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O mercado de biocombustíveis foi criado ab initio para responder a problemas 

conjunturais nacionais. A abertura posterior do mercado global baseado em 

certificações resultou da transição mundial para a sustentabilidade. Entretanto, a 

sustentabilidade dos biocombustíveis não apresenta critérios concretos, sendo que 

estes atendem aos diferentes interesses envolvidos. Por a cadeia estar atrelada às 

especificidades locais e às ações governamentais, questiona-se a efetividade das 

certificações exigidas por terceiros países para desenvolver um mercado doméstico 

sustentável. Assim, a tese tem por objetivo realizar uma análise crítica da governança 

instaurada atualmente para fomentar a sustentabilidade do mercado global de 

biocombustíveis e esboçar uma arquitetura para o etanol de cana-de-açúcar produzido 

no Brasil. O estudo de caso considera a aplicação da Avaliação de Sustentabilidade 

nas Transações realizada para a exportação do etanol brasileiro à União Europeia. A 

análise destacou que a sustentabilidade dos biocombustíveis depende, em primeiro 

lugar, da atuação do Estado, tanto no âmbito nacional quanto internacional. Segundo, 

concluiu que as certificações são um instrumento comercial que garante apenas o 

respeito das características do nicho de mercado correspondente. Por último, estima 

necessário vincular a sustentabilidade dos biocombustíveis que participam do mercado 

global ao consenso internacional de critérios, gerenciado por uma instituição 

supranacional forte, à qual é atrelado um sistema de equivalência das regras entre 

países para facilitar a comercialização e evitar barreiras técnicas. Estas observações 

aportam, no final, elementos para avançar no conhecimento acadêmico rumo a uma 

proposta genérica de governança global de sustentabilidade.  
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The biofuels market was created ab initio to respond to specific national 

problems. The subsequent emergence of a global market based on certifications 

resulted from the global transition to criteria of sustainability. However, sustainability in 

the case of biofuels has no intrinsic criteria, and these are defined by the different 

interests involved. Given that the production chain is linked to local specificities and 

governmental actions, the effectiveness of the certifications required by third countries 

for developing a sustainable domestic market is questionable. The objective of this 

thesis, therefore, is to develop a critical analysis of the current forms of global 
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for sustainable ethanol production based on sugarcane produced in Brazil. The case 

study considers the application of the Trade Sustainability Impacts Assessment to 

Brazilian ethanol exports to the European Union. The analysis highlights that biofuels 

sustainability depends, first, on governmental actions, both at national and international 

levels. Secondly, it concludes that certifications are a commercial instrument that only 

ensures respect for the characteristics of the corresponding market niche. Finally, the 

thesis concludes that it is fundamental to link the sustainability of the biofuels that 

participate in the global market to criteria which have achieved international consensus, 

and are managed by a strong supranational institution, which is guided by rules based 

on a system of equivalences between countries to facilitate trade and prevent the 

resort to technical barriers. The analysis developed in this thesis contributes to the 

advance of academic knowledge for developing a proposal for the global governance 

of sustainable biofuels production. 

 



vii 
 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................................1 

CAPÍTULO 1 - CONTEXTUALIZAÇÃO .................................................................................7 

1.1 - A construção política do mercado de biocombustíveis .........................................7 

1.1.1 - O mercado global ........................................................................................................7 

1.1.2 - O mercado brasileiro de biocombustíveis: segurança energética e agronegócio .....9 

1.1.2.1 - O mercado de etanol no Brasil ...............................................................................10 

1.1.2.2 - O mercado de biodiesel no Brasil ..........................................................................13 

1.1.3 - O mercado de biocombustíveis dos EUA: segurança energética ............................16 

1.1.4 - O mercado europeu de biocombustíveis: mudanças climáticas e segurança 

energética ..............................................................................................................................17 

1.2 - A cadeia de valor e a cadeia de suprimentos dos biocombustíveis ...................18 

1.2.1 - Enfoque teórico .........................................................................................................19 

1.2.2 - A cadeia de suprimentos dos biocombustíveis.........................................................21 

1.2.2.1 - Setor agrícola: produção da matéria-prima ............................................................22 

1.2.2.2 - Setor industrial: processamento da matéria-prima e conversão para 

biocombustíveis .....................................................................................................................22 

1.2.2.3 - Distribuição .............................................................................................................23 

1.3 - O conceito de sustentabilidade e sua incorporação ao mercado de 

biocombustíveis ..................................................................................................................23 

1.3.1 - Enfoque teórico .........................................................................................................23 

1.3.2 - O conceito de sustentabilidade aplicado aos biocombustíveis ................................26 

