorados os dados necessários e as próprias
metodologias de ACV.
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Finalmente, importa notar que essa possibilidade implica elevadíssimos custos relacionados ao
levantamento de dados e verificação das informações prestadas pelos fabricantes, bem como requer a
adoção de diversas premissas acerca do uso do produto.

4.9.3

Ações específicas a serem incentivadas em cada subsetor

Nesta seção são sugeridas ações mais específicas que poderiam ser incentivadas por meio do IPI,
observando o ponto da cadeia de produção em que ocorrem as emissões.

Conforme exposto na seção 4.2.3, na siderurgia, por exemplo, grande potencial de mitigação reside na
utilização de carvão vegetal na rota integrada e na rota semi-integrada que faz reciclagem do aço por meio
de aciarias elétricas (ver seção 4.2.1), não cabendo aplicar lógica da Opção I (incentivo associado à
redução de emissões durante o consumo do produto sobre o qual incide o imposto). Desse modo, para esse
setor, deve-se aplicar esforços para a adequação da Opção II às possibilidades da cadeia.

Caminhando para segmentos à jusante na cadeia da siderurgia, cumpre relembrar que a produção de aço
destina-se à construção civil (35,4%), ao setor automotivo (24,7%), à produção de bens de capital (20,7%) e
de utilidades domésticas e comerciais (6,5%) (IABR, 2013a). Assim, em vez de reduzir o IPI sobre os
produtos siderúrgicos, é possível direcionar os incentivos para os produtos que os utilizam como matériaprima, por exemplo, indústria de autopeças. Nesse sentido, a redução de alíquota seria concedida a
estabelecimentos industriais do final da cadeia produtiva, como montadoras de automóveis ou de
fabricantes de eletrodomésticos.

Sem intenção de exaurir as possibilidades, o Quadro 20 sugere incentivos para diferentes subsetores
industriais, indicando a opção na qual se encaixam: I para emissões geradas a partir do uso do produto, e II
para emissões ocorridas durante o processo de fabricação do produto.

Importa notar, portanto, que determinados produtos, como veículos, máquinas, equipamentos e
eletrodomésticos, podem encaixar-se em ambas as opções: têm potencial para redução de emissões
durante seu uso, porém, também apresentam diversas oportunidades para redução junto aos fornecedores
de insumos ao longo da cadeia de produção. Nesses casos, embora possam se justapor, é essencial
esclarecer que incentivos podem ser formulados para emissões ocorridas tanto antes, quanto após a venda
do produto.

Quanto ao setor siderúrgico, o incentivo à rota semi-integrada, associada a um volume muito menor de
emissão específica (tCO2e/tonelada de aço), requer a disponibilidade de sucata ferrosa para alimentar as
aciarias elétricas. Embora não tenha sido explorada no capítulo sobre Energia, uma iniciativa que poderia
contribuir para a redução de emissões no subsetor de transportes é a renovação da frota de veículos, em
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especial os de transporte de cargas. Desse modo, a frota atual seria gradualmente substituída por veículos
mais eficientes e disponibilizaria material para as recicladoras de aço.

Adicionalmente, outra importante limitação da produção de aço via carvão vegetal que precisa ser
contornada é a restrição da capacidade de carga no alto-forno e o tempo de retorno dos investimentos
necessários: para o plantio de florestas, são necessários pelo menos seis anos, ao passo que a construção
de um alto-forno a coque requer, em média, dois anos (DE PAULA, 2012). Encaminhamentos para essa
limitação podem ser mais bem trabalhados por meio de financiamento público, e já existem linhas que
podem ser acessadas para essa finalidade, conforme é apresentado no capítulo 6.
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Quadro 20 – Exemplos de incentivos por meio do IPI em diferentes subsetores
Opção

Foco do incentivo

I
Emissões ocorrem durante
utilização do produto

Máquinas e equipamentos mais eficientes, de acordo com etiqueta de eficiência energética.
Veículos de transporte de carga que tiverem desempenho energético acima de limites determinados pelo CGIEE.
Máquinas e equipamentos fabricados com a utilização de aço produzido de forma mais eficiente em termos de emissões.
Produtos siderúrgicos fabricados por estabelecimentos industriais que empregam as rotas tecnológicas que geram menos
emissões (reciclagem de aço em usinas semi-integradas, substituição de coque mineral por carvão vegetal).

Subsetor
Máquinas e
equipamentos
Automotivo
Máquinas e
equipamentos
Siderurgia

Produtos siderúrgicos (bobinas, chapas, tubos de aço) fabricados por estabelecimentos industriais que empregam
insumos menos emissores (carvão vegetal com certificado de origem).
Aqui poderiam ser estendidos os incentivos para aprimoramento tecnológico dos guseiros, promovendo as seguintes
práticas na produção do carvão vegetal (DE PAULA, 2012):

II


Emissões ocorrem durante

processo de fabricação do

produto

Siderurgia

- Cogeração de energia;
- Melhoria da eficiência e da qualidade ambiental dos processos de carbonização;
- Melhoria de técnicas de plantio.
Bens que utilizem em sua cadeia produtiva produtos siderúrgicos fabricados com o emprego das rotas tecnológicas ou
práticas/insumos que geram menos emissões (reaproveitamento de gases do processo produtivo, por exemplo). O
incentivo basear-se ia na apresentação de certificados de origem para as matérias-primas utilizadas.

Setores consumidores
de produtos siderúrgicos

Cimentos fabricados por empreendimentos que empregam as melhores tecnologias disponíveis e insumos com menor
nível de emissões associado ou que demonstrassem redução da intensidade de emissões.
Para o setor de cimento, cabe notar que sofrem incidência de IPI cimento e argamassas, com alíquota definida em 5% de
acordo com a TIPI (NCM 3816.00.1), portanto o incentivo poderia ser concedido por meio de redução de alíquota.
Dentre as ações que se busca incentivar, encontram-se (ABDI, 2012b):


- Substituição progressiva do coque de petróleo por outros menos emissores, como gás natural, carvão vegetal e
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Cimento

biomassa;


- Aumento do coprocessamento de resíduos;



- Aumento do uso de adições, inclusive atividades de Pesquisa e Desenvolvimento de novos tipos de adições, dada a
possível escassez de materiais que atualmente são utilizados como tal;



- Aumento de eficiência em relação à energia térmica e processos industriais.
Produtos químicos fabricados partir da substituição de matérias-primas de origem fóssil por biomassa, em especial o
etanol de cana-de-açúcar, e/ou fontes renováveis para fins de geração de energia térmica.
Alimentos fabricados a partir de carne bovina, cuja produção adotou as melhores práticas agropecuárias, comprovada por
meio de certificação.
Veículos que utilizarem em seu processo de montagem peças produzidas a partir de aço produzido de forma mais
eficiente em termos de emissões.
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Químico

Alimentos

Automotivo

5.

SETOR AGROPECUÁRIO

5.1

PANORAMA GERAL

No presente capítulo, primeiramente, será abordado o setor agropecuário, principalmente, no que diz
respeito ao cenário atual e comércio mundial, bem como seu perfil tecnológico e de emissões de GEE.
Posteriormente será detalhado o setor pecuário, uma vez que se trata da atividade agropecuária maior
emissora de GEE, nos seguintes temas: contexto nacional e internacional, perfil de emissões e tecnológico,
atores envolvidos, potencial de redução de GEE, iniciativas para redução de emissão de GEE existentes e
em andamento (incentivos fiscais, creditícios), bem como monitoramento e métodos para quantificação da
redução de emissões de GEE. Em seguida, serão apresentadas as principais características do ITR e, por
fim, serão elencadas opções de MRV disponíveis para o subsetor pecuário para monitorar suas práticas e
emissões.

5.1.1

Cenário atual e comércio mundial

A agropecuária é um setor de extrema importância na economia brasileira, uma vez que participa
ativamente na geração de renda e empregos, e também denota ao país um papel privilegiado no comércio
mundial. Desde 2008 o Brasil é o terceiro maior exportador mundial de produtos agrícolas, à frente do
Canadá, Austrália e China. Atualmente, somente Estados Unidos e União Europeia vendem mais produtos
agrícolas que o Brasil (MAPA, 2010). O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de exportação de diversos
produtos agrícolas – açúcar, carne de frango, café, suco de laranja, etanol. Também é segundo lugar em
soja e seus derivados e carne bovina, e está na quarta posição de carne suína e milho (MAPA, 2013b).

O bom desempenho do agronegócio brasileiro é devido a diversos fatores como recursos naturais ainda
considerados como abundantes no país, mas cada vez mais restritos, diversidade de produtos, câmbio
relativamente favorável, aumento da demanda por produtos agropecuários pelos países asiáticos,
produtividade crescente das lavouras, incorporação de novas tecnologias pelos produtores, linhas de
financiamento fornecidas pelo governo federal, capacidade de inovação e liderança das pesquisas
científicas brasileiras em agricultura tropical, entre outros.

Após a retração do comércio mundial em 2009 em função da crise internacional, as exportações brasileiras
do agronegócio tiveram forte recuperação e atingiram a cifra recorde de US$ 100 bilhões em 2013, subindo
4,3% em relação aos US$ 95,81 bilhões exportados em 2012. As importações cresceram 4%, atingindo
US$ 17,06 bilhões. O saldo do comércio exterior do agronegócio foi positivo em US$ 82,91 bilhões. Dentre
os principais setores exportadores do agronegócio, destaca-se o complexo soja (US$ 30,96 bilhões). As
vendas externas de carnes subiram de US$ 15,74 bilhões em 2012 para US$ 16,80 bilhões em 2013
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(+6,8%). A carne bovina se destacou pelo aumento do valor exportado (+15,9%) e atingiu a cifra recorde de
US$ 6,66 bilhões em 2013. Outro recorde histórico foi obtido nas vendas externas de milho, que somaram
US$ 6,25 bilhões. O valor representa crescimento de 18,2% em relação ao ano anterior (MAPA, 2014b).

Com relação ao mercado, os preços têm mostrado tendência de elevação, em função da crescente
demanda por produtos agrícolas, notadamente em países em desenvolvimento como China, Rússia e Índia.
Isso pode ser visto na Tabela 13. Para um conjunto representativo de produtos agropecuários (trigo, soja,
milho, arroz, boi e algodão), os preços têm apresentado tendência de crescimento. Observa-se que os
preços para esses produtos em 2013 são maiores que os preços históricos. Apenas soja e milho têm o
preço de 2013, abaixo do preço de 2012 (MAPA, 2013a).
Tabela 13 – Preços recebidos pelos produtores no Brasil
Produto

Unidade

Histórico 2012

Trigo

R$/t

491,4

496,8 623,1

Soja

R$/SC 60kg

47,6

68,7

59,5

Milho

R$/SC 60kg

23,6

29,8

29,5

Boi

R$/ @

61,8

97

100,6

Arroz

R$4/SC 50kg

25,9

31,3

32,9

132,2

159,4 192,8

Algodão Cent./libra peso

2013

Fonte: CEPEA
Elaboração: (MAPA, 2013a)

A China foi o principal comprador de produtos do agronegócio brasileiro, passando a União Europeia,
adquirindo US$ 22,88 bilhões e subindo as vendas em US$ 4,91 bilhões em relação a 2012, valor que
superou a expansão total das exportações brasileiras do agronegócio em 2013 (US$ 4,15 bilhões), segundo
informações do Ministério da Agricultura (MAPA, 2014b).

O ano de 2010 revela-se um período inicial em que os países em desenvolvimento se consolidam como
principal destino das exportações agrícolas brasileiras (MAPA, 2011). Isso se deve, em parte, à lenta
recuperação econômica dos países desenvolvidos, que foram epicentro da crise. Ainda em 2011, verificamse reflexos dessa crise em países com alto grau de endividamento na Europa e mesmo nos Estados
Unidos.

Diante da influência cada vez maior sobre o comércio internacional de demandas de compradores
preocupados com as questões socioambientais, o desenvolvimento de práticas sustentáveis e de baixa
emissão de carbono e incentivos econômicos para a sua ampla implementação podem servir também como
uma estratégia do setor agropecuário brasileiro para o comércio em novos mercados no exterior, uma vez
que em países desenvolvidos, principalmente aqueles que possuem metas de redução estabelecidas pelo
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Protocolo de Quioto, a questão ambiental e, inclusive as emissões de GEE, é mais sólida, além de ser
pauta constante nas decisões políticas.

Questões sanitárias influenciam a exportação brasileira e resultam em embargos e restrições de comércio
para o mercado exterior, como ocorreu em 2004, quando a Rússia embargou as carnes suína, bovina e de
frango produzidas em alguns estados do Brasil por conta de um surto de febre aftosa (GARCIA, 2009).
Neste sentido, a rastreabilidade de produtos agropecuários pode ter uma importante função, pois visa o
controle de fatores que interferem na qualidade sanitária do produto agropecuário. No contexto das
mudanças climáticas, o rastreamento permite também monitorar emissão de GEE, e pode ser inserida em
sistemas de monitoramento sanitário do gado. Essas alternativas serão discutidas ao longo desse
documento e principalmente na seção 5.2.5.

5.1.2

Projeções para o setor

Desconsiderando-se os prováveis efeitos do aquecimento global (IPCC, 2007), as projeções do MAPA
divulgadas no relatório “Projeções do agronegócio 2012/2013 a 2022/2023” (MAPA, 2013a) indicam que o
crescimento da produção agrícola no Brasil deve continuar acontecendo com base na produtividade, uma
vez que, deverá ocorrer maior acréscimo da produção agropecuária que os acréscimos de área172.
Entre 2012 e 2023, os produtos mais dinâmicos do agronegócio brasileiro deverão ser o algodão pluma,
carne de frango, celulose e papel, açúcar, carne bovina, soja grão, leite, carne suína, e milho (Tabela 14).
Esses produtos são os que indicam maior potencial de crescimento da produção nos próximos anos.
Tabela 14 – Resultados de Produção – Brasil e Projeções de Produção 2012/13 a 2022/23
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Estimativa

Projeção

2012/2013

2022/2023

Mil t

1,3

2,5 a 3,2

87,6 a 137,0

Carne de frango

Mil t

14,1

20,6 a 23,7

46,4 a 68,9

Celulose

Mil t

14,2

18,2 a 21,5

28,7 a 52,0

Papel

Mil t

10,4

12,9 a 13,5

24,2 a 29,8

Açúcar

Mil t

38,4

44,5 a 55,9

16,1 a 45,7

Carne bovina

Mil t

8,9

10,9 a 13,8

22,5 a 54,9

Soja grão

Mil t

81,5

99,2 a 123,0

21,8 a 50,9

Leite

Milhões litros

34,2

41,3 a 46,5

20,7 a 35,9

Carne suína

Mil t

3,6

4,3 a 5,5

20,6 a 53,7

Milho

Mil t

77,9

93,6 a 120,6

20 a 54,6

Produto

Unidade

Algodão pluma

Variação %

Importante ressaltar que as projeções do MAPA não incorporam os cenários de mudanças climáticas do IPCC. O

IPCC em seus relatórios prevê que a produção de alimentos em todo o mundo pode sofrer um impacto dramático nas
próximas décadas por conta das mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global.
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Fonte: MAPA (2013a)

A produção de grãos deverá passar de 184,2 milhões de toneladas em 2012/2013 para 222,3 milhões em
2022/2023 (Tabela 15). Isso indica um acréscimo de 38,0 milhões de toneladas à produção atual do Brasil,
e, em valores relativos, 20,7%. Além disso, ocorrerá um acréscimo de área de 4,4 milhões de hectares.
Isso, entretanto, exigirá um esforço de crescimento que deve consistir em infraestrutura, investimento em
pesquisa e financiamento. A produção de carnes (bovina, suína e aves) deverá aumentar em 9,3 milhões de
toneladas. Isso representa um acréscimo de 34,9% em relação à produção de carnes de 2012/2013. A área
deverá expandir-se de 52,9 milhões de ha em 2012/2013 para 57,3 milhões de ha em 2022/2023, o que
equivale a um aumento de 8,2% (Tabela 16). Essa projeção mostra um exemplo típico de crescimento com
base na produtividade. Porém para que este aumento de produtividade (estimado em 1% ao ano) ocorra de
forma sustentável, é necessário considerar questões relacionadas às emissões de GEE do setor, cada vez
mais exigidas.
Tabela 15 – Principais tendências da produção de grãos
Projeção

Variação%

2013/14

2013/14 a 2022/23

Grãos*

Unidade

2012/13

Produção

Mil t

184.150

187.961 a 204.580

20,7

a

34,3

Mil ha

52.976

53.411 a 57.110

8,2

a

20,9

Fonte: (MAPA, 2013a)
*Grãos: corresponde a relação das lavouras levantadas pela Conab em seus levantamentos de safras (algodão carroço,
amendoim total, arroz, aveia, canola, centeio, cevada, feijão total, girassol, mamona, milho total, soja, sorgo, trigo e
triticale.
Tabela 16 – Principais tendências da produção de carne
Projeção
Produto

Unidade

Variação%

2012/13
2013/14

2022/23

2013/14 a 2022/23

Carne Frango

Mil t

14.058

14.898 a 15.480

20.576

46,4

Carne Bovina

Mil t

8.930

9.130 a 10.047

10.935

22,5

Carne Suína

Mil t

3.553

3.626 a 3.998

4.286

20,6

Total

Mil t

26.540

27.654 a 29.525

35.797

34,9

Fonte: MAPA (2013a)

Segundo o MAPA, apesar do Brasil apresentar, nos próximos anos, forte aumento das exportações, o
mercado interno continuará sendo um importante fator de crescimento. Em 2022/2023, 51,0% da produção
de soja devem ser destinados ao mercado interno, e no milho, 67,0% da produção devem ser consumidos
internamente. Atualmente, 52,0% da soja grão produzida é destinada ao consumo interno, e do milho,
66,7%. Nas carnes, também haverá forte pressão do mercado interno. Do aumento previsto na produção de
carne de frango, 58,8% da produção de 2022/2023 serão destinados ao mercado interno; da carne bovina
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produzida, 75,0% deverão ir ao mercado interno, e na carne suína, 82,3% serão destinados ao mercado
interno.

O destaque do agronegócio brasileiro no comércio exterior continuará expressivo. Soja em grão e carne de
frango são destaques com 44,2% e 52,9% de participação nos próximos 10 anos respectivamente. A carne
bovina nacional tem previsão de 23,3 % de participação no comércio no mesmo período. A participação do
milho e carne de porco são as duas mais baixas, com 13, 4% e 12,4% de participação respectivamente
(MAPA, 2013a).
Tabela 17 – Posição do Brasil no comércio internacional 2022/23
Produto

Unidade

Brasil

Mundo

Participação

Ordem

Milho

Milh ton

18,6

138,7

13,4

4°

Soja - grão

Milh ton

63,8

144,3

44,2

1°

Soja - óleo

Milh ton

2,4

10,8

22,2

2°

Soja - farelo

Milh ton

16,9

73,9

22,9

2°

Carne bovina

Milh ton - eq. Carc.

1,9

8,1

23,3

2°

Carne porco

Milh ton

0,8

6,3

12,4

4°

Carne frango

Milh ton

4,8

9

52,9

1°

Fonte: MAPA (2013a) adaptado de USDA (2013)

O quadro positivo abordado acima referente às projeções de aumento da produção agrícola no Brasil e da
quantidade de produtos agrícolas exportados, poderá sofrer a interferência de algumas incertezas como:
crises mundiais acarretando em recessão mundial, aumento do grau de protecionismo nos países
importadores, dependência de insumos importados (fertilizantes, defensivos, material genético), imagem
socioambiental negativa (relacionado ao desmatamento de biomas brasileiros, trabalho escravo e infantil,
degradação ambiental, emissão de GEE etc.) e mudanças climáticas severas. Além disso, as projeções do
setor, principalmente no que tange a produtividade e comércio, são importantes fatores para pensar
incentivos econômicos, uma vez que esses podem interferir no preço de produtos agropecuários.

5.1.3

Perfil de emissões

Em 2010, o setor agropecuário foi responsável por 35% das emissões de CO 2 equivalente no Brasil,
segundo estimativas do MCTI, totalizando 437.226 Gg173 de CO2 equivalente174. Ou seja, entram nessa
soma, além do CO2, as emissões de óxido nitroso (N2O) e metano (CH4). A atividade pecuária, pela
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Gg = milhares de toneladas.

174

As emissões da agropecuária aumentaram em 5,2% entre 2005 e 2010, portanto em 2005 o setor agropecuário

respondia por 20% das emissões totais de GEE.
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fermentação entérica, foi a mais emissora, representando 56,4% das emissões de CO 2 equivalente do setor
agropecuário, seguido pelas emissões de solos agrícolas (35%), como mostra a Tabela 18 (MCTI, 2013).
Tabela 18 – Emissão de CO2eq no setor agropecuário no Brasil entre 1990 e 2010
Emissão em Gg de CO2eq

1990

1995

2000

2005

2010

Agropecuária

303.772

335.775

347.878

415.713

437.226

Fermentação Entérica

176.804

192.667

201.586

241.225

246.569

Manejo de Dejetos Animais

16.449

18.161

17.796

19.155

21.284

Solos Agrícolas

98.472

110.756

116.563

141.610

154.091

Emissões Diretas

65.979

74.227

77.860

94.779

103.229

Dejetos de Animais em Pastagem

51.375

55.706

56.049

67.290

68.478

Fertilizantes Sintéticos

3.417

4.975

7.314

9.652

12.516

Aplicação de adubo

4.095

4.523

4.355

4.845

5.486

Resíduos Agrícolas

4.753

6.137

6.708

9.009

12.218

Solos Orgânicos

2.338

2.886

3.434

3.982

4.530

32.493

36.530

38.703

46.832

50.862

6.541

7.254

7.506

9.013

9.610

Fertilizantes Sintéticos

380

553

813

1.072

1.391

Adubo Animal

6.161

6.701

6.694

7.940

8.219

25.952

29.275

31.197

37.819

41.252

Fertilizantes Sintéticos

2.847

4.146

6.095

8.043

10.430

Adubo Animal

23.105

25.130

25.102

29.776

30.822

Cultura de Arroz

7.626

9.286

8.251

8.940

8.788

Queima de Cana e Algodão

4.420

4.905

3.682

4.782

6.495

Emissões Indiretas
Deposição Atmosférica

Lixiviação

Fonte: MCTI (2013)

O gás mais representativo do setor agropecuário é o metano, com 63% do total das emissões do setor,
porém, principalmente para fins de comparação, as emissões são convertidas em CO 2 equivalente. A
fermentação entérica, principalmente do gado de corte, é responsável por quase 75% das emissões de CH 4,
totalizando 9.828,50 Gg de CH4. A Tabela 19 mostra a evolução dos números absolutos de emissão de
metano por atividade do setor agropecuário a partir de 1990. Bem menos representativo, o manejo de
dejetos animais totalizou 794,4 Gg de CH4 em 2010, sendo a segunda atividade mais emissora desse gás
no setor. É importante ressaltar que o manejo de dejetos animais se refere aos dejetos de animais
confinados e manejados, portanto, os dejetos de animais criados em pasto não são contabilizados nesse
caso. Isso explica o subsetor de suinocultura ter emitido mais metano em 2010 quando comparado com o
subsetor de pecuária de corte, uma vez que a suinocultura é praticada principalmente em sistemas de
confinamento.
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A cultura de arroz contribuiu com a emissão de 418,5 Gg de metano em 2010 por ter a maioria da sua
produção em áreas alagadas e, por isso, são considerados no cálculo de emissões fatores como o manejo
de água e aplicação de fertilizantes (MCTI, 2013).
Tabela 19 – Emissões de CH4 no setor agropecuário no Brasil entre 1990 e 2010
Emissão em Gg de CH4
Setor
1990

1995

2000

2005

2010

Agropecuária

9.538,7

10.447,2

10.771,5

12.767,3

13.133,2

Fermentação Entérica

8.419,2

9.174,6

9.599,3

11.486,9

11.741,4

Gado Bovino

8.004,3

8.751,8

9.255,6

11.128,9

11.381,8

Gado de Leite

1.197,7

1.297,1

1.177,9

1.371,4

1.553,3

Gado de Corte

6.806,6

7.454,6

8.077,7

9.757,5

9.828,5

Outros Animais

415

422,8

343,7

358,1

359,6

Manejo de Dejetos Animais

635,2

695,2

677,8

722,9

794,4

Gado Bovino

191,2

208,8

215,9

254

258,7

Gado de Leite

35,9

38,5

34,1

39,7

44

Gado de Corte

155,3

170,2

181,8

214,3

214,7

Suínos

373,1

397,3

364,6

357,7

401,2

Aves

48,4

66,3

78,1

91,5

115,3

Outros Animais

22,5

22,9

19,2

19,7

19,2

Cultura de Arroz

363,1

442,2

392,9

425,7

418,5

Queima de Resíduos Agrícolas

121,1

135,1

101,5

131,8

178,9

Algodão

4,2

0

0

0

0

Cana-de-Açúcar

116,9

135,1

101,5

131,8

178,9

Fonte: Adaptado de MCTI (2013)

Em se tratando das emissões de N2O, responsável por 37% das emissões totais do setor, a principal fonte
emissora de N2O na agropecuária é a deposição de dejetos de animais no solo em pastagem, que entre
emissões diretas e indiretas totalizou 220,9 Gg de N 2O, representando 42,42% das emissões desse gás no
setor em 2010. Nesse caso, entram as emissões de dejetos de animais não manejados em pastagem.
Tabela 20 – Emissão de N2O por atividade no setor agropecuário (em milhares de toneladas de N20)
Emissão em Gg de N20

Atividade

2005

2010

Agropecuária

476,12

520,74

Manejo de Dejetos Animais

12,82

14,84

Gado Bovino

3,29

3,46
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Gado de Leite

1,19

1,38

Gado de Corte

2,1

2,08

Suínos

2,17

2,35

Aves

7,11

8,78

Outros Animais

0,25

0,24

Solos Agrícolas

457

497

Emissões Diretas

305,74

333

Animais em Pastagem

217,06

220,9

Fertilizantes Sintéticos

31,13

40,38

Aplicação de adubo

15,63

17,7

Bovinos

5,46

5,77

Outros

10,17

11,93

Resíduos Agrícolas

29,06

39,41

Soja

12,47

16,75

Adaptado: (MCTI, 2013)

Como mostram os dados do MCTI, a atividade pecuária, e mais precisamente a fermentação entérica do
gado de corte, é a grande emissora dentro do setor e, por isso, será o foco de análise desse estudo. A
escolha da atividade a ser analisada foi baseada na significância da atividade em termos quantitativos de
emissão. Por isso, serão discutidos os fatores relevantes na produção de gado de corte no Brasil, e como
estes fatores podem ser influenciados por instrumentos econômicos (tributários e creditícios), visando uma
redução de emissão de GEE no setor.
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5.2

5.2.1

SUBSETOR PECUÁRIA DE CORTE

Contexto nacional x contexto internacional

O Brasil detém o segundo maior rebanho bovino com mais de 200 milhões de cabeças, sendo que a maior
parte desses animais está concentrada na região Centro-Oeste, com 34,4% do efetivo nacional, seguida da
região Norte (19,7%) e da Sudeste (18,5%) (IBGE, 2009), principalmente nos estados do Mato Grosso, São
Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Pará, que lideram os abates, com 62,4% no país.

O País também é o segundo maior produtor mundial de carne bovina, com 9,3 milhões de toneladas de
equivalente carcaça (tec)175 produzidas em 2012 (USDA, 2013). Isso representou 16% da oferta mundial,
ante 21% dos EUA, que geraram 11,9 milhões de tec. O terceiro e o quarto maiores produtores são a UE-27
e a China, com participações de 14% e 10% da oferta global, respectivamente (FIESP, 2013).

As projeções de produção carne bovina para o Brasil mostram que esse setor deve apresentar intenso
crescimento nos próximos anos. A produção deve variar de 10,9 a 13,8 milhões de toneladas em
2022/2023, o que representa um aumento de 22,5 a 54,9% em 10 anos (MAPA, 2013a). As projeções
realizadas pela FIESP corroboram com as projeções do MAPA conforme Figura 29. As exportações de
carne bovina na safra 2012/2013 foram de 1,8 milhão de toneladas, com projeção de crescimento para 2,8 a
3,7 milhões de toneladas na safra 2022/2023 e segundo lugar no ranking mundial, ficando atrás apenas da
Índia. As projeções do consumo mostram um crescimento projetado de 2,0%, entre 2011/2012 a 2021/2022.
O que explica o fato é o movimento de internacionalização do setor, iniciado em 2005, que ganhou força em
2007 e 2008, quando frigoríficos como JBS-Friboi, Bertin e Marfrig fizeram grandes aquisições no exterior.

175

Toneladas equivalente carcaça (tec): 1 tonelada de carne industrializada = 2,5 tec

1 tonelada de carne desossada = 1,3 tec.
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Figura 29 – Projeções da produção de carne bovina para o Brasil até 2023.
Fonte: (FIESP, 2013)

Apesar de ser o maior exportador, o Brasil praticamente não acessa alguns dos principais mercados
importadores, caso dos EUA, Japão, Coreia do Sul, México e Canadá, principalmente devido a embargos
sanitários. Entre os maiores importadores, somente os mercados russo e europeu são atualmente atendidos
pelo produto brasileiro, valendo destacar que o primeiro frequentemente impõe embargos ao Brasil e o
segundo reduziu suas importações, devido ao aumento das restrições ao produto brasileiro. Apesar disso,
há um conjunto grande de destinos, ainda que menos relevantes em termos de consumo, na sua maioria
países de menor renda, nos quais a carne bovina brasileira tem amplo acesso (FIESP, 2013). A Figura 30
elenca os dez principais países importadores de carne bovina do mundo, que, somados, representam 86%
do volume total, e a inserção brasileira em cada um desses mercados.

Importante destacar que a ampliação e implantação de práticas sustentáveis e de baixa emissão de
carbono na pecuária refletem também na qualidade sanitária do rebanho, uma vez que a empregabilidade
de boas práticas agropecuárias promove o manejo adequado dos animais e da propriedade. Nesses casos,
a rastreabilidade sanitária pode vir atrelada à ambiental para rastrear também a diminuição das emissões
de GEE, e consequentemente, ampliar a oportunidade do Brasil acessar novos mercados internacionais.
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Figura 30 – Participação comercial do Brasil nos dez principais países importadores de carne
bovina do mundo em 2012.
Fonte: FIESP (2013)

5.2.1.1

Contexto nacional de abates

No 1° trimestre de 2013, foram abatidas 8,134 milhões de cabeças de bovinos, representando decréscimo
de 0,7% em relação ao trimestre imediatamente anterior e aumento de 12,7% frente ao 1º trimestre de 2012
(IBGE, 2013).
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Figura 31 – Evolução do abate de bovinos por trimestre no Brasil entre 2008 e 2013.
Fonte: (IBGE, 2013)

O preço médio da arroba bovina de janeiro a março de 2013 foi de R$ 97,91, variando de R$ 97,02 a R$
99,29, segundo o indicador ESALQ/BM&F Bovespa do Cepea. No mesmo período do ano anterior, o preço
médio da arroba bovina foi de R$ 96,65, representando aumento da ordem de 1,31% no comparativo entre
os primeiros trimestres 2013/2012, conforme apresentado no Relatório dos Indicadores da Produção
Pecuária do IBGE de junho de 2013.

Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) apresentados no relatório de Indicadores da
Produção Pecuária de junho de 2013 do IBGE, a exportação brasileira de carne bovina in natura no 1º
trimestre de 2013 teve melhor desempenho que no mesmo período do ano anterior, tanto em volume como
em faturamento, mas apresentou decréscimo nesses dois quesitos no comparativo com o 4º trimestre de
2012 (Tabela 21). O preço médio da tonelada de carne bovina in natura exportada de janeiro a março de
2013 recuou 5,6% e 3,5% frente ao igual período de 2012 e ao 4º trimestre de 2012, respectivamente.
Tabela 21 – Abate de bovinos e exportações de carne bovina in natura no Brasil no primeiro e quarto trimestre
de 2012 e 2013
2012

Bovinos abatidos, produção de carcaça e
exportação de carne bovina

Bovinos abatidos (cabeças)

2013

1° trimestre (1)

4° trimestre (2)

7.220.002

8.187.566
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1° trimestre
(3)
8.133.962

Variação (%)

(3/1)

(3/2)

13

-0,7

Carcaça produzida (t)
Carne in natura exportada (t)
Faturamento da exportação (milhões de US$)
Preço médio (US$/t)

1.681.336

1.950.511

1.902.821

13

-2,4

187.165

267.015

250.547

34

-6,2

913

1.274,21

1.153,289

26,4

-9,5

4.876

4.772

4.603

-5,6

-3,5

Fonte: IBGE (2013)

5.2.1.2

Dinâmica regional de abates

Em 2012, os abates de bovinos se concentraram na região Centro-Oeste, representando 39% dos abates,
seguida pelo Sudeste (20%), Norte (19%), Sul (12%) e Nordeste (10%). As regiões Sul e Sudeste perdem
gradativamente participação nos abates, enquanto o Norte e o Centro-Oeste apresentam crescimento
(Figura 32). Isso ocorre graças à contínua pressão da agricultura sobre a pecuária, sobretudo nas regiões
onde as terras são mais caras, caso do Sul e Sudeste. As margens de lucro relativamente mais baixas da
pecuária comparadas às da agricultura fazem com que a atividade seja deslocada rumo às regiões de
fronteira. A região Nordeste se mantém estável (FIESP, 2013). Com isso, o Centro-Oeste aumentará ainda
mais sua importância relativa, saindo de 39% para 41% do total abatido, enquanto o Sudeste cederá a
segunda posição para a Região Norte. Assim, a participação do Sudeste cairá de 20% para 17%,
especialmente pelo avanço da cana-de-açúcar, enquanto o Norte crescerá de 19% para 22%. Além disso, o
Sul perde participação, de 12% para 10%, igualando-se ao Nordeste, que se manterá com 10% dos abates.

Figura 32 – Participação regional na produção de carne bovina em 2012 e projetada para 2023
Fonte: FIESP (2013)

Em análise feita pelo IBGE sobre o ranking do abate de bovinos por Unidade da Federação (Figura 33),
observa-se que os estados ocupantes das 11 primeiras posições apresentaram aumento da quantidade de
cabeças abatidas, no comparativo do 1º trimestre de 2013 com o mesmo período do ano anterior. Todos
esses estados também apresentaram incremento das exportações de carne bovina in natura, nesse mesmo
comparativo, auxiliando a explicar parte do incremento do abate de bovinos nesses estados. Os Estados do
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Maranhão e Santa Catarina, que apresentaram decréscimo no abate de bovinos, também apresentaram
decréscimo nas exportações da carne bovina in natura.