1.3.3 - Transição para a sustentabilidade na produção de biocombustíveis ......................30 

1.4 - Os esquemas de indicadores de sustentabilidade ................................................33 

1.4.1 - Os diferentes tipos de esquemas de indicadores .....................................................33 

1.4.2 - Os esquemas globais de indicadores de sustentabilidade dos biocombustíveis ....35 

1.5 - O conceito de governança ........................................................................................36 

1.5.1 - “O mercado enquanto política” .................................................................................39 

1.5.2 - As três formas de governança de Berstein e Cashore .............................................40 

1.5.2.1 - Governança tradicional ...........................................................................................40 

1.5.2.2 - Sistema NSMD (nonstate market-driven ou não estatal e incentivado pelo 

mercado) ................................................................................................................................41 

1.5.2.3 - A governança publica-privada ................................................................................42 

1.5.3 - A governança global a partir de Slaughter ...............................................................43 

CAPÍTULO 2 - ANÁLISE DA GOVERNANÇA GLOBAL ATUAL DO MERCADO DE 

BIOCOMBUSTÍVEIS DO PONTO DE VISTA DA SUSTENTABILIDADE ..........................45 

2.1 - Apresentação da governança global do mercado dos biocombustíveis a partir 

dos esquemas de indicadores ...........................................................................................45 



viii 
 

2.1.1 - Classificação dos esquemas de indicadores para os biocombustíveis ...................45 

2.1.2 - A governança global a partir dos esquemas de indicadores ....................................48 

2.2 - Análise crítica das limitações das certificações para a sustentabilidade dos 

biocombustíveis ..................................................................................................................51 

2.2.1 - Dependência do mercado externo ............................................................................51 

2.2.2 - Processo de elaboração dos critérios .......................................................................53 

2.2.3 - Aplicação das certificações .......................................................................................55 

2.2.4 - Legitimidade das certificações ..................................................................................56 

2.3 - Atribuições do Estado para garantir a sustentabilidade dos biocombustíveis .58 

2.3.1 - Atribuições em nível nacional ...................................................................................58 

2.3.2 - Atribuições em nível internacional ............................................................................62 

CAPÍTULO 3 - PROPOSTA DE UMA GOVERNANÇA GLOBAL DA 

SUSTENTABILIDADE E PARA O ETANOL BRASILEIRO ................................................65 

3.1 - Proposta de uma governança global de sustentabilidade ...................................65 

3.1.1 - Certificações privadas ...............................................................................................66 

3.1.2 - Responsabilidade do Estado ....................................................................................67 

3.1.3 - Características da proposta global ...........................................................................68 

3.2 - Adaptação da proposta ao etanol de cana-de-açúcar brasileiro .........................70 

3.2.1 - Fatores críticos da cadeia produtiva do etanol .........................................................70 

3.2.2 - A regulação ambiental relevante para a sustentabilidade do etanol no Brasil ........71 

3.2.3 - Proposta de governança global para a sustentabilidade do etanol .........................78 

3.2.3.1 - Legalidade ..............................................................................................................79 

3.2.3.2 - Mudança do uso do solo ........................................................................................81 

3.2.3.3 - Práticas agrícolas ...................................................................................................85 

3.2.3.4 - Desenvolvimento socioeconômico .........................................................................89 

3.2.3.5 - Eficiência tecnológica .............................................................................................93 

CAPÍTULO 4 - ANÁLISE DA EFETIVIDADE DA DIRETIVA EUROPEIA PARA A 

SUSTENTABILIDADE DO ETANOL BRASILEIRO ............................................................99 

4.1 - Metodologia ................................................................................................................99 

4.1.1 - Efetividade da promoção da sustentabilidade do etanol brasileiro ..........................99 

4.1.1.1 - O conceito de efetividade .......................................................................................99 

4.1.1.2 - Eficiência .............................................................................................................. 100 

4.1.1.3 - Eficácia ................................................................................................................ 101 

4.1.2 - Avaliação da sustentabilidade ............................................................................... 102 

4.1.2.1 - Avaliação preliminar ............................................................................................ 105 

4.1.2.2 - Identificação dos impactos por meio da cadeia causal ....................................... 105 

4.1.2.3 - Avaliação da efetividade das certificações para a sustentabilidade ................... 106 

4.2 - Efetividade da Diretiva europeia ........................................................................... 107 



ix 
 

4.2.1 - Avaliação preliminar ............................................................................................... 107 

4.2.2 - Identificação dos impactos por meio da cadeia causal ......................................... 110 

4.2.3 - Avaliação da efetividade para a sustentabilidade ................................................. 113 

4.2.3.1 - Avaliação por temas ............................................................................................ 115 

4.2.3.2 - Avaliação dos impactos indiretos sobre o mercado ............................................ 135 

4.2.3.3 - Avaliação final da efetividade .............................................................................. 136 

CAPÍTULO 5 - ANÁLISE DA APLICAÇÃO DA PROPOSTA AO CASO DO ETANOL 

BRASILEIRO ..................................................................................................................... 151 

5.1 - Análise comparativa dos “critérios” da Diretiva europeia no âmbito da 

proposta de governança global do etanol de cana brasileiro ..................................... 151 

5.1.1 - Comparação da contribuição e do impacto no fomento da sustentabilidade........ 151 

5.1.1.1 - Governança externa ............................................................................................ 153 

5.1.1.2 - Legalidade ........................................................................................................... 153 

5.1.1.3 - Mudança do uso do solo ..................................................................................... 154 

5.1.1.4 - Práticas agrícolas ................................................................................................ 155 

5.1.1.5 - Desenvolvimento socioeconômico ...................................................................... 156 

5.1.1.6 - Eficiência tecnológica .......................................................................................... 157 

5.1.1.7 - Eficácia ................................................................................................................ 157 

5.1.2 - Resultado da análise comparativa ......................................................................... 157 

5.1.3 - Conformidade com a sustentabilidade almejada ................................................... 159 

5.2 - Fragilidades encontradas na proposta ................................................................ 160 

5.2.1 - Mudança indireta do uso do solo ........................................................................... 161 

5.2.2 - Segurança alimentar .............................................................................................. 163 

CAPÍTULO 6 - RUMO A UMA PROPOSTA DE GOVERNANÇA GLOBAL PARA A 

SUSTENTABILIDADE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS ........................................................... 165 

6.1 - O consenso internacional intergovernamental ................................................... 166 

6.2 - O Estado .................................................................................................................. 169 

6.3 - As certificações privadas ...................................................................................... 171 

6.4 - Conformidade prévia da proposta ........................................................................ 173 

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES .............................................................................. 175 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 181 

ANEXO I – O ZONEAMENTO AGROECOLÓGICO DA CANA-DE-AÇÚCAR (ZAE DA 

CANA). ............................................................................................................................... 203 

ANEXO II – USINAS COM O CERTIFICADO BONSUCRO EU DE PRODUÇÃO. ......... 205 

 



x 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

1G Biocombustíveis líquidos de primeira geração 

2G Biocombustíveis líquidos de segunda geração 

3G Biocombustíveis líquidos de terceira geração 

AIE Agência Internacional de Energia 

ANP Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

APP Áreas de Preservação Permanente 

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

CDB Convenção sobre Diversidade Biológica 

CGEE Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 

CIDE Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico 

CNUDS Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 

CNUMAD Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento 

C Carbono  

CO2 Dióxido de carbono 

COFINS Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

DLUC Direct land use change (mudança direta do uso do solo) 

EUA Estados Unidos da América 

FAO Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 

FMI Fundo Monetário Internacional 

GATT General Agreement on Tariffs and Trade (Acordo Geral de Tarifas e 

Comércio da OMC) 

GBEP Global Bioenergy Partnership (Parceria Global para a Bioenergia) 

GEE Gases de efeito estufa 

GPPN Global public policy network (rede global de políticas públicas) 

GO Estado de Goiás 

ha Hectare 

IAA Instituto do Açúcar e do Álcool 

ICONE Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais 

ILUC Indirect Land Use Change (mudança indireta do uso do solo) 

MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

MG Estado de Minas Gerais 

MS Estado do Mato Grosso do Sul 

MSI Multi-stakeholder initiatives (iniciativa de diversos agentes sociais) 



xi 
 

MTE Ministério do Trabalho e Emprego 

NSMD Nonstate market-driven (não estatal e incentivado pelo mercado) 

OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico  

OIT Organização Internacional do Trabalho 

OMC Organização Mundial do Comércio 

ONG Organização não governamental 

ONU Organização das Nações Unidas 

ORPLANA Organização de Plantadores de Cana da Região Centro-Sul do Brasil 

PAISS Plano Conjunto BNDES-Finep de Apoio à Inovação Tecnológica 

Industrial dos Setores Sucroenergético e Sucroquímico 

PASEP Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

PC&I Princípios, critérios e indicadores 

PD&I Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

PIS Programa de Integração Social 

PNMA Política Nacional do Meio Ambiente 

PNMC Plano Nacional sobre Mudança do Clima 

PNPB Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel 

PR Estado do Paraná 

RJ Estado do Rio de Janeiro 

RL Reserva Legal 

SP Estado de São Paulo 

TBT Technical Barriers to Trade Agreement (Acordo de Barreiras Técnicas ao 

Comércio) 