Figura 33 – Ranking e variação anual do abate de bovinos por Unidade da Federação nos
primeiros trimestres de 2012 e 2013.
Fonte: IBGE (2013)

5.2.2

Perfil tecnológico

A pecuária brasileira ocupa 25% da área total do Brasil, que corresponde a 220 milhões de hectares
segundo o MAPA e publicado em Barcellos et al. (2008), dos quais se estima que cerca de 50% encontra-se
em processo de degradação e de 25% a 30% com baixa capacidade de suporte (taxa de lotação menor ou
igual a 0,6 UA/ha/ano176) (Figura 34). Boa parte desta pecuária ainda é extensiva, em razão da extensa área
de pastagens degradadas existentes no Brasil. A redução da produtividade e qualidade da forragem e dos
estoques de carbono e o baixo nível de produtividade animal repercutem em maior nível de emissão de
gases de efeito estufa (GEE) por unidade de produto nesse sistema. Percebe-se que as regiões prioritárias
para a recuperação de pastos são Nordeste e Centro-Oeste e os estados de MG, TO e PA que como
mostra a Figura 34 apresentam maiores manchas de pasto degradado.

176

Unidade Animal (UA) / ha: medida usada para padronizar o peso dos animais de um rebanho e que corresponde a um animal de

450 kg em 1 hectare.
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Figura 34 – Distribuição espacial dos pastos degradados no Brasil, com taxas de lotação
variando de 0,1 à 0,6 UA/ha/ano.
Fonte: Observatório ABC (2013)

Neste contexto em que ocorre a pressão pelo incremento de produtividade decorrente do aumento da
demanda por carne, e ao mesmo tempo atender um mercado consumidor cada vez mais exigente em
produtos ambientalmente adequados, se faz necessário a adoção de novas tecnologias no sentido de
produzir com sustentabilidade, menor emissão de carbono e mais competitividade.

5.2.2.1

Pecuária na Amazônia

De acordo com o IBGE, entre os anos de 1985 e 2011, o rebanho bovino brasileiro teve um aumento de
66%, elevando o número de cabeças de gado de 128 milhões (1985) para mais de 212 milhões (IBGE,
2011). Na Amazônia Legal, o número de cabeças mais do que quadruplicou, passando de 16 milhões de
cabeças em 1985 para 73 milhões em 2011 como mostra a Tabela 22.
Tabela 22 – Rebanho bovino na Amazônia Legal entre 1985 e 2011 (mil cabeças de gado)
Estado

1985

2011

Incremento (%)

Acre

847,2

2.549,5

200,9
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Amapá

46,9

127,5

171,9

Amazonas

425,1

1.439,6

238,6

Mato Grosso

6.545,9

29.666,1

353,2

Pará

3.478,9

18.262,5

425

Rondônia

770,5

12.182,3

1481,1

Roraima

306,0

651,5

112,9

Tocantins

3.603,8

8.025,4

122,7

Amazônia Legal

16.024,4

72.904,5

355,0

Brasil

128.041,8

212.815,3

66,2

Fonte: IBGE (2011)

Projeções indicam que a pecuária continuará crescendo na região da Amazônia legal. Esse potencial
poderia ser aproveitado para estimular o crescimento econômico da região, mas ao mesmo tempo gera
preocupações ambientais. O aumento no rebanho pode implicar no aumento da área de pastagem para
abrigo dos animais e, consequentemente, pode significar aumento no desmatamento na região.

De acordo com o programa TerraClass 2010, projeto financiado pela EMBRAPA, INPE e Financiadora de
Estudos e Projetos (FINEP), a área de desflorestamento acumulada na região amazônica até o ano de 2009
foi de 739.672,5 km2, o que representa 18,2% da área de área total da região (5.013.346,89 km 2). Dessa
área, as áreas de pastagem ocupam a maior parte das áreas desflorestadas (acima de 60%) e que incluem
as classes: pasto limpo, pasto sujo, regeneração com pasto e pasto com solo exposto. A área da Amazônia
Legal destinada à pecuária bovina em 2008 chegava a 44,7 milhões de hectares. Entre 1996 e 2005, a área
desmatada anualmente atingiu uma média de 19,6 mil km2. Contudo, o desmatamento teve queda
significativa entre 2006 e 2012, com uma média de 9,2 mil km2, sendo que em 2012, registrou-se a menor
taxa de desmatamento na Amazônia: 4,7 mil quilômetros quadrados (Figura 35).
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Figura 35 – Taxa de desmatamento na Amazônia Legal entre 2004 e 2012
a

taxa de desmatamento Prodes/INPE utilizada para 2012 ainda é uma estimativa (com margem de

erro de 10%).
Fonte: Imazon (2013)

Outro fato preocupante é o alto grau de degradação das pastagens na região visto a sua baixa capacidade
de suporte quando comparada com as demais regiões do País (Tabela 23). A capacidade de suporte de até
0,8 UAs/ha corresponde a 90% das pastagens existentes na região Norte. Essa capacidade de suporte é
considerada baixa, que a capacidade de suporte na região da Amazônia legal pode chegar a 4 UA/ha
(STRASSBURG, et al., 2014).
Tabela 23 – Distribuição da área total de pastagens segundo faixa de Unidades Animais por hectare de
pastagem no Brasil e grandes regiões em %
Área total

Até 0,4

0,4 a 0,8

0,8 a 1,5

UA

UA

UAs

Norte

69,6

20,3

8,2

1,9

100

20.876

Nordeste

73,6

17,8

6,6

2,0

100

37.743

Sudeste

41,7

29,6

23,4

5,3

100

32.356

Sul

14,8

25,6

47,4

12,2

100

15.128

Centro-Oeste

47,4

30,2

19,3

3,1

100

45.738

Brasil

52,5

25,1

18,3

4,0

100

151.841

Brasil e Grandes Regiões

Fonte: Dieese (2011)

5.2.3

Atores envolvidos
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1,5 a 2 ou
mais Uas em %

Em 1.000 ha

O subsetor pecuário representa, segundo o Censo Agropecuário (IBGE, 2006), cerca de 45% do total de
propriedades agropecuárias existentes no País (Figura 36 e Figura 37) e, aproximadamente, 50% da área
total produtiva quando somadas as pastagens plantadas e naturais (Tabela 24).

Sendo assim, é importante ressaltar que grande parte dos contribuintes do ITR, tributo que será analisado
mais adiante nesse documento, utilizam sua propriedade para atividade pecuária.

Figura 36 – Número de estabelecimentos agropecuários, em valores
absolutos, no Brasil.
Fonte: IBGE (2006)
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Figura 37 – Número de estabelecimentos pecuários, em valores
absolutos, no Brasil.
Fonte: IBGE (2006).

Tabela 24 – Distribuição da área dos estabelecimentos agropecuários por tipo de utilização no Brasil e grandes
regiões em %
Nort

Nordest

Sudest

e

e

e

Lavouras permanentes

0,7

3,4

4,6

Lavouras temporárias

10,5

3,6

13,3

Outras lavouras*

0,7

0,7

2,1

Pastagens naturais

13,1

10,8

21,2

Pastagens Plantadas

42,9

37,6

19,2

6,7

16,9

18,8

0,2

0,5

0,3

Sistemas agroflorestais
Construções, benfeitorias ou caminhos

Tipo de utilização

Matas e/ou florestas naturais (exclusive área de preservação
permanente e as áreas em sistemas agroflorestais)
Florestas plantadas com essências florestais
Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas públicas para a
exploração da aquicultura

Terras degradadas e/ou inaproveitáveis para a agricultura ou
pecuária
Total
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Centro-

Brasi

Oeste

l

3,6

3,5

31,7

13,4

1,0

1,3

26,0

17,3

11,6

30,7

5,1

6,0

10,8

0,8

2,8

4,8

1,4

0,4

0,5

0,4

0,7

0,4

0,8

2,3

6,1

1,8

1,2

2,5

0,7

1,1

1,5

2,1

2,5

1,4

1,5

1,8

3,3

1,8

2,0

2,1

100

100

100

100

100

100

Sul
7,4
15,
0
2,1
19,
9
30,
7

Fonte: IBGE (2006), elaboração: DIEESE (2011).
Nota: *Área plantada com forrageiras para corte e áreas para cultivo de flores

O subsetor pecuário também emprega diretamente 34% do total da mão de obra ligada às atividades
agropecuárias e afins (Tabela 25).
Tabela 25 – Número de empregados formais na agropecuária, segundo atividades econômicas no Brasil e
grandes regiões em 2010 (em nº absolutos)
Atividades econômicas

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Brasil

Pecuária

45.062

57.663

190.821

67.589

119.609

480.744

Lavoura temporária

6.151

88.482

151.521

76.442

86.729

409.325

Lavoura permanente

7.503

54.344

154.753

23.529

3.170

243.299

Atividades de apoio à agricultura e à pecuária*

3.474

11.993

57.385

27.952

15.018

115.822

Produção florestal - florestas plantadas

6.656

9.089

30.852

17.332

5.545

69.474

Horticultura e floricultura

742

3.002

30.089

5.317

2.538

41.688

Atividades paisagísticas

455

1.675

7.585

2.098

788

12.601

Produção de sementes e mudas certificadas

211

1.147

5.199

2.843

2.798

12.198

Aquicultura

523

6.576

1.267

543

536

9.445

Pesca

1.061

963

2.366

3.347

88

7.825

Produção florestal - florestas nativas

1.509

1.717

1.652

838

1.444

7.160

Caça e serviços relacionados
Total

0

8

4

0

4

16

73.347

236.659

633.494

227.830

238.267

1.409.597

Elaboração: DIEESE (2011).
Nota: *Inclui as atividades de pós-colheita.
Obs: Refere-se aos trabalhadores formais em 31 de dezembro declarados pelo empregador.

5.2.3.1

Instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento

Considerando que a transição para uma pecuária sustentável exigirá pessoas, capacitadas e habilitadas na
área de agricultura hoje e no futuro, para a compreensão, construção de novos conhecimentos, capacitação
e multiplicação de tecnologias para o produtor, torna-se imprescindível integrar as instituições de ensino das
ciências agrárias no processo de construção e implementação deste novo paradigma na pecuária. Neste
sentido, o Brasil conta com 486 cursos de graduação presenciais na área de Ciências Agrárias, distribuídos
conforme Figura 38. Além desses, existem também 18 cursos de Tecnólogo em Agroecologia, com duração
de três anos (Observatório ABC, 2013). A participação das universidades no esforço de transferência de
tecnologia das técnicas relacionadas com a pecuária sustentável é de fundamental importância nesse
processo.

193

Figura 38 – Distribuição espacial de unidades de ensino superior em ciências
agrárias no Brasil
Fonte: Observatório ABC (2013)

Outra função de extrema importância das instituições de pesquisa no País, para a verificação das emissões
de GEE do gado de corte, seria de aprimorar e/ou desenvolver fatores de emissão e indicadores
técnicos/científicos, bem como ampliar a pesquisa e desenvolvimento no setor, principalmente no que diz
respeito à tecnologias mais produtivas e menos emissoras.
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5.2.3.2

Sindicatos e cooperativas

Para execução das ações transversais relacionadas à transferência de tecnologia das técnicas relacionadas
com a pecuária sustentável também é fundamental contar com a participação e apoio de sindicatos e
cooperativas, além de unidades da Embrapa. Das 46 unidades de pesquisa da Embrapa, cerca de 20 têm
atuação direta com pecuária.

5.2.3.3

Setor privado

A consolidação de parcerias público-privadas é fundamental para potencializar as ações para uma pecuária
sustentável e replicá-las nas esferas estadual e municipal. É possível torná-las mais eficientes, por meio da
divulgação e/ou da adoção de práticas sustentáveis, mas, principalmente, identificar os principais parceiros
que devem atuar em cada município, seja no fornecimento de insumos, seja participando diretamente da
difusão de tecnologia.

Nas ações referentes a recuperação de pastagens e integração lavoura pecuária (ILP) que serão
apresentadas posteriormente neste estudo, existem diversas associações e empresas que podem garantir
amplamente o mercado de sementes para recuperação de pastos. Destacam-se nesse mercado a Unipasto,
composta por uma associação de empresas e produtores de sementes de forrageiras, atuando em quase
todo o território nacional, totalizando 30 associados, com alta capacidade de transferência de tecnologia. Na
mesma direção, existem, registradas no Registro Nacional de Sementes e Mudas (Renasem) do MAPA,
empresas produtoras de sementes de forrageiras, com principal foco em Brachiaria e Panicum. Atuam em
todo o Brasil e asseguram a demanda necessária de sementes para a ação referente à recuperação de
pastagens e integração lavoura pecuária.

Empresas na área de comercialização de sêmen para o melhoramento genético do rebanho são atores
relevantes no investimento em genética para aumento de ganho de peso vivo, melhoramento da eficiência
digestiva, entre outros, promovendo o abate precoce e menor emissão de GEE por fermentação entérica.

5.2.3.4

Órgãos de classe

 Principais atuações: transferência de conhecimento das práticas sustentáveis para a pecuária,
capacitação, engajamento. Exemplos: CNA, OCB, SENAR, outros.
 Fortalecimento da assistência técnica e extensão rural para aprimoramento das práticas de
recuperação de pastagens, incluindo a integração lavoura pecuária floresta (ILPF).
 Divulgação e implantação das Boas Práticas Agropecuárias para bovino de corte (BPA pecuária).
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5.2.3.5

Terceiro setor

 Principais atuações: transferência de conhecimento das práticas sustentáveis para a pecuária,
capacitação, engajamento. Exemplos: WWF, OC, IMAZON, TNC, outros.
 Divulgação das Boas Práticas Agropecuárias – Bovino de corte (BPA)

5.2.3.6

Governo

 Principais atuações: transferência de conhecimento das práticas sustentáveis para a pecuária,
capacitação, engajamento, monitoramento das áreas de pastagens degradadas, desmatadas e de
passivo ambiental, aspectos relacionados à arrecadação do ITR, aspectos relacionados a
incentivos.
 Fortalecimento da assistência técnica e extensão rural para aprimoramento das práticas de
recuperação de pastagens, incluindo a ILPF.
 Identificar as áreas de pastagens degradadas e/ou com baixo potencial produtivo.
 Divulgação e implantação das Boas Práticas Agropecuárias – Bovino de corte (BPA).

5.2.3.7

Agentes financeiros

 Principais atuações: crédito e fornecimento de informações.
 Bancos públicos e privados177
 Linhas de crédito
 Fundos constitucionais
 Outros financiamentos: Projeto - reembolsável e não reembolsável do BNDES

5.2.3.8

Frigoríficos

De acordo com dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de 2006 (Emprego, 2007), a
indústria frigorífica (abate e preparação de produtos de carne bovina) no Brasil é constituída por 624
empresas. O total de abate em 2007, conforme a pesquisa trimestral do couro, foi de cerca de 44 milhões
de animais, e os cinco maiores frigoríficos brasileiros detêm 35% desse mercado. As unidades têm escala
que varia de 300 a 2000 abates/animais/dia.

As instalações industriais onde ocorre o abate, o processamento e o armazenamento de produtos de origem
animal são fiscalizados pelos fiscais federais agropecuários no âmbito do Serviço de Inspeção Federal

177

O foco do presente trabalho serão os bancos públicos.
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(SIF). As inspeções atestam a qualidade sanitária dos produtos, que aprovados, recebem o carimbo e
autorizam a comercialização.

5.2.3.9

Identificação animal e rastreamento178

A identificação animal e o rastreamento podem fornecer diversas informações sobre o rebanho bovino
como: Diagnóstico inicial da propriedade; identificação de todo o rebanho da fazenda com identificadores
eletrônicos ou visuais; peso, histórico sanitário e manejo do rebanho; monitoramento do processo embarque
dos animais e da chegada aos frigoríficos; baixa dos animais nos frigoríficos; classificação dos animais
segundo os critérios de qualidade adotados; identificação individual dos cortes produzidos com informações
de diferenciação e rastreabilidade; bem como informações sobre o manejo da propriedade como a origem
das matérias primas e insumos utilizados durante a produção.

Essas informações sobre o manejo da propriedade poderá indicar o grau de qualidade da pastagem,
forrageira e insumos utilizados, capacidade de suporte dessa pastagem, entre outras informações
importantes para a contabilização das emissões de GEE. Também poderá subsidiar condições
diferenciadas para contratação de crédito junto aos agentes financeiros, bem como dar suporte ao
pagamento de prêmio aos animais que atingirem os critérios de produtividade e conformidade, caso um
programa de relato de emissões para o subsetor seja efetivamente implantado.

Atualmente no País existem

poucas empresas atuando nesse mercado. No site do MAPA

(http://www.agricultura.gov.br/animal/rastreabilidade/sisbov) pode-se encontrar uma lista de empresas
atuantes no mercado de rastreamento animal hoje no País, principalmente empresas fabricantes de
equipamentos para identificação animal e relação de certificadoras cadastradas junto ao SISBOV 179.

A Embrapa Pecuária Sudeste também desenvolveu um sistema de rastreabilidade e identificação animal, o
TAG Ativo. O método começa com a identificação do animal assim que ele nasce, por meio do brinco
eletrônico fixado na orelha do bezerro. Esse método permite que o fiscal conheça todos os dados do
transporte, como quantidade de animais, identificação de cada um, peso, idade, origem, destino, hora e
data de embarque, além de informações do veículo. Um sinal de radiofrequência ativa o brinco, que
transmite o número do animal para um leitor portátil com memória para armazenar milhares de informações.
O dispositivo eletrônico substitui os documentos em papel exigidos no transporte de gado, como atestados

178

Norma ISO 8402: Rastreabilidade é a capacidade de traçar o histórico, a aplicação ou a localização de um item por

meio de informações previamente registradas. A rastreabilidade é parte da qualidade total e é a base de todos os
programas de certificação, sendo o produtor o primeiro envolvido e o que demanda a adequada identificação dos
animais, fazendo com que toda a cadeia da carne mantenha documentação que comprove a sua aplicação.
179

Sistema Brasileiro de Identificação e Certificação de Origem Bovina e Bubalina.
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de vacina. É um método de baixo custo, que automatiza o processo de fiscalização nos postos de controles
da sanidade animal, mesmo em regiões afastadas e sem infraestrutura.

5.2.4

Potencial de redução

Apesar de ser um grande emissor de GEE, o setor agropecuário apresenta potencial de redução em vários
subsetores e processos. No setor pecuário por exemplo, os sistemas e manejo de pastagens apresentam
grande potencial de redução e sequestro de emissões.

No estudo realizado por Barioni et al. (2010) em que simularam a nova distribuição de sistemas produtivos
para a pecuária, observaram nas projeções um aumento de produtividade de 47,22 kg e-carcaça ha-1 em
2008 para 63,51 e 95,42 kg e-carcaça ha-1 em 2030, respectivamente para os Cenários de Referência
(volumes adicionais de terras necessárias para a expansão da agricultura e da pecuária) e Baixo Carbono
(volumes adicionais de terras necessárias para medidas de mitigação), permitindo redução de 69,24
milhões de ha na área de pastagem, conforme a Figura 39 e Figura 40.

Figura 39 – Projeção da produtividade do rebanho bovino brasileiro entre 2009
e 2030 para cenários de referência e de baixo carbono
Fonte: Barioni et al. (2010)
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Figura 40 – Projeção da área de pastagens no Brasil nos anos 2009 a 2030
(Cenários Baixo Carbono)
Fonte: Barioni et al. (2010)

As ações tecnológicas que podem reduzir as emissões de GEE no setor pecuário e potencializar sua
competitividade diante as exigências de mercado relativas a competição com a agricultura, a valorização da
terra, a desvalorização do boi gordo 180 e o aumento dos custos de produção, bem como para alavancar o
aumento da eficiência na pecuária serão analisadas a seguir.

5.2.4.1

Estoque de carbono e recuperação de pastagens

A conversão de ecossistemas naturais em sistemas agrícolas envolve uma série de atividades que afetam
as taxas de adição e decomposição da matéria orgânica do solo (MO) (ZINN, LAL, & RESCK, 2005).
Estudos indicam que a derrubada e a queima de vegetação nativa, seguida do cultivo do solo no processo
de conversão do Bioma natural em agrossistema resulta em redução dos estoques de Carbono (C) do solo
e aumento da emissão de GEE para a atmosfera (SMITH, et al., 2008). Por outro lado, Rangel e Silva
(2007) constataram que áreas de Cerrado com Brachiaria decumbens apresentaram um estoque de
carbono, com exceção da profundidade de 0-10cm, semelhante ao sistema de mata nativa. Esses
resultados podem ser atribuídos ao sistema radicular mais desenvolvido e bem distribuído das gramíneas
sob pastagem bem manejadas ou sob sistemas ILPF, o que favorece a elevada deposição de C ao solo na
forma de raízes; a produção elevada de biomassa em pastagem tropical; e o teor de argila dos solos do
Cerrado contribui na conservação da MO.
180

Boi gordo é o bovino macho com no mínimo 16 arrobas líquidas de carcaça e idade máxima de 42 meses (Fonte:

http://www.bmf.com.br/bmfbovespa/pages/contratos1/Agropecuarios/pdf/Metodologia-Boi-BMFBOVESPA-01-082011.pdf.
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De modo geral, na região do Cerrado, as áreas com pastagens conduzidas com boas práticas de manejo
apresentam estoques de matéria orgânica, os quais são, na maioria dos casos, superiores ao observado no
solo sob a vegetação nativa (ROSCOE, BODDEY, & SALTON, 2006). Esses resultados demonstraram a
fundamental importância de melhorar as práticas atuais da pecuária, principalmente por meio da
implantação de práticas de recuperação e manejo de pastagens, uma vez que dessa maneira mais MO é
adicionada ao solo.

A recuperação da pastagem proporciona ao sistema um maior estoque de carbono quando comparado a
um pasto degradado, uma vez que o sistema radicular das forrageiras, naquela condição, é mais
abundante, e o acúmulo de matéria orgânica no solo diminui as perdas de CO 2 para a atmosfera, conforme
ilustrado na Figura 41.

Figura 41 – Esquema representativo de degradação de pastagem
Fonte: Embrapa Agrobiologia (2013)

A degradação de pastagens é o processo progressivo de perda de vigor, de produtividade e de capacidade
de recuperação natural das pastagens para sustentar os níveis de produção e qualidade exigida pelos
animais, assim como para superar os efeitos nocivos de pragas, doenças e invasoras. Esse processo é
resultado de manejo inadequado, culminando com a deterioração dos recursos naturais. Com o avanço do
processo de degradação, verifica-se perda de cobertura vegetal e a redução no teor de matéria orgânica do
solo, o que causa a emissão de CO2 para atmosfera (Tabela 26). Com a recuperação das pastagens,
inverte-se o processo e o solo passa a acumular carbono.
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Tabela 26 – Emissões anuais de CO2eq por GPV (ganho de peso vivo) até abate em 4 cenários de manejo
Emissão de CO2 eq /kg GPV
Sistema de Pastagem

Ganho de

Emissão

Emissão

Emissão

Emissão

peso

de CH4

de N2O

de CO2

total GEE

...............................(g)...........................

(g/cabeça/

(kg)

dia)
1 - Degradada – Brachiaria
decumbens
2 - Bom manejo sem N – B.
decumbens
3 - Consórcio – B. decumbens e
Stylosanthes guianensis
4 - Com 150kg N – Panicum
maximum

137

26.880

4.086

1.355

32,3

191

13.714

2.675

847

17,2

364

7.226

1.921

684

9,8

904

2.036

470

698

3,2

Fonte: Embrapa Agrobiologia (2013)

Na Tabela 26 é possível verificar que, com a recuperação da pastagem, reduz-se em pelo menos 60% a
emissão de CO2 eq no sistema de produção.

A estratégia proposta para recuperação e manutenção da produtividade das pastagens contribui para
mitigar a emissão dos GEE, resultando em aumento significativo na produção de biomassa. Isto, por sua
vez, permite um aumento da capacidade de suporte181 dessas pastagens, dos atuais 0,4 para 1 ou mais
unidade animal por hectare (UA/ha) 182, reduzindo a pressão pela conversão de novas áreas em pastagens.
Além disso, a reposição de nutrientes na pastagem assegura uma dieta de melhor qualidade para o gado,
reduzindo o tempo de abate e, consequentemente, a emissão de gás metano (CH 4) por meio de
fermentação entérica (KURIHARA, MAGNER, HUNTER, & McCRABB, 1999).

A resposta do aumento do estoque de carbono numa pastagem é lenta. Considerando que num intervalo de
dez anos seria possível atingir o valor médio da diferença entre o estoque de carbono em pastos
degradados e o estoque de carbono em pastos bem manejados de, aproximadamente, 6 toneladas de
carbono por hectare, é possível evitar as emissões em aproximadamente 324 milhões de tCO 2 equivalente
caso fossem recuperados 15 milhões de hectares de pastagem degradada. Esse cálculo do potencial de
mitigação segue abaixo:

181

Capacidade de suporte: função da disponibilidade de nutrientes da forragem, (MS, ou matéria seca) no pasto e do

consumo de MS pelos animais.
182

Unidade Animal (UA) / ha: medida usada para padronizar o peso dos animais de um rebanho e que corresponde a

um animal de 450 kg em 1 hectare.
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15 milhões de ha x 6 toneladas de carbono por ha x 3,6 (fator de conversão) = 324 milhões de
toneladas de CO2 eq.

É importante salientar que existem no Brasil em torno de 60 a 100 milhões de hectares de pastos
degradados. Assim, o potencial de mitigação é quatro vezes maior do que o possível financiamento para tal
atividade proposto no Plano ABC183, onde é contemplada a recuperação de apenas 15 milhões de hectares
degradados até o ano de 2020.

Esse é um cálculo de ordem global. O estoque médio a ser alcançado pode aumentar ou diminuir
dependendo do bioma onde se encontra o pasto.

5.2.4.2

Integração lavoura pecuária (ILP) e Integração lavoura pecuária floresta (ILPF)

Os sistemas de Integração Lavoura-Pecuária (ILP), Integração Lavoura - Pecuária-FlorestaL (ILPF) e os
sistemas Agroflorestais (SAFs) são estratégias de produção sustentáveis que integram na mesma área
atividades agrícolas, pecuárias e florestais, em cultivo consorciado, em sucessão ou rotacionados. Buscam
efeitos sinérgicos entre os componentes do agroecossistema.

O alto teor de matéria orgânica (MO) na superfície do solo é um dos principais benefícios do sistema
integrado, uma vez que isso melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Por outro lado, a
adoção de um sistema de monocultura por alguns anos ocasiona ao sistema a perda de MO constante e,
consequentemente, compromete a qualidade do solo. Nesse sentido, Sousa et al. (1997) estudaram os
teores de MO em diferentes sistemas de cultivo – monocultura, integração lavoura-pecuária, pastagem – e
observaram níveis inferiores no sistema de monocultura (Figura 42).

183

O Plano ABC será detalhado no item 5.2.5.1 desse relatório.
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Figura 42 – Dinâmica da matéria orgânica do solo na camada de
0-20 cm em dois sistemas de cultivo em experimento de longa
duração.
Fonte: Souza et al. (1997).

A adoção de sistemas de ILP (sistema lavoura pecuária) promove fixação de carbono no solo pelo grande
aporte de resíduos vegetais que produz. Por exemplo, a adoção da ILP em 4 milhões de hectares
corresponde a uma redução de emissões de 18 milhões a 28 milhões de t CO2eq ou mais. Nesse caso,
haveria adicionalmente o benefício do poupa-terra, ou seja, considerando a taxa de lotação de 0,4 UA ha -1
nos pastos degradados e elevando-se essa taxa para 1 UA ha-1, a diferença será de 0,6 UA ha-1. Nesse
caso, se fossem recuperados 19 milhões de ha de pastos, aplicando o sistema ILP, teríamos 11,4 milhões
de novas UA no sistema, ou equivalente a 15,2 milhões de cabeças de gado. Se for mantida a mesma
capacidade de suporte nos pastos degradados, para atingir 11,4 milhões de novas UA seria necessário
desmatar mais 28,5 milhões de hectares. Esse número equivale a 71 vezes a atual taxa de desmatamento
anual da Amazônia.

Os sistemas integrados mais complexos, como ILP, ILPF e SAFs, podem gerar valores de redução de
emissão ainda maiores devido à fixação adicional de carbono na biomassa florestal e no solo (Tabela 27). A
resposta do aumento do estoque de carbono no solo é lenta. Considerando que num intervalo de dez anos
seria possível atingir o valor médio da diferença entre o estoque de carbono em pastos degradados e o
estoque de carbono em pastos bem manejados de, aproximadamente, 10 toneladas de carbono por
hectare, é possível evitar as emissões em aproximadamente 144 milhões de tCO 2 equivalente caso fossem
recuperados 4 milhões de hectares de pastagem degradada com a implantação do sistema ILP. Esse
cálculo do potencial de mitigação segue abaixo:
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4 milhões de ha x 10 toneladas de carbono por ha x 3,6 (fator de conversão) = 144 milhões de
toneladas de CO2 eq.
Tabela 27 – Estoques de Carbono (t/ha) no solo em diferentes sistemas agrícolas nas regiões Sul, Sudeste e
Centro-Oeste na camada 0-30 cm
Região

Veg. Nativa

Pasto degradado

ILP

ILPF

C (t/ha)
Sul

59

22

50

69

Sudeste

68

49

59

95

Centro-Oeste

48

42

54

44

Fonte: Assad (2014)

5.2.4.3

Melhoramento genético e abate precoce

Para o País aumentar a produção, manter os mercados ou conquistar novos, inclusive de melhor
remuneração, e ao mesmo tempo diminuir as suas emissões de GEE pela fermentação entérica, é
necessário que o setor pecuário tenha bom desempenho e seja eficiente, principalmente no que diz respeito
a digestibilidade da dieta, para disponibilizar produtos de qualidade a preços acessíveis (ALENCAR &
BARBOSA, 2010). Nesse contexto, melhorias do potencial genético dos animais e sua adequação ao
ambiente e ao manejo são pontos importantes para se alcançar maior eficiência dos sistemas e,
consequentemente, diminuir as suas emissões, acarretando no seu abatimento precoce.

Dentre as estratégias viáveis para a mitigação das emissões de CH 4 em bovinos de corte destaca-se o uso
de alimentos concentrados suplementares, que, além de elevarem a produção de propionato, com impacto
direto sobre a emissão de CH4, possibilitam o abate precoce dos animais, o que reduz as emissões totais de
CH4, durante a vida do animal, e por kg de carne produzida, segundo Fontes et al. (2011).

A antecipação da entrada em reprodução e redução na idade de abate dos animais ocasiona a redução de
emissões de GEEs relacionadas com emissões entéricas e de excretas dos animais conforme detalhado no
Quadro 21, referente ao trabalho realizado pela Embrapa Gado de Corte.
Quadro 21 – Mitigação das emissões de GEE na pecuária pelo abatimento precoce (EMBRAPA, 2012)
Tomando como exemplo o abatimento precoce de 320 mil animais, sendo que destes, 28% foram abatidos antes dos 18
meses de idade, 45% entre 18 e 24 meses e 27% entre 24 e 36 meses. Segundo dados da comunicação inicial do
Inventário Nacional de Emissões Antrópicas por Fontes e Remoções por Sumidouros de Gases de Efeito Estufa Não
Controlados pelo Protocolo de Montreal para o ano base de 2000, realizado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia
(BRASIL, 2009), estima-se que um bovino adulto seja responsável pela emissão de aproximadamente 1,5 tonelada de
CO2 equivalente por ano. Quanto menos tempo o animal permanecer no sistema de produção para produzir a mesma
quantidade de carne, menores serão as emissões por unidade de carne produzida por hectare e por ano.
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Considerando-se valores conservadores para a idade de abate do rebanho no Brasil de 42 meses, apenas em 2010, o
abate precoce desses 320 mil animais evitou a emissão de mais de 655 mil toneladas de CO 2 equivalente,
simplesmente por evitar-se a permanência desnecessária desses animais nas pastagens por mais um ano.

Contabilizando-se as emissões relacionadas com o aumento do uso de insumos externos em sistemas intensivos e
semi-intensivos, essas emissões adicionais ficam, no máximo, em torno de 0,5 tonelada de CO 2 equivalente por animal
e por ano. Considerando-se que esses animais abatidos mais cedo em sistemas mais intensivos iriam emitir 1,5
tonelada de CO2 equivalente a cada ano que permanecessem a mais nas pastagens, em uma estimativa simplificada,
restaria um saldo positivo de 1,0 tonelada de CO2 equivalente por animal por ano.

Portanto, se fosse promovida a intensificação da fase de terminação, mesmo que com apenas suplementação de grãos
sobre pastagens melhoradas, reduzindo-se em um ano a idade de abate de cerca de 10% dos animais abatidos no
Brasil anualmente (mais de três milhões de animais), consequentemente a emissão de um volume de aproximadamente
3 milhões de toneladas de CO2 equivalente seria evitada, além da ocorrência de um expressivo aumento na produção
de carne na mesma área.

Atualmente, existe o Programa de melhoramento genético do MAPA, por meio de regulamentação,
articulação com elos das cadeias produtivas, capacitação e disponibilização de recursos financeiros.
Existem 18 projetos capacitados para emissão do Certificado Especial de Identificação e Produção- CEIP,
que visa avaliação genética de bovinos de corte para obtenção de animais superiores dentro de grupo de
animais submetidos a seleção. A principal meta deste programa é aumentar a produtividade da pecuária por
meio da introdução de genética superior e de tecnologias que visem a mitigação dos impactos ambientais, a
melhoria da gestão na propriedade rural e da qualidade e segurança dos produtos e, consequentemente,
promover o aumento da rentabilidade e da equidade ao longo das cadeias produtivas (MAPA, 2013b).
Quadro 22 – Melhoramento genético da forragem e diminuição das emissões de GEE
Além da questão das emissões de CO2 provenientes de áreas degradação de pastagens no Brasil, devido ao baixo
estoque de carbono no solo, a qualidade da forragem está diretamente ligada à emissão de gás metano (CH 4), cuja
fermentação entérica dos rebanhos é uma das suas principais fontes. Tanto o manejo adequado, como o melhoramento
genético de forrageiras reduzem a emissão de CH4. Os resultados obtidos por Lovett et al. (2003) demonstraram uma
redução de 9% na produção de metano in vitro na forrageira azevém perene com maior teor de carboidratos solúveis
(33g/kg).
A emissão de CH4 por bovinos em pastagem corretamente manejada (com adubação correta) também promove a
diminuição das emissões. Segundo quantificação realizada por Primavesi et al. (2004), em condições brasileiras, a
emissão de CH4 por matéria-seca digestiva ingerida foi de 45 a 58 g/kg em novilhas ingerindo pasto adubado e 58 a 62
g/kg em novilhas em pastagem sem adubação e sem manejo adequado.

5.2.4.4

Implantação de Boas Práticas Agropecuárias (BPA) para bovinocultura de corte
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As BPA referem-se a um conjunto de normas e procedimentos (pacote tecnológico e de gestão) a serem
observados pelos produtores rurais, que além de tornar os sistemas de produção mais rentáveis e
competitivos, asseguram também oferta de alimentos mais seguros, oriundos de sistemas de produção mais
sustentáveis. Foi publicado pela EMBRAPA em 2007 e, desde então, vem sendo revisado pelos diversos
atores envolvidos na cadeia pecuária. Nesse caso, a meta é que o pecuarista siga os pontos de controle do
BPA no que diz respeito à gestão da propriedade, dos recursos humanos e ambiental, função social do
imóvel rural, instalações rurais, manejo pré-abate, bem estar animal, manejo das pastagens, suplementação
alimentar, identificação animal e rastreamento, controle sanitário e manejo reprodutivo. Várias dessas
práticas interferem na emissão de GEE em um sistema produtivo de gado de corte, principalmente as
práticas relacionadas a manejo de pastagens e suplementação alimentar.