Trade SIA Trade Sustainability Impacts Assessment (Avaliação de Sustentabilidade 

nas Transações) 

TSR Tripartite standards regime (regime tripartite de padrões) 

UE União Europeia 

ÚNICA União da Indústria de Cana-de-Açúcar 

ZAE Zoneamento Agroecológico 

ZEE Zoneamento Ecológico-Econômico 

 



1 
 

INTRODUÇÃO 

Hoje em dia, existe uma “cultura da sustentabilidade”, retomando as palavras 

de JOSÉ ELI DA VEIGA (2014), que permeia todas as atividades, exigindo que se 

minimizem os impactos no meio ambiente e na sociedade. No caso dos 

biocombustíveis, a sustentabilidade entrou na pauta das transações do mercado global 

como sendo o valor negociado apenas a partir do momento em que os mandatos 

nacionais de mistura de biocombustíveis com combustíveis fósseis no setor de 

transportes começaram a impactar os recursos de outros países.  

Por representarem mercados criados para atender problemas específicos 

nacionais, a exigência de sustentabilidade, no entanto, não implica a priori práticas 

cada vez mais sustentáveis no país de produção. Interesses do agronegócio se 

misturam com a busca de dependência energética do país e o cumprimento dos 

acordos de mitigação das mudanças climáticas, representando, igualmente, uma 

oportunidade de desenvolvimento rural para o país produtor. Cada uma das três 

principais regiões produtoras e consumidoras de biocombustíveis no mundo, a saber, 

os Estados Unidos, a União Europeia e o Brasil, apoia-se nestes diferentes motivos 

para fomentar seu mercado. Em contrapartida, a falta de um consenso universal sobre 

o conceito de sustentabilidade dificulta a criação de um mercado global em prol do 

desenvolvimento sustentável. Assim, observa-se uma transição para a 

sustentabilidade que parte de atuações governamentais em âmbito nacional em busca 

de um acordo entre os países produtores e consumidores.  

O resultado se reflete nos esquemas de indicadores que delimitam as práticas 

sustentáveis. Diferentes autores (MOL, 2010; LIN, 2012; entre outros) caracterizaram 

o mercado global de biocombustíveis como sendo dirigido pelos atores do mercado e 

defendem que existe o traspasso de suas motivações para os esquemas. O tripé 

formado pelos mercados nacionais “politicamente construídos”, a necessária 

composição de uma definição de biocombustível sustentável e a elaboração de 

esquemas de indicadores para atestá-lo, traz à tona a questão da governança global – 

entendida como a atuação conjunta de vários atores no processo de governar – da 

sustentabilidade dos biocombustíveis. 

Depois da 2ª Guerra Mundial, o modelo neoliberal estabeleceu que o Estado 

era um impedimento ao crescimento econômico e a fonte de vários problemas 

econômicos. Ao longo das últimas duas décadas, ideias, regras e práticas neoliberais 

foram dominantes no âmbito político tanto nacional quanto internacional (BARTLEY, 

2007). Para se adaptar a este regime econômico, as empresas desenvolveram duas 

estratégias paralelas e inter-relacionadas: (1) a organização das empresas em cadeias 
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de valor; e (2) o uso crescente de padrões, certificações e credenciamento como 

interpretações flexíveis da construção de regulações oficiais favoráveis ao mercado. 

Enquanto um crescente interesse em padrões pode ser observado desde o fim do 

século XIX, seu uso para se diferenciar ficou obrigatório com o estabelecimento do 

neoliberalismo (BUSCH, 2010). Uma característica principal destes mercados 

submetidos a novas formas de governança é a necessidade de transmitir informações 

e garantir qualidades e valores vinculados aos produtos que não podem ser 

verificados diretamente. A elaboração dos padrões relativos a ditas qualidades e 

valores e o desenvolvimento de esquemas de indicadores se transformaram, assim, 

nas principais características da governança do mercado, e é a este nível que as 

redes híbridas (publico-privadas) são mais evidentes. O mercado de biocombustíveis, 

que surgiu na década de 70 no Brasil e nos Estados Unidos e se tornou global nos 

anos 2000, parece se enquadrar nesta nova categoria de mercado e estar sujeito aos 

padrões de governança da sustentabilidade a serem negociados mundialmente.  

Contudo, os biocombustíveis representam, na matriz energética mundial atual, 

“a energia da controvérsia”, como os denomina o livro organizado por ABRAMOVAY 

(2009). Se, por um lado, foram incentivados por ser uma alternativa energética mais 

sustentável aos combustíveis fósseis, por outro, resultaram ter impactos que poderiam 

levar a suspender seu fomento. 

Um biocombustível é um combustível sólido, líquido ou gasoso obtido a partir 

de material que estava vivo até recentemente, em contraste com os combustíveis 

fósseis que derivam de material biológico morto há muito tempo, segundo a Mesa 

Redonda dos Biomateriais Sustentáveis (RSB, pelas siglas em inglês; antiga Mesa 

Redonda sobre Biocombustíveis Sustentáveis). Mais especificamente, é uma 

“substância derivada de biomassa renovável que pode ser empregada diretamente ou 

mediante alterações em motores a combustão interna ou para outro tipo de geração 

de energia, podendo substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil”, na 

concepção das autoridades brasileiras (RESOLUÇÃO ANP nº 26, de 30/08/2012). 

Esta última definição aporta os elementos que permitem engendrar a discussão 

empreendida ao longo desta tese, começando por sua função. 

Como substitutos dos combustíveis fósseis, os biocombustíveis apresentam 

uma evolução do mercado oposta à do petróleo, seja por motivos econômicos, seja 

pela predominância de interesses por uns vis-à-vis dos outros. As primeiras tentativas 

de produção de biocombustíveis remontam ao começo da indústria automotora 

(DUFEY; STANGE, 2010). Porém, os impulsos foram rapidamente substituídos pela 

gasolina como o combustível de preferência devido a seus baixos preços. Esta 

situação continuou relativamente inquestionável até a crise do petróleo na década de 
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setenta, que incentivou os governos a explorarem fontes alternativas de combustível, a 

exemplo do Proálcool no Brasil. Por fim, desde o início do século XXI, os 

biocombustíveis adquiriram um renovado interesse em nível mundial, refletido na 

rápida expansão dos mercados nacionais.  

Contrário ao desenvolvimento de biocombustíveis, Jean Ziegler, antigo relator 

das Nações Unidas para o direito à comida entre 2000 e 2008, continua afirmando que 

estes são fruto de uma exploração “irresponsável” de recursos (THE GUARDIAN, 

2013). Referindo-se à origem orgânica dos biocombustíveis (“substância derivada de 

biomassa renovável”, segundo a definição), este apelo faz menção às interações dos 

biocombustíveis com outros setores, especialmente a produção de alimentos e a 

ocupação de terras utilizadas para outros fins ou com uma vasta biodiversidade, 

resultando em potenciais importantes impactos sociais e ambientais. Exemplo disso é 

a “revolta da tortilla” de 2007, no México, que marcou o início de um debate global 

sobre “alimentos versus combustível”, devido ao aumento do preço do milho nos EUA. 

Outro detonador da “controvérsia” desta fonte de energia foi a expansão dos 

dendezais na Indonésia e na Malásia no século XX, causando a destruição de turfas e 

biodiversidade, entre outros, e favorecendo, assim, as mudanças climáticas e o debate 

sobre a participação da agricultura familiar na cadeia da agroenergia (energia vinda de 

culturas agrícolas). Respondendo à pressão das deliberações com a sociedade civil, a 

União Europeia incorporou em sua regulamentação “critérios de sustentabilidade” com 

fins de elegibilidade dos biocombustíveis para o cumprimento de metas de redução de 

emissões de gases de efeito estufa. As certificações que os retomam são, hoje, as 

únicas exigidas à exportação do etanol brasileiro quando se trata de sustentabilidade, 

em seu conceito mais amplo. 

O Brasil despontou no debate com a propaganda de seu modelo de produção 

de etanol de cana-de-açúcar durante os mandatos do presidente Lula da Silva (2003-

2010). Comparado com o etanol de milho produzido nos EUA, o etanol de cana 

brasileiro se mostrou o mais eficiente e o mais sustentável do ponto de vista das 

emissões de gases de efeito estufa. No entanto, estudos mostram como a expansão 

do setor sucroenergético representou, ao longo de sua história, uma alternativa 

produtiva de sucesso para o agronegócio e um fracasso social e, por vezes, ambiental. 

Paralelamente, a partir da exigência de sustentabilidade pelo mercado global, observa-

se uma mudança de comportamento por parte do Estado brasileiro em relação à 

adoção do conceito.  

Tendo em conta esse contexto, a presente tese tem como objetivos: primeiro, 

analisar a governança da sustentabilidade dos biocombustíveis considerando os 

mecanismos utilizados atualmente no âmbito global; segundo, propor um modelo de 
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governança global que fomente a sustentabilidade do etanol de cana-de-açúcar 

brasileiro diferenciando as jurisdições; para, finalmente, extrair elementos que 

contribuam na consolidação de uma proposta global para todos os biocombustíveis.  