5.2.5

Iniciativas existentes no Brasil

A seguir serão elencadas diversas iniciativas já existentes no País que poderão auxiliar no desenho de um
programa de relato de emissões para o subsetor pecuário, conforme os diferentes modelos de MRV já
descritos no Capítulo 2. As iniciativas existentes podem incidir no animal, na propriedade ou em ambos.

5.2.5.1

Plano ABC

Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma
Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura (Plano ABC). Este Plano é uma importante parte do
compromisso de reduzir as emissões de GEE, assumido pelo Brasil na 15ª Conferência das Partes –
COP15 ocorrida em Copenhague, no ano de 2009. A meta para o setor agropecuário é de reduzir de 133,9
a 162,9 milhões Mg CO2 eq pela adoção de diversas técnicas agropecuárias mitigadoras de GEE conforme
Tabela 28.
Tabela 28 – Processo tecnológico, compromisso nacional relativo (aumento da área de adoção ou uso) e
potencial de mitigação de GEE (milhões de Mg CO2 eq)
Processo tecnológico

Compromisso

Potencial de mitigação

(Aumento de área/uso)

(Milhões Mg CO2 eq)

Recuperação de pastagem

15 milhões de ha

83 a 104

ILPF/ILP

4 milhões de ha

18 a 22

Sistema Plantio Direto

8 milhões de ha

16 a 20

Fixação Biológica de Nitrogênio

5,5 milhões de ha

10

Florestas Plantadas

2 milhões de ha

-

Tratamento de dejetos

4,4 milhões de

Total

m3

6,9
133,9 a 162,9

Fonte: MAPA (2013c)
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A fim de garantir, contabilizar e comprovar o atingimento das metas assumidas no Plano ABC, é importante
a comprovação dos resultados obtidos ao final do período de compromisso. Para tanto, o Plano ABC
apresenta as estratégias de monitoramento de forma a assegurar a integridade das reduções e a
possibilidade de uma futura verificação internacional (MAPA, 2013c). Nesse sentido, a metodologia para se
proceder ao MRV dos resultados das ações de mitigação nacionalmente apropriadas (NAMAs) para a
recuperação de pastagens e ILP/ILPF são descritas a seguir.

Importante ressaltar que, inicialmente, o Plano ABC estimou que as ações de monitoramento das reduções
das emissões deveriam ser iniciadas a partir de 2013, o que não ocorreu até o momento, prejudicando o
monitoramento das emissões evitadas pelo uso das técnicas do Plano ABC. Atualmente, o Plano ABC vem
sendo monitorado apenas pelas informações do desembolso do Programa ABC 184.

 Laboratório do Sistema Virtual Multi-institucional de Mudanças Climáticas e Agricultura:
órgão responsável pela sistemática de MRV e pela realização de avaliações periódicas de
progresso em relação aos compromissos, instituído mediante parceria entre Embrapa e integrantes
da Rede Clima, envolvendo instituições públicas de pesquisa e ensino. Órgão já criado, mas até o
momento não está em funcionamento.
 Cenários: explicitação do cenário de referência (linha de base, T zero, que permite comparar o que
foi previsto no projeto com o que está sendo realizado) para o período compromissado, ou seja, de
2005 até 2020; as medições do T zero para recuperação de pastagens e ILPF foram efetuadas no
período de 2010 a 2012;
 Identificação de áreas prioritárias: é imprescindível a identificação das áreas prioritárias para a
aplicação dos recursos destinados à recuperação de pastagens degradadas e implantação do
sistema ILPF no país.
 Monitoramento: da redução de emissões de GEE em áreas sob recuperação de pastagens
degradadas e implantação do sistema ILPF será feito com base em imagens de satélite
complementadas por levantamento e determinação do estoque de carbono nos solos em regiões
prestabelecidas, a partir das quais será estimada a capacidade de suporte de pastagens. Para
complementar o processo de monitoramento de recuperação de pastagens degradadas e ILPF
também serão determinadas as Produtividades Primárias Líquidas (NPP - Net Primary
Production185) em cada ponto de coleta, a partir do EVI (Enhanced Vegetation Index186) obtido por

184

O Programa ABC será detalhado no item 5.2.6.2 desse relatório.

185

NPP Net Primary Production - A produtividade primária líquida é definida como a diferença entre a fotossíntese e a

respiração da vegetação natural ou cultivada, por unidade de tempo e espaço.
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meio das séries temporais do sensor MODIS disponibilizado pelo Laboratório de Agricultura e
Floresta

do

INPE.

As

imagens

do

sensor

MODIS

estão

disponíveis

no

www.dsr.inpe.br/laf/series.html (Figura 43). Para o período T0 a estimativa da NPP está disponível.
Esses índices de vegetação, associados ao sistema de informação geográfica, possibilitam ações
de monitoramento ambiental, pois existe uma relação entre esses índices e a NPP, que por sua vez,
tem forte relação com o estoque de carbono nos solos. Essas relações estão sendo aferidas para
posterior utilização no monitoramento de emissões em pastagens.

Figura 43 – Imagens da série temporal do sensor MODIS disponibilizado pelo Laboratório de
Agricultura e Floresta do INPE

Esta curva representa a mudança de uso do solo em 2004, quando o produtor migrou de cultura anual
(picos maiores) para pastagem (linhas curvas a partir de 2004).

186

O índice de vegetação melhorado (EVI) é um índice "otimizado" concebido para melhorar o sinal de vegetação com maior

sensibilidade em regiões de alta produção de biomassa e para monitoramento de vegetação através de uma dissociação do sinal de
fundo do dossel e uma correção da influência da atmosfera.
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 Contabilização: a partir das imagens de satélite será estimada a redução de emissões decorrente
de uma menor área de pastagens degradadas. Assim que disponíveis, as imagens deverão ser
recebidas e processadas no Sistema Multi-institucional de Mudanças Climáticas e Agricultura. O
mesmo processo vale para a coleta, o levantamento e a análise da variação temporal do estoque de
carbono no solo.
 Incidência: propriedade

5.2.5.2

SISBOV - Sistema Brasileiro de Identificação e Certificação de Origem Bovina e Bubalina

Criado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) em 2002, é o conjunto de ações,
medidas e procedimentos adotados para caracterizar a origem, o estado sanitário, a produção e a
produtividade da pecuária nacional e a segurança dos alimentos provenientes dessa exploração econômica,
com o objetivo de identificar, registrar e monitorar, individualmente, todos os bovinos e bubalinos nascidos
no Brasil ou importados. Os procedimentos adotados nesse sentido devem ser previamente aprovados pelo
MAPA. No site do MAPA tem-se a relação das certificadoras, fábricas de elementos de identificação
cadastradas no SISBOV, bem como a lista de propriedades aptas.

 Incidência: animal.

5.2.5.3

GHG Protocol agrícola

É uma ferramenta específica para o Brasil e de fácil uso pelos produtores rurais para estimativa de
emissões de GEE no setor agropecuário do Brasil, auxiliando atores chaves no País (iniciativa pública e
privada) a implementar uma gestão de GEE agrícolas de forma mais efetiva. Essa ferramenta auxilia na
elaboração de inventários coorporativos agrícolas 187.

Os seus objetivos específicos são: (a) estabelecer recursos reconhecidos nacionalmente para a
mensuração e gestão de emissões agrícolas no nível corporativo/unidade rural; (b) capacitar empresas e
produtores brasileiros para o uso destes recursos e no desenvolvimento de estratégias para a redução de
emissões na agropecuária; (c) integrar metodologias robustas de mensuração de GEE agrícolas a
programas nacionais de mensuração e reporte de GEE.
 Incidência: propriedade

187

Essa ferramenta foi lançada em Maio de 2014.
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5.2.5.4

Programa Novilho Precoce

O Programa de Apoio a Criação de Gado para o Abate Precoce (Novilho Precoce), ligado à Secretaria de
Estado da Produção e Turismo (Seprotur) do Mato Grosso do Sul, foi criado com o intuito de estimular os
pecuaristas do MS à criação e ao desenvolvimento de animais que possam ser abatidos precocemente 188,
bem como atender a demanda por carne bovina de qualidade, com identificação de origem para os
mercados nacionais e internacionais. Nesse processo, a Associação Sul Matogrossense de Produtores de
Novilho Precoce foi incluída para compor a Câmara Setorial Consultiva do Programa189. A classificação e
tipificação da carcaça é feita por médicos veterinários da Delegacia Federal da Agricultura (DFA) ou outros
vinculados à SEPROTUR, previamente capacitados e autorizados pelo Departamento de Produtos de
Origem Animal (DIPOA) do MAPA.

O abate precoce também promove diminuição das emissões do subsetor, uma vez que, para se abater
precocemente o animal necessita de uma dieta de qualidade, que por sua vez emite menos GEE devido ao
aumento da eficiência digestiva; além do que diminui o período do animal a pasto. O Programa visa
beneficiar os produtores que seguem critérios técnicos referentes, principalmente à idade, peso,
rastreabilidade e acabamento; e critérios administrativos como: padronização do produto, garantia de
origem e confirmação de abate.

 Incidência: animal.

5.2.5.5

Plataforma de Gestão Agropecuária (PGA)

A Plataforma de Gestão Agropecuária (PGA) é um banco de dados com informações sobre a criação e o
transporte de animais em todos os estados brasileiros. A plataforma é resultado de uma parceria firmada
entre o MAPA e a CNA com dados do Sistema de Identificação e Certificação de Bovinos e Bubalinos
(Sisbov), relacionado à rastreabilidade dos animais, da Guia de Trânsito Animal Eletrônica (e-GTA) e do
Sistema de Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal (Sigsif). A PGA recebe as informações
dos estados sobre seus rebanhos e a movimentação deles. A ideia é que estabelecimentos rurais e
frigoríficos tenham contas para acessar o sistema e alimentar o banco de dados. A plataforma será
gerenciada pelo Ministério da Agricultura. Os órgãos de fiscalização também poderão usar o sistema para
verificar a autenticidade de documentos dentro da cadeia produtiva 190.
 Incidência: animal.

188

Artigo 1º do decreto N.8.421 de 28 de dezembro de 1995

189

Resolução SEPRODES n. 353 de 28 de janeiro de 1999

190

http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Aniamal/MercadoInterno/transito/Manual_de_integracao_ws-pga.pdf
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5.2.5.6

Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI - POA)

O SISBI-POA, criado em 2006, tem por objetivo principal harmonizar os serviços de inspeção, e está
preparado para receber a adesão dos Serviços de Inspeção de Produtos de Origem Animal dos estados e
dos municípios. Os recursos financeiros previstos em orçamento, serão disponibilizados mediante
convênios com os Estados para o trabalho de fiscalização de seus estabelecimentos e de apoio aos
serviços municipais. Programas de sensibilização e capacitação também serão disponibilizados visando
difundir o conhecimento sobre o Sistema Brasileiro de Inspeção (MAPA, 2013b).
 Incidência: animal.

5.2.5.7

Produção Integrada Agropecuária – PI Brasil

É um sistema de produção baseado nas boas práticas agropecuárias e é disponibilizado como um
instrumento de apoio aos produtores para que possam atender mercados cada vez mais exigentes. A PI
Brasil prevê um processo de certificação voluntária, no qual o produtor interessado tem um conjunto de
normas técnicas específicas (NTE) para seguir, as quais são auditadas nas propriedades rurais por
certificadoras acreditadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)191. Esses
produtos certificados têm a garantia de que foram produzidos de acordo com práticas sustentáveis,
garantindo menor impacto ambiental do que os produtos convencionais, como por exemplo, para
comercializar sua produção com o selo “Brasil Certificado – Agricultura de Qualidade”, o produtor rural deve
comprovar que todos os produtos estão dentro dos limites permitidos de resíduos de agrotóxicos, por meio
do envio de amostras para análise em laboratórios credenciados pelo MAPA ou Inmetro (MAPA, 2013b).
 Incidência: propriedade.

5.2.5.8

Sistema Brasileiro de Classificação de Carcaças de Bovinos (SBCCB)

Criado pela Instrução Normativa nº 9 de 4 de maio de 2004 pelo MAPA e instituído em todo o território
nacional, o Sistema Brasileiro de Classificação de Carcaças de Bovinos, implantado nos estabelecimentos
de abate sob Serviço de Inspeção Federal, tendo como base as características indicativas de qualidade sexo e maturidade do animal, peso e acabamento da carcaça – conforme descritas no Sistema Nacional de
Tipificação de Carcaças Bovinas, para fins de tipificação de carcaças, de que trata a Portaria nº 612 de
05/10/89. O SBCCB foi elaborado com a finalidade de produção de animais jovens com acabamento para
abate, resultando em aumento da produtividade brasileira. São selecionadas carcaças tipo B (Jovem;

191

Os produtos certificados pela PI Brasil podem fazer uso do selo “Brasil Certificado – Agricultura de Qualidade”.

211

macho, castrado ou fêmea; com dente de leite a 4 dentes; peso 210 kg macho e castrado e 180 kg fêmea;
com gordura escassa, mediana e uniforme) para exportação dentro da cota Hilton 192 e para o Programa
Novilho Precoce.
 Incidência: animal.
5.2.5.9

Cadastros existentes no País

Os principais cadastros existentes no País no que tange à propriedade rural são (Tabela 29):
Tabela 29 – Principais Sistemas de Cadastro de Imóveis Rurais no Brasil
Sistemas de Cadastro de Imóveis Rurais
Sistema Nacional de Cadastro
Tipo de Cadastro

Cadastro de Imóveis Rurais

Cadastro Ambiental Rural

Rural (SNCR)

(Cafir)

(CAR)

Cadastro Nacional de Imóveis
Rurais (CNIR)

Órgão administrador

Secretaria da Receita

Instituto Florestal Brasileiro,

INCRA/MDA e Secretaria da

Federal/MF

Ibama/MMA

Receita Federal/MF

I - referentes ao imóvel rural

Informações contidas

como Nirf; nome; área total;

I - número de registro do

endereço de localização;

imóvel no CAR; município;

situação cadastral; e

Unidade da Federação;

número do imóvel rural no

área do imóvel; área de

Sistema Nacional de

remanescentes de

Cadastro Rural (SNCR) do

vegetação nativa; área de

Instituto Nacional de

Reserva Legal; áreas de

Colonização e Reforma

Preservação Permanente;

Agrária (Incra), caso conste

áreas de uso consolidado;

esta informação no Cafir;

áreas de uso restrito; áreas

II - referentes ao titular

de servidão administrativa;

como nome e CPF ou

áreas de compensação;

CNPJ; telefone; endereço;

identificação do proprietário

nome e CPF do

ou possuidor do imóvel

inventariante, quando

rural; comprovação da

aplicável; nome e CPF do

propriedade ou posse rural;

representante legal, quando

planta georreferenciada da

aplicável; e nome, CPF ou

área do imóvel.

Integrarão o CNIR as bases
próprias de informações
produzidas e gerenciadas
pelas instituições
participantes, constituídas por
dados específicos de seus
interesses, que poderão por
elas ser compartilhados,
respeitadas as normas
regulamentadoras de cada
entidade

CNPJ e participação

192

A cota Hilton se refere a uma quantidade de cortes especiais de carne que é vendida anualmente no mercado

internacional por preços mais altos do que a carne em geral. A cota é fixa e somente países credenciados têm acesso a
ela. A cota do Brasil é de 10 mil toneladas de carne por ano.
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percentual dos condôminos,
no caso de condomínio ou
composse.
Fiscalização/análise

Secretaria da Receita

dos dados

Federal

Órgão municipal, distrital ou
estadual competente e
SISCAR

INCRA e Secretaria da
Receita Federal

Sempre que houver
Deve-se alterar os dados no
Periodicidade de
atualização

Cafir quando houver

notificação dos órgãos

Quando houver alteração em

competentes ou quando

relação a área, titularidade,

houver alteração de

em casos de preservação,

natureza dominial ou

conservação e proteção de

possessória, mediante

recursos naturais na

autorização do órgão

propriedade.

alterações físicas e jurídicas
na propriedade.

competente.
Todos os imóveis rurais que

Todos os imóveis rurais,
Quem deve se

inclusive os que gozam de

Todos os imóveis rurais

cadastrar

imunidade ou isenção do

devem ser cadastrados

ITR

Instrução Normativa SRF
Legislação

272, de 30 de dezembro de
2002

sejam ou possam ser
destinados a exploração
agrícola, pecuária, extrativista
vegetal ou agroindustrial

Decreto nº 7.830, de 17 de
outubro de 2012 e Instrução

Lei n° 5868, de dezembro de

normativa n° 2/MMA, de

1972

06/05/2014

A inscrição da propriedade rural no Cafir é obrigatória, mesmo para aqueles imóveis que são isentos de
ITR. Uma vez cadastrado no Cafir o imóvel rural recebe um Número do Imóvel na Receita Federal (Nirf). O
cadastro da propriedade no Cafir é feita por meio da apresentação do Documento de Informação e
Atualização Cadastral do ITR - Diac via aplicativo no site da receita federal pela Declaração do Imposto
sobre a propriedade Territorial Rural - DITR (RFB, 2014).As informações contidas no Diac, são informações
cadastrais do imóvel rural e do seu titular, integram o Cadastro de Imóveis Rurais (Cafir), sistema gerido
pela Receita Federal do Brasil - RFB com o apoio do INCRA. A Secretaria da Receita Federal - SRF é
responsável por atualizar esse cadastro. O Documento de Informação e Apuração do ITR -Diat por sua vez,
deve apresentar as informações necessárias ao cálculo do ITR e apurar o valor do imposto correspondente
a cada imóvel rural. A Receita Feral, durante a revisão do DITR, pode exigir da contribuinte apresentação
de comprovantes que corroborem as informações prestadas no Diac e no Diat (RFB, 2002).

O Cadastro Ambiental Rural - CAR também é um cadastro obrigatório a todos os imóveis rurais. Os
proprietários rurais devem se adequar à medida que permite que que o cadastro seja feito por sistemas
estaduais (MMA, 2014). Uma vez que o CAR já agrega as informações referentes as áreas de conservação
da propriedade rural, há uma sobreposição ao cadastro do Ibama, o Ato Declaratório Ambiental - ADA, que

213

deve ser entregue a SRF a fim de isentar essas áreas da cobrança do ITR. O ADA é um documento onde o
proprietário do imóvel rural apresenta informações pessoais e discrimina as áreas de conservação e
preservação existentes na sua propriedade. A apresentação do ADA no sistema virtual do Ibama, ADAWeb,
é obrigatória a todos aqueles proprietários que lançam no Declaração de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural-DIRT, áreas de conservação que são cabíveis de isenção do ITR. O ADA protocolizado pelo
Ibama é necessário portanto para a isenção do ITR, concedida pela Secretaria da Receita Federal (IBAMA ,
2014).

O SNCR é uma ferramenta que visa colaborar com a gestão da estrutura fundiária do país, já por meio das
informações nele contidas é possível classificar os imóveis rurais e identificar aqueles passíveis de
desapropriação e fiscalização. O sistema funciona via uma plataforma on-line que apresenta, além de
outras funções, um visualizador de informações georreferenciadas e da planta do imóvel, e integração com
outros sistemas do Incra e conveniados (SERPRO, 2014).

Os principais cadastros existentes no País no que tange à identificação animal são (Tabela 30):
Tabela 30 – Principais Sistemas de Cadastro de identificação animal no Brasil
Sistemas de Cadastro Animal
Sistema Brasileiro de
Identificação e
Tipo de Cadastro

Certificação de
Origem Bovina e
Bubalina (Sisbov)

Sistema Brasileiro de
Classificação de
Carcaças de Bovinos
(SBCCB)

MAPA – Secretaria
Órgão
administrador

de Defesa
Agropecuária (SDA),
CNA – Confederação
da Agricultura e

Sistema de
Informações

Plataforma de Gestão

Gerenciais do

Agropecuária (PGA)

Serviço de Inspeção
Federal (SIGSIF)
MAPA –

MAPA – Serviço de
Inspeção Federal
(SIF) da SDA193

Departamento de
Inspeção de Produtos
de Origem Animal

MAPA, CNACARD

(Dipoa) da SDA

Pecuária do Brasil
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Cadastro produtor;

Aferição da qualidade

Qualidade sanitária

cadastro propriedade;

dos animais e das

dos produtos de

protocolo Básico de

respectivas carcaças

origem animal -

A plataforma integra

Informações

Produção; Termo de

(sexo; maturidade;

Quantitativo de

dados do SISBOV,

contidas

Adesão ao SISBOV;

Peso e acabamento

animais abatidos por

SIGSIF e de GTA-

Registro dos Insumos

da Carcaça);

categoria e UF;

Guia Trânsito Animal

Utilizados na

Identificação das

condenação de

Propriedade;

meias-carcaças,

animais por doença

O SIF faz parte do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Dipoa), da Secretaria de Defesa Agropecuária

(SDA).
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Identificação

quartos, grandes

(exame post

individual de 100%

peças e cortes

mortem); quantitativo

dos bovinos e

de doenças por

bubalinos da

procedência;

propriedade; Controle

estabelecimento

de Movimentação de

registrados no SIF;

Animais; Supervisão

quantidade de abate

de uma única

mensal de todas as

certificadora

espécies por estado;

credenciada pelo

ficha de

MAPA; Vistorias

estabelecimento

Periódicas pela

nacional; listas de

Certificadora

estabelecimentos
nacionais habilitados
à exportação; listas
de estabelecimentos
estrangeiros
habilitados à
exportação para o
Brasil

Fiscalização dos
dados

Feita durante o

Feita por servidores

processo de abate

que trabalham na

por profissional

inspeção federal e

Certificadoras

habilitado e

pelas empresas

cadastradas junto ao

credenciado pelo

registradas no

MAPA

MAPA (Registro

DIPOA/MAPA (os

Oficial de

produtos aprovados

Classificadores -

recebem um selo de

ROC/MAPA)

aprovação do S.I.F)

MAPA

Intervalos máximos
de 180 dias nos
estabelecimentos de

Acompanha a

criação; 60 dias nos
Periodicidade de
atualização

confinamentos
aprovados pelo
sistema (durante o

periodicidade de
Periodicamente após
o processo de abate

Periodicamente

informações dos
outros sistemas que
compões os dados

período em que

da PGA

mantiver bovinos e
bubalinos sob sua
guarda).
Quem deve se
cadastrar

Voluntário

Voluntário

215

Todos os
estabelecimentos

A adesão é voluntária

registrados no
DIPOA/MAPA
Acordo de
Cooperação Técnica
firmado entre MAPA
e CNA pelo processo
Instrução normativa

n.º

nº 17, de 13 de julho

Instrução Normativa

21000.008855/2009-

de 2006, Decreto

nº 9, de 4 de maio de

03 publicado no

7.623 de 22

2004

Diário Oficial da

Legislação

novembro de 2011

União (DOU) de 04
de Novembro de
2009, Lei n° 12.097,
de 24 de novembro
de 2009

A Plataforma de Gestão Agropecuária-PGA funciona como um banco de dados único que armazena
informações de trânsito animal com base nas informações da Guia de Trânsito Animal Eletrônica – e-GTA,
informações de rastreabilidade de produção de bovinos e bubalinos via dados do Sisbov, além de dados
dos órgãos executores de sanidade agropecuária (OESA) em um sistema integrado com o Sistema de
Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal – SIGSIF. É válido ressaltar que a PGA é fruto de
uma parceria público privada entre MAPA e Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (MAPA,
2012). A plataforma é pública e objetiva melhorar o acesso a informações dos atores envolvidos no setor
agropecuário, integrar as bases de dados, agilidade na obtenção de informações e credibilidade,
transparência, protocolos privados de adesão voluntária. Espera-se que a PGA sirva como ferramenta para
colaborar com a efetividade de normas de exportação, controlar o trânsito de animais, facilitar o
cumprimento da Cota Hilton (CNACARD, 2014).

No que tange ao cadastro das operações do crédito rural, as mesmas são cadastradas no Sistema de
Controle de Operações do Crédito Rural e do Proagro (SICOR) do BACEN. As informações contidas no
SICOR são (Tabela 31):
Tabela 31 – Sistema de cadastro das operações de crédito rural
Sistemas de Cadastro das Operações do crédito rural
Tipo de Cadastro
Órgão administrador

Sistema de Controle de Operações do Crédito Rural e do Proagro (SICOR)
Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das Operações do Crédito Rural e do
Proagro (Derop) do BACEN
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Principais Informações

Identificação da Operação de Crédito Rural194; instituição financeira; fonte de recurso; taxa

contidas

de juros; status, valor e vida útil da operação; características do empreendimento (anosafra, CNPJ/CPF Proprietário Imóvel, área, atividade, finalidade, modalidade, produto,
zoneamento de risco climático); alíquota Proagro; encargos financeiros; motivo da exclusão
da operação; programa ou linha de crédito; sistema de produção agropecuário por
empreendimento; CNPJ da instituição financeira que concedeu financiamento; número da
Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP); Localização do Empreendimento/Gleba
(coordenadas geográficas); código do município; percentual de risco; Código Tesouro
Nacional195; Previsão produção; Valor receita bruta esperada.

Fiscalização dos dados
Periodicidade de

Conselho Monetário Nacional (CMN)
Periódica

atualização
Quem deve se
cadastrar
Legislação

Instituição financeira que concede Crédito Rural e/ou opera o Proagro, na qualidade de
agente desse programa
Circular do BACEN nº 3.620, de 21/12/2012

Os cadastros e entidades envolvidas no tema agropecuário no Brasil, no que se refere a propriedade rural e
rastreamento e identificação de bovinos, já formam uma plataforma de dados com informações apropriadas
para atender as necessidades de um sistema de MRV voltado a questão de emissão de GEE na pecuária.

As informações da cadeia de produção de carne bovina, por exemplo, já são contempladas pelo SISBOV,
SIGSIF e PGA. Informações complementares para o cálculo de emissão no sistema de produção podem ser
coletadas pelas entidades já participantes desses arranjos cadastrais. O mesmo acontece no caso das
propriedades rurais, com o Cafir, CAR e SNCR.

O mais importante para a efetividade de um programa de relato de emissões nesse caso é a possibilidade
de integração das bases de dados das diferentes entidades de governo envolvidas nos processos de
cadastro, visto que, existem diversos cadastros para o setor agropecuários que, conjuntamente, podem
fornecer grande parte das informações necessárias para o MRV.

No entanto, analisando os cadastros, seus sistemas de armazenamento de dados e a facilidade de acesso,
nota-se que a PGA, um sistema informatizado fruto de uma Parceria Público Privada entre o MAPA e a
CNA, constitui o banco de dados mais compatível para atender as necessidades de um sistema de MRV
voltado a questão de emissão de GEE do animal (fermentação entérica), uma vez que integra diversas

194

Nº Ref Bacen gerado e informado, automaticamente, pelo Sicor, com caráter definitivo durante toda a vida útil da

operação e no período subsequente, enquanto permanecer cadastrada no Sicor.
195

Trata-se de informação obtida automaticamente pelo Sicor, com o objetivo de identificar a efetiva participação de

recursos do Tesouro Nacional.
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bases de dados das diferentes entidades de governo envolvidas nos processos de cadastro. A PGA é
operacionalizada e gerenciada pela Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA.

Analisando mais detalhadamente o PGA, observa-se que o mesmo contempla as seguintes informações:
 Cadastro de propriedades rurais em um banco de dados único (BDU) nacional:

Integração das bases de dados dos estados com a base de dados corporativa do MAPA (servidores,
estabelecimentos Produto de Origem Animal (POA), fábricas de elementos de identificação animal,
laboratórios, entre outros) constituída por: i) Cadastros dos produtores, propriedades, rebanhos, vacinações,
eventos agropecuários, revenda de produtos veterinários, entre outros; e ii) Registro das ações praticadas
pelos atores envolvidos no processo: produtores, frigoríficos, fábricas de elementos de identificação animal,
órgãos executores de sanidade agropecuária (OESA) e MAPA196.
 Informações de 27 Órgãos Executores de Sanidade Agropecuária (OESA) das unidades da
federação e da base de dados corporativa do MAPA:
 Dados de Guia de Trânsito Animal Eletrônica (e-GTA) para todos os estados e DF:
A e-GTA foi instituída pela IN MAPA 19/2011. No § 1° do art. 1° desta instrução dispõe que “A e-GTA será
expedida por sistema informatizado, utilizado pelo Serviço Oficial, cujas informações sejam transmitidas à
Base de Dados Única em até 24 (vinte e quatro) horas após sua emissão, na qual poderá ser consultada e
atestada sua autenticidade”. Página para consulta das e-GTA emitidas pelos órgãos estaduais e enviadas a
Base de Dados Única http://www.agricultura.gov.br/e-gta

Quadro 23 – Dados contemplados na GTA


Quantidade de animais: discriminado por machos, fêmeas e faixa etária



Procedência: Nome e CPF/CNPJ do produtor responsável pela exploração pecuária de origem dos animais; nome
completo do estabelecimento de procedência dos bovinos; código do estabelecimento de acordo com o cadastro do
órgão executor de defesa sanitária animal; município e UF de acordo com a base do IBGE;



Destino: Nome e CPF/CNPJ do produtor responsável pela exploração pecuária para onde são destinados os animais;
estabelecimento de destino; Código do Estabelecimento de acordo com o cadastro dos órgãos executores de defesa

196

Todas as regras utilizadas na formação da BDU foram discutidas com os estados e estão nos Manuais de

Padronização e Integração WS PGA.
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sanitária animal. No caso de estabelecimentos de abate, informar, obrigatoriamente, o tipo e o número do serviço de
inspeção (SIF, SIE ou SIM)197; Município e UF de acordo com a base IBGE.


Meio de transporte



Finalidade: abate198; engorda; reprodução; exposição; leilão; esporte



Vacinações: febre aftosa e brucelose



Atestado de exames: tuberculose e brucelose



Unidade expedidora: identificação do órgão executor de defesa sanitária animal que emitiu o documento



Emitente199: A emissão da GTA é de atribuição exclusiva de representantes do serviço veterinário oficial, envolvendo
médicos veterinários do MAPA, ocupantes do cargo de Fiscal Federal Agropecuário; médicos veterinários dos órgãos
executores de defesa sanitária animal “Estadual”; e outros funcionários autorizados dos órgãos executores de Defesa
Sanitária Animal. É necessário a identificação e assinatura do emitente



Emissão: nome do município, data e hora onde a GTA foi emitida; Validade - data até a qual a GTA terá validade200.

Abaixo segue o modelo de GTA para abate utilizado pelo MAPA com informações de preenchimento (Figura
44).

197

Nas UF’s em que o abate em estabelecimentos sem inspeção veterinária seja uma realidade social e econômica, o

órgão executor de defesa sanitária animal deverá comunicar e trabalhar em conjunto com o ministério público e os
serviços de saúde pública no âmbito estadual, para identificação das soluções para o caso.
198
199

Bovinos destinados a estabelecimento de abate (abatedouros e frigoríficos) com inspeção veterinária oficial.
Os órgãos executores de defesa sanitária animal adotarão as providências cabíveis para, após treinamento

específico, designarem através de ato administrativo formal, os funcionários que estejam autorizados a emitir a GTA,
especificando inclusive os municípios que constituem a área de jurisdição dos mesmos. As SFAs correspondentes
manterão o controle dos atos normativos em questão.
200

O emitente deverá definir esse prazo levando-se em consideração a distância entre a procedência e o destino, o

meio de transporte e outras informações pertinentes ao tempo de percurso do trânsito dos animais.
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Figura 44 – Modelo de GTA do MAPA para abate.

 Dados SISBOV:

Constitui um módulo de rastreabilidade com adesão voluntária, sendo o sistema oficial brasileiro de
identificação individual de bovinos, sem regras ou penalidades, permitindo que qualquer produtor rural
possa utilizar o sistema oficial em seus animais e possa solicitar elementos de identificação animal
diretamente aos fabricantes, com numeração única controlada pelo MAPA, para aplicar na orelha dos seus
animais (IN nº 17, de 13 de julho de 2006).
Quadro 24 – Dados contemplados no SISBOV


Cadastro de Produtor



Cadastro da Propriedade
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Protocolo Básico de Produção



Termo de Adesão ao SISBOV



Registro dos Insumos Utilizados na Propriedade



Identificação individual de 100% dos bovinos e bubalinos da propriedade



Controle de Movimentação de Animais



Supervisão de uma única certificadora credenciada pelo MAPA com vistorias periódicas

 Dados SIGSIF:

O SIGSIF é alimentado pelos servidores que trabalham na inspeção federal e pelas empresas registradas
no Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA), registrando as atividades de
inspeção e fiscalização, com retorno das informações aos produtores rurais e OESAs. O acesso ao Banco
de Dados é restrito a empresas cadastradas e com registro no DIPOA e a servidores que trabalham na área
de Inspeção Federal.
Quadro 25 – Dados contemplados no SIGSIF


Informações de abate,



Processamento dos produtos,



Análises laboratoriais e controle sanitário dos estabelecimentos sob inspeção federal (SIF).



Informatização e automatização dos processos e retorno instantâneo das informações sobre os
achados de inspeção, aos produtores e aos OESAs.



Relatório completo do volume processado pelos estabelecimentos de produtos de origem animal
registrados no MAPA, mantendo assim a rastreabilidade na indústria.



Cadastro e manutenção de laboratórios.



Pedido e resultado de análises laboratoriais.



Emissão de certificado sanitário nacional e internacional.

 Qualidade sanitária dos produtos de origem animal.
 Quantitativo de animais abatidos por ano, categoria e UF;


Condenação de animais por doença (exame post mortem);



Quantitativo de doenças por procedência;



Estabelecimento registrados no SIF;



Quantidade de abate mensal de todas as espécies por estado;



Ficha de estabelecimento nacional;



Listas de estabelecimentos nacionais habilitados à exportação;



Listas de estabelecimentos estrangeiros habilitados à exportação para o Brasil



Relatório de abates por ano e UF e relatórios de estabelecimentos
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5.2.6

Atributos necessários para o cálculo de emissões de GEE

5.2.6.1

Atributos necessários para o cálculo de emissões de GEE do gado bovino de corte – fermentação

entérica

Para se avaliar o metano da fermentação entérica do gado bovino de corte de uma determinada
propriedade ou empreendimento rural são necessários os seguintes parâmetros (MCTI, 2010b):
 Peso vivo (Kg)
 Sexo
 Idade
 Produção de leite (apenas para fêmeas) (kg/cabeça/dia)
 Conteúdo de gordura no leite (apenas para fêmeas) (%)
 Taxa de prenhez (apenas para fêmeas) (%)
 Ganho de peso do animal (kg/cabeça/dia)
 Digestibilidade (%)
 Consumo de alimentos (para se determinar a ingestão de energia bruta) (Kg)
 Taxa de conversão de metano (0,06)

Caso o abatimento da fêmea ocorra antes da primeira cria as informações sobre produção de leite,
conteúdo de gordura no leite e taxa de prenhez não são necessárias.

Parcela relevante desses dados necessários para o MRV das emissões do gado, provenientes das
propriedades inseridas no cadastramento voluntário de identificação e rastreabilidade animal, já está
contemplada nos cadastros do Governo Federal conforme relatado no item 5.2.5. A Plataforma PGA já
conta com a integração de dados de rastreabilidade animal e de cadastro de propriedade (SISBOV), trânsito
animal (e-GTA) e, inspeção de sanidade agropecuária (SIGSIF).