A metodologia empregada está composta por: uma pesquisa qualitativa 

exploratória do estado de conhecimento atual referente ao tema; a construção teórica 

de uma proposta inovadora a partir das lacunas e problemas observados e aplicada ao 

etanol de cana brasileiro; e um estudo de caso semiqualitativo/semiquantitativo que 

permita refutar ou validar dita proposta.  

A hipótese de base é que, dado que a governança atual não é efetiva, a 

sustentabilidade dos biocombustíveis depende de uma governança global em que 

predomina a atuação do Estado pautada no consenso internacional sobre os critérios 

mínimos a serem respeitados.  

Fundamentam-se os argumentos em conceitos de desenvolvimento 

sustentável, governança, efetividade e avaliação de impactos, tirados da sociologia 

econômica, da ciência política e dos estudos de impactos ambientais e sociais. 

Os dados que alimentam a tese foram extraídos de trabalhos técnico-

científicos, assim como de pesquisa documental e comunicações pessoais. Desde 

2007, a participação em projetos sobre os impactos – principalmente sociais e na 

agricultura familiar – da produção de biodiesel e etanol no Brasil contribui para a coleta 

de dados em campo sobre o dendê no Pará, o babaçu no Maranhão, a mamona no 

Ceará e na Bahia, a soja e a cana em cooperativas do Rio Grande do Sul e a cana em 

São Paulo. A presença em eventos como a Semana da Bonsucro, em Londres, em 

novembro de 2012, a Semana da Bioenergia, organizada pelo grupo de capacitação 

do GBEP (Global Bioenergy Partnership), em Brasília, em maio de 2013, ou o Ethanol 

Summit, em São Paulo, em julho de 2013, ou ainda entrevistas pessoais, em 

novembro de 2013, com autoridades do Ministério de Meio Ambiente (MMA), do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), de Minas e Energia (MME), da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (MAPA), da Embrapa Agroenergia, e do Itamaraty, consolidaram as 

noções elaboradas e os dados recolhidos durante os anos prévios de pesquisa sobre 

o assunto.  

A tese decorrente está estruturada em 6 capítulos, além da introdução e a 

conclusão.  

No capítulo 1, a contextualização da tese inclui os conceitos necessários para a 

construção da governança global de um mercado de biocombustíveis sustentáveis. 

Assim sendo, trata: das motivações do mercado e da cadeia de suprimentos e de 

valor; do conceito de sustentabilidade aplicado aos biocombustíveis e dos esquemas 

de indicadores utilizados para atestá-la; assim como das formas de governança global 
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que podem ser identificadas no mercado criado para os biocombustíveis.  

O capítulo 2 descreve o estado da arte da governança atual dos 

biocombustíveis a partir da utilização do conceito de sustentabilidade. Para tal, realiza-

se em uma análise sistemática da governança em função da jurisdição internacional, 

nacional e empresarial, tendo como referencial os esquemas de indicadores de 

sustentabilidade. Destacam-se as limitações das ferramentas utilizadas e o que se 

considera como as atribuições inerentes do Estado, tanto em nível nacional quanto 

internacional, dada a abrangência global dos objetivos da tese. 

O capítulo 3 representa a proposta global formulada a partir do resultado da 

análise do capítulo 2, e sua adaptação ao caso específico do setor sucroenergético da 

cana-de-açúcar no Brasil. Na especificação, têm-se em conta os fatores que permitem 

definir a sustentabilidade do etanol e enfatiza-se a legislação ambiental vigente no 

Brasil que delimita a atuação do setor. Sendo um conceito contingente e amplo, a 

sustentabilidade do etanol é representada pelos fatores críticos da cadeia que a 

prejudicam. Os dados utilizados provêm de estudos já realizados sobre os impactos da 

mesma nesta mesma instituição de ensino. A elaboração de uma governança que 

permita mitigá-los retoma os elementos teóricos identificados anteriormente e os 

organiza de modo a dividir responsabilidades entre os atores envolvidos.  

O estudo de caso está dividido entre os capítulos 4 e 5 para demarcar a 

efetividade da governança atual e da proposta, respectivamente, seguindo duas 

metodologias diferentes. Dado o desenvolvimento incipiente do mercado global de 

etanol, as evidências disponíveis se limitam aos critérios utilizados para exportar 

etanol do Brasil para a União Europeia, ou seja, da Diretiva europeia 2009/28/CE. As 

metodologias seguidas foram elaboradas especificamente para este estudo haja vista 

que a literatura consultada não inclui um método de avaliação de sustentabilidade para 

as certificações. No caso da governança atual, ajusta-se o método de Avaliação de 

Sustentabilidade nas Transações (Trade Sustainability Impacts Assessment), utilizada 

pela própria União Europeia, por considerar que o foco é a comercialização de 

biocombustíveis entre os dois países e por permitir uma análise integrada da 

sustentabilidade. Em relação à proposta, realiza-se uma análise comparativa 

semiquantitativa/semiqualitativa dos impactos e lacunas decorrentes da Diretiva 

europeia com os elementos da proposta utilizando indicadores desenvolvidos para 

este fim. Desta análise, surgem igualmente as fragilidades encontradas na proposta.  

Por último, o capítulo 6 busca aportar elementos que contribuam a uma 

proposta de governança global da sustentabilidade para todos biocombustíveis. Dado 

o caráter genérico, a tese pretende apenas avançar na discussão a partir da análise 

realizada previamente da proposta para o etanol de cana brasileiro e das críticas à 
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governança atual.  
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CAPÍTULO 1 -  CONTEXTUALIZAÇÃO 

1.1 - A CONSTRUÇÃO POLÍTICA DO MERCADO DE BIOCOMBUSTÍVEIS 

Ao contrário dos mercados típicos originários da “construção social”, que foca o 

voluntarismo dos atores no estabelecimento dos entendimentos que norteiam a 

atividade econômica (GARCIA-PARPET, 2003), o mercado de biocombustíveis foi 

criado ab initio pela política, estimulado por circunstâncias históricas sem precedentes.  

O modelo de análise desenvolvido por KINGDON (1995) permite explicar o 

processo de transformação de um tema em política pública. Esse modelo apresenta 

duas agendas principais, a governamental e a de decisão. A primeira apresenta os 

problemas que merecem consideração por parte do governo; enquanto que a 

segunda, de decisão, estabelece os temas que serão encaminhados para deliberação. 

KINGDON (1995) enfatiza que a ascensão de um tema para a agenda decisória 

depende da conjunção e o reconhecimento do problema social, com a existência da 

solução e um contexto favorável. Além destas três variáveis, dependeria da atuação 

de pessoas dispostas a investirem seus recursos na inclusão do problema na agenda 

governamental (os empreendedores de política). A conjuntura política favorável pode 

ser iniciada por uma mudança de governo, a atuação de forças organizadas da 

sociedade perante o governo, ou ainda o compartilhamento dos mesmos valores 

durante um determinado momento (TIBURCIO, 2011).  

Apesar do caráter global dos eventos que levaram a uma política de 

biocombustíveis, a resolução engendrou respostas diferentes nas três regiões que 

representam hoje em dia os principais produtores e consumidores de biocombustíveis: 

o Brasil, os Estados Unidos da América (EUA) e a União Europeia (UE). A seguir, 

descreve-se o processo de construção do mercado de biocombustíveis em cada 

região, com ênfase no caso brasileiro.  

1.1.1 -  O mercado global 

A produção global de biocombustíveis cresceu, entre 2000 e 2012, a uma taxa 

média anual de 15% para o etanol, e de 34% para o biodiesel (dados do REN21 

(2013)). Entretanto, a Figura 1-1 destaca que houve uma aceleração a partir de 2005-

2006, especialmente para o etanol. Este marco representa o início do mercado global 

propriamente dito, como será explicado mais adiante.  
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Figura 1-1. Produção global de etanol e biodiesel. 
Fontes: REN21 (2013).  

Apesar de a Argentina superar ligeiramente o Brasil no caso do biodiesel, os 

dados conjuntos (etanol e biodiesel) de 2012 indicam que a produção de 

biocombustíveis se concentra nos EUA, no Brasil e na UE-27, com 54, 24,3 e 13,3 

bilhões de litros, respectivamente (dados do REN21 (2013)). No entanto, a mesma 

pesquisa adverte que os biocombustíveis ocupam o quinto lugar dos investimentos 

mundiais em fontes de energia renovável (atrás, sucessivamente, da solar, eólica, 

biomassa sólida e resíduos, e hidráulica, e ficando à frente apenas da geotérmica e 

dos oceanos). Outra informação alarmante para o futuro do mercado é a diminuição 

destes investimentos em 40% entre 2011 e 2012, sendo ainda 31,6% maiores nos 

países desenvolvidos do que em desenvolvimento para o ano de 2012. Apesar do 

possível reflexo da crise financeira mundial de 2008, a questão dos investimentos 

revela que o mercado ainda não se consolidou e confirma que a opção por 

biocombustíveis ainda não é mundialmente generalizada. Pode-se também inferir que 

o maior interesse dos países desenvolvidos expõe um desequilíbrio de poder 

econômico no seio do mercado.  