No entanto, por se tratar de um cadastramento voluntário o SISBOV, até o momento, não apresenta grande
adesão dos pecuaristas no País. Assim, o incentivo fiscal, analisado neste relatório para o setor pecuário,
pode colaborar com o aumento da adesão dos pecuaristas ao Sisbov para a rastreabilidade do rebanho do
bovino no Brasil.

5.2.7

Atributos necessários para o cálculo de emissões de GEE do manejo da atividade rural

Além das emissões do rebanho bovino pela fermentação entérica, também existem as emissões de GEE
provenientes do manejo adotado na atividade pecuária, considerando também os seus sumidouros de
carbono, sobretudo carbono estocado no solo. Diante disso para o computo de todas as fontes e
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sumidouros de GEE na pecuária, é necessário considerar ambos, o animal (fermentação entérica) e o
manejo adotado.

Conforme detalhado no item 5.2.4 as técnicas de manejo como recuperação de pastagens e ILP/ILPF são
de baixa emissão de carbono em comparação a uma pastagem tradicional e degradada.

Para a determinação da emissão de GEE inicial da área e sistema de produção, além de sua evolução
decorrente da adoção da tecnologia menos emissoras como a ILP/ILPF ou recuperação de pastagens, são
necessários os seguintes parâmetros:
 Levantamento da condição inicial da área de implantação do projeto
 Tipo de forrageira
 Tipo de solo
 Manejo (inclui sistema de cultivo, mecanização, uso de fertilizantes e agrotóxicos etc.)
 Estoque de Carbono no solo e biomassa inicial (linha de base) e sua evolução decorrente da
adoção da técnica
 Área do empreendimento
 Coordenadas geográficas do empreendimento
 Capacidade de suporte da pastagem (UA/ha)

Parte desses dados, necessários para o MRV das emissões do sistema de manejo da propriedade rural,
estão contemplados nos cadastros das propriedades rurais integrados na BDU do PGA, porém, é
importante enfatizar, que devido a problemas fundiários no Bioma Amazônia, uma parcela das propriedades
nessa região não está inserida nos cadastros rurais obrigatórios do Governo Federal. O incentivo fiscal
analisado neste trabalho pode ser mais um estímulo para a regularização ambiental nessas áreas,
representando um co-benefício.

Existe outro entrave para se obter os dados necessários para o cálculo das emissões provenientes do
manejo. Os cadastros das propriedades rurais existentes trazem a maioria das informações necessárias
para esse cálculo, mas para toda a propriedade e não para cada atividade rural nessa propriedade. Isso
prejudica a exatidão da quantificação das emissões da atividade pecuária, uma vez que uma propriedade
pode ter mais de uma atividade rural – pecuária, agricultura, floresta plantada, entre outras - com diferentes
fatores de emissão.
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5.2.8

Incentivo fiscal para a pecuária sustentável existente no Brasil

5.2.8.1

Programa Novilho Precoce

O Programa Novilho Precoce faz parte do Programa de Avanços da Pecuária de Mato Grosso do Sul
(PROAPE). O PROAPE é um programa criado pelo Governo do Estado de MS201, coordenado pela
Secretaria de Produção e Turismo do Estado (SEPROTUR) com a finalidade de promover o
desenvolvimento da pecuária sul-mato-grossense, com produtos de qualidade, resultantes de cadeias
produtivas competitivas, socialmente justas, ambientalmente corretas e economicamente viáveis
(SEPROTUR, 2014).

Os Incentivos fiscais, mediante a redução das alíquotas de ICMS (Tabela 32), são oferecidos pelo Governo
do Estado de Mato Grosso do Sul àqueles produtores cujos animais abatidos se enquadram no Programa
do Novilho Precoce.

O benefício é repassado aos produtores pelos frigoríficos credenciados para o abate. Para receber este
incentivo, os produtores têm que estar inscritos na SEPROTUR através de cadastros apropriados
preenchidos por técnicos (agrônomos, zootecnistas e veterinários) devidamente credenciados para serem
os responsáveis técnicos dos empreendimentos de produção 202, como produtores de novilho precoce, bem
como os animais serem abatidos nos frigoríficos credenciados pelo Programa Estadual e desde que na
tipificação das carcaças apresentem a dentição conforme a descrição da Tabela 32 e pesos mínimos de
carcaça de 225 kg para machos e 180 kg para fêmeas. Os animais só poderão ser abatidos nos frigoríficos
credenciados pelo Governo Estadual. O que se observa é que em média, os produtores mais eficientes
recebem de incentivo o equivalente a um novilho para cada vinte abatidos.

Importante ressaltar que existe uma forte relação entre nível de adoção de tecnologia e eficiência no abate
de novilhos precoces.
Tabela 32 – Percentual de redução do ICMS conforme tipificação da carcaça pela dentição
Redução do ICMS

Dentição

67%

Animais com apenas dentes de leite

50%

Animais com no máximo 2 dentes permanentes sem a queda dos primeiros
médios

33%

Animais com no máximo 4 dentes permanentes sem a queda dos segundos
médios

Fonte: (SEPROTUR/MS, 2014)
201

Decreto n.º 11.176 de 11/04/2003.

202

Cadastro de inscrição no Programa Novilho Precoce e cadastro do profissional nos anexos.
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Para melhorar a operacionalização do Programa, além de seguir as exigências especificadas, os produtores
devem contribuir financeiramente com 10% do incentivo monetário recebido para o programa, com o
objetivo de manter a estrutura administrativa do mesmo.

5.2.9

Incentivo creditício para a pecuária sustentável existente no Brasil

5.2.9.1

Linhas de crédito para a pecuária sustentável existentes no Brasil

O Crédito Rural abrange recursos destinados ao custeio, investimento ou comercialização. As suas regras,
finalidades e condições estão estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR), elaborado pelo Banco
Central do Brasil. Essas normas são seguidas por todos os agentes que compõem o Sistema Nacional de
Crédito Rural (SNCR), como bancos e cooperativas de crédito 203.

Na safra 2014/15 o financiamento Rural foi de R$ 156,1 bilhões (aumento de 14,7% em relação à safra
anterior). Os recursos oferecidos dividem-se em: i) Custeio e comercialização: R$ 112 bilhões; e ii)
Investimento: R$ 44,1 bilhões (MAPA, 2014a). O planejamento e divisão do recurso destinado ao crédito
rural em cada linha de financiamento fica a cargo da Secretaria de Política Agrícola do MAPA em conjunto
com o Ministério da Fazenda (Secretaria de Política Econômica) e divulgadas no Plano Agrícola Pecuário
divulgado sempre antes do início de cada ano safra.

Dentro desse contexto, essa seção visa expor a participação dos agentes financeiros do setor público
(principalmente BB e BNDES) na estruturação e execução da política de crédito rural no Brasil.

A oferta de linhas de créditos para investimentos conta com recursos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Banco do Brasil (BB), principalmente via poupança
rural. Importante ressaltar que os Fundos Constitucionais do Centro-Oeste (FCO), do Norte (FNO) e do
Nordeste (FNE), repassados pelo BB, Banco da Amazônia (BASA) e Banco do Nordeste respectivamente,
também financiam uma pequena parcela 204 da implantação de sistemas produtivos e tecnologias voltadas à
mitigação da emissão de GEE nessas regiões a juros menores que os praticados no mercado.

Dentre o recurso para investimento tem-se duas linhas de financiamento voltadas, principalmente, à
sustentabilidade e baixa emissão de carbono na pecuária, o Programa para Redução da Emissão de
Gases de Efeito Estufa na Agricultura (Programa ABC) e Programa de Incentivo à Inovação

203

http://www.agricultura.gov.br/politica-agricola/credito-rural

204

O FCO representou, cerca de, 10% dos financiamentos para as práticas do Programa ABC na região Centro-Oeste

na safra 13/14.
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Tecnológica na Produção Agropecuária (Inovagro), no entanto o Programa ABC é a linha de crédito
mais acessada e será detalhada no item 5.2.9.2.
Quadro 26 – Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária - Incentivo creditício
Para o Programa Inovagro, criado na safra 2013/14, foi destinado R$ 1 bilhão com juros de 3,5% a.a., prazo máximo de
pagamento de dez anos e carência de três anos. Essa linha de crédito também busca oferecer incentivos e recursos
para os produtores rurais adquirirem material genético (sêmen, embriões e oócitos), provenientes de doadores com
certificado de registro e avaliação de desempenho para pecuária de corte, bem como itens e projetos vinculados aos
Sistemas de Produção Integrada Agropecuária PI-Brasil e Bem-Estar Animal, e aos Programas Alimento Seguro das
diversas cadeias produtivas, e Boas Práticas Agropecuárias da Bovinocultura de Corte e Leite.

Na Tabela 33, está descrita a eficiência da aplicação dos recursos, ao comparar o total programado e o
executado pelos dois bancos de maior expressão no cenário do Programa ABC, o BB e o BNDES. Na safra
2013/14, do total de recursos contratados para execução do Programa ABC, 89,96% foram de
responsabilidade do BB e 10,04%, do BNDES. Devido à maior participação do BB no desembolso nas
safras anteriores, estabeleceu-se que este banco teria o maior montante do recurso (Observatório ABC,
2014).
Tabela 33 – Programação e aplicação efetiva de recursos do Programa ABC nas safras 2010/11, 2011/12, 2012/13
e 2013/14 (R$ milhões)

Programa

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

Programado

Aplicado

Programado

Aplicado

Programado

Aplicado

Programado

Aplicado

2.000,00

418,50

3.150,00

1.526,10

3.400,00

2.993,10

4.500,00

2.779,10

BNDES

304,90

2.300,00

310,00

1.900,00

370,30

500,00

279,10

BB

113,60

850,00

1.216,10

1.500,00

2.622,80

4.000,00

2.500,00

ABC

Fonte: Observatório ABC (2014). Adaptado: relatório de março da SPA/MAPA e dados SICOR.

As causas da maior participação do BB no total de recursos destinados ao Programa ABC, em linhas gerais,
se devem, principalmente, à utilização de recursos próprios provenientes da Poupança Rural; de um
programa de capacitação de agentes financeiros (em parceria com a Confederação Nacional de Agricultura
e Pecuária do Brasil), com o apoio de cartilha que orienta os agentes sobre o financiamento para o Plano
ABC; e do posterior treinamento dos principais atores envolvidos no processo de tomada do crédito
(agentes financeiros, cooperativas etc.) em cada estado (Observatório ABC, 2014).
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Quadro 27 – O Programa ABC e a Região Amazônica
Os municípios prioritários nos estados da região Norte no quesito recuperação de pastagens 205, no que diz respeito ao
desmatamento para a formação de pastos de baixa qualidade e embargados pela Resolução 3545/08 do Conselho
Monetário Nacional (CMN) – que exige documentação comprobatória de regularidade ambiental e outras condicionantes
para fins de financiamento agropecuário no bioma Amazônia206 apresentaram baixa adesão ao Programa ABC,
principalmente devido às questões relacionadas à escassez de assistência técnica e graves problemas fundiários nos
estados do Norte.

Importante ressaltar que todas as operações do crédito rural são cadastradas no Sistema de Controle de
Operações do Crédito Rural e do Proagro (SICOR) do BACEN, que começou a vigorar a partir de 2013207, o
que representa avanço no que tange à governança do monitoramento dos recursos do Programa ABC.

5.2.9.2

Programa para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa na Agricultura (Programa ABC) –

Incentivo creditício
O Programa ABC, criado em 2010 pelo governo federal – e principal instrumento de financiamento do Plano
ABC – vem ao encontro das demandas associadas a uma agropecuária mais sustentável, ao buscar
oferecer incentivos e recursos para os produtores rurais 208 em todo o território nacional adotarem técnicas
agrícolas de baixa emissão de carbono, estabelecendo um cenário para que a produção agrícola colabore
para a mitigação de emissões de GEE. Na safra 2014/2015, foram destinados R$ 4,5 bilhões com juros de
5% a.a., prazo máximo de pagamento de quinze anos e carência de seis anos.

Dentre as práticas preconizadas pelo ABC, a recuperação de pastagens e os sistemas ILP/ILPF
representam cerca de 80% dos desembolsos desde a sua criação, principalmente na região Centro-Sul do
País (Observatório ABC, 2014). O Programa ABC também financia a compra de sêmen para o
melhoramento genético do rebanho. Todas essas técnicas promovem um melhor desempenho do rebanho
no que tange ao ganho de peso vivo/dia, acarretando no seu abate precoce.

205

As técnicas como ILP, ILPF e SAF são consideradas recuperadoras, além da recuperação de pastagens

propriamente dita.
206

Disponível em:

https://www3.bcb.gov.br/normativo/detalharNormativo.do?N=108019002&method=detalharNormativo
207

Circular 3.620, de 21/12/2012 disponível em:

http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/circ/2012/pdf/circ_3620_v1_O.pdf
208

Beneficiário do Programa ABC: Produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas; e Cooperativas de produtores rurais,

inclusive para repasse a associados.
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No geral o Programa ABC é acessado, principalmente, pelos médios produtores, devido às características
intrínsecas do Programa, como teto do financiamento de R$ 2 milhões e taxa de juros de 5%. Os pequenos
produtores podem aplicar as mesmas técnicas preconizadas pelo ABC com juros mais baixos via Pronaf.

As normas para concessão de crédito do Programa ABC descritas no MCR e em Resolução e Circulares do
BNDES e BB209englobam:

 Tipos de empreendimentos e itens financiáveis: dentre eles aqueles ligados às práticas de baixa
emissão de carbono na pecuária nacional como recuperação de pastos e ILP/ILPF;
 Condições de financiamento: taxa fixa de juros mais baixa que a praticada pelo mercado, prazos
longos para amortização da dívida e limites de financiamento;
 Sistemática operacional para financiamento: para pedidos de financiamento, aos produtores rurais e
cooperativas para repasse a seus cooperados, os agentes financeiros deverão utilizar o Sistema de
Processamento de Programas Agropecuários via Internet – Sistema PGA ou a Ficha Resumo de
Operação – FRO;
 Análises ex-ante: além dos documentos usualmente exigidos para a concessão do crédito, como
documentos comprobatórios de conformidade com órgãos ambientais e fiscais e garantias de
pagamento, para financiamentos de ILP, ILPF e recuperação de pastos também é preciso
apresentar projeto técnico específico, croqui descritivo e georreferenciado, histórico de utilização da
área, análise de solo, teor de carbono no solo e plano de manejo. Importante salientar que a
obrigatoriedade da apresentação do teor de Carbono no solo é indispensável para o MRV das
emissões do subsetor pecuário e do Plano ABC, porém essa informação ainda não está
disponível no cadastro das operações de crédito rural (SICOR), ficando essa informação
internamente nas instituições financeiras repassadoras do recurso;
 Fiscalização da operação: o responsável pelo acompanhamento e fiscalização das operações é o
próprio agente financeiro repassador do recurso. Embora o MCR indique que seja feito um
monitoramento amostral para esse acompanhamento, na prática muitos bancos fiscalizam quase a
totalidade de suas operações, pelo menos no que cabe ao Programa ABC. O BNDES, por sua vez,
fiscaliza os Agentes Financeiros repassadores, para avaliar se os seus procedimentos de
acompanhamento estão corretos. No caso do BB ele mesmo fiscaliza diretamente as duas
operações.

209

Resoluções nº 4.105 de 28/06/2012 e nº 4.286 de 22.11.2013 do CMN; CIRCULAR SUP/AGRIS N° 38/2013-BNDES
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Segundo o descrito no MCR, a comprovação do uso adequado de recursos é feita mediante fiscalização de
documentos como: i) comprovantes de aplicação na aquisição de insumos e no pagamento de mão-deobra, para apresentá-los ao financiador, quando solicitados 210; ii) entrega ao financiador, no prazo de 30
(trinta) dias a contar da liberação, os documentos comprobatórios da aquisição de veículos, máquinas e
equipamentos; iii) apresentação de planilhas, mapas, croquis ou documentos similares, com caracterização
dos pontos referenciais e comprovação da metodologia adotada na medição, sempre que a área medida
exceder 1.000 (mil) hectares211.

Para operações de investimento, como é o caso do Programa ABC, a fiscalização deve ser efetuada até 60
dias após cada utilização, para comprovar a realização das obras, serviços ou aquisições. Cumpre ao fiscal
verificar a correta aplicação dos recursos orçamentários, o desenvolvimento das atividades financiadas e a
situação das garantias, se houver.

O resultado da fiscalização deve ser registrado em laudo específico, cabendo ao assessoramento técnico
em nível de carteira anotar em campo próprio ou em documento anexo, integrante do laudo, as providências
adotadas pela agência para sanar eventuais irregularidades verificadas (BACEN, 2014a). A fiscalização
direta, inclusive por amostragem, pode ser realizada por elemento da própria instituição financeira ou por
pessoa física ou jurídica especializada, mediante convênio (BACEN, 2014a).

Penalidades: Uma vez constatada irregularidades, existe uma série de procedimentos que devem ser
realizados, podendo descredenciar ou não a operação que apresente irregularidades. A aplicação irregular
ou o desvio de parcelas do crédito sujeitam o mutuário à sua reposição, com as sanções pecuniárias
pactuadas, contadas desde a data de sua liberação (BACEN, 2014a).

Na hipótese de constatação de ilícitos penais ou fraudes fiscais, deve a instituição financeira comunicar os
fatos ao Banco Central do Brasil, encaminhando os documentos comprobatórios das irregularidades
verificadas, com vistas à adoção das providências cabíveis junto ao Ministério Público ou às autoridades
tributárias (BACEN, 2014a). E ainda qualquer omissão ou negligência na fiscalização da correta aplicação
dos recursos orçamentários sujeitará o infrator às sanções regulamentares (BACEN, 2014a).

Principais atores envolvidos:

210

Em operações contratadas no âmbito do Pronaf, está dispensada a sua apresentação quando se tratar de insumos

de produção própria ou de mão de obra própria da unidade familiar, desde que prevista no projeto ou proposta de
crédito do empreendimento financiado.
211

Localização da lavoura ou da pastagem identificada por meio de coordenadas geodésicas necessárias à delimitação

da poligonal da área objeto do crédito.
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 BB: repasse direto do recurso aos beneficiários e fiscalização das operações (in loco e
aleatoriamente) (Figura 45)
 BNDES: repasse indireto do recurso aos beneficiários e fiscalização das operações realizadas pelos
agentes repassadores (in loco e aleatoriamente) (Figura 46)
 BACEN: cadastro das operações no SICOR (esse cadastro, infelizmente, não contempla o dado de
carbono no solo solicitado)
 CMN: Fiscalização do SICOR
 MF: Definição de recursos para o Programa ABC
 MAPA: Definição de recursos para o Programa ABC

Figura 45 – Fluxo do processo de financiamento para o Programa ABC do Banco do Brasil

Fonte: (GVCes/FGV, 2012)
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Figura 46 – Fluxo do processo de financiamento para o Programa ABC do BNDES

Fonte: (GVCes/FGV, 2012)

Principais deficiências do Programa ABC:
 Impossibilidade de captar recurso do Programa ABC para a mesma área mais de uma vez, ou seja,
o produtor que captou recurso do Programa ABC para implantar um sistema ILP/ILPF ou para
recuperar a sua pastagem não poderá ser beneficiário novamente do mesmo recurso para a mesma
área contemplada, o que representa um gargalo importante do Programa, uma vez que essas
técnicas visando a diminuição de GEE emitido necessita de um manejo adequado após a sua
implantação. Isso pode desestimular o produtor a continuar a exploração da pecuária, em moldes
empresariais, sustentáveis e de baixa emissão de GEE.
 A não continuidade do sistema novo implantado (falta de manejo) pode acarretar, ao longo do
tempo, em perda gradativa do estoque de carbono no solo e biomassa, tornando o sistema
degradado e altamente emissor de GEE novamente.
 Os dados de C no solo não estão contemplados pelo SICOR, dificultando o monitoramento, relato e
verificação das emissões evitadas com a implantação da técnica agropecuária (falta de uma base
de dados integrada).
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 O Programa ABC configura como um incentivo creditício para o setor empregar práticas
agropecuárias de baixa emissão de C, porém o monitoramento, relato e verificação se o recurso
empregado está de fato reduzindo as emissões é deficiente. Diante disso é preciso colocar em
funcionamento o mais breve possível o Sistema Virtual de Monitoramento do Plano ABC (descrito
no item 5.2.5.1), o qual será responsável por monitorar todas as operações do Programa ABC a fim
de verificar a redução de emissão do setor.

5.2.9.3

Apoio financeiro do BNDES para a pecuária sustentável

Além do Programa ABC, o BNDES também oferece apoio financeiro a fim de promover a regularização e o
aumento da conformidade socioambiental da cadeia produtiva da pecuária bovina. Diante disso o BNDES
estabeleceu uma série de diretrizes que devem ser cumpridas pelas empresas postulantes a financiamento
e participação acionária (BNDES, 2014c). Elas deverão comprovar a manutenção de um cadastro de
fornecedores diretos contendo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, coordenadas geográficas, número de
inscrição do Sistema Nacional de Cadastro Rural, número da licença ambiental, bem como dispor de um
sistema com procedimentos para a compra de gado que atendam as seguintes condições: a) comprovar
que os seus fornecedores não estão condenados por invasão de terras indígenas, por discriminação ou por
trabalho infantil ou escravo; b) comprovar que não estão em áreas embargadas pelo Ibama; c) apresentar
documento de regularidade fundiária.

Além dos documentos citados acima, na fase de análise, a empresa deverá elaborar: a) plano de
implementação, com metas e cronograma, para a obtenção de certificados ambientais, implantação de
sistemas de gestão ambiental e melhoria dos indicadores de efluentes líquidos e resíduos sólidos; b) plano
de desenvolvimento socioambiental de fornecedores que inclua capacitação e assistência técnica para
aumento dos índices de produtividade e atendimento aos requisitos de regularidade fundiária e ambiental
nos prazos já mencionados.

As empresas contempladas pelo financiamento deverão cumprir as seguintes obrigações: a) aderir a um
sistema de rastreabilidade da cadeia produtiva de bovinos, do nascimento ao abate, para verificação da
regularidade ambiental da cadeia de fornecimento; b) ao adquirir animais incluídos no sistema de
rastreabilidade, verificar a regularidade das propriedades rurais envolvidas, conforme informações dos
órgãos oficiais, bem como observar os critérios estabelecidos para os fornecedores diretos; c) a partir de
janeiro de 2016, abater apenas animais que tenham sido rastreados de forma ininterrupta, desde o
nascimento; d) cumprir o cronograma e as metas estabelecidos no plano de implementação ambiental; e)
atualizar a lista de fornecedores cadastrados, excluindo aqueles que não cumpram os requisitos já
indicados, mantê-la disponível e fornecê-la ao BNDES quando solicitado; f) durante a vigência do contrato,
apresentar relatórios semestrais de auditoria independente, segundo critérios aceitos pelo BNDES, com
avaliação do cumprimento de todas as exigências já mencionadas.
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A falsidade das declarações prestadas e o descumprimento das obrigações especiais resultam no
vencimento antecipado da dívida, além das sanções legais cabíveis.
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5.3

SÍNTESE DAS PRINCIPAIS CULTURAS AGRÍCOLAS: EMISSÃO E PRÁTICAS DE BAIXO
CARBONO

Como dito anteriormente, em 2010, o setor agropecuário foi responsável por 35% das emissões de CO 2
equivalente no Brasil, segundo estimativas do MCTI, totalizando 437.226 Gg 212 de CO2 equivalente213. A
atividade pecuária, pela fermentação entérica, foi a mais emissora, representando 56,4% dessas emissões
de CO2 equivalente, seguido pelas emissões de solos agrícolas (35%), como mostrado na Tabela 18 (MCTI,
2013).

Os solos agrícolas contribuem para as emissões de óxido nitroso (N2O). As emissões diretas de N2O de
solos agrícolas – provenientes do esterco dos animais em pastagem (43%), do uso de fertilizantes sintéticos
(7%), da aplicação de adubo (3%), da incorporação no solo dos resíduos agrícolas (8%) e das áreas de
cultivo de solos orgânicos (3%) – contribuem com 64% das emissões totais de N2O. As emissões indiretas
de N2O são calculadas da porção do nitrogênio adicionado aos solos como fertilizantes e estercos, que é
volatilizada como NH3 e NOx depositada nos solos, e também daquela perdida por lixiviação totalizando
31% das emissões de N2O, bem como pelo manejo de dejetos animais (3%) e queima de resíduos
agrícolas (2%).
Portanto, os fertilizantes sintéticos contribuem com 38% das emissões de N 2O214 e, diante disso, não se
pode desprezar o potencial de redução das emissões da agricultura pela diminuição do uso de fertilizantes
sintéticos e queima de resíduos.

De acordo com dados da literatura provenientes, principalmente de experimentos da EMBRAPA, lista-se a
seguir as tecnologias agrícolas com maior potencial de redução das emissões de GEE podem ser adotadas
ou ampliadas no País como:

 Redução no uso de insumos agrícolas como os fertilizantes sintéticos 215 pelo ampliação e/ou
adoção da Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN);

212

Gg = milhares de toneladas

213

As emissões da agropecuária aumentaram em 5,2% entre 2005 e 2010, portanto em 2005 o setor agropecuário

respondia por 20% das emissões totais de GEE. Adicionar que a diferença para um aumento de 15% é devido à
diminuição do percentual do desmatamento que fez agropecuária assumir a parcela de 35%.
214

O potencial de aquecimento do N2O é 296 vezes maior que do CO2

215

De acordo com a Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA), no ano de 2013 será entregue em todo o

país 30,5 milhões de toneladas de fertilizantes, o que significa um aumento de 4% em relação ao ano de 2012. De
acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o País é responsável por 1/5 do consumo mundial de
agrotóxicos.
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 Substituição do Sistema Plantio Convencional (SPC) 216 pela adoção e/ou ampliação de práticas
ecologicamente viáveis como o Sistema Plantio Direto (SPD);
 Uso de dejetos da indústria canavieira e de animais acompanhado de tecnologia de melhoramento
destes insumos alternativos;
 Adoção de colheita mecanizada da cana.

A seguir a Tabela 34 com as principais culturas agrícolas no País, consolidando de forma sintética suas
emissões e práticas com maior potencial de redução de emissão de carbono 217. Essas culturas representam
grande parte do PIB do agronegócio, bem como apresentam maior representatividade em relação à área
plantada.
Tabela 34 – Emissão de GEE das principais culturas agrícolas no País, seu perfil tecnológico e principais
práticas de baixa emissão de GEE
Cultura

Emissão1

Perfil tecnológico

Práticas de baixo C

Soja

979 kg CO2 eq/ha/safra

50% da área com SPD

SPD e FBN

e 50% com
Milho

966 kg CO2 eq/ha/safra

50% da área com SPD
e 50% com

Cana

2.919
eq/ha/ano

kg

SPC1

CO2

SPD e FBN

SPC1

Em 2012, no estado de

SPD, FBN e colheita

SP, 27,4% da colheita

mecanizada

foi

por

queima

e

72,60%
mecanicamente. 218
Uso intensivo de adubo
nitrogenado
1

Fonte: (Revista Agroanalysis, 2014)

As informações acima indicam que há potencial para o subsetor agrícola adotar técnicas menos emissoras
de GEE. Verificou-se também, ao longo deste relatório, que tanto o maior volume de emissões como o
maior potencial para adoção de medidas menos emissoras de GEE está no setor da pecuária. Assim, o foco
do presente trabalho é detalhar as opções de incentivos positivos e programas de relato de emissões para o
setor pecuário sem perder de vista que podem ser aprofundados opções de incentivos positivos para a
agricultura, conforme as peculiaridades de cada cultura, seu manejo e diferenças regionais. Outro motivo

216

No SPC ocorre o revolvimento do solo (aração e gradagem) favorecendo as emissões de GEE pela perda de C do

solo, além disso promove outros malefícios ambientais como o aumento da erosão e perda da biota do solo.
217

Experimentos realizados pela Embrapa.

218

De acordo com dados obtidos do Projeto Canasat, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe),
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considerado para a escolha do subsetor pecuário é com relação ao estágio mais avançado de maturidade
do MRV, uma vez que já existem programas estaduais de incentivos fiscais com seu MRV.
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5.4

CARACTERIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

A arrecadação dos tributos que incidem no setor agropecuário totalizou aproximadamente R$ 21,2
bilhões219, considerando o FGTS e INSS de atividades relacionas à agropecuária, em 2010 (REGAZZI &
BACHA, 2012).

Os tributos que podem incidir sobre as transações no agronegócio são basicamente:
(LUDOVINO LOPES ADVOGADOS, CLIMATE FOCUS, WAYCARBON, 2014a)
 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
 Contribuição ao Fundo de Assistência do Trabalhador Rural (Funrural)
 Contribuição ao Programa de Integração Social do Trabalho (PIS)
 Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
 Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL)
 Imposto de Renda – Pessoa Jurídica (IRPJ)
 Imposto de Renda (IR)

Além desses também incide sobre o setor agropecuários impostos referentes aos encargos trabalhistas
como o Imposto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS),
bem como o imposto estadual Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

Durante o período de 2000 a 2010, a arrecadação do setor agropecuário foi aproximadamente 3% superior
aos gastos do governo federal para o mesmo setor. No ano de 2010, por exemplo, a arrecadação superou
os gastos públicos em 22%. A COFINS foi responsável pela maior arrecadação no setor em 2010, com o
montante de R$ 7.404 milhões, seguido pelo IR responsável pela arrecadação de R$ 4.722 milhões. O ITR
foi o imposto com menor arrecadação no setor, contando com apenas R$ 526 milhões no mesmo período
(REGAZZI & BACHA, 2012). Em 2013, a arrecadação de ITR totalizou R$ 864 milhões (RFB, 2013).

O ITR apresenta características de extrafiscalidade ambiental e social importantes para o setor, como o
incentivo a conservação ambiental e o desestímulo a propriedade de grandes áreas improdutivas. Esses
fatores, somados à ligação direta da produção agropecuária e do ITR, uma vez que este incide sobre
grande parte das propriedades rurais, estimulam a análise desse tributo como incentivo para a redução de
emissão dos GEE no setor.
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Os tributos incidentes considerados para esse cálculo foram IR, ITR, Cofins, Contribuição para PIS/Pasep, CSLL,

Contribuição ao FGTS e Contribuição ao INSS (FUNRURAL).
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Arranjo do tributo
O fato gerador do ITR é a “(...) propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado
fora da zona urbana do município (...)”, tendo como o sujeito passivo, portanto, o proprietário da terra, o
titular do seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título 220. (BRASIL, 1996).

A natureza do ITR é auto declaratória e sua apuração considera:
 A área aproveitável da propriedade rural, ou seja, a área agricultável e passível de implementação
de atividade pecuária, granjeira, aquícola ou florestal;
 O Valor da Terra Nua (VTN); ou seja, o valor de mercado da propriedade, excluindo-se,
construções, pastagens e culturas; e
 O Valor da Terra Nua tributável (VTNt), que é dado pela multiplicação do VTN e o quociente entre a
área tributável e a área total da propriedade.

A alíquota do ITR é definida em função do Grau de Utilização da propriedade, que é dado pela relação
percentual entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável. O Valor do ITR é o resultado da
multiplicação do VTNt pela alíquota correspondente. (MF, 2013)

Como mostra a Tabela 35, a alíquota do ITR tem valores diferentes em função do Grau de Utilização da
propriedade onde quanto menor o grau de utilização, maior a alíquota.
Tabela 35 – Alíquotas usadas para cálculo do ITR
Grau de utilização (em%)
Área total do imóvel (em
hectares)

Até 30

Maior que

Maior que

Maior que

Maior que

30 até 50

50 até 65

65 até 80

80

Até 50

1,00

0,70

0,40

0,20

0,30

Maior que 50 até 200

2,00

1,40

0,80

0,40

0,07

Maior que 200 até 500

3,30

2,30

1,30

0,60

0,10

Maior que 500 até 1.000

4,70

3,30

1,90

0,85

0,15

Maior de 1.000 até 5.000

8,60

6,00

3,40

1,60

0,30

Acima de 5.000

20,00

12,00

6,40

3,00

0,45

Fonte: Brasil (1996)
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Art 1° e 4° da Lei n° 9.393, de 19 de dezembro de 1996.
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Além de não incidir sobre pequenas glebas rurais 221, ficam fora do cálculo do ITR as áreas de Reserva Legal
(RL), Área de Proteção Permanente (APP), de interesse ecológico para proteção de ecossistemas, sobre
regime de servidão ambiental222, cobertas por florestas nativas ou em regeneração, e aquelas consideradas
imprestáveis para qualquer uso agrícola e/ou florestal (BRASIL, 1996).

A Tabela 36 caracteriza as

propriedades e áreas que são exceção na cobrança do ITR.
Tabela 36 – Áreas e propriedades isentas/imunes ao ITR
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Áreas/propriedades isentas ao

Exceções na apuração

ITR

do ITR

O imóvel rural compreendido



Áreas/propriedades imunes ao ITR

No que se refere a

em programa oficial de reforma

área efetivamente

agrária, caracterizado pelas

utilizada (que interfere no

autoridades competentes como

Grau de Utilização) para



assentamento, que,

pastagem e exploração

seu proprietário a explore só ou com

cumulativamente, atenda aos

extrativa, os índices de

sua família, e não possua outro imóvel;

seguintes requisitos:

lotação por zona





Seja explorado por associação

Pequena gleba rural, desde que o

Imóveis rurais da União, dos

agropecuária e índices de

Estados, do Distrito Federal e dos

ou cooperativa de produção;

rendimento por produto

Municípios;



não serão aplicados aos



assentada não ultrapasse os limites

imóveis com área inferior

fundações instituídas e mantidas pelo

da pequena gleba rural;

a:

Poder Público, desde que vinculados





A fração ideal por família

O assentado não deve possuir

1.000 ha, se

Imóveis rurais de autarquias e

às suas finalidades essenciais ou às

outro imóvel;

localizados em

delas decorrentes;



municípios



um mesmo proprietário, cuja área

compreendidos na

educação e de assistência social, sem

total em cada região observe o

Amazônia Ocidental ou

fins lucrativos, relacionados às

respectivo limite da pequena gleba

no Pantanal mato-

suas

rural, desde que, cumulativamente,

grossense e sul-mato-

o proprietário:

grossense;

-o explore só ou com sua família,



admitida ajuda eventual de

em municípios

O conjunto de imóveis rurais de

Imóveis rurais de instituições de

finalidades essenciais;

500 ha, se localizados

O Parágrafo único do Art 2° da Lei n° 9.393, de 19 de dezembro de 1996, define pequenas glebas rurais,

propriedades com área igual ou inferior a “(...) 100 ha, se localizado em município compreendido na Amazônia Ocidental
ou no Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense; 50 ha, se localizado em município compreendido no Polígono
das Secas ou na Amazônia Oriental; 30 ha, se localizado em qualquer outro município”.
222

Instituída pelo Art 9°A da Lei n° 6938 de 31 de agosto de 1981 e redação alterada pela Lei n° 12651 de 25 de maio

de 2012, servidão ambiental é definida pela área que o proprietário do imóvel decide delimitar para “(...) preservar,
conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes, instituindo servidão ambiental”. A lei ainda define que a
servidão ambiental não é aplicável as áreas de RL e APP e que a área delimitada para tal deve ser, no mínimo, a
mesma da RL.
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terceiros;

compreendidos no

-não possua imóvel urbano.

Polígono das Secas ou
na Amazônia Oriental;


200 ha, se localizados

em qualquer outro
município
Fonte: Brasil (2002a)

5.4.1

Função extrafiscal do tributo

Por conta da baixa arrecadação do ITR, é importante ressaltar a função extrafiscal do tributo, conceito
discutido no Capítulo 1.1, que visa o incentivo de comportamentos que influenciem questões sociais ou
ambientais e não somente a arrecadação fiscal.

Sendo assim, no caso do ITR, parte da sua função extrafiscal pode ser traduzida pelo cálculo da alíquota do
imposto que considera o Grau de Utilização e o tamanho da propriedade, com o objetivo de desestimular a
propriedade de grandes áreas improdutivas e garantir a função social da propriedade rural (Araujo, Ferreira,
Rodrigues, & Santos, 2003).

Como já descrito, áreas definidas como de conservação ambiental dentro das propriedades rurais como
APP e RL não são contabilizadas para o cálculo do ITR e, por isso, é possível considerar que este tributo já
apresenta viés ambiental por resguardar áreas de proteção ambiental do cálculo do imposto, incentivando a
conservação de ecossistemas na propriedade rural.

A comprovação de recolhimento do ITR nos últimos cinco anos é necessária para acessar incentivos fiscais
e crédito rural de qualquer espécie, com exceção ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar – PRONAF (BRASIL, 1996). O Manual de Crédito Rural – MCR corrobora a necessidade dessa
comprovação explicitando que as hipóteses previstas na legislação pertinente ao ITR são válidas para a
concessão de crédito rural (BACEN, 2014b).

5.4.2

Arrecadação e fiscalização

A arrecadação do ITR representou 0,07 % do total arrecadado pela União em 2013 e sua evolução é
mostrada na Figura 47 (RFB, 2013). Apesar do constante aumento do valor arrecadado, o montante total de
arrecadação ainda é pequeno. É válido lembrar que o potencial de arrecadação do ITR não é totalmente
explorado. Em 2002, o potencial de arrecadamento do ITR foi de R$ 4 bilhões, porém o valor total
arrecadado foi de R$ 243 milhões, ou seja, apenas 6% desse potencial (SOUZA E. G., 2004).

240

Arrecadação de ITR
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Figura 47 – Arrecadação de ITR de 1995 a 2013
Fonte: RFB (2013)

Apesar de ser um imposto federal, União e municípios ficam com 50% do valor do ITR arrecadado.
Alternativamente, os municípios que se conveniarem a Receita Federal se colocando como responsáveis
pela fiscalização e arrecadação do ITR, poderão reter 100% do produto arrecadado. É válido destacar que o
produto da arrecadação do ITR, no caso dos municípios, é retido no município onde está localizada a
propriedade rural tributada (LIPARIZI, 2006).

Uma vez que o ITR é declarado pelo próprio proprietário da terra, o grau de utilização da terra e área de
terras imprestáveis (na qual o ITR não incide) são declaradas com valores de área maiores do que a
realidade na Amazônia com o objetivo de diminuir o valor de ITR a ser pago (BARRETO, SILVA, &
ELLINGER, 2013). Além disso, os órgãos responsáveis por fiscalizar a veracidade das informações
enviadas na declaração do imposto ainda não têm mecanismos suficientes para a checagem dessas
informações. Porém algumas iniciativas, como a criação Sistema Interno de Preços de Terras pela Receita
Federal, que contempla o preço de terras por região e será utilizado para fiscalizar o preço da terra
declarado (BARRETO, SILVA, & ELLINGER, 2013).

O proprietário deve também declarar as áreas de RL e APP ao Ibama, órgão responsável por averiguar a
veracidade dessa declaração. O Ibama não exige mapeamento georreferenciado da propriedade e,
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portanto, a fiscalização é feita por amostragem em campo, o que torna esse processo deficitário
(BARRETO, SILVA, & ELLINGER, 2013). Porém, a efetivação do CAR (Cadastro Ambiental Rural), que será
comentado posteriormente, e então a integração dos sistemas do Ibama e Receita Federal, são ferramentas
que poderiam mitigar o problema da fiscalização do ITR.

A fiscalização do ITR pode acontecer também por meio de convênios celebrados entre Secretaria da
Receita Federal -SRF, e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, para que este
possa fiscalizar as informações contidas no Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR Diac e Documento de Informação e Apuração do ITR – Diat, sobre o imóvel rural. Além disso, para fins de
fiscalização a SRF pode também firmar convênios com de cooperação com o Ibama, Fundação Nacional do
Índio – FUNAI, as Secretarias Estaduais de Agricultura. A Confederação Nacional da Agricultura – CNA e a
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG são órgãos que se conveniados a
SRF podem fornecer dados cadastrais das propriedades rurais com o objetivo de melhorar a cobrança do
ITR (RFB, 2002).
Quadro 28 – Resumo da estrutura do ITR
Sujeito

Periodicidade

Passivo

da Apuração

Declaração do Imposto

Fiscalização/Análise de
informações

Arrecadação

A DITR – Declaração do Imposto
sobre Propriedade Territorial Rural
- deve ser apresentada

Proprietário
da terra ou
responsável

anualmente pelo sujeito passivo,
Anual

contendo o Documento de
Informação e Atualização
Cadastral do ITR – Diac, e
Documento de Informação e

 Municípios, Receita
Federal
 Ibama é responsável por
fiscalizar as áreas de APP e
RL por meio do Ato

Municípios ou
Receita
Federal

Declaratório Ambiental

Apuração do ITR –Diat.
Elaboração: GVces. Fonte: Ibama (2014); Brasil (1996).

5.4.3

Atividade pecuária e ITR

Apesar do ITR incidir na propriedade rural, os artigos 24 e 25 da IN SRF 256 que trata do ITR, apresentam
elementos relativos ao rebanho bovino
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O artigo 24 se refere à área servida de pastagem 223 levando em consideração os índices de lotação por
zona de pecuária, estabelecidos em ato da Secretaria da Receita Federal - SRF, ouvido o Conselho
Nacional de Política Agrícola. O artigo 25 trata do grau de utilização do imóvel rural que leva em
consideração o número de cabeças do rebanho por hectare e o índice de lotação por zona pecuária. A
tabela de municípios, localização e Índices de Rendimentos Mínimos para Pecuária (cabeças/ha) consta do
Anexo I da Instrução Normativa SRF nº 256 de 11 de dezembro de 2002 e aprovada pela Instrução Especial
do INCRA nº 19 de 28 de maio de 1980, aprovada pela Portaria MAPA nº 145 de 28 de maio de 1980.

Para o cálculo do grau de utilização do imóvel rural é considerada como área servida de pastagem a menor
entre: 1) a efetivamente utilizada pelo contribuinte e; 2) a obtida pelo quociente entre a quantidade de
cabeças do rebanho e o índice de lotação.

A área servida de pastagem é utilizada para o cálculo do grau de utilização do imóvel rural que irá
determinar a alíquota utilizada para o cálculo do ITR. Caso a área servida de pastagem obtida pelo segundo
cálculo for menor que a efetivamente utilizada, esse grau de utilização é adquirido entre a relação da área
servida de pastagem e a área aproveitável do imóvel rural224.

Nesse caso, o produtor rural que não se enquadrar nos rendimentos mínimos para a pecuária exigidos pelo
ITR, ou seja, nos índices de lotação (cabeça/hectare) 225, terá sua área considerada sub utilizada e
classificada como ineficiente a exploração da atividade pecuária.

Entretanto é recomendável que o nº de cabeças/ha não ultrapasse o valor de 3,9. Considerando que o
sistema ILPF armazena 3,66 toneladas de carbono equivalente/ano/ha 226 e que uma cabeça emite 0,94
tonelada de carbono equivalente/ano (com emissões de fezes e urina), tem-se como ponto de equilíbrio 3,9
cabeças/ha227 (Assad, comunicação pessoal).

Assim, por exemplo o cálculo da área servida de pastagem na propriedade rural é obtido pela relação entre
o nº total de cabeças do rebanho e a quantidade de cabeças em um hectare (índice de lotação), por
223

Área servida de pastagem é aquela ocupada por pastos naturais, melhorados, plantados e com forrageiras de corte,

que tenha, em 2005, efetivamente sido utilizada para alimentação de animais de grande e médio, observados os índices
de lotação por zona de pecuária.

225

O índice de lotação permite estabelecer o número mínimo de cabeças que deve ser mantido em determinada área.

226

O sistema ILPF consiste em todas as fontes de emissões e sumidouros de GEE.

227

O ponto de equilíbrio diz respeito a quantidade de animais que o sistema ILPF suporta, até que as emissões desses

animais sejam neutralizadas, ou seja, é o ponto em que as emissões dos animais são equivalentes a capacidade de
armazenamento de CO2eq.
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exemplo, em uma propriedade com 500 cabeças com índice de lotação de 0,5 cabeças/ha tem-se 1000 ha
de área utilizada para pastagem. Esse exemplo ilustra a incidência indireta do ITR também nos animais da
propriedade.

Estão dispensados da aplicação dos índices de lotação os imóveis rurais com área inferior a (IN SRF 256,
Artigo 24):
 Mil hectares, se localizados em municípios compreendidos na Amazônia Ocidental ou no Pantanal
mato-grossense e sul-mato-grossense;
 Quinhentos hectares, se localizados em municípios compreendidos no Polígono das Secas ou na
Amazônia Oriental;
 Duzentos hectares, se localizados em qualquer outro município.

Nesse caso, para o cálculo do grau de utilização do imóvel rural, é considerada a área servida de pastagem
a área ocupada por forrageira de corte efetivamente utilizada para alimentação de animais do mesmo
imóvel rural, considerada de área efetivamente utilizada pelo contribuinte (IN SRF 256, Artigo 24).
Importante ressaltar que os Rendimentos Mínimos para Pecuária – índices de lotação (cabeças/ha),
constantes no Anexo I da Instrução Normativa SRF nº 256, são semelhantes aos observados, sobretudo,
nas regiões Norte, Nordeste e parte da Sudeste, atingindo no máximo 1 UA/ha, no entanto são menores aos
verificados, principalmente na porção Centro-Sul do Brasil que chegam a 2 UA/ha (Figura 48). Também
estão muito aquém do potencial produtivo das pastagens brasileiras, que pode variar de 2 a acima de 4
UA/ha na maior parte do País, em um cenário de intensificação da pecuária, conforme verificado no trabalho
de Strassburg et al. (2014),

244

Figura 48 – Produtividade atual e potencial produtivo das pastagens cultivadas
(a) índices atuais da taxa de lotação no Brasil em UA/ha; (b) Potencial produtivo das pastagens (UA/ha). A
escala de cores, em marrom - baixa (0,00-0,50 UA / ha) e azul - elevado (> 4,00 UA / ha), é a mesma para
ambos os mapas (STRASSBURG, et al., 2014).

5.4.4

ITR como ferramenta de redução de emissão de GEE - adequação para obtenção do
incentivo tributário

O ITR será foco de análise dessa seção como uma opção de instrumento para apoiar a redução de emissão
de GEE. O ITR tem caráter extrafiscal, já discutido anteriormente e as alternativas de reformulação do
tributo se referem a essa característica

A reformulação de tributos existentes é uma forma mais prática para o uso da tributação fiscal como
ferramenta para a redução de emissão de GEE do que a criação de novos tributos. Além disso, o Brasil não
apresenta um histórico de reformulação de políticas amplas, como a tributária, por exemplo (LUDOVINO
LOPES ADVOGADOS, CLIMATE FOCUS, WAYCARBON, 2014a).

A adequação do tributo pode ser efetivada por meio de mudanças pontuais na legislação referente ao
tributo ou por meio de regulamentação. No caso do ITR, a regulamentação da alínea “c” do inciso II do
artigo 41 da Lei Federal nº 12.651/2012, poderia definir o crédito tributário ali citado, gerado a partir da
dedução das áreas de Reserva Legal e APP da base de cálculo do ITR. Portanto, nesse caso, além da já
exclusão das áreas de RL e APP da base de cálculo, um incentivo tributário seria criado para bonificar os
proprietários que já têm em sua propriedade essas áreas delimitas e preservadas. Além disso, uma
alteração na alíquota movida pelo aumento do Grau de Utilização em áreas que utilizem técnicas de
produção que priorize a redução de emissão de GEE é uma modificação viável que estaria em consonância
com outras políticas do governo como Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas
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para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura (Plano ABC)
(LUDOVINO LOPES ADVOGADOS, CLIMATE FOCUS, WAYCARBON, 2014a).

Na Tabela 37 abaixo são destacados os principais pontos de alteração do ITR para incorporação do
incentivo para a adoção de práticas agropecuárias de baixa emissão de carbono. Com a adoção de tais
incentivos (como a dedução de base de cálculo ou redução da alíquota), o ganho ambiental iria aumentar,
porém, a arrecadação iria ser reduzida (LUDOVINO LOPES ADVOGADOS, CLIMATE FOCUS,
WAYCARBON, 2014a).
Tabela 37 – Principais alterações no ITR visando a adequação para a obtenção do incentivo fiscal
para pecuária de baixo carbono.
Fator

ITR

relevante
Alíquota

Reformulações

Procedimento de

Comentários

possíveis

reformulação

gerais

É estabelecida com

Criar

base na área total

apuração diferenciado,

Federal

do

o

por exemplo, por meio

9.393/1996

respectivo grau de

da atribuição de fator

Decreto

utilização (GU)

de aumento do GU das

4.382/2002

imóvel

e

regime

de

Alterar

a

e

Lei

Tal alteração teria

nº

como finalidade o

o

estímulo à adoção

nº

de

práticas

agrícolas

menos

áreas onde houvesse a

emissoras de GEE,

prática de atividades de

por

baixa

redução,

emissão

carbono

de

meio

da
em

termos gerais, do
próprio imposto

Fonte: (LUDOVINO LOPES ADVOGADOS, CLIMATE FOCUS, WAYCARBON, 2014a).

Outro ponto que poderia ser reformulado a partir do artigo 20 da Lei 9.393/1996, que define a comprovação do
recolhimento dos últimos cinco anos de ITR para acessar crédito agrícola, é a vinculação da concessão do crédito à
comprovação do uso efetivo de práticas de mitigação de emissão de GEE nas atividades da propriedade rural. Sendo
assim, o uso de práticas de mitigação seria mais um requisito de acesso ao crédito agrícola (LUDOVINO LOPES
ADVOGADOS, CLIMATE FOCUS, WAYCARBON, 2014a). Neste caso, seria essencial a definição das “práticas de
mitigação de emissão de GEE” e como se daria a comprovação da sua aplicação na propriedade rural, para que o
proprietário possa usar essa ferramenta e o poder público por sua vez, possa averiguar e conceder o crédito.

De qualquer maneira, como mostrado na seção sobre financiamento agrícola (Item 5.2.9) os recursos
disponíveis para programas de pecuária sustentável não estão sendo acessados na sua totalidade pelos
produtores rurais. Sendo assim, o desconto no ITR - mesmo sendo seu valor baixo, no município de
Piracicaba –SP, por exemplo, o valor médio do ITR por hectare foi de R$1,43 e R$1,21 nos anos de 2006 e
2008, respectivamente (BENEDITO & SOUZA, 2010) - vinculado ao acesso a crédito para práticas
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sustentáveis de produção agropecuária, pode ser um estímulo para os produtores aumentarem a captação
desses recursos disponíveis.
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5.5

OPÇÕES PARA A ESTRUTURAÇÃO DE INCENTIVOS POSITIVOS E PROGRAMA DE RELATO
DE EMISSÕES

Uma análise do perfil de emissões de GEE do setor agropecuário aponta a relevância da atividade pecuária.
Destacam-se, especialmente, as emissões que decorrem da fermentação entérica (aproximadamente 56%
das emissões do setor), principalmente do gado bovino de corte, no Brasil.

O potencial de redução das emissões do subsetor pecuária reside, conforme apontado pelos estudos
citados no presente trabalho, na aplicação de técnicas adequadas de manejo tanto do animal quanto da
propriedade, dentre as quais é relevante destacar as seguintes:
 Recuperação de pastagens;
 Sistemas integrados como lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta (ILP e ILPF); e
 Abate precoce.

Ao longo deste documento observa-se, também, que já existem elementos necessários ou norteadores para
a estruturação de incentivos tributários e creditícios para o subsetor pecuário no que tange à promoção de
tais práticas, que contribuem para a mitigação de GEE e o seu MRV.

O fato de o potencial de redução de emissões incidir sobre o animal e a propriedade rural possibilita maior
amplitude para a proposição de medidas de incentivo à redução de emissões. Entretanto, tal fato
representa, ao mesmo tempo, grande desafio para estabelecimento de uma estrutura única de MRV, uma
vez que mecanismos de monitoramento de emissões sobre o animal e a propriedade são distintos.

Assim, é aparente que diferentes incentivos tributários possam ser aplicados de acordo com o objetivo e o
foco para a redução das emissões do setor. Dessa forma, a presente seção está dividida em: i) incentivos
tributários para o manejo da propriedade: ITR; ii) incentivos tributários para o manejo do animal.

Tal abordagem estende o escopo do presente trabalho para além do ITR, o que permite observar o sistema
de produção pecuária em sua totalidade. Por fim, é apresentada breve contextualização acerca de
incentivos creditícios para o setor, notadamente o Programa ABC.

Contudo, é importante reconhecer que um incentivo tributário com base no ITR, embora apresente fato
gerador na propriedade rural, também incide sobre o índice de lotação de animais na propriedade 228 e, logo,

228

Conforme dispõem os artigos 24 e 25 da IN nº 256 que tratam do grau de utilização do imóvel rural obtido pelo

quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de lotação por zona de pecuária.
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há uma relação indireta entre as melhores práticas para o manejo da propriedade e as emissões
provenientes do animal.

Todavia, o fato de o ITR incidir apenas de forma indireta sobre as emissões (fermentação entérica) do gado
faz com que o sistema de produção da pecuária como um todo não esteja coberto por meio do incentivo
baseado somente em ITR.

5.5.1

Considerações iniciais: ITR e o presente trabalho

Conforme exposto anteriormente, as principais estratégias para redução de emissões no setor pecuário são:
i) Recuperação de pastagens; 2) ILP/ILPF; e 3) Abate precoce. Enquanto o potencial de redução das
emissões para recuperação de pastagens e ILP/ILPF ocorre diretamente na propriedade rural (foco de
atuação direta do ITR), no caso do abate precoce tal potencial reside, fundamentalmente, nos animais.

Atualmente, a arrecadação da Receita Federal com o ITR é baixa por motivos já detalhados (por ser
autodeclaratório e por questões relacionadas à fiscalização). Porém, por possuir importantes características
extrafiscais, o ITR pode ser empregado como um dos componentes de uma estratégia para redução de
emissões no setor pecuário.

A progressividade extrafiscal do ITR pode ser um instrumento para reforçar o princípio da função social da
propriedade rural, bem como incentivar a adoção de práticas agropecuárias sustentáveis e de baixa
emissão de carbono, conforme amparado na Constituição Federal de 1988 (Art. 151, inciso VI), que
estabelece o caráter progressivo do ITR, com suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção
de propriedades improdutivas229 (BRASIL, 1988).

Todavia, o ITR, por ter como fato gerador a propriedade rural, não possibilita, como incentivo tributário, a
incidência direta na redução das emissões que ocorrem por fermentação entérica. Apesar de a fermentação
entérica do rebanho bovino ser responsável pela maior parcela de emissões do setor agropecuário, um
incentivo visando a redução de emissões de GEE elaborado a partir do ITR deveria considerar, sobretudo, o
manejo da área.

Há, entretanto, relação indireta, conforme já disposto acima, com a recuperação e manutenção da
produtividade das pastagens permitindo um aumento da capacidade de suporte de propriedades rurais
(cabeça por hectare). Consequentemente, há melhor reposição de nutrientes, o que assegura uma dieta de
melhor qualidade para o gado. Tais fatos contribuem para a redução do tempo de abate e, como resultado,

229

A adoção de técnicas de manejo mais produtivas como pastagens bem manejadas, ILP e ILPF possibilita,

consequentemente, baixa emissão de carbono, de acordo com Strassburg et al. (2014) e Observatório ABC (2013).
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a diminuição da emissão de CH4 por meio de fermentação entérica (KURIHARA, MAGNER, HUNTER, &
McCRABB, 1999).

Por fim, é importante ressaltar que os desenhos de programa de relato de emissões apresentados na
sequência possuem características bottom-up, contemplando atividades de coleta de informação feitas no
menor nível de desagregação e contabilização das emissões, bem como aspectos relacionados a um MRV
de projetos de redução de emissões. Como já descrito na seção 2.1.3, o objetivo do MRV de projetos é
mensurar a redução das emissões após a aplicação de uma determinada tecnologia, comparando essa
redução com um cenário de linha de base sem a aplicação desta técnica.

5.5.2

Incentivo tributário - ITR: Redução de emissões de GEE na propriedade

O ITR é um tributo de competência federal, cuja arrecadação é realizada desde 1990 pela Secretaria da
Receita Federal. No entanto, a Lei nº 11.250/05 dispõe sobre a celebração de convênio entre a União e os
Municípios para a delegação das atribuições de fiscalização, lançamento e cobrança do ITR, detalhado na
IN SRF nº 643/06 (PELEGRINI, 2014). Todavia, o presente item não discutirá a participação dos municípios
na governança do tributo, nem mesmo a sua participação no desenho de possível incentivo fiscal.

A estruturação de incentivo por meio do ITR e seu respectivo MRV terão um desenho específico pautado no
manejo da propriedade. O manejo adequado da propriedade rural com a adoção de técnicas agropecuárias
como a ILP/ILPF e recuperação de pastagens ocasiona a redução das emissões de GEE do sistema
produtivo pelo armazenamento de carbono no solo e biomassa, e, indiretamente, também proporciona um
ambiente propício para o abate precoce do rebanho.

O período de apuração do ITR é anual (Lei nº 9.393, de 1996, art. 1º; RITR/2002, art. 2º; IN SRF nº 256, de
2002, art. 1º) e, dessa forma, o abatimento ou isenção de alíquotas baseados no ITR também devem ser
concedidos anualmente.

Nesse sentido, a adesão a um programa de redução de alíquota do ITR pode ser informada no momento de
preenchimento da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR230. Assim, para
aqueles que pleitearem tal incentivo, a DITR deveria ser apresentada anualmente pelo produtor rural,
contendo o Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR – DIAC e Documento de Informação
e Apuração do ITR – DIAT.

Observa-se, contudo, que os cadastros das propriedades rurais existentes ainda não contemplam todos os
dados necessários para o monitoramento das emissões provenientes do manejo da pastagem, conforme
230

A declaração anual do ITR denomina-se Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR). (Lei nº
9.393, de 1996, arts. 6º e 8º; IN SRF nº 256, de 2002, art. 36)
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descritos na seção 5.2.7, uma vez que para tal monitoramento são necessárias informações relativas ao
tipo de solo e estoque inicial de carbono no solo (linha de base) e sua evolução decorrente da adoção da
prática agropecuária de baixo carbono. Ainda assim, é necessário observar que as propriedades que
pleiteiam incentivos (quando possível) devem possuir seu respectivo PRA (Programa de Regularização
Ambiental), quando necessária a adequação ambiental.

Nesse contexto, uma adequação necessária na estrutura atual de cadastros de propriedades rurais
existentes seria a inclusão de informações da atividade rural a ser contemplada pelo incentivo e não da
propriedade como um todo, pois em uma propriedade pode haver mais de uma atividade agropecuária.
Assim, o monitoramento das emissões do manejo da atividade rural na propriedade torna-se viável com o
avanço dos sistemas cadastrais existentes.

A necessidade de monitoramento das informações a seguir demonstra a relevância de uma abordagem
voltada para a atividade agropecuária, dado que a metodologia de cálculo de emissões de GEE varia de
acordo com:
 Atividade agropecuária;
 Cultura;
 Área;
 Características climáticas e edafológicas;
 Tamanho da área, entre outros.

Da mesma forma, a metodologia para o monitoramento do estoque de carbono é complexa e exige equipe
técnica especializada para análise dos dados, imagens de satélite e amostras de solos e biomassa.
Adicionalmente, a resposta do aumento do estoque no solo é lenta e não linear.

É preciso, contudo, ressaltar que a atividade de coleta de solo para análise de carbono não deve recair
sobre o produtor, uma vez que é necessário garantir que as amostragens sejam realizadas em local
adequado, de acordo com protocolo metodológico predefinido, como, por exemplo, os desenvolvidos pela
Embrapa (1997) e Cetesb (1999) e por técnicos capacitados e credenciados para essa função. Tal opção
possui o benefício de garantir a qualidade da amostragem e evitar eventuais fraudes, além de permitir a
obtenção ou corroboração de informações sobre as propriedades rurais. Embora essa opção traga mais
qualidade ao processo, ela representará maiores custos operacionais e de pessoal para a administração
pública.

Assim, nota-se que a construção de programa de incentivos com base no ITR e, portanto, no manejo da
propriedade rural apresenta dificuldades tanto operacionais (cadastrais) quanto metodológicas, fato que

251

pode dificultar sua aplicação em um cenário de curto prazo. E estes são desafios a serem superados para a
utilização do ITR como incentivo positivo.

Acrescenta-se que incentivos positivos demandam fiscalização e transparência no uso dos recursos. Dessa
forma, a fiscalização é um item fundamental a ser considerado no desenho do incentivo. Nesse sentido,
vale destacar que a estrutura e o contexto atual do ITR demonstram que, em um primeiro momento,
quaisquer dados fornecidos no âmbito de um incentivo positivo devem ser fiscalizados pelos entes
governamentais já envolvidos na governança do tributo. Convém distinguir dois tipos de fiscalização:

I.

Técnica: Requisitos técnicos obrigatórios para comprovação de qualificação para o recebimento de
incentivo e cálculo das (reduções de GEE) emissões; e

II.

Tributária: Informações relatadas pelos contribuintes do ITR para averiguar se o recolhimento foi
feito em conformidade com as diferentes alíquotas.

A fiscalização de questões técnicas pode ser realizada, a qualquer momento, pelo órgão governamental
responsável pelos cadastros utilizados para relato, por exemplo, por meio de processos já consolidados do
MAPA, responsável pela administração da PGA, que contempla cadastro de propriedades rurais em um
banco de dados único nacional, e de acordos de cooperação técnica com o MDA/INCRA 231, que pode ser
responsável pela vistoria para avaliação da produtividade de imóveis rurais pelos seguintes índices, os
quais fornecem informações sobre o manejo da propriedade:

I.

Grau de utilização da terra;

II.

Grau de eficiência na exploração.

Caso sejam constatadas irregularidades causadas pelo beneficiário do incentivo, no que diz respeito à não
aplicabilidade da técnica agropecuária declarada (adoção de manejos de baixa emissão de carbono), bem
como ausência de algum requisito técnico obrigatório, deve ser suspensa a concessão do benefício, e as
devidas penalidades, aplicadas232.

A fiscalização de questões tributárias pode ser realizada, a qualquer momento, pelo órgão governamental
responsável pelo ITR, de forma amostral e aleatória. A Receita Federal pode verificar as informações

231

A Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, no art. 16, diz que a SRF poderá celebrar convênio com o INCRA, com

a finalidade de delegar as atividades de fiscalização das informações sobre os imóveis rurais, contidas no DIAC e no
DIAT.
232

O processo de verificação pode incluir interações entre órgão competente e regulados, quando for necessário

retificar informações, bem como a realização de visitas em campo e a demonstração, por meio de evidências, das
informações apresentadas.
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relatadas pelos contribuintes do ITR para averiguar se o recolhimento foi feito em conformidade com as
diferentes alíquotas.

É possível ainda que a fiscalização técnica fique sob a responsabilidade de terceira parte independente,
devidamente acreditada para tanto, portanto configurando-se como uma verificação233. A terceira parte
independente (por exemplo, empresa de auditoria) pode ser contratada pelo órgão competente ou
diretamente pelo ente regulado.

Dessa forma, e levando em consideração o exposto acima e ao longo do trabalho, abaixo seguem as
principais considerações sobre o arranjo governamental para incentivos visando a promoção de melhores
práticas de manejo da propriedade pelo setor agropecuário (pecuária de corte) (Figura 49).

Figura 49 – Principais etapas do desenho de incentivo cujo objetivo é o manejo da atividade pecuária
de baixa emissão de carbono na propriedade e seus respectivos órgãos responsáveis

Basicamente, a Figura 49 acima identifica a SRF e o MAPA como os principais atores para a adoção de um
programa de incentivos com base no ITR, com a realização (por parte do produtor) da adesão ao programa,
idealmente a partir da DITR, e o relato das informações para cálculo de emissões pode ocorrer com a
utilização de cadastros (de propriedades rurais) já existentes. Ambos os atores também se configuram como
os mais indicados para a realização de fiscalização tributária e técnica, respectivamente.
233

As complexidades operacionais e metodológicas mencionadas ao longo do documento contraindicam a criação de

estruturas para a realização de verificação por terceira parte, isto é, por pessoas físicas ou jurídicas devidamente
acreditadas por órgão responsável, ao menos em um primeiro momento.
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5.5.3

Outros incentivos tributários: Redução de emissões de GEE no animal

Outra forma de promover melhores práticas, em termos de emissões de GEE, no subsetor pecuário reside
no manejo adequado dos animais, ação que implica técnicas de abatimento precoce e, portanto, redução
das emissões provenientes da fermentação entérica.

Assim, e de forma a oferecer cobertura à totalidade dos sistemas de produção pecuária (propriedade e
animal), outros tributos podem ser estudados para a concessão de incentivos que busquem promover a
redução de emissões de GEE e o monitoramento e relato das emissões resultantes da fermentação entérica
dos animais.

O IPI e o PIS/Cofins, por exemplo, são tributos federais que incidem sobre a carne, mas estão zerados
desde 2013234. Iniciativa no Mato Grosso do Sul dispõe sobre incentivos tributários, mediante a redução das
alíquotas de ICMS, àqueles produtores cujos animais abatidos se enquadram nos critérios do Programa
Novilho Precoce – MS (ver item 5.2.5.4).

O monitoramento das emissões de GEE do rebanho bovino deve ser de responsabilidade do(s) órgão(s)
governamental(is) responsável(eis) pelos bancos de dados (cadastros) de identificação de animal e de
propriedade, utilizando os parâmetros listados no item 5.2.6. Similarmente, é recomendável que o relato
seja feito por meio de plataforma on-line já existente, para aproveitamento de uma estrutura de governança
já constituída.

Nesse contexto, destaca-se a Plataforma de Gestão Agropecuária (PGA), do MAPA, que já contempla
informações sobre o manejo da propriedade rural e identificação e rastreabilidade animal. Convém,
portanto, avaliar a possibilidade de utilizar esse sistema para fins de relato do monitoramento das emissões
da pecuária.

A plataforma é pública, com objetivo de melhorar o acesso às informações dos atores envolvidos no setor
agropecuário, integrar bases de dados e, assim, oferecer agilidade na obtenção de informações com
credibilidade e transparência.

A PGA funciona como um banco de dados único que armazena informações de: i) trânsito animal com base
nas informações da Guia de Trânsito Animal Eletrônica – e-GTA; ii) rastreabilidade de produção de bovinos
e bubalinos com o uso de dados do Sisbov; iii) dados dos Órgãos Executores de Sanidade Agropecuária

234

Lei nº 12.839, de 9 Julho de 2013, e Medida Provisória nº 609, de 8 de março de 2013.
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(OESA) em um sistema integrado com o Sistema de Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção
Federal – SIGSIF; e iv) cadastro de propriedades rurais.

Os cadastros de rastreabilidade animal existentes no país contemplam as informações básicas
imprescindíveis para o monitoramento de emissões de CO 2eq, de acordo com os requisitos necessários
descritos no item 5.2.5.9, bem como já existe também o cadastro dos frigoríficos credenciados no MAPA.

Caso as informações necessárias para a mensuração das emissões de CO 2eq ainda não sejam
demandadas nesses cadastros, é válido primeiramente conduzir estudos para avaliar a possibilidade de
adaptação de tais cadastros sem a necessidade de grandes mudanças na estrutura organizacional dos
mesmos.

Adicionalmente, a metodologia de cálculo das emissões de GEE pela fermentação entérica já está bem
estabelecida, conforme verificado no item 5.2.6, fator que facilita o desenvolvimento das bases para
implantação de MRV relacionado ao manejo do animal.

Entretanto, cabe notar que qualquer estratégia ou programa de estímulo a reduções de emissões deve ser
pautado pela comprovação, por parte do produtor interessado, do atingimento de requisitos técnicos de
elegibilidade, tanto relacionados com a adoção de manejos da atividade pecuária de baixa emissão (exante) quanto da aplicabilidade do abate precoce do seu rebanho para a redução das emissões (ex-post).
Sugestões para tais critérios são235:
ex-ante236
 Ficha técnica da propriedade: informação sobre o sistema de produção de baixa emissão de
carbono e seu controle237;

ex-post
 Idade dos animais: até 36 meses (desclassificados aqueles acima de 48 meses);
 Peso dos animais: de 180 a 225 kg para fêmeas e de 220 a 225 kg para machos;
235

Outros requisitos desejáveis e que podem ser contemplados são: a ausência de lesões graves nos animais a serem

abatidos; a presença de instalações adequadas (na propriedade) para evitar danos ao couro ou carcaça animal; a não
administração de rações e suplementos de origem animal ao rebanho; utilizar práticas adequadas de conservação do
solo; e manutenção de registros financeiros da propriedade rural e de suas atividades.
236

Entre os cadastros de propriedade rural, o DITR, por exemplo, já contempla informação sobre a propriedade, e o

SIGSIF contém dados sobre o manejo animal. E o que asseguraria a veracidade das informações declaradas em tais
cadastros seria uma posterior visita técnica à propriedade por profissional especializado e credenciado no órgão
responsável por esses cadastros, como o MAPA.
237

O manejo adequado da atividade pecuária é essencial para o atingimento do abate precoce do rebanho.
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 Sexo;
 Confirmação do abate: com data do embarque.

Além do mais, para que seja possível o monitoramento das emissões de GEE, é necessário que as
seguintes informações adicionais sejam disponibilizadas para a concessão do incentivo:
 Ganho de peso do animal (kg/cabeça/dia);
 Digestibilidade (%);
 Consumo de alimentos (para determinar a ingestão de energia bruta) (kg).

De qualquer forma, um programa de incentivos tributários pode ser construído de forma escalonada, com
base no requisito técnico ex-post – idade dos animais – acima, em uma estrutura que leve em consideração
a maturidade e classificação dos animais na tipificação de carcaças 238, com diferentes proporções de
abatimento ou redução de alíquota do imposto a ser adotado para concessão de incentivos (IPI, PIS/Cofins,
ICMS, outros) para animais de diferentes características, conforme exemplo abaixo Tabela 38.

Tabela 38 – Exemplo de estrutura escalonada para concessão de incentivos para produtores de
gado de corte239

Classificação dos animais

%

de

abatimento/redução

de

alíquota do imposto
Animais com apenas dentes de leite, sem nenhuma queda.
Animais com no máximo 2 dentes permanentes, sem a
queda dos primeiros médios.
Animais com no máximo 4 dentes permanentes, sem a
queda dos segundos médios

X % de redução
Y % de redução

Z % de redução

Levando em consideração que uma propriedade pode ter vários lotes de animais abatidos em diferentes
períodos e com distintas características de acabamento, é aconselhável que seja estipulada uma
porcentagem mínima de lotes que atendam aos requisitos técnicos exigidos, por exemplo mínimo de 50%
dos lotes em conformidade com esses requisitos técnicos por ano.

238

A classificação dos animais já é feita nos frigoríficos rotineiramente, facilitando assim o processo de obtenção da

informação.
239

O exemplo de estrutura escalonada para concessão de incentivos para produtores de gado de corte deste relatório

está baseado no Decreto nº. 8.421 de 28 de dezembro de 1995 do Estado do Mato Grosso do Sul, na Instrução
Normativa nº 9 de 4/5/2004 do MAPA e nos incentivos tributários do Programa Novilho Precoce do MS.
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A identificação do lote pertencente ao produtor rural que está pleiteando o incentivo tributário deve ser
realizada no momento do abate nos frigoríficos credenciados pelo MAPA. A tipificação de carcaças é feita
por meio de formulário sob a responsabilidade do fiscal do SIF no frigorífico.

Para otimizar os arranjos e processos já instituídos, tal formulário poderia contemplar campo destinado a
identificação do lote como pertencente a um eventual programa de incentivo tributário, assim como proposto
para adesão a um programa de redução de alíquota do ITR informada no momento de preenchimento da
DITR. As informações coletadas pelos fiscais do SIF são disponibilizadas no SIGSIF.

Por fim, para que seja possível de fato a mensuração das emissões de GEE de todo o rebanho bovino
brasileiro, é aconselhável que se amplie a rastreabilidade do rebanho. O animal deve ser rastreado do
nascimento até o abate.

O arranjo governamental do incentivo, nesse caso, contemplaria o organograma da Figura 50.

Figura 50 – Principais etapas do desenho de incentivo centrado no abate precoce para pecuária de
baixa emissão de carbono e seus respectivos órgãos responsáveis
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5.5.4

Incentivos creditícios

Os financiamentos rurais para o setor agropecuário – descritos no item 5.2.9 – já constituem importante
fonte de incentivos creditícios para o setor, sobretudo no âmbito do Programa ABC. Assim, a criação de
novos programas de financiamento não apresenta grande atratividade, ao menos em um primeiro momento.

Contudo, os mecanismos de MRV das emissões dos projetos financiados pelo Programa ABC ainda são
incipientes e, dessa maneira, poderiam se beneficiar de interação com os mecanismos de MRV de
eventuais incentivos tributários.

A obtenção dos requisitos necessários para o cálculo das emissões de GEE provenientes do manejo da
atividade rural é facilitada quando o contribuinte do ITR também capta recursos do crédito rural, mais
precisamente do Programa ABC. Grande parte das informações necessárias para o cálculo das emissões
de GEE provenientes do manejo da atividade rural na propriedade já estão contemplados nos cadastros dos
agentes financeiros repassadores do crédito rural, inclusive o carbono no solo.

Dessa forma, não seriam necessárias adequações significativas nos cadastros do MAPA e da SRF para a
inserção das informações essenciais para o cálculo dessas emissões. Entretanto, é fundamental que os
agentes financeiros disponibilizem ao órgão fiscalizador as informações necessárias quando solicitadas. Em
razão do sigilo bancário, é recomendado também que o produtor rural, no ato de adesão ao programa de
incentivo fiscal, autorize à fiscalização o acesso aos dados contidos nos cadastros bancários.

Novamente, nesse caso, para os proprietários beneficiários do crédito rural, principalmente do Programa
ABC, o monitoramento seria facilitado, uma vez que os agentes repassadores do recurso já fiscalizam
rotineiramente as propriedades quanto à veracidade da aplicação do recurso para a técnica agropecuária
informada na concessão do crédito, conforme detalhado no item 5.2.9.2.

Por fim, é recomendável o alinhamento dos cadastros já existentes, bem como eventuais sistemas futuros,
com o sistema bancário de concessão de crédito, assim como geração, organização e fornecimento de
informação, incluindo alimentação do Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (SICOR).
Também é aconselhável a inclusão dos dados de carbono no solo nos projetos de financiamento rural no
SICOR e o monitoramento por satélite das áreas de implantação das tecnologias.

5.5.5

Considerações finais

Conforme verificamos anteriormente, entre os desafios a serem superados para que o ITR possa
efetivamente ser utilizado para concessão de incentivos, é possível destacar: a ausência de cadastros com
foco na atividade (em vez de na propriedade); a complexidade em termos metodológicos para o
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monitoramento do estoque de carbono no solo; e a fiscalização. Tais desafios evidenciam a dificuldade para
o uso do ITR, ao menos em um cenário de curto (e médio) prazo. Toda a discussão sobre incentivos
positivos traz luz sobre os desafios já existentes para o ITR e os atuais cadastros para propriedades e
animais.

O estabelecimento de incentivos positivos (tributários e creditícios) descritos acima tem o potencial de
estimular os agentes do setor agropecuário a monitorar e relatar as emissões de GEE que decorrem da
produção de carne bovina, bem como buscar alternativas para tornar o manejo tanto da propriedade quanto
do animal menos intenso em termos de emissões.

O desenho de incentivos positivos para a pecuária de baixa emissão de carbono pode estimular a maior
integração entre os cadastros e sistemas de informação já existentes para a coleta de dados agropecuários,
de forma que sejam mantidas a robustez e as capacidades de relato e fiscalização (ou verificação) das
emissões. Com a integração dessas informações (cadastros) é possível criar uma estrutura para o
monitoramento das emissões dos empreendimentos e/ou projetos contemplados por um possível
mecanismo de incentivo tributário.

Os cadastros descritos na seção 5.2.5.9 mostram que já existe um ambiente propício para a instituição de
uma base de dados que agregue informações relativas às emissões de GEE no setor e, portanto, são
ferramentas que devem ser utilizadas para o desenho do incentivo e para programa de relato de emissões
do setor.

Nesse sentido, a construção de uma nova ferramenta de entrada poderá resultar em custos
desnecessários, por não aproveitar estruturas existentes de software/hardware, de redes e de recursos
humanos e por vantagens relacionadas ao aproveitamento de um aparato legal já existente 240.

Assim, os requisitos técnicos necessários para a concessão de incentivos (tributários) devem ser
disponibilizados pelo produtor rural, para que possam ser acessados pelo órgão responsável pelo
monitoramento das emissões nas bases cadastrais sob responsabilidade da SRF e do MAPA, sobretudo
nos seguintes cadastros: DITR, SISBOV, SNCR, GTA para abate, SBCCB, SIGSIF e PGA.

Importante ressaltar que a plataforma PGA do MAPA engloba os cadastros de identificação animal e de
propriedades rurais, assim como os cadastros do MMA (CAR) 241 e do INCRA/MDA (SNCR) também podem

240

Esta consideração é baseada na recomendação feita pelo Grupo de Trabalho sobre Registro de Emissões por

Fontes e Remoções por Sumidouros (GT Registro) do Núcleo de Articulação Federativa Para o Clima, sobre a
implementação de uma plataforma de relato para um Programa Nacional de Relato de Emissões/Remoções.
241

O CAR já está contemplado na DITR.
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auxiliar no desenho. Portanto, é aconselhável que o trânsito por esses cadastros seja facilitado pelos órgãos
competentes.

O MAPA é responsável por definir o escopo de cada módulo da PGA, garantir o acesso aos dados e outros
recursos necessários, e, principalmente, auditar, fiscalizar ou inspecionar o desenvolvimento do sistema,
garantindo a segurança e o sigilo dos dados enviados pelos OESA dos estados. Adicionalmente, acordos
de cooperação podem permitir que a informação relatada por meio da PGA seja aproveitada por diferentes
órgãos governamentais.

A integração dessas bases de dados, assim como maior interação entre os organismos responsáveis em
cada uma delas, é um fator relevante para o uso eficiente de tais plataformas e para o monitoramento das
emissões do setor.

Cabe ainda destacar que o desenho de incentivos tributários para redução de emissões, seja na
propriedade (ITR), seja por animal (outros tributos), não trata como mandatória a mensuração (exata) das
emissões de GEE (reduzidas) por parte do produtor. É possível construir um cenário em que o produtor rural
possua somente a necessidade de fornecer os dados necessários para posterior cálculo por parte do órgão
regulador, inclusive com eventuais descontos melhores para aqueles que fornecerem as informações com
maior nível de detalhamento.

Adicionalmente, o desenho e estrutura necessários para a condução de um MRV sobre o manejo da
propriedade, no âmbito do ITR, podem também ser utilizados, com as devidas adequações técnicas
(diretrizes de monitoramento e fiscalização), para demais culturas além da pecuária (gado de corte), uma
vez que entidades envolvidas e estrutura cadastral (e operacional) seriam as mesmas. Nesse sentido, é
possível expandir gradualmente a cobertura de eventual programa de incentivos para outras culturas
progressivamente e levando em conta aquelas mais emissoras.

Por fim, é importante mencionar que as informações para o cálculo das emissões das propriedades e do
rebanho bovino exigidas em um contexto de incentivos positivos vão se constituir em valioso banco de
dados que pode auxiliar no refinamento da quantificação das emissões da pecuária, por exemplo permitindo
a construção de fatores de emissão considerados mais detalhados e que reflitam as diferenças regionais
encontradas no País. Esse banco de dados também poderá apoiar o desenvolvimento futuro de
instrumentos econômicos ou ainda contribuir para o cálculo mais preciso de eventuais compromissos de
redução de emissões pós-2020.
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6.

INCENTIVOS CREDITÍCIOS

A presente seção tem por objetivo discorrer sobre o cenário atual e possíveis opções futuras para a
concessão de incentivos creditícios com vistas a promover: i) incremento no financiamento para baixo
carbono; ii) uma cultura de monitoramento, relato e (quando aplicável) verificação de emissões de GEE; e
iii) a implementação de investimentos destinados a reduções de emissões de tais gases.

Assim, em um primeiro momento será feita uma breve contextualização da evolução do tema no setor
financeiro, além de um detalhamento do sistema creditício público no Brasil, com especial destaque para o
funcionamento do BNDES, sua evolução recente e relação com as questões ambientais. Apresenta-se
ainda uma breve descrição sobre como os setores discutidos ao longo do documento (indústria, energia e
agropecuária) se financiam. Por fim, opções para que os incentivos creditícios sejam apoiados por práticas
de MRV são discutidas.

6.1

EVOLUÇÃO DO TEMA NO SETOR FINANCEIRO

Para compreender como o tema das mudanças climáticas foi inserido nas instituições financeiras, é primeiro
necessário contextualizar como as questões socioambientais em geral vêm assumindo um papel crescente
nas operações do setor financeiro. A evolução da observância do tema pelas instituições financeiras
decorre da percepção, por parte destas instituições, do poder público e da sociedade, de que estas
questões apresentam riscos para a resiliência e solidez do sistema financeiro. Passivos, acidentes e outros
problemas decorrentes de fatores sociais ou ambientais podem influenciar a condição de repagamento de
dívidas por parte dos tomadores de empréstimos, o desempenho de longo prazo de ativos e a sinistralidade
das companhias seguradoras. Especificamente sobre as operações de crédito, além da consideração dos
riscos socioambientais em si, os bancos estão atentos à implicação jurídica das instituições financeiras
sobre os danos sociais e ambientais causados por seus clientes, pelo princípio da corresponsabilidade nas
operações de crédito concedidas.

As mudanças climáticas representam um tema crucial na discussão socioambiental dentro do setor
financeiro. Ao longo dos anos, as instituições financeiras se organizaram no debate das questões
socioambientais, integrando-as ao processo de análise e monitoramento do crédito. Houve avanços
importantes no que tange ao desenvolvimento de políticas e lançamento de produtos temáticos e na
regulação das questões socioambientais no setor financeiro, mas ainda existem entraves e desafios para: i)
a disseminação de conceitos relacionados às mudanças climáticas na indústria financeira; ii) o aumento do
direcionamento de recursos para o financiamento de uma economia de baixo carbono; e iii) o
monitoramento e garantia da efetividade desses recursos na mitigação das mudanças climáticas.
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6.1.1

Autorregulação

A formação de autorregulação e acordos voluntários foram uma forma importante de disseminar e
sistematizar as questões socioambientais, inclusive o conceito das mudanças climáticas, nas instituições
financeiras nesta última década. Alguns destes acordos têm incentivado seus participantes a integrar as
questões socioambientais e incentivar uma economia de baixo carbono em diferentes estágios de suas
atividades de análise, contratação e monitoramento de crédito, em âmbito nacional ou internacional.

6.1.1.1

Princípios do Equador

Os Princípios do Equador resultaram de um tratado voluntário adotado por instituições financeiras para
servir como um padrão mínimo de observância de gestão de risco socioambiental, e como suporte à tomada
de decisão na concessão de financiamentos a grandes projetos. No mundo, existem 80 instituições
signatárias, que respondem por cerca de 70% do volume global de financiamentos concedidos na
modalidade project finance.

Em 2013, foi lançada a terceira versão dos Princípios, que inclui um anexo específico sobre a avaliação dos
projetos em relação ao seu impacto sobre as mudanças climáticas. Os requisitos envolvem a avaliação
técnica e financeira de opções para reduzir as emissões de gases de efeito estufa no desenho, construção
e operação dos projetos financiados.

6.1.1.2

Protocolo Verde

Em 2009, um acordo de intenções assinado entre o Ministério do Meio Ambiente e a Federação Brasileira
de Bancos (Febraban), deu origem ao Protocolo Verde, cujo objetivo era incentivar o monitoramento e
avanço de melhores práticas socioambientais no Setor Financeiro. Um trabalho da Febraban, em conjunto
com o GVces, traduziu o Protocolo em uma matriz de indicadores aplicada sobre os bancos signatários, que
visa o monitoramento dos bancos na integração das questões socioambientais sobre seus produtos,
serviços, operações e relações. As mudanças climáticas permeiam esses indicadores, na análise de
produtos e serviços, gestão de riscos e nas operações dos bancos.

A maior contribuição do Protocolo Verde foi dar início ao debate entre os bancos e o poder público sobre as
questões socioambientais e seus impactos sobre o setor financeiro. As conversas culminaram no
lançamento do Edital 41, na Rio+20, pelo Banco Central, que se converteu na Resolução 4.327, lançada em
abril de 2014 pelo Banco Central, que regula a elaboração de uma Política de Responsabilidade
Socioambiental e o desenvolvimento de um sistema de gestão de riscos socioambientais nos bancos e
instituições reguladas pelo Bacen, conforme detalhado abaixo.
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6.1.2

Arcabouço legislativo e regulatório

Além da autorregulação, a regulamentação é fundamental na indução de integração transversal de
questões socioambientais na análise de risco, e definições mais claras para fomentar uma economia de
baixo carbono. Na indústria financeira, o Banco Central vem desenvolvendo normas e regulações que
promovem maior clareza sobre a responsabilidade dos bancos quanto à decisão de crédito, e a
consideração das questões socioambientais neste processo, exatamente para mitigar riscos buscando
maior resiliência no setor.

Além de algumas circulares e resoluções sobre temas específicos como o Crédito Rural, e a resolução
4.267 (BACEN, 2013) que regula o uso dos recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC),
em 2011 o Bacen incluiu no Processo Interno de Avaliação da Adequação de Capital (ICAAP), por meio da
circular 3.547 (BACEN, 2011a) a necessidade de os bancos observarem o impacto dos riscos
socioambientais sobre o seu cálculo e processo de alocação de capital. Embora o mercado e o órgão
regulador ainda não tenham entrado em consenso acerca de uma metodologia para que se aloque o capital
referente a esta categoria de riscos, a circular foi a primeira a regular as questões socioambientais de forma
transversal às operações de crédito.

Em 2012, durante a Rio+20, o Banco Central lançou o Edital 41 que, como mencionado anteriormente,
requeria que os bancos formulassem uma Política de Responsabilidade Socioambiental, além de outras
medidas como o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de riscos socioambientais e a
designação de um diretor estatutário para responder sobre o tema nas instituições financeiras. Em abril de
2014, após extenso diálogo com os bancos e outros stakeholders da indústria financeira, a Resolução 4.327
foi publicada, tornando obrigatória a análise e integração transversal das questões socioambientais, que
inclui explicitamente o tema das mudanças climáticas, a todos os produtos e serviços fornecidos pelas
instituições reguladas pelo Banco Central.

Para auxiliar os bancos nesse processo, a Febraban publicou em agosto de 2014 o Normativo
Socioambiental do Sistema de Autorregulação Bancária. Com um nível maior de detalhes sobre produtos e
serviços bancários, atuação das instituições em suas operações internas e relato das informações às partes
interessadas, o documento tem por objetivo “formalizar diretrizes e procedimentos fundamentais para a
incorporação de práticas de avaliação e gestão de riscos socioambientais nos negócios e na relação com as
partes interessadas”.
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6.2

O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM MUDANÇAS CLIMÁTICAS

As instituições financeiras, enquanto financiadores dos diferentes setores da economia, são agentes
fomentadores de desenvolvimento, podendo assumir papel de indutores para um novo comportamento
econômico. O setor financeiro público desempenha funções relacionadas ao financiamento das políticas
públicas brasileiras e pode ser crucial para o fomento de atividades econômicas definidas como prioritárias
nas estratégias de desenvolvimento em muitos setores. Dada a elevada e crescente participação do setor
financeiro público no segmento bancário, sobretudo no financiamento de longo prazo, é de extrema
importância que o tema da mudança do clima seja incluído no planejamento estratégico dessas instituições.
E para o setor público, mais que indutores, é necessário que sejam agentes participantes e protagonistas
rumo à economia de baixo carbono.

6.2.1

Financiamento público

O financiamento por bancos públicos no Brasil limita-se basicamente a três bancos, A Caixa Econômica
Federal (CEF), o Banco do Brasil (BB) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), os quais responderam conjuntamente por 97% do fluxo total de crédito (público) entre 2000 e
2008 (VIDOTTO, 2010). Além disso, o financiamento público tem assumido maior importância nestes
últimos anos, conforme demonstra o quadro abaixo.

Figura 51 – Evolução dos desembolsos do BNDES (R$ bilhões)
Fonte: Banco Central e DIEESE – Rede Bancários
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Adicionalmente, é também relevante olhar para os bancos federais, mas de escopo regional, quais sejam, o
Banco da Amazônia S.A. (Basa) e o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), os quais possuem relevância
destacada no financiamento junto a pequenos produtores e empreendedores e no desenvolvimento regional
(JAYME JR. e CROCCO, 2010). Ambos os bancos atuam como agência de desenvolvimento, banco de
fomento e banco comercial e possuem os setores industrial e rural como importantes recebedores de seus
recursos (Quadro 29).

Quadro 29 – Carteira de crédito por atividade econômica Basa e BNB (em 31/Dez; R$ milhões)
2009

% no total
em 2009

2008

% no total
em 2008

2009

% no total
em 2009

2008

% no total
em 2008

1.667,40

88,90

1.724,40

89,30

8.781,00

88,20

5.348,40

79,40

Rural

407,2

21,7

488,7

25,3

2.335,50

23,5

1.769,70

26,3

Indústria

515,7

27,5

480,3

24,9

1.892,50

19

856,1

12,7

Comércio

285,7

15,2

290,6

15,1

1.280,80

12,9

1.012,60

15

Serviços

305,4

16,3

328,4

17

2.617,70

26,3

977,1

14,5

Pessoas físicas

153,4

8,2

135,7

7

54,3

0,5

47,8

0,7

Intermediários
financeiros

0

0

0,7

0

600

6

684,9

10,2

Habitação

-

-

-

-

0,2

0

0,2

0

209,2

11,1

205,7

10,7

1.156,50

11,6

1.391,00

20,6

1.876,60

100

1.930,10

100

9.937,50

100

6.739,40

100

Atividade
Setor Privado

Setor Público
Total

Fonte: Carvalho & Tepassé (2010).

Dentre as fontes de recursos utilizadas por Basa e BNB, cabe destacar a participação dos Fundos
Constitucionais de Financiamento, os quais são importantes instrumentos de financiamento da Política
Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) (MI, 2014). São três os Fundos Constitucionais existentes,
cada qual exclusivamente destinado a uma região do país:
 FCO: Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste; recursos operados pelo Banco do
Brasil.
 FNE: Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste; recursos operados pelo BNB.
 FNO: Fundo Constitucional de Financiamento do Norte; recursos operados pelo Basa (CNI, 2011b).

Contudo, tendo em vista o escopo do presente trabalho e o volume de recursos desembolsado, é
interessante estudar com maior profundidade as características e o funcionamento do sistema BNDES 242,

242

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é empresa pública federal, sujeita ao MDIC

(BRASIL, 2002b).
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dado seu caráter como “...principal instrumento de execução da política de investimento do Governo
Federal” (BRASIL, 2002b).

6.2.1.1

Sistema BNDES

O BNDES, como principal instituição de financiamento de longo prazo para todos os segmentos da
economia, atua no fomento à economia de baixo carbono por meio de créditos diretos, repasses a outras
instituições financeiras e oferecendo fundos não reembolsáveis a projetos que contribuam para a proteção
do meio-ambiente.

Em seu Planejamento Corporativo 2009/2014, o BNDES indica como aspectos mais relevantes de sua
missão a inovação e o desenvolvimento local, regional e socioambiental, que devem ser promovidos em
todos os empreendimentos apoiados pelo banco. O BNDES é o principal financiador da indústria de base e
de grandes grupos brasileiros.

A partir de 2009, o BNDES ampliou seu escopo de atuação no segmento ambiental, criando uma Área de
Meio Ambiente que se reporta diretamente à diretoria do banco. Essa superintendência passou a englobar
atividades operacionais, de crédito e investimento e a gestão do Fundo Amazônia – um dos pilares do Plano
Nacional sobre Mudança do Clima. A nova área também expandiu atividades da antiga gerência de meio
ambiente, anteriormente focada em assistência técnica, para uma missão de construção de conhecimento
institucional e suporte a projetos e investimentos em participações diretas nas empresas.

A superintendência de Meio Ambiente coordena ainda o Projeto Corporativo de Economia de Baixo
Carbono, criado em 2009, que integra o planejamento corporativo do BNDES no tocante ao clima. Tem
como objetivo tornar o BNDES um agente de destaque no processo de fomento à economia de baixo
carbono e é liderado pelos diretores das áreas de Meio Ambiente, Capital Empreendedor e Mercado de
Capitais. Adicionalmente, foi criado um departamento de biocombustíveis no mesmo nível hierárquico dos
departamentos de hidrelétrica e indústria automotiva, sinalizando a importância do tema para a instituição.

Em linha com seus objetivos estratégicos, o BNDES tem associado a esses projetos créditos ou recursos
não reembolsáveis visando à mitigação e adequação socioambiental. No que se refere a produtos
específicos para energias renováveis, o BNDES possui em seu portfólio projetos de energia eólica,
biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e oferece condições de crédito comparativamente mais
vantajosas para as fontes energéticas renováveis em relação a projetos de alto potencial de emissões,
como termoelétricas a carvão.
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O sistema BNDES é composto pelo próprio banco de desenvolvimento e por três subsidiárias, quais sejam:
a BNDESPAR (BNDES Participações S.A.); a BNDES PLC; e a FINAME (Agência Especial de
Financiamento Industrial) (BNDES, 2014f).
A BNDESPAR tem como objetivo “realizar operações visando à capitalização de empreendimentos
controlados por grupos privados”; já a BNDES PLC foi inaugurada em 2009 e tem como finalidade “a
aquisição de participações acionárias em outras companhias”. Por fim, a FINAME, existente desde 1966,
está voltada para a produção e aquisição de máquinas e equipamentos (BNDES, 2014f).

As diretrizes para a operação de todo o sistema BNDES são dadas pelo Conselho Monetário Nacional
(CMN) que possui a função de “formular a política da moeda e do crédito” no país e, assim, “orientar a
aplicação dos recursos das instituições financeiras”. O CMN é integrado pelo Ministério da Fazenda (na
condição de presidente do conselho); Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e pela Presidência
do Banco Central do Brasil (BACEN, 2014e) (BRASIL, 1964).

O BNDES concede apoio financeiro nas seguintes três modalidades: financiamentos, recursos não
reembolsáveis e subscrição de valores mobiliários. Nesta seção, a primeira modalidade (financiamentos)
receberá maior atenção, já que o trabalho tem seu foco em incentivos creditícios. No entanto, conforme será
exposto na sequência, apoio financeiro para ações de mitigação das mudanças climáticas também é dado
na forma de recursos não reembolsáveis. Neste sentido, esta modalidade também será incluída na análise
que segue.

Dentro de financiamentos, o BNDES distingue três modalidades: produtos, programas e fundos.
 Produtos são os mecanismos básicos de crédito de longo prazo, que definem regras e condições
financeiras gerais. Cada produto tem diferentes linhas de financiamento, que trazem regras e
procedimentos adicionais para seus objetivos específicos. Atualmente, o BNDES conta com 12
produtos que juntos possuem dezenas de linhas de financiamento.
 Programas são de caráter transitório, possuem dotação orçamentária limitada e prazos de vigência
previamente definidos. Programas são voltados para um setor econômico específico e possuem
condições financeiras próprias, no entanto, são operados por meio de um ou mais produtos do
Banco.
 Fundos são fontes de recurso com condições financeiras e procedimentos operacionais específicos
e, em alguns casos, são de caráter não reembolsável243.

243

Fonte:

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/

23/07/2014).
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(acessado

dia

Adicionalmente, é importante realizar distinção entre as operações diretas e indiretas realizadas pelo banco:
 Operações diretas: realizadas diretamente com o BNDES; necessária apresentação de pedido por
meio de Consulta Prévia para a análise pelo próprio BNDES; valor mínimo de R$ 20 milhões
(exceto para casos específicos).
 Operações indiretas:
credenciadas

BNDES atua em parceria com rede de instituições financeiras

244

; análise do financiamento realizada pela instituição financeira que, assim, assume o

risco da operação; negociação das condições do financiamento negociadas pela instituição
financeira junto ao proponente.
o

Automáticas: operações que não requerem avaliação prévia do BNDES; limitadas a
operações com valor inferior a R$ 20 milhões.

o

Não automáticas: operações para as quais é necessária apresentação de Consulta Prévia;
operações avaliadas individualmente; valor mínimo de R$ 20 milhões 245.

Feitos os esclarecimentos acerca do funcionamento do BNDES, é então possível observar o considerável
crescimento de seu portfólio de investimentos e do montante de recursos aportados nos últimos anos.
Conforme explícito na Figura 52, o montante desembolsado pelo banco foi de R$ 190,4 bilhões em 2013,
frente a R$ 40 bilhões em 2004, um crescimento de 376% no período (BNDES, 2014b).
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Dado que o BNDES não possui agências, esta opção é uma forma de suprir a ausência de capilaridade do banco.

245

Fonte: http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/ formas_apoio.html

(acessado dia 01/08/2014).
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Figura 52 – Evolução dos desembolsos do BNDES (R$ bilhões)
Fonte: BNDES (2014b).

Observando com maior nível de detalhamento, é possível destacar que o crescimento dos desembolsos nos
últimos cinco anos é intenso para todos os setores, exceto para a indústria de transformação (Quadro 30).
Contudo, cabe ressaltar que mesmo para este setor o crescimento referente no período 2004-2013 foi de
quase 250%, com o ano de 2009 representando o pico de desembolsos para o setor (aproximadamente R$
60 bilhões) (BNDES, 2014a).
Quadro 30 – Desembolso anual do sistema BNDES por setor da economia (R$ milhões)
Discriminação

2009

2010

2011

2012

2013

Agropecuária

6.855,70

10.126,30

9.759,00

11.362,20

18.662,20

Indústria extrativa

3.219,30

1.513,60

3.579,00

1.825,30

4.055,70

Indústria de transformação

60.302,20

77.255,20

40.270,40

45.861,00

53.959,80

Coque, petróleo e combustível

23.238,40

28.712,30

4.466,50

6.281,40

7.243,80

Química

2.175,00

3.798,20

2.457,90

1.997,70

3.396,00

Mineral não metálico

1.245,40

1.657,10

1.971,40

2.203,50

2.637,30

Metalurgia

4.488,00

3.809,00

2.551,10

2.538,40

2.551,10

810,7

1.118,10

1.204,50

1.327,70

1.517,20

2.616,70

3.248,90

2.781,00

3.418,90

4.216,30

Comércio e serviços

65.979,10

79.527,70

85.265,00

96.943,70

113.741,30

Total

136.356,40

168.422,70

138.873,40

155.992,30

190.419,00

Produtos de metal
Máquinas e Equipamentos

Obs.: Subsetores apresentados na tabela escolhidos de acordo com sua relevância perante o restante do presente
trabalho.
Fonte: BNDES (2014a).

O principal responsável pela queda dos desembolsos para a indústria de transformação é o subsetor de
coque, petróleo e combustível, que foi recebedor de cifras extraordinárias nos anos de 2009 e 2010,
aproximadamente, R$ 23 bilhões e R$ 29 bilhões respectivamente (BNDES, 2014a).

Por fim, cabe notar a crescente destinação dos recursos do BNDES para empresas estatais e para o setor
público, especialmente após 2009, fato exemplificado pela resolução do CMN 3.615 de Setembro de 2008,
posteriormente substituída pela resolução 3.963 de Março de 2011, as quais estabelecem que o banco
pode “considerar como cliente distinto cada uma das empresas atuantes nos setores petrolífero e elétrico
controladas direta ou indiretamente pela União” (BACEN, 2008) (BACEN, 2011b) (ALMEIDA, 2014).

Dessa forma, a lista dos maiores beneficiários de empréstimos do BNDES entre 2008 e 2013 contempla
algumas empresas estatais, com a Petrobras ocupando a posição de liderança, além de suas subsidiárias
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(Refinaria Abreu Lima; Petrobras Netherlands; e Transportadora Associada de Gás) também constarem na
lista (Quadro 31) (PETROBRAS, 2009).
Quadro 31 – Maiores beneficiários dos financiamentos do BNDES (operações diretas e indiretas)
no período de 2008 a 2013
Ranking

Cliente Final (Setor)

Total (Em US$
Milhões)

1

Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras (Petróleo E Gás)

21.480

2

Norte Energia S/A (Energia)

11.540

3

Vale S/A (Mineração)

6.226

4

Refinaria Abreu E Lima S/A (Petroquímica)

4.495

5

Petrobras Netherlands B.V. (Petróleo E Gás)

4.490

6

Tim Celular S/A (Telefonia)

4.178

7

Telemar Norte Leste S/A (Telefonia)

3.800

8

Santo Antônio Energia S/A (Energia)

3.693

9

Transportadora Associada De Gás S/A (Petróleo E Gás)

2.905

10

Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear (Energia)

2.794

Fonte: PINTO (2014).

6.2.2

Financiamentos para projetos na área de mudanças climáticas

Após a breve contextualização acerca do papel do BNDES na política de investimentos do Brasil, cabe
analisar o desempenho do banco no que diz respeito às questões ambientais e relacionadas às mudanças
climáticas. Os programas, produtos e fundos do Banco diretamente associados a tais questões são:
 Fundo Amazônia, cuja captação de recursos é condicionada a reduções de emissões de GEE
oriundas de mudanças no uso da terra (desmatamento)246.
 BNDES Mata Atlântica, voltado para projetos de restauração da Mata Atlântica247.
 BNDES Florestal, voltado para projetos de reflorestamento, conservação e recuperação florestal.
 Inovação ambiental, a linha busca estimular o desenvolvimento de soluções inovadoras para
problemas ambientais, inclusive emissões atmosféricas.
 Programa Fundo Clima, o programa visa promover a difusão de tecnologias mais eficientes do
ponto de vista climático. O Fundo é um dos instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do
Clima e tem como finalidade: “direcionar recursos para apoio a projetos ou estudos e financiamento
de empreendimentos que tenham como objetivo a mitigação das mudanças climática”248.

246

O Fundo Amazônia é operado por meio de recursos não reembolsáveis (BNDES, 2013c).

247

O BNDES Mata Atlântica é uma modalidade de financiamento não reembolsável.

248

Fonte: http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/fundo_clima.html
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 Programa para Redução da Emissão de GEE na Agricultura – Programa ABC: Este programa
tem como objetivos: reduzir as emissões de GEE que decorrem de atividades agropecuárias,
reduzir o desmatamento, aumentar a produção agropecuária sustentável, incentivar a adequação
ambiental, entre outras (BNDES, 2013b).
Tais produtos registraram conjuntamente, desde suas criações até 2012, mais de 60 projetos aprovados 249
e quase R$ 560 milhões desembolsados250 (BNDES, 2013b). Por outro lado, mudando a ótica de análise
para a destinação dos desembolsos, não somente das linhas mencionadas acima, mas também de outras
linhas dedicadas à promoção de energias renováveis (PROINFA), e eficiência energética (PROESCO),
dentre outros, é possível notar que investimentos associados à geração e consumo de eletricidade são
aqueles para os quais mais fundos são destinados (Quadro 32).
Quadro 32 – Desembolsos em economia verde e mudanças climáticas (R$ bilhões)
Finalidade

2008

2009

2010

2011

2012

Energias renováveis e eficiência energética

5,7

5,7

6

7,1

6,1

Hidroelétricas (acima de 30MW)

3,7

8,4

6,2

5,2

7,1

Transporte público de passageiros

0,6

1,4

0,7

0,9

1,5

Transporte de carga

1,5

2

1,4

1,6

2,6

Gestão da água e esgoto

0,8

1,6

1,9

1,5

1,5

Gestão de resíduos sólidos

0,2

0,2

0,5

0,5

0,4

Florestas

0,2

0,3

0,6

0,6

0,7

Melhorias agrícolas

0,1

0,4

0,5

0,3

0,3

0

0

0,1

0,6

0,6

Outros

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

Total

12,9

20,1

18

18,5

20,9

Adaptação a mudanças climáticas e gestão de riscos de
desastres

Fonte: BNDES (2013b).

Assim, é razoável observar que, apesar do crescimento observado desde 2008, o montante destinado a
questões ambientais ou climáticas ainda representa pequena parcela dos empréstimos concedidos pelo
banco, respondendo por aproximadamente 11% dos desembolsos totais no ano de 2012 (BNDES, 2013b).

Os produtos, programas e fundos apresentados acima serão detalhados em maior profundidade na seção
6.4, quando apresentarem alguma relação com os setores industrial, energético ou agrícola.

249

Fundo Amazônia: 36 projetos; BNDES Mata Atlântica: 13 projetos; Inovação Ambiental: 19 projetos; dados não

disponíveis para os demais.
250

Fundo Amazônia: R$ 439,8 milhões; Inovação Ambiental: R$ 120 milhões; dados não disponíveis para os demais.

271

6.3

PROCEDIMENTOS PARA APROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS FINANCIAMENTOS

Conforme mencionado previamente, a determinação das diretrizes de políticas creditícias no Brasil é de
responsabilidade do CMN, que pode, por meio de resolução, criar modalidades de investimento no âmbito
do sistema BNDES, especificando, dentre outros aspectos:
 Origem e volume de recursos a serem disponibilizados;
 Beneficiários elegíveis;
 Valores dos financiamentos (limites mínimos e máximos);
 Período de contratação;
 Taxa de juros;
 Garantias mínimas;
 Remuneração da instituição financeira (BACEN, 2014c).

Assim, uma vez criado o mecanismo de financiamento, cabe ao BNDES conduzir as análises de cunho
técnico e econômico-financeiro acerca de cada projeto, plano de negócio ou empreendimento, levando
também em consideração impactos sociais e ambientais, bem como garantindo que recebedores de
recursos do banco tenham a capacidade de arcar com suas responsabilidades futuras (BRASIL, 2002b).
Assim, os procedimentos para aprovação de financiamento junto ao BNDES seguem o processo ilustrado
na figura a seguir.
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A Secretaria do Comitê prepara
carta à empresa comunicando a
decisão de não enquadramento

DEPRI recebe,
verifica adequação
às Políticas
Operacionais e
encaminha ao
Comitê a Instrução
de Enquadramento
com recomendações

Consulta
Prévia

A Empresa
recebe carta de
enquadramento
e prepara o
projeto

DEPRI envia
cópias para
AC e Área
Operacional

A Área
Operacional
analisa, negocia
com o cliente e
estrutura a
operação

A Área
Operacional
elabora o
Relatório de
Análise

N

AC entrega ao
Comitê a
Classificação de
Risco e a proposta
de limite de crédito,
que serão
homologadas pela
Diretoria

Comitê de
Enquadramen
to e Crédito

S

S
Diretoria

GP envia carta à
empresa
comunicando
aprovação e
condições para
contratação

N
Enquadramento
Análise
Aprovação
Contratação,
Liberação
Acompanhamento

GP envia carta à
empresa comunicando
indeferimento

e

A Área Operacional
elabora o instrumento
contratual, efetua a
liberação de recursos
e o acompanhamento
do projeto e da
empresa

Figura 53 – Fluxo e Prazos para Tramitação de Operações Diretas, Indiretas não Automáticas e Mistas
Fonte: BNDES (2014d).

O ponto de partida na Figura 53 é a ‘Consulta Prévia’, que diz respeito ao recolhimento e análise de
características básicas da empresa, bem como de seu enquadramento nas políticas operacionais do banco
(para um exemplo do ‘Roteiro de Informações para Enquadramento’ ver Anexo II). Então, quaisquer
propostas de colaboração financeira devem ser avaliadas separadamente por diferentes instâncias dentro
do banco, tais como o DEPRI (Departamento de Prioridades – Área de Planejamento) e as Áreas de Crédito
e Operacional (BNDES, 2014d).
Uma vez aprovada e concedida a colaboração financeira, a empresa beneficiária deve viabilizar a “ampla
fiscalização da aplicação dos recursos previstos para a execução do projeto”, assim permitindo ao BNDES
ou seu representante o acesso a todos os documentos e registros contábeis, bem como o acesso físico a
todas as suas dependências e estabelecimentos, além de acatar as (e arcar com os custos das)
determinações do BNDES para a contração de pareceres técnicos (BNDES, 1987).

Dados os procedimentos mencionados acima, em caso de não cumprimento de quaisquer obrigações
(inadimplência financeira e/ou não-financeira) por parte de beneficiário, o BNDES pode encerrar
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(antecipadamente) o contrato entre ambos e demandar pagamento imediato da dívida contratada, além de,
eventualmente, implicar em “restrições cadastrais” junto a entidades de proteção ao crédito (BNDES, 1987).
No caso específico de inadimplemento não-financeiro, o tomador do recurso fica também sujeito a multa de
1% ao ano sobre o valor do contrato (BNDES, 1991).

Contudo, cabe ressaltar que o histórico de inadimplências do banco é extremamente favorável, tendo
atingido seu menor patamar em Dezembro de 2013 com inadimplências e renegociações representando
0,01% e 1,2% da carteira do banco, respectivamente. (BNDES, 2014b).

6.3.1

Procedimentos para projetos na área de mudanças climáticas

Os procedimentos, tanto para concessão de empréstimos (ex-ante) quanto para fiscalização de
inadimplência (ex-post)251, inclusive não financeira, são em geral padronizados para as linhas e produtos do
BNDES. Todavia, é pertinente observar casos particulares em que, além (ou como parte) dos
procedimentos operacionais do banco, a análise ou fiscalização de questões ambientais são verificadas
com salvaguardas mais detalhadas.

Assim, primeiro exemplo bastante específico reside no Fundo Amazônia que, apesar de ser um caso
particular252, apresenta a construção de “indicadores de resultados” como parte dos condicionantes mínimos
para a aprovação de projetos, os quais devem ser “mensuráveis e diretamente relacionados aos objetivos”
do fundo253 (BNDES, 2010).

Desta maneira, nas etapas de análise (ex-ante) de cada projeto do Fundo Amazônia (Consulta prévia e
Enquadramento), o potencial beneficiário (proponente) deve, em conjunto com o BNDES, detalhar:
 Indicadores a serem usados e seus respectivos objetivos;
 Metodologia(s) de cálculo;
 Método(s) de coleta, identificando a forma e as fontes dos dados a serem coletados;
 Frequência em que será feita a medição do(s) indicador(es); e
 Responsável(is) (por tais medições) (BNDES, 2010).

251

Avaliações ex-ante são realizadas durante o processo de aprovação de financiamento junto ao BNDES. Já as

avaliações ex-post ocorrem no decorrer ou no final da atividade financiada.
252

O Fundo Amazônia possui como origem de seus recursos doações, inclusive de entidades e organizações

estrangeiras. Adicionalmente, os desembolsos do fundo são não-reembolsáveis.
253

O fundo possui como foco as “ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de promoção da

conservação e do uso sustentável no bioma amazônico” (fonte: http://www.fundoamazonia.gov.br/)
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No que diz respeito ao acompanhamento, tanto em termos financeiros quanto físicos dos projetos durante
suas implantações (análise ex-post), as seguintes atividades são conduzidas (similarmente aos demais
produtos do banco) ao longo do projeto:
 Verificação da execução física e financeira do projeto, mediante visita ao local de sua realização,
quando necessário;
 Análise dos dados financeiros do beneficiário;
 Verificação do atendimento das condições estabelecidas no instrumento contratual;
 Observação das recomendações para acompanhamento existentes no relatório de análise da
operação e em relatório de acompanhamento anterior; e
 Recomendações para posterior acompanhamento, quando necessário (BNDES, 2013c).

Tais procedimentos, ainda que padronizados, permitem certa flexibilidade e conferem discricionariedade
para o BNDES lidar com as particularidades de cada linha de financiamento e cada projeto, incluindo, no
caso do Fundo Amazônia, o acompanhamento dos indicadores acordados nas etapas de aprovação dos
projetos.
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6.4

FINANCIAMENTO DOS SETORES CONTEMPLADOS NO TRABALHO

Uma vez entendido o funcionamento do sistema financeiro nacional e de seu principal braço para
investimentos, o sistema BNDES, cabe agora observar como os setores contemplados pelo presente
trabalho se relacionam com tal sistema.

O intuito é gerar conhecimento a respeito dos meios de financiamento (particularmente públicos) para os
setores industrial, energético e agrícola, para identificar como procedimentos adotados para concessão e
acompanhamento de projetos de financiamento podem ser ajustados para possibilitar avaliações ex-ante e
ex-post de ganhos ambientais proporcionados, inclusive em termos de mitigação das mudanças climáticas.

6.4.1

Indústria

Embora incentivos tributários possam oferecer os corretos sinais para que agentes privados, dentre os
quais a indústria, adotem práticas consideradas desejáveis, inclusive do ponto de vista ambiental, é
importante notar que, por vezes, as opções para a redução das emissões de GEE, ou implantação de novos
projetos com menor intensidade de emissões, requerem aportes de recursos de grande monta, tornando
necessário o acesso ao mercado de crédito.

A Figura 54 abaixo demonstra como o setor industrial é o maior tomador de crédito do sistema financeiro
brasileiro (incluindo bancos públicos e privados), quando se excluem as pessoas físicas, ainda que sua
participação relativa tenha sofrido ligeira queda entre 2011 e 2012.
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Figura 54 – Direcionamento do crédito para atividades econômicas – Sistema Financeiro
Fonte: BANCO CENTRAL DO BRASIL (2013).

Em termos absolutos, é possível notar que as operações de crédito ao setor industrial vêm crescendo
continuamente desde 1999, tanto por fontes privadas quanto públicas, respectivamente 265,6% e 238,8%
de crescimento até 2008 (Quadro 33).
Quadro 33 – Operações de crédito do setor público e privado: saldo por atividade econômica
Indústria
Ano

Setor imobiliário

Setor rural

Privado

Público

Privado

Público

Privado

Público

Dez./1999

47,9

35,8

9,1

43,9

6

20,1

Dez./2000

53,1

32,7

10

46

8,8

19,1

Dez./2001

62,5

36,3

9,3

14,6

11,4

15,8

Dez./2002

67,2

48,8

8,5

15,9

14,3

20,5

Dez./2003

67,4

49,4

8,3

16,8

18,8

28,5

Dez./2004

74

50,8

8,1

17,7

24,7

33,8

Dez./2005

82,7

56,3

8,5

20,6

26,8

39,2

Dez./2006

95,9

68,7

9,3

26,4

32

45,7

Dez./2007

129,1

84,7

12,9

33

39,2

50

Dez./2008

175,1

121,3

18,2

45,1

45,7

60,6

Jun./2009

167,1

130,6

20,9

56,1

42,7

63,6

59,1

40,8

28,4

71,5

39,3

60,7

Participação
relativa*
* Média da década.

Fonte: VIDOTTO (2010).

Ainda mais pertinente, todavia, é olhar a composição de tais operações de crédito, para cada setor, dentre
os bancos de caráter público (BB, BNDES, CEF) e os bancos privados. A análise do Quadro 33 permite
observar que a Indústria recorre com maior frequência a entes privados para o seu financiamento: a parcela
atendida pelos bancos públicos é de cerca de 40% ao longo dos anos 2000.

Entretanto, no que diz respeito à sua participação na carteira de empréstimos do BNDES, é relevante
destacar que a indústria foi responsável por cerca de 30% dos desembolsos do banco em 2013,
participação similar às observadas em 2011 e 2012 (BACEN, 2013).

Conforme já discutido anteriormente, dentre os setores da indústria de transformação o maior recebedor de
empréstimos do BNDES é a indústria de coque, petróleo e combustível. As indústrias analisadas em maior
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profundidade ao longo do presente trabalho (cimento254, siderurgia255 e, em menor escala, química de base)
também fazem parte dos subsetores que mais receberam aportes do BNDES, conforme mostra o Quadro
34.
Quadro 34 – Desembolsos do BNDES para os principais setores da indústria de
transformação (R$ milhões)
2011

2012

2013

Ranking

Coque, petróleo e combustível

4.466,50

6.281,40

7.243,80

1

Produtos alimentícios

5.261,60

4.690,00

7.070,20

2

Veículo, reboque e carroceria

4.658,90

4.643,20

6.851,90

3

Máquinas e Equipamentos

2.781,00

3.418,90

4.216,30

4

Celulose e papel

1.457,60

4.218,60

3.830,80

5

Outros equip. transporte

3.543,90

2.350,00

3.452,30

6

Química

2.457,90

1.997,70

3.396,00

7

Mineral não-metálico

1.971,40

2.203,50

2.637,30

8

Metalurgia

2.551,10

2.538,40

2.551,10

9

Borracha e plástico

1.498,80

2.248,80

2.455,50

10

Produto de metal

1.204,50

1.327,70

1.517,20

11

Fonte: BNDES (2014a).

No que diz respeito à destinação dos desembolsos listados acima, cabe discutir aquelas opções já
existentes no âmbito do BNDES. A Indústria brasileira tem acesso a diversas modalidades de financiamento
pelo banco, para implantação, ampliação, e modernização de ativos fixos, aquisição de máquinas e
equipamentos novos e outros projetos de investimento. De acordo com o BNDES, seus principais
mecanismos de apoio à Indústria contemplam oito produtos e suas respectivas linhas de financiamento, 13
programas voltados especificamente para o setor, além de condições específicas para projetos de inovação
e meio ambiente256.

Com relação à questão das mudanças climáticas, destacam-se aquelas modalidades de financiamento que
englobam projetos diretamente voltados para a redução de emissões de GEE ou que, de forma indireta,
reduzam a emissão destes gases. Exemplos de iniciativas financiadas pelo Banco que indiretamente
proporcionam uma redução de emissão no setor industrial são projetos de geração de energia elétrica
renovável (usinas hidrelétricas, eólicas, a partir de biomassa renovável), projetos de eficiência energética,
de troca de caldeiras (para aquelas a partir de fontes renováveis) etc.

254

CNAE: Seção C; Divisão: 23 – Fabricação de produtos de minerais não metálicos.

255

CNAE: Seção C; Divisão 24 – Metalurgia.

256

Fonte:

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Industria/

24/07/2014).
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(acessado

dia

O Quadro 35 apresenta as principais modalidades de financiamento do BNDES que, de forma direta
(medidas específicas) ou indiretamente (medidas não específicas), podem proporcionar uma redução nas
emissões de GEE.
Quadro 35 – Modalidades de financiamento do BNDES que contemplam a implementação de medidas
voltadas especificamente (ou não especificamente) para a redução de emissões de GEE no setor industrial
Medidas específicas

Medidas não específicas

Programa Fundo Clima

Finem (Produto)

Apoio a projetos ou estudos e financiamento de empreendimentos

Financiamento

que tenham como objetivo a mitigação das mudanças climáticas.

expansão e modernização de empreendimentos.

Em especial, destacam-se os seguintes subprogramas:

Em

o Subprograma Mobilidade Urbana: Aumento da capacidade

financiamento merecem destaque:

produtiva para a fabricação de ônibus elétricos, híbridos ou
outros

modelos

com

tração

elétrica;

investimentos

o

em

e

Equipamentos

Eficientes:

projetos

as

de

seguintes

implantação,

linhas

de

Apoio a investimentos em meio ambiente:
Ecoeficiência (Redução do consumo de

transporte urbano de passageiros sobre trilhos etc.
o Máquinas

especial,

de

energia na produção de bens e prestação de
Voltado

ao

serviços). Substituição de combustíveis de

financiamento à aquisição e à produção de máquinas e
equipamentos com maiores índices de eficiência energética ou

origem fóssil por fontes renováveis.
o

Apoio a projetos de eficiência energética

que contribuam para a redução de emissão de gases do efeito

(Proesco): Redução do consumo de energia

estufa.

na produção de bens e prestação de

o Carvão vegetal: Apoiar investimentos voltados para a melhoria
da eficiência e sustentabilidade da produção de carvão vegetal.

serviços. Substituição de combustíveis de
origem fóssil por fontes renováveis.

o Gestão e Serviços de Carbono: Apoiar projetos que
melhorem a gestão de emissões de carbono ou que
efetivamente reduzam as emissões de gases de efeito estufa
(elaboração de inventários de emissão, projetos de redução de
emissão nos setores prioritários do Plano Setorial para
Redução das Emissões da Indústria etc.).
Plano Inova Sustentabilidade

Fundo Empresas Sustentáveis na Amazônia

Fomento a projetos que tenham como finalidade o desenvolvimento

Apoio a oportunidades de investimentos na

de tecnologias e ações inovadoras que promovam, entre outras

Amazônia

ações, a produção sustentável. Em especial, a Linha 1 (Produção

impactos socioambientais positivos.

Sustentável) merece destaque:

que

gerem

retorno

financeiro

e

Fundo de Inovação em Meio Ambiente

o Eficiência Energética no Setor Industrial;
o Produção sustentável mais eficiente de carvão vegetal;
o Prevenção e controle de emissões atmosféricas (incluindo
GEE).

Apoio ao empreendedorismo e exploração das
oportunidades de investimentos em empresas
inovadoras para desenvolvimento de tecnologias
limpas.

Fonte: http://www.bndes.gov.br/ (acessado dia 24/07/2014).
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Assim, observa-se que incentivos creditícios para a indústria já existem e são comumente utilizados,
podendo eventualmente ser mais direcionados especificamente para a redução de emissões e promoção de
tecnologias mais sustentáveis.

6.4.2

Energia

O setor energético aqui abordado contempla todas as atividades que fazem uso de combustíveis para a
geração de energia, abarcando o setor de geração de energia elétrica, bem como o uso de combustíveis na
indústria, agropecuária, transporte, residências, comércio, setor público etc. A oferta interna de energia no
Brasil, apesar de ter importante contribuição de fontes renováveis, é garantida por meio da participação de
fontes não renováveis, como pode ser observado no Quadro 36.
Quadro 36 – Repartição da oferta interna de energia no Brasil em 2013 (%)
Fontes renováveis: 41%

Fontes não renováveis: 59%

Energia hidráulica: 12,5%

Petróleo e derivados: 39,3%

Lenha e carvão vegetal: 8,3%

Gás Natural: 12,8%

Biomassa da cana-de-açúcar: 16,1%

Carvão mineral: 5,6%

Lixívia e outras renováveis: 4,2%

Urânio: 1,3%

Fonte: EPE (2014).

Opções renováveis, por possuírem diversos benefícios do ponto de vista da eficiência ambiental (incluindo
redução de emissões de GEE), podem fazer uso de modalidades de financiamento específicas oferecidas
pelo BNDES. O Quadro 37 apresenta os principais mecanismos de apoio financeiro do Banco que visam
incentivar o uso de fontes renováveis, ou que buscam proporcionar ganhos do ponto de vista da eficiência
energética.
Quadro 37 – Modalidades de financiamento do BNDES que contemplam a implementação de medidas
voltadas especificamente (ou não especificamente) para a redução de emissões de GEE no setor energético
Medidas específicas

Medidas não específicas

Programa Fundo Clima
Apoio

a

projetos

ou

Finem (Produto)
estudos

e

financiamento

de

Financiamento de projetos de implantação, expansão e

empreendimentos que tenham como objetivo a mitigação das

modernização de empreendimentos, em especial, as

mudanças climáticas, como projetos de energias renováveis e

seguintes linhas de financiamento:

de modais de transporte eficientes. Em especial, destacam-se

o Apoio a investimentos em meio ambiente:

os seguintes subprogramas:

Redução do consumo de energia na produção de

o Subprograma Mobilidade Urbana: Exemplos de itens

bens e prestação de serviço; substituição de

financiáveis: Capacidade produtiva para a fabricação de

combustíveis

ônibus elétricos, híbridos ou outros modelos com tração

renováveis.

elétrica;

investimentos

em

transporte

urbano

de
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de

origem

fóssil

por

fontes

o Apoio a projetos de eficiência energética

Medidas específicas

Medidas não específicas

passageiros sobre trilhos; projetos de Bus Rapid Transit

(Proesco): Intervenções que comprovadamente

(BRT´s) e implantação de infraestrutura cicloviária e de

contribuam

para

sistemas de aluguel de bicicleta.

aumentem

a

eficiência

energético

ou

promovam

o Máquinas e Equipamentos Eficientes: Voltado ao
financiamento à aquisição e à produção de máquinas e
equipamentos

com

maiores

índices

de

combustíveis

eficiência

energética ou que contribuam para a redução de emissão

a

de

economia
global

origem

a

de

energia,

do

sistema

substituição

fóssil

por

de

fontes

renováveis.
o Energia elétrica renovável: Apoio à geração de

de gases do efeito estufa.

energia renovável, como hidrelétricas, energia

o Carvão vegetal: Apoiar investimentos voltados para a
melhoria da eficiência e sustentabilidade da produção de

eólica, solar e outras fontes alternativas.
Pronaf Eco

carvão vegetal.
o Energias renováveis: Implantação de projetos de
geração de energia em sistemas elétricos isolados a partir
da captura da energia eólica ou do uso da energia

Apoio

a

agricultores

familiares,

por

meio

de

investimento em tecnologias de energia renovável e
sustentabilidade ambiental.

hidráulica; implantação de projetos de desenvolvimento

PAISS (Plano de Apoio à Inovação Tecnológica

tecnológico e/ou geração de energia a partir da captura da

Industrial

radiação solar, energia dos oceanos (marés, ondas e

Sucroquímico)

outras), da biomassa e de resíduos sólidos urbanos.

Iniciativa conjunta do BNDES e da Finep de seleção de

a

projetos

que

Setores

Sucroenergético

e

planos de negócios e fomento a projetos que

Plano Inova Sustentabilidade
Fomento

dos

tenham

como

finalidade

o

desenvolvimento de tecnologias e ações inovadoras. Em
especial, a Linha 1 (Produção Sustentável) merece destaque:

contemplem o desenvolvimento, a produção e a
comercialização

de

novas

tecnologias

industriais

destinadas ao processamento da biomassa oriunda da
cana-de-açúcar.

o

Eficiência Energética no Setor Industrial;

o

Produção sustentável mais eficiente de carvão vegetal;

Plano Inova Energia

o

Prevenção e controle de emissões atmosféricas (incluindo

Fomento a projetos que contemplem atividades de

GEE).

inovação no setor de energia, aderentes às seguintes
linhas temáticas:
o

Redes Elétricas Inteligentes (smart grids);

o

Geração de energia através de fontes alternativas
(solar fotovoltaica, termossolar e eólica para
geração de energia elétrica);

o

Veículos híbridos e eficiência energética veicular.

Fonte: http://www.bndes.gov.br/ (acessado dia 24/07/2014).

Conforme apresentado anteriormente, o setor energético (tanto combustíveis, quanto eletricidade) tem sido
um dos maiores recebedores de desembolsos do BNDES desde 2008, com especial destaque à Petrobras
e suas subsidiárias na lista de maiores beneficiários do banco (Quadro 34).
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De forma a manter isonomia com o restante do trabalho, é interessante analisar a relação do banco de
desenvolvimento com os produtores de combustíveis líquidos, em particular a maior empresa do setor a
Petrobras.

Em primeiro lugar, a análise das fontes de financiamento da Petrobras permite notar que a empresa se
utiliza majoritariamente de três fontes de financiamento, quais sejam: i) empréstimos junto a bancos
comerciais; ii) emissão de ações nos mercados de capitais; e iii) empréstimos do BNDES (Quadro 38).
Quadro 38 – Fontes de financiamentos da Petrobras (US$ bilhões)
Fontes de Financiamento

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Financiamentos Bancários

32,8

31,9

29,9

19,9

10,3

4,7

Dívida com Bancos Comerciais

32,8

31,9

29,6

1,9

10,3

4,7

0

0

0,3

0

0

0

Financiamentos via Mercado de Capital

32,6

23

13,3

14

7,3

7,4

Bonds Internacionais

32,2

21,5

12,2

12,3

5,7

5,3

Bonds Locais

0,4

1,5

1,1

1,7

1,6

2,1

Outros Financiamentos

29,7

26,8

25,4

23

9,8

9,8

Plataformas/Sale Lease Back

0,1

0,1

0,2

0

0

0

ECAs e agências multilaterais

6,2

4,6

2

1,2

1,4

1,6

0

0,7

2,1

2,8

4,5

4,4

Securitização

Project Finance
BNDES

23,4

21,4

21,1

18,4

2,9

2,5

Outros

1

1,1

1

0,6

1

1,3

Dívida Total

96,1

82,9

69,7

56,9

27,4

21,9

Fonte: PETROBRAS (2014).

É interessante destacar o crescimento expressivo das captações de recursos feitas pela empresa, com os
empréstimos do BNDES, por exemplo, aumentando de US$ 2,5 bilhões em 2007 para US$ 23,4 bilhões em
2012, um crescimento de 836% no período (a dívida total da Petrobras no mesmo período aumentou em
339%). Das principais captações de recursos realizadas em 2012 pela Petrobras, duas foram empréstimos
obtidos junto ao BNDES (Quadro 39).

No que diz respeito à aplicação de tais recursos, e focando particularmente naqueles financiamentos
obtidos no Brasil, destacam-se os projetos de “produção de óleo e gás, à construção de navios e de dutos,
bem como à ampliação de unidades industriais” (PETROBRAS, 2013, p. 55).
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Quadro 39 – Principais captações da Petrobras no Brasil (2012; US$ Milhões)
Empresa

Data

Valor

Vencimento

Descrição
Emissão de certificados de recebíveis

Fundo de Investimento
Imobiliário RB Logística

Jan/12

409

2023, 2026 e

imobiliários para construção de um

2028

laboratório e um prédio administrativo IPCA + spread médio de 5,3% a.a.
Emissão de certificados recebíveis

Fundo de Investimento
Imobiliário FCM

imobiliários para construção dos ativos
Mai/12

514

2025 e 2032

dos projetos Porto Nacional e Porto
Cruzeiro do Sul – IPCA mais
4,0933%a.a. e 4,9781% a.a.
Empréstimos obtidos junto ao BNDES
para modernização do parque de refino

Petrobras

Jul/12 e
Set/12

4.215

2015 e 2022

e outros projetos de infraestrutura,
assim como de pesquisa e
desenvolvimento e de modernização e
ampliação de parque tecnológico.
Empréstimos obtidos junto ao BNDES
para modernização do parque de refino,

Petrobras

Nov/12 e
Dez/12

714

2015, 2024 e

construção de um terminal de

2026

regaseificação de gás natural e
implantação de unidade industrial para
produção de fertilizantes nitrogenados

Fonte: PETROBRAS (2013).

O BNDES é também a principal fonte de financiamentos para o setor de biocombustíveis, em especial o
etanol, uma vez que para dois dos maiores grupos no setor sucroenergético, Cosan e Grupo São Martinho,
a participação dos empréstimos do BNDES no total de financiamentos das empresas é de 32% e 42%,
respectivamente (SILVA, 2011).

Contudo, é possível notar que a trajetória recente dos desembolsos do banco de desenvolvimento para as
empresas do setor é de queda, tanto em termos absolutos (de R$ 6,5 bilhões em 2008 para R$ 4,1 bilhões
em 2012), quanto em termos relativos ao total de empréstimos do BNDES (de 7,0% em 2008 para 2,7% em
2012) (Figura 55 – Evolução dos desembolsos do BNDES para o setor sucroenergético).
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8,0

7,0

R$ bilhões

6

6,0

4,7

4,5
4,0

4

4,0

7,5
6,5

6,4

2,7

5,9

4,1

2

0

2,0

0,0
2008

2009

2010

2011

2012

Participação dos desembolsos ao setor - total
BNDES (%)

8

Desembolsos ao setor sucroenergético
Desembolsos ao setor sucroenergético - total BNDES
Figura 55 – Evolução dos desembolsos do BNDES para o setor sucroenergético
Fonte: BNDES (2013a).

A maior parcela de tais desembolsos destina-se ao segmento industrial do setor, com cerca de 55% dos
empréstimos em 2012 destinando-se a atividades dessa natureza. Já as atividades de caráter agrícola e de
cogeração de energia receberam, respectivamente, 29% e 17% do total (BNDES, 2013a). Nos últimos anos,
políticas de controle de preços da gasolina (inclusive por meio de redução da CIDE da gasolina está com
alíquota zerada desde 2012257) fizeram com que o etanol se tornasse menos atrativo para os
consumidores258, resultando em vendas 16% menores desde 2009 (FARINA, RODRIGUES e SOUZA,
2013). Desse modo, a rentabilidade média da produção de etanol desde 2007/08 foi negativa de 8,9% por
safra, contribuindo para que mais de 70 usinas encerrassem suas atividades desde 2008 (UNICA, 2014).
Esses números certamente ajudam a explicar a redução dos recursos desembolsados pelo BNDES para o
setor.

As possíveis destinações de recursos para o segmento industrial do setor sucroenergético podem ser
resumidas em três principais itens: i) construção de novas usinas; ii) expansão/modernização de usinas já
existentes; iii) atividades de P&D (fabricação de novos produtos) (SILVA, 2011). Dessa forma, no que diz
respeito à fabricação de novos produtos cabe destacar o papel do PAISS no incentivo à produção de etanol

257

Em 2002 o valor da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre as operações realizadas

com combustíveis (CIDE-Combustíveis) era de R$ 0,28/litro de gasolina (FARINA, RODRIGUES e SOUZA, 2013).
258

Em 2013, apenas em quatro estados do país o etanol teve preços inferiores a 70% do preço da gasolina, sendo,

portanto competitivo (Anexo 1).
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de segunda geração, com estimativas de que os investimentos do programa devem resultar na produção de
170 milhões de litros até 2015 (BNDES, 2013a).

Por fim, é válido mencionar que, com o intuito de facilitar o acesso às linhas de financiamento dedicadas ou
disponíveis ao setor, o BNDES, por meio da circular nº 43 de 2012, alterou os procedimentos a serem
cumpridos por proponentes no que diz respeito aos critérios ambientais, simplificando as exigências de
dados para a identificação dos imóveis rurais (BNDES, 2012a).

6.4.3

Agropecuária

Conforme mencionado anteriormente, as atividades de agricultura e pecuária possuem maior descrição dos
principais programas de financiamento ao seu dispor na seção 5.2.7 (notadamente o Crédito Rural e o
Programa ABC). Contudo, é pertinente realizar na presente seção breve análise da relação do setor com o
BNDES e seus produtos.

Em 2013, o BNDES desembolsou R$ 18,6 bilhões para o subsetor agropecuário, que só ficou atrás dos
setores “eletricidade e gás” (R$ 20,3 bilhões) e “transporte terrestre” (R$ 25,5 bilhões) (BNDES, 2014a)259.
O Banco oferece diversos mecanismos de apoio para o setor agropecuário, para projetos relativos à
bovinocultura de corte, formação ou reforma de pastos, gastos e tratos culturais, entre outros 260.

Do ponto de vista das mudanças climáticas, o principal mecanismo de financiamento do Banco para o setor
agropecuário é o Programa para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa na Agricultura (Programa
ABC). Este Programa é o principal instrumento de financiamento do Plano para a Consolidação de uma
Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura (Plano ABC) 261. O Quadro 40 apresenta as
principais modalidades de financiamento do BNDES que, de forma direta ou indireta, podem proporcionar
uma redução nas emissões de GEE no setor agropecuário.
Quadro 40 – Modalidades de financiamento do BNDES que contemplam a implementação de medidas
voltadas especificamente (ou não especificamente) para a redução de emissões de GEE no setor
agropecuário
Medidas específicas

Medidas não específicas

Programa Fundo Clima

Finem (Produto)

Apoio a projetos ou estudos e financiamento de empreendimentos

Financiamento de projetos de implantação,

259

Conforme mencionado anteriormente, o maior setor, em termos agregados, recebedor de desembolsos do BNDES

foi a Indústria de Transformação. Logo, a análise sugerida é válida quando a Indústria não é tratada no agregado.
260

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Agropecuaria/ (acessado dia 24/07/2014).

261

O Plano ABC foi instituído por meio do Decreto nº 7.390, de 9 de dezembro de 2010.
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Medidas específicas

Medidas não específicas

que tenham como objetivo a mitigação das mudanças climáticas. Em

expansão

especial, destacam-se os seguintes subprogramas:

empreendimentos, em especial, as seguintes

o Máquinas

e

Equipamentos

Eficientes:

Voltado

ao

financiamento à aquisição e à produção de máquinas e

e

modernização

de

linhas de financiamento:
o Apoio

a

investimentos

em

meio

equipamentos com maiores índices de eficiência energética ou

ambiente: Recuperação e Conservação de

que contribuam para a redução de emissão de gases do efeito

Ecossistemas e Biodiversidade:

estufa. Produtores rurais e suas cooperativas podem fazer uso

 Recuperação de matas ciliares e

deste subprograma.

controle de erosão;

Programa para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa

 Formação, recuperação, manutenção,
preservação,

na Agricultura (Programa ABC)

monitoramento

e

compensação de Áreas de Reserva Legal
Os objetivos do programa são: reduzir as emissões de GEE oriundas
das atividades agropecuárias; reduzir o desmatamento; aumentar a
produção

agropecuária

em

bases

sustentáveis;

adequar

as

propriedades rurais à legislação ambiental; ampliar a área de
florestas cultivadas; e estimular a recuperação de áreas degradadas.
Investimentos são destinados a empreendimento de:

o Implantação de sistemas orgânicos de produção agropecuária
(ABC Orgânico);

Florestal:

reflorestamento,

palha" (ABC Plantio Direto);
sistemas

à

Destinado
conservação

ao
e

à

recuperação florestal de áreas degradadas
ou convertidas, e ao uso sustentável de

 Reflorestamento de áreas degradadas
ou convertidas e ao manejo florestal:
conservação e

o Implantação e melhoramento de sistemas de plantio direto "na

de

o BNDES

áreas nativas na forma de manejo florestal:

o Recuperação de pastagens degradadas (ABC Recuperação);

o Implantação

e Áreas de Preservação Permanente.

recuperação

de áreas

degradadas ou convertidas, inclusive Áreas
de Preservação Permanente e Reservas

de

integração

lavoura-pecuária,

lavoura-floresta, pecuária-floresta ou lavoura-pecuária-floresta e
de sistemas agroflorestais (ABC Integração);

Legais, e manejo florestal sustentável de
áreas

nativas

(para,

adequação ambiental).

o Implantação, manutenção e melhoramento do manejo de
florestas comerciais (ABC Florestas);
o Adequação ou regularização das propriedades rurais frente à
legislação ambiental (ABC Ambiental);
o Implantação, manutenção e melhoramento de sistemas de
tratamento de dejetos e resíduos oriundos de produção animal
para geração de energia e compostagem (ABC Tratamento de
Dejetos);
o Implantação, melhoramento e manutenção de florestas de
dendezeiro (ABC Dendê); e
o Estímulo ao uso da fixação biológica do nitrogênio (ABC
Fixação).
Plano Inova Sustentabilidade
Fomento a projetos que tenham como finalidade o desenvolvimento
de tecnologias e ações inovadoras que promovam, entre outras
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por

exemplo,

Medidas específicas

Medidas não específicas

ações, a produção sustentável:
o Prevenção e controle de emissões atmosféricas (incluindo GEE);
o Recuperação de Biomas Brasileiros.

Fonte: http://www.bndes.gov.br/ (acessado dia 24/07/2014).
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6.5

DESAFIOS PARA O INCREMENTO DO FINANCIAMENTO PARA MITIGAÇÃO DAS MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

Diferentes estudos realizados sobre o financiamento de uma economia de baixo carbono apresentam
produtos, tendências e desafios no direcionamento de recursos para a mitigação e adaptação às mudanças
climáticas. “Financiamentos Públicos e Mudanças do Clima” (GVCES, 2010), por exemplo, destacou a
existência de diversas linhas, que eram pouco acessadas e utilizadas pelas empresas à época. O custo de
transação, a dificuldade na elaboração de projetos para acesso a essas linhas e ausência de capacitação
técnica nas próprias instituições financeiras foram alguns dos desafios apontados pelo estudo para o
direcionamento de recursos a atividades alinhadas com a economia de baixo carbono.
Como continuação, na mesma linha, o GVces em 2012 publicou o estudo “Como financiar uma Economia
de Baixo Carbono” (GVCES, 2012), em que são listados os principais entraves e oportunidades ao
financiamento para baixo carbono, levantando tendências, desafios e oportunidades neste setor, por meio
de recomendações às instituições financeiras, empresas e governo, como demonstrado no esquema
abaixo. Observa-se que o Monitoramento é atividade essencial para a prestação de contas referente aos
recursos desembolsados.
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Figura 56 – Papéis das instituições e etapas para aprimoramento do financiamento de uma economia de baixo
carbono
Fonte: (GVCES, 2012).

As recomendações do estudo, que se fazem especialmente para o setor de energia e agropecuária, incluem
desde regulamentações mais claras e articulação e mobilização pelo lado do governo, até capacitar as
empresas para o acesso às linhas de financiamento para o baixo carbono existentes, facilitar o acesso a
este financiamento para pequenas e médias empresas, criar incentivos fiscais para o financiamento de
práticas inovadoras e sustentáveis, além de mecanismos adequados de monitoramento da efetividade
destes recursos na mitigação e/ou adaptação às mudanças climáticas, que serão discutidos em mais
detalhe na próxima seção.

Mais recentemente, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), realizou em 2014
uma pesquisa global sobre a transição do sistema financeiro para uma Economia Verde 262. No Brasil, a
pesquisa foi liderada pela Febraban, em conjunto com o GVces, em que se incluiu um debate extenso sobre
o contexto legislativo e regulatório que pode tanto apoiar como dificultar a transição do Sistema Financeiro
Nacional para a Economia Verde, uma fotografia do atual estágio de recursos alocados para atividades
alinhadas a essa Economia, além de propostas de uma agenda estratégica para energia e agropecuária,
que inclui o fomento para uma economia de baixo carbono.

Conforme discutido no contexto com a criação de uma série de resoluções pelo BACEN (seção 6.1.2), a
legislação sobre as questões ambientais vem se tornando progressivamente mais rígida. No entanto, ainda
é preciso avançar no marco legislativo para tratar o dever de diligência das instituições financeiras, pois
somente as resoluções não são suficientes para reduzir a insegurança jurídica.
Ainda, o estudo “O Sistema Financeiro Nacional e a Economia Verde” (GVCES, 2014b) – atualmente em
consulta pública, demonstra que as linhas de financiamento permanecem com nível baixo de repasse pelas
instituições financeiras, pelas razões anteriormente apontadas: falta de capacitação técnica entre os
profissionais da indústria financeira, dificuldade das empresas na elaboração de projetos para aprovação
das linhas, falta de clareza e disseminação dos produtos e serviços, alto custo de transação e falta de
atratividade nos produtos, entre outras razões.

“A UNEP define Economia Verde como uma economia que resulta em melhoria do bem-estar da humanidade e
igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente riscos ambientais e escassez ecológica
http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=2758&ArticleID=10698.
262
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No entanto, verifica-se um avanço nos compromissos institucionais dos bancos na integração das questões
socioambientais. As políticas e metodologias de análise de risco de crédito vêm se implementando de forma
transversal a essas análises, com recortes setoriais e/ou por volume de operações. O tema vem se
aplicando a políticas para conhecimento do cliente e suas atividades, fazendo com que as instituições
financeiras atuem como indutoras de melhores práticas de mercado, no que tange ao alinhamento de seus
clientes ao desenvolvimento sustentável.

O estudo revelou ainda que importante lacuna reside na mensuração do volume de recursos direcionados
para a Economia Verde. A diferença de metodologias entre as instituições, e a ausência de métricas
internacionalmente reconhecidas, dificulta a verificação dos empréstimos concedidos com adicionalidades
socioambientais, e o monitoramento da efetividade destes recursos no atingimento de seus objetivos.

Portanto, o MRV é uma etapa de central importância no financiamento público para que: i) seja assegurado
que os recursos disponibilizados estejam efetivamente contribuindo para a mitigação da mudança do clima
(no caso de modalidades de financiamento especificamente desenhadas para mitigação das mudanças
climáticas); e ii) e para que seja possível estimar as contribuições de produtos tradicionais (não específicos
para mudanças climáticas).
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6.6

ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme visto acima, uma série de estudos realizados sobre o tema nos últimos anos mostram que apesar
de haver linhas de financiamento disponíveis para uma economia verde e especificamente baixo carbono, o
volume de recursos utilizados é baixo e ainda insuficiente. Além disso, muitos produtos e serviços já podem
estar contribuindo para uma alternativa de baixo carbono, mas sem seu devido monitoramento, não é
possível estimar tais contribuições.

Esta seção não tem o objetivo de exaurir todas as recomendações para o incremento de financiamentos as
mudanças climáticas, mas pretende levantar alguns pontos de forma a promover não somente o
desenvolvimento e adoção de alternativas de baixo carbono, mas também incentivar uma cultura de
monitoramento, relato e (quando aplicável) verificação de emissões de GEE.

6.6.1

O papel dos agentes financeiros no incremento de financiamentos as mudanças climáticas

Para atingir este incremento em financiamentos para baixo carbono e aprimorar a capacidade de
monitoramento dos resultados ambientais com eles obtidos, em linha com as conclusões dos estudos
mencionados, entende-se que é necessário um trabalho conjunto e alinhado entre: (i) governo; (ii) setor
financeiro; (iii) e setor produtivo. Esse trabalho articulado deve atacar os diferentes entraves apontados,
desde questões mais estratégicas como revisões de regulamentações para garantir clareza e
responsabilidades de todas as partes, melhorar a articulação entre as diferentes esferas e instâncias
governamentais, intensificar a comunicação, divulgação e capacitação de forma adequada voltada inclusive
a pequenos produtores e empreendedores, até questões mais processuais como revisões necessárias em
políticas, produtos e processos dos diferentes agentes financeiros responsáveis pela oferta desses produtos
e serviços.

O Governo é um agente imprescindível para diferentes ações necessárias ao incremento do financiamento
para uma economia de baixo carbono, tais como:


Revisar os regulamentos que foram criados relacionados ao tema, em conjunto com o setor
produtivo e sistema financeiro, conferindo maior clareza aos conceitos adotados para diminuição de
emissões de GEE;



Assegurar disponibilidade de recursos para financiamento de atividades que contribuam para a
redução de emissões;



Estabelecer regras claras quanto ao dever de diligência socioambiental (e nesse caso específico
mudanças climáticas), delimitando riscos e responsabilidades das partes envolvidas em operações
de financiamento, a fim de evitar insegurança jurídica;



Criar um arcabouço regulatório para incentivar novos mercados e inclusão de novos agentes.
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No que concerne ao incremento do financiamento para mitigação das mudanças climáticas, um importante
instrumento de gestão dos incentivos, tributários e creditícios, pode ser a inclusão de metas de desempenho
em termos de redução de emissões.

Outro ponto relevante diz respeito ao desenvolvimento de estratégias para facilitação do acesso por parte
das empresas de pequeno e médio porte a linhas de financiamento destinadas à inovação com vistas a
desenvolver rotas tecnológicas e práticas mais sustentáveis, dado que tais empresas configuram importante
ator na busca por novas alternativas, inclusive para tecnologias de ruptura 263 (ROTHWELL e DODGSON,
1992).

Por fim, é importante ressaltar que qualquer estratégia para concessão de crédito com vistas a promover
determinada tecnologia/atividade, especialmente para o setor de combustíveis, deve ser mais ampla e
compreensiva do que somente a criação de incentivos pontuais para um setor, mas também no que diz
respeito aos incentivos oferecidos para a economia como um todo, como exemplificado pela atual situação
da indústria de etanol em um cenário de incentivos mais volumosos destinados à extração, produção (e até
consumo) de combustíveis fósseis.

As instituições financeiras, por sua vez, tem um papel fundamental na oferta dos produtos e serviços para
baixo carbono e para tanto, precisam estar preparadas internamente para oferecer a melhor solução para
seus clientes, minimizando externalidades negativas, e ao mesmo tempo garantindo a perenidade de seu
negócio.

Em primeiro momento, é fundamental ressaltar que a criação de quaisquer novas linhas de financiamento,
especialmente no âmbito do BNDES, com vistas a atingir os objetivos mencionados acima deve levar em
consideração aquelas opções para financiamento já existentes no banco e, assim, evitar sobreposição de
linhas. Conforme visto em estudos anteriores como “O Financiamento Público para Mudanças do Clima”,
produtos tradicionais e existentes podem atender às necessidades dos clientes no que se refere à redução
de emissões, porém a ausência de monitoramento impede que sejam feitas estimativas das contribuições
desses produtos para a mitigação das mudanças climáticas. É necessário, portanto, estabelecer critérios e
métricas para avaliação e monitoramento de projetos, que tenham aplicação prática e possam ser avaliados
da forma mais objetiva possível.

263

Exemplo de tecnologias alternativas às rotas mais comuns e que alteram significativamente as emissões de GEE são

o caso da produção com menor necessidade de clínquer (ou sem clínquer, vide Seção 4.3.4) e a tecnologia Tecnored
para produção de ferro gusa, a qual possibilita, com o uso de fornos menores e reduzida necessidade calorífica, a
utilização de matérias-primas como o carvão vegetal, biomassa e resíduos nos fornos de redução (DE PAULA, 2012).
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Também, é válido mencionar que a criação de linhas de financiamento destinadas à redução de emissões
não necessariamente deve possuir caráter setorial, mas quando possível ser disponível e aplicável a
quaisquer empresas e projetos para os quais seja possível estimar (direta ou indiretamente) e acompanhar
(com monitoramento e relato ou com fiscalização direta) os impactos positivos de determinado projeto.

Para atingir esse incremento, será necessária algumas revisões nas políticas e processos internos das
instituições financeiras e seus consequentes produtos e serviços (tanto BNDES quanto as instituições
financeiras repassadoras de seus produtos e serviços), que podem ajudar a simplificar alguns passos de
concessão de crédito e inclusive diminuir os custos relacionados a estes.

Além disso, é importante ressaltar a importância de instituições financeiras de médio porte, pois o BNDES e
outros bancos grandes (maiores repassadores) possuem áreas que compreendem esta linguagem, mas
pela especificidade técnica os menores não conseguem acompanhar. As linhas disponíveis para mudanças
do clima geralmente são concentradas nas grandes instituições, mas poderiam se expandir para os
pequenos e médios se facilitada e padronizada as exigências pelo BNDES. Desta forma pulverizaria o
produto pelo setor financeiro como um todo, conferindo competitividade e além disso os bancos menores
que atuam com empresas menos estruturadas e muitas vezes menos preparadas poderiam ser indutores
destas práticas de baixo carbono.

Todas essas mudanças processuais devem ser complementadas por capacitação dos profissionais técnicos
e seus agentes a operar possibilidades nesses produtos e que tenham incentivos que alinhem os objetivos
dos agentes e seus tomadores.

Por fim, o setor produtivo é o grande agente que irá receber todos esses recursos e colocar em prática as
ações que ajudarão a diminuir gases de efeito estufa. Da mesma forma que o regulador deve ajudar a criar
as condições adequadas ao financiamento de atividades que contribuam para a redução de emissões por
meio de um arcabouço regulatório e a instituição financeira deve disponibilizar o recurso de forma mais
eficiente e em condições favoráveis, o produtor precisa em contrapartida estar preparado para cumprir com
as exigências para ter acesso a esse incentivo.

As organizações financiadas deverão estar preparadas para a coleta de dados, manutenção dos registros,
envio de documentos e prestação de informações necessárias à mensuração e verificação das informações
prestadas. Nesse sentido, é fundamental envolver organizações do setor empresarial na elaboração das
diretrizes de monitoramento, à semelhança do processo descrito para a construção de um programa de
relato de emissões para sistemas de comercialização de permissões em (GVCES, 2013a).
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6.6.2

Monitoramento e garantia da efetividade dos recursos e diminuição de emissões
financiadas

Além de um incremento no financiamento para baixo carbono, é preciso acompanhar a efetividade da
aplicação de recursos, e para tanto, se torna necessário desenvolver métodos padronizados e comparáveis
para avaliação desses recursos. Mais especificamente, é importante o Desenvolvimento de Métricas para
avaliação do quanto foi efetivamente mitigado (métricas de emissões financiadas).

Em um mundo onde será possível monitorar o impacto positivo de todo e qualquer financiamento, será
possível também aferir o montante de emissões financiadas e quanto efetivamente foi mitigado. A lógica da
transversalização está em linha com a Resolução 4327 do BACEN (BACEN, 2014d), que devem passar por
uma análise de riscos e oportunidades e monitoradas posteriormente, para garantir seu impacto positivo.

No entanto, ainda é preciso percorrer um caminho para monitorar, relatar e verificar todas as emissões
financiadas, tornando necessário, primeiro, criar uma metodologia para aferir emissões financiadas para
que seja possível então mensurar desde projetos financiados até carteiras de crédito completas. Nesse
contexto, é difícil afirmar qual deve ser o grau de rigor que devem assumir as diretrizes de monitoramento
das emissões financiadas, por exemplo, especificando os métodos de quantificação e exigindo verificação
de terceira parte, como é o caso dos programas de relato de emissões voltados a sistemas de precificação
das emissões. O rigor exigido na prestação de informações sobre emissões dos projetos financiados está
diretamente associado ao objetivo que se pretende atingir. Por exemplo, caso haja bonificações
condicionais ao desempenho ambiental é razoável exigir padrões de mensuração mais rigorosos.

Globalmente, já existe uma série de metodologias sendo testadas para que instituições financeiras
conduzam esse tipo de monitoramento, incluindo, por exemplo, metodologias do International Finance
Corporation (IFC), como The Carbon Emissions Estimator Tool 264, em linha com as salvaguardas dos
Princípios do Equador, até ferramentas do WRI, que é pioneiro em metodologias de mensuração de
emissões de GEE com o GHG Protocol265.

No caso do BNDES, o banco já possui a competência (jurídica) para implementar os procedimentos
sugeridos e, além de já possuir produtos, programas e fundos específicos para questões climáticas, que
configuram-se como candidatos ideais para a aplicação de tal cenário gradual.

264

Mais informações no endereço:

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/CB_Home/Measuring+Reporting
265

Mais informações no endereço: http://www.wri.org/news/2013/10/release-new-guidance-will-help-financial-institutions-

measure-emissions-lending-and
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Cumpre mencionar que o Banco já vem desenvolvendo ferramentas de cálculo para a mensuração e relato
das emissões de GEE evitadas dos projetos financiados por meio do Fundo Clima, de responsabilidade do
Banco. Tais ferramentas adotaram como referência metodologias aprovadas e utilizadas pela CQNUMC
para aprovação de projetos vinculados ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (GVCES, no prelo).
Certamente, essa ferramenta não se aplica a todos os recursos desembolsados, mas seu desenvolvimento
representa um avanço para que o MRV seja gradativamente integrado aos processos de aprovação e
acompanhamento das operações de financiamento.

O conjunto de ações listadas abaixo estão agrupadas em dois tipos de abordagem para aplicação do MRV
a incentivos creditícios. Ainda que gerais, elas apresentam uma base lógica que permitiria ao BNDES, ou
quaisquer outros bancos públicos do sistema financeiro nacional, alocar seus recursos em projetos mais
eficientes em termos de emissões de GEE (ex-ante) e, posteriormente, reportar os impactos (positivos) para
a sociedade (ex-post), mesmo que seus mandatos não sejam exclusivamente de caráter ambiental.

A avaliação durante processo de aprovação de colaboração financeira (ex-ante) permite ao Banco
avaliar o potencial de mitigação do projeto ou item financiável, podendo estabelecer uma linha de
base para a aplicação do MRV ex-post. Nesse sentido, a instituição financeira pode:
 Estabelecer, em conjunto com empresa proponente, indicadores, métodos de cálculo e
periodicidade de coleta e envio de informações associados ao projeto a ser financiado.
 Incentivar práticas que estão associadas a menores emissões de GEE, ainda que sem aferir o
impacto real das mesmas, por exemplo, solicitando selos de eficiência energética ou certificação
comprobatória de menor intensidade carbônica (análise de ciclo de vida), quando possível/aplicável.
Ainda que o monitoramento de eventuais reduções de emissões possa ser menos preciso neste
modelo, ele já é adotado, de alguma forma, em operações existentes do BNDES, tais como a linha
dedicada à aquisição de máquinas e equipamentos eficientes no âmbito do Fundo Clima, que já
limita os itens financiáveis àqueles que possuem o selo Procel (da Eletrobrás) ou a etiqueta do
Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro, por vezes limitando-os somente às categorias mais
eficientes A e B (BNDES, 2014e).
 Requerer, quando aplicável, estimativa de impacto positivo (redução de emissões de GEE), por
exemplo, para projetos de aquisição de máquinas e equipamentos.
 Criar condições que possibilitem o acesso à linha de incentivo para a realização e publicação de
inventários corporativos de emissões (Fundo Clima: Gestão e Serviços de Carbono) por empresas e
entidades de menor porte, por exemplo, reduzindo o valor mínimo para colaboração financeira
(atualmente de R$ 3 milhões).

A avaliação durante operação do processo e realização de desembolsos (ex-post) permite ao Banco
comprovar redução de emissões (em relação a uma linha de base) e adotar critérios mais objetivos,
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tanto para subsidiar o planejamento estratégico quanto à oferta e desenho de produtos, como para
recompensar o desempenho de forma diferenciada. Desse modo, o Banco pode:
 Condicionar a realização de desembolsos futuros ao cumprimento de relato de indicadores
associados a emissões de GEE, conforme acordado junto ao proponente (vide acima).
 Requerer o envio de informações/estimativas de emissões de GEE ao longo da colaboração
financeira.
 Sugerir adequações que possam reduzir emissões de GEE quando da visitação de instalações.
 Construir métodos para avaliar, tanto durante quanto após o término da colaboração financeira, o
impacto dos financiamentos concedidos em termos de volume reduzido de emissões de GEE em
relação ao total dos desembolsos (por exemplo, R$/KgCO2 reduzido).

Uma alternativa ao monitoramento de indicadores, que ainda permite assegurar a destinação de recursos
para a redução de emissões de GEE, é o requerimento de comprovação de boas práticas e/ou certificações
para as atividades ou equipamentos relativos ao projeto de financiamento ou, eventualmente, à empresa
proponente como um tudo.

Assim, é possível contemplar tais opções em um cenário gradual, no qual uma primeira etapa constituir-seia da realização de análises ex-ante, eventualmente, com a utilização de ferramentas de cálculo
padronizadas, de forma a direcionar os financiamentos (também) para aquelas atividades/projetos que
possuam melhor relação custo-benefício (medida, por exemplo, por R$/Kg de CO2 reduzido/evitado)266.

Ferramentas de cálculo padronizadas podem identificar o potencial de mitigação de emissões de GEEs de
projetos a serem financiados com recursos públicos, previamente à concessão do crédito. A importância do
exercício de avaliação ex-ante decorre da necessidade de melhorar a qualidade, eficácia e a coerência na
alocação dos recursos disponibilizados, alavancando o financiamento da economia de baixo carbono no
Brasil.

Cabe mencionar que no contexto do Programa ABC, estão contempladas ações de monitoramento de
emissões evitadas em decorrência dos investimentos, ainda que por ora tal fiscalização ocorra
simplesmente no que tange aos aspectos financeiros do plano (desembolsos), conforme apresentado na
seção 5.2.5.
Em uma segunda etapa, as informações adquiridas por meio do monitoramento dos projetos poderia
representar mais uma informação a ser considerada no (re)desenho de novos produtos, programas, fundos

266

Procedimento similar já é utilizado, por exemplo, em políticas para a promoção de eficiência industrial no âmbito do

Ministério da Economia e Tecnologia da Alemanha (em alemão, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie), em
que os critérios de elegibilidade e seleção contemplam métricas de redução de emissões de GEE/ € (BMWI, 2013).
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e linhas, com vistas a disponibilizar mais recursos ou melhores condições (juros, carência etc.) para os
setores e atividades econômicas que apresentem menores custos para redução de emissões.
Adicionalmente, caso sejam criadas 267 linhas para colaboração financeira em que critérios de emissões
sejam solicitados antes; durante; ou depois do financiamento, tais linhas podem contemplar condições mais
favoráveis tanto em termos de taxas, quanto de carência, prazos e aportes mínimos, de forma a não
penalizar as empresas que desejem acessar tais linhas, mas que eventualmente terão maiores obrigações
em termos de fornecimento de dados e acompanhamento dos projetos e, consequentemente, maiores
custos (operacionais) associados a tais projetos.

As condições mais favoráveis citadas acima poderiam compor ainda uma estratégia de integração
transversal de critérios climáticos em produtos tradicionais do Banco, oferecendo incentivos para que os
tomadores de recursos relatem informações verificáveis sobre emissões de seus empreendimentos ou
projetos específicos. Essa estratégia evita que o monitoramento se restrinja aos produtos de nicho
(especificamente desenhados para mitigação das mudanças climáticas) e fortalece a base de informações
para que formuladores de políticas públicas tomem decisões de alocação de recursos financeiros com maior
precisão e eficácia entre os diversos instrumentos disponíveis.

267

Criadas ou redesenhadas/adequadas, caso aplicável dentro dos requisitos do programa ou fundo e de acordo com

as normas do BNDES.
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ANEXOS
ANEXO I - MÉTODOS DE QUANTIFICAÇÃO DAS EMISSÕES268

A implementação de um MRV exige a definição de métodos específicos de contabilização e quantificação
das emissões que permitam assegurar a comparabilidade das informações relatadas por todas as entidades
cobertas pelo sistema. Os métodos de contabilização definem quais fontes de emissão e quais atividades
devem ser monitoradas, ao passo que os métodos de quantificação referem-se à mensuração e/ou cálculo
das emissões decorrentes das fontes e atividades emissoras previamente definidas pelos limites de
contabilização. Os métodos de quantificação podem seguir abordagens baseadas em cálculos, seguindo
métodos-padrão ou por balanço de massas e, de outro, as abordagens baseadas em medição direta.

O nível de qualidade dos dados e a precisão dos métodos de quantificação são geralmente classificados em
tiers. O IPCC, por exemplo, indica métodos para estimativa de emissões em três níveis de detalhe para
inventários nacionais, sendo o tier 1 o método default do IPCC e o tier 3 o método mais detalhado, o que
contribui para maior acurácia dos cálculos. O sistema europeu de comércio de emissões aplica a mesma
lógica para o relato de emissões por instalação. A existência de diferentes níveis de detalhamento permite a
utilização de métodos consistentes com os recursos e dados disponíveis e o direcionamento de esforços a
categorias de emissões mais significativas.

Abordagens baseadas em cálculos

A simplicidade do método-padrão favorece sua aplicação aos casos em que um combustível ou material
está diretamente relacionado com as emissões. Ela depende de dados de atividade (quantidade de
combustível, de insumos utilizados na instalação/processo ou quantidade produzida de determinado
material) e parâmetros como fatores de emissão, e fatores de oxidação ou conversão (para reações
químicas incompletas269).

268

Esse anexo baseia-se em GVces (2013a) e Comissão Europeia (2012).

269

No caso de reações químicas incompletas, o fator de oxidação é utilizado para corrigir cálculos de emissões de

combustão e o fator de conversão corrige os números de emissões de processos.
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Emissões =
= insumos x fator de emissão

Combustíveis
Produtos e resíduos
contabilizados por fatores
adicionais

Insumos de
processo

Figura 57 – Abordagens baseadas em cálculos
Fonte: (CE, 2012)

Neste caso, devem ser considerados separadamente os percentuais de biocombustíveis utilizados. Os
fatores de emissão são definidos por meio de regulamentação das obrigações de relato. Na Europa, por
exemplo, o fator de emissão de CO2 aplicado à combustão de biomassa é zero. Já na Califórnia, cálculos e
métodos específicos são definidos para biomassa e para combustíveis que têm biomassa. A seção 3.2.4
discute com maior profundidade o potencial de redução de emissões associado aos biocombustíveis.

O fator de emissão expressa uma relação fixa entre dados de atividade e emissões absolutas de GEE, com
base em valores médios. Igualmente, os fatores de oxidação dependem da eficiência de conversão dos
equipamentos/motores em que são queimados os combustíveis. Portanto, tais parâmetros podem ser
bastante genéricos (a exemplo de um fator de emissão internacional) ou refletir características específicas
da planta ou agente emissor, a depender das premissas e dos dados/amostras que embasaram seu cálculo.

Alternativamente, pode ser empregada a abordagem de balanço de massa, apropriada para processos mais
específicos, como os processos integrados da siderurgia e da indústria química. Nestes casos, é difícil
relacionar as emissões diretamente a materiais de entrada únicos, pois os produtos (e resíduos) contêm
uma quantidade significativa de carbono (por exemplo, produtos químicos orgânicos, negro de fumo). Tal
como o método-padrão, essa abordagem também se baseia em cálculos, fazendo, na maioria dos casos,
um balanço completo de carbono que entra e sai da instalação ou de uma parte definida da mesma,
conforme ilustra a Figura 58.
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Figura 58 – Princípio da abordagem de balanço de massa
Fonte: CE (2012)

Abordagens baseadas em medição direta

Por outro lado, há abordagens baseadas em medição direta, segundo a qual as entidades devem monitorar
suas emissões por meio de equipamentos / sistemas de medição contínua e a contabilização depende
essencialmente da medição da concentração de GEE e do volume de gases onde a medição é feita.

O emprego dessa abordagem pode ser particularmente difícil para instalações com muitos pontos de
emissão, ou mesmo impossível no caso de emissões fugitivas. Entretanto, sua principal vantagem reside no
fato de que ela independe dos tipos de combustíveis ou insumos utilizados, ou das relações
estequiométricas.

A mensuração direta das emissões de GEE por meio do monitoramento da concentração e da taxa de fluxo
não é comum. Mais frequentemente, as emissões são calculadas com base em um balanço de massa ou
em uma base estequiométrica específica a uma unidade ou a um processo (GVCES; WRI, 2011).

Importa ressaltar que as abordagens baseadas em cálculo também exigem mensuração. Nestes casos, no
entanto, a medição é geralmente aplicada a dados de atividade, ou seja, indicadores relacionados às
emissões, tais como o consumo de combustível, enquanto as abordagens baseadas em medição envolvem
a medição direta da própria emissão do GEE.

Nota-se, portanto, que o sistema de MRV escolhido deve lidar com o dilema entre especificidade e custo de
monitoramento, uma vez que, quanto mais detalhado for, maior será a necessidade de obter dados
específicos e empregar equipamentos de monitoramento, sensores, análises laboratoriais, entre outros,
implicando custos mais elevados.
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ANEXO II - ROTEIRO DE INFORMAÇÕES PARA ENQUADRAMENTO: PROGRAMA DE APOIO AO
SETOR SUCROALCOOLEIRO - PAISS-BNDES

CONSULTA PRÉVIA

A Consulta Prévia deverá ser enviada em 3 (três) vias e conter todas as informações solicitadas no presente
Roteiro (inclusive anexos) e acompanhada dos dois últimos Balanços e Demonstrativos de Resultados e do
Balancete mais recente, bem como a árvore de participações societárias.
As demonstrações contábeis devem preencher as formalidades legais e serem apresentadas, de
preferência, em papel timbrado da empresa, e obrigatoriamente com as assinaturas de seus representantes
legais: do(s) diretor(es) ou sócio(s)-administrador(es) com poderes para representar a empresa e do
contabilista responsável. No caso de empresas abertas, poderá ser aceita cópia dos relatórios analíticos
publicados em jornais.
As informações deverão ser apresentadas de forma objetiva e concisa, sendo necessário abordar todos os
itens e indicar aqueles que não são aplicáveis à solicitação.
As consultas que não atenderem às condições acima não poderão ser processadas pelo BNDES, devendo
ser devolvidas aos interessados para as correções necessárias.
A Consulta Prévia deverá ser enviada, também, por correspondência eletrônica ou arquivo digital.

A Consulta Prévia deverá ser encaminhada para:
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
Área de Planejamento - AP
Departamento de Prioridades - DEPRI
Av. República do Chile, 100 - Protocolo - Térreo
20031-917 - Rio de Janeiro – RJ
Fonte: BNDES (2012c).
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ROTEIRO DE INFORMAÇÕES

1. EMPRESA

-

Denominação Social:

-

CNPJ:

-

Setor de Atividade:

-

Endereço da Sede:

-

Endereço para Correspondência:

-

Contato:

-

Receita Operacional Bruta Anual – ROB (dd-mm-aa) = R$

(Considerar Receita Operacional Bruta - ROB como a receita auferida no exercício fiscal anterior à entrada
desta Consulta Prévia)
-

Código CNAE do IBGE

-

Composição do Capital
Controle do Capital – mês/ano

Controladores

Capital Social

%

Capital Total

TOTAL
Comentários:

2- CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA/GRUPO

-

Breve histórico das atividades da empresa, destacando apenas os fatos mais relevantes.

-

Setores de atuação e principais produtos/marcas.

-

Número de empregados.

Fonte: BNDES (2012c).
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%

3- PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS
Empresa:

Valores em R$ mil

Indicadores

Mês/aa

Mês/aa

Mês/aa

Receita Operacional Bruta
Ativo Total
Patrimônio Líquido
Dívida Líquida*
Receita Operacional Líquida
EBITDA
Lucro Líquido
Margem EBITDA
Margem Líquida
Dívida Líquida / EBITDA
* Dívida Líquida = Empréstimos mais Financiamentos mais Debêntures menos Disponibilidades e
Aplicações Financeiras.
4 – OPERAÇÃO PLEITEADA
Valor do Financiamento: R$
Valor do Produto dado em Garantia270: R$
Agente Financeiro:
Forma de Amortização271 (número de parcelas):
Informações bancárias da Beneficiária:
Banco – ____________ (nº______)
Conta corrente – nº ____________

270

O produto colocado em garantia terá como preços de referência: a) R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por litro

de etanol anidro e b) R$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos) por litro de etanol hidratado, devendo ser observada a
proporção de 1,0 litro em garantia para o valor do saldo devedor correspondente a 1,0 litro, podendo o etanol dado em
garantia e usado para lastrear a operação ser depositado em até 30 (trinta) dias após a contratação da operação de
crédito.
271

Indicar em quantas parcelas será realizada a amortização, tendo em vista que o programa permite a amortização em

até 3 (três) parcelas mensais, dentro do período de fevereiro a abril de 2015, para os Beneficiários localizados nas
regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, nos estados do Ceará, Maranhão, Pará, Piauí, Tocantins e nos municípios de
Juazeiro e de Medeiros Neto, do estado da Bahia, e dentro do período de junho a agosto de 2015 para os Beneficiários
localizados nos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Norte e nos demais municípios do
Estado da Bahia
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Agência - ___________ (nº______)
Fonte: BNDES (2012c).
DOCUMENTOS JURÍDICOS – PASS - BNDES

1 - Declaração(ões) da Instituição Financeira Credenciada, nos termos do Anexo A, quanto:
a. ao conceito cadastral da Beneficiária Final, seus controladores, administradores e demais empresas do
grupo;
b. ao exame das certidões de todos os Distribuidores da Comarca do domicílio da Beneficiária Final e dos
Intervenientes Garantidores e da Comarca da situação dos bens oferecidos em garantia (i) da Justiça
Estadual, Federal e Trabalhista, abrangendo os últimos 10 (dez) anos e (ii) de Protestos de Títulos,
abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, além de outras certidões e documentos julgados necessários pelo
Agente Financeiro para avaliar a qualidade do crédito e das garantias;
c.

ao exame das certidões comprobatórias de que a Beneficiária Final e os Intervenientes Garantidores estão
em dia com os tributos estaduais e municipais;

2 - Declaração(ões) firmada(s) pelos representantes legais da Beneficiária Final, atestando que:
a. não há Deputado(a) Federal ou Senador (a) diplomado(a) ou empossado(a), exercendo função
remunerada ou entre seus proprietários, controladores ou diretores, não se configurando as vedações
previstas na Constituição Federal, artigo 54, incisos I e II, nos termos do Anexo B;
b. inexiste, contra si e seus dirigentes, decisão administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou
órgão competente, em razão da prática de atos que importem discriminação de raça ou de gênero, trabalho
infantil e trabalho escravo, e/ou sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos
referidos atos, ou ainda, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual, ou que importem crime contra
o meio ambiente, nos termos do Anexo C1. A empresa deverá apresentar obrigatoriamente ao BNDES a
declaração referente à pessoa jurídica. Se esta já contemplar os seus dirigentes não haverá necessidade de
apresentar declaração firmada por cada um deles, nos termos do Anexo C2;
c. não está descumprindo embargo de atividade nos termos do art. 11 do Decreto nº 6.321, de 21 de
dezembro de 2007 c/c art. 16, § 1º e § 2º, art. 17 e art. 54 caput e parágrafo único do Decreto nº 6.514, de
22 de julho de 2008, bem como não ter sido notificada de qualquer sanção restritiva de direito, nos termos
dos incisos I, II, IV e V do art. 20 do Decreto nº 6.514, de 2008, nos termos do Anexo D.

3 - Previamente à Contratação da Operação, deverão ser apresentadas as seguintes
Certidões: CND ou CPEN – INSS; CND ou CPEN - Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União - SRF/PGFN, RAIS e FGTS.
Fonte: BNDES (2012c)
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ANEXO A272

DECLARAÇÃO

O Banco XXXXXXX declara que a situação cadastral do Postulante Final é (boa/satisfatória), não havendo
dívidas nem qualquer outra restrição em seu nome ou de seus controladores, administradores e demais
empresas do grupo, que comprometam ou possam vir a comprometer seu estado de solvabilidade ou, de
qualquer modo, restringir sua capacidade de pagamento. O Postulante Final é, portanto, merecedor de
crédito, sob o ponto de vista cadastral.
O exame dos documentos julgados necessários pelo Banco XXXXXXX, bem como das certidões legalmente
exigidas e as demais que o Banco XXXXXXX julgou necessárias para a avaliação da qualidade do crédito e
das garantias prestadas, demonstrou a ausência de passivos que comprometam ou possam vir a
comprometer o estado de solvabilidade da Postulante Final ou, de qualquer modo, restringir sua capacidade
de pagamento.
Assim, não se constatando, pela análise do Banco XXXXXXX, em relação ao Postulante Final, aos
Intervenientes Garantidores, aos seus controladores e administradores, passivos trabalhistas, fiscais e
previdenciárias que, em seu conjunto ou individualmente, comprometam ou possam vir a comprometer seu
estado de solvabilidade ou, de qualquer modo, restringir sua capacidade de pagamento, não se vislumbra
nenhum óbice para a concessão de financiamento à NOME DA EMPRESA.

Não se vislumbra, portanto, nenhum óbice para a concessão de financiamento à NOME DA EMPRESA.

(Local), XX de XXXXXXX de XXXX.

______________________________

_____________________________

BANCO XXXXXXXXX

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:

Fonte: BNDES (2012c).

272

Para fins do presente exemplo somente o primeiro dos anexos do ‘Roteiro de Informações’ (Anexo A) foi incluso, os

demais anexos B, C, e D também configuram declarações a serem assinadas por parte da empresa pleiteando
colaboração financeira e podem ser encontrados, assim como os roteiros para outras linhas de financiamento, em
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Ferramentas_e_Normas/Roteiros_e_Manuais/index.html
em 21 de Julho de 2014).
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