Em 2011, 72 estados/províncias/países já tinham adotado mandados ou metas 

para o desenvolvimento dos biocombustíveis, aumentando para 76 em 2012 (REN21, 

2013, 2012). No entanto, a rápida expansão da indústria de biocombustíveis não teria 

sido possível sem os subsídios do governo – entendidos como “qualquer forma de 

ajuda oferecida aos consumidores ou produtores pelo governo” (CHARLES; 

WOODERS, 2011) – dado que a maior parte da produção de biocombustíveis, 

especialmente em países desenvolvidos, não é competitiva (GERASIMCHUK et al., 

2012). A Agência Internacional de Energia (AIE) estima que, mundialmente, os 

subsídios para os biocombustíveis, incluídos os mandados de consumo, alcançaram 

US$24 bilhões em 2011 (IEA, 2012). Em contrapartida, o suporte aos combustíveis 
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fósseis – que os biocombustíveis pretendem substituir – chega a US$45-75 bilhões por 

ano nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) (IISD, 2011) e US$523 bilhões por ano nos outros países (IEA, 

2012). Princípios da governança econômica global defendidos na Organização 

Mundial do Comércio (OMC) aceitam que os governos promovam mercados por meio 

de subsídios para proporcionar bens públicos que não são produzidos caso contrário, 

facilitando a criação de novas tecnologias ou ampliando o mercado para aumentar sua 

competitividade. No entanto, tendo em conta os preços reais para o petróleo além de 

US$80 por barril, os biocombustíveis de milho nos EUA e de cana-de-açúcar no Brasil 

podem, por diferentes razões, serem competitivos no mercado (BABCOCK, 2011), o 

que poderia criar conflitos com a OMC devido ao contínuo aporte de subsídios. 

Este panorama contextualiza a problemática da tese. Em primeiro lugar, 

centraliza o comércio no tripé EUA-UE-Brasil. Segundo, caracteriza um mercado em 

evolução, em que existem desavenças entre forças políticas. De fato, o surgimento do 

mercado global de biocombustíveis em 2005, devido às demandas dos países 

industrializados, augurou novas oportunidades para as indústrias de biocombustíveis 

de outros países, especialmente brasileiras. No entanto, a intervenção de diversos 

atores desestabilizou o futuro promissor do mercado com base nas incertezas 

inerentes de um novo produto substituto. Hoje em dia, tanto a criação do mercado em 

nível nacional quanto seu desenvolvimento dependem de escolhas políticas para uma 

matriz energética diversificada. Desta forma, a AIE (EIA, 2013) estima que a 

participação de 1,5% dos biocombustíveis na produção mundial de combustíveis 

líquidos, em 2010, aumente apenas para 2,4% em 2040. Por último, antecipa-se o 

argumento da tese de que o Estado tem um papel importante na governança do 

mercado dos biocombustíveis.  

1.1.2 -  O mercado brasileiro de biocombustíveis: segurança energética e 

agronegócio 

O mercado de biocombustíveis no Brasil caracteriza-se pela produção 

predominantemente de etanol de cana-de-açúcar e, mais recentemente, de biodiesel 

(de soja, principalmente). Em ambos os setores, o Estado exerce o papel de criador 

(market maker), de regulador e de incentivador. Tanto para o etanol quanto para o 

biodiesel, as principais demandas associadas à definição das políticas que deram 

origem aos novos mercados foram: 1) o aumento dos preços do petróleo, ou seja, a 

busca da garantia de segurança energética, por meio da redução das importações de 

combustíveis fósseis e da geração de energia in loco; e 2) a tentativa de beneficiar 
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economicamente a agricultura do país, seja o agronegócio, seja a agricultura familiar 

(para o caso do biodiesel). Outros interesses agiram mais sutilmente, como, por 

exemplo, as demandas oriundas da indústria automobilística.  

1.1.2.1 -  O mercado de etanol no Brasil 

A produção de açúcar do Brasil iniciou-se no período colonial, 

aproximadamente em 1520, tendo sido o primeiro grande produto de exportação do 

país. No século XX, os problemas crônicos, agravados pela crise de 1929, motivaram 

a inclusão da cana-de-açúcar na agenda governamental, a saber, superprodução, 

queda dos preços, desorganização dos mercados (LAMARÃO, 2010).  

Ao final do século XIX, a forte concorrência externa ameaçava as exportações 

nacionais e era necessária a modernização do setor, mesmo se tardia. O aumento da 

capacidade agrícola e industrial brasileiras, ocorrido no início da década de 1920, 

agravou o impacto da grande depressão mundial de 1929 sobre a agroindústria 

canavieira, deixando-a numa situação vulnerável (MORAES, 2007). A superprodução 

de açúcar, iniciada em 1929, instigou, então, o governo a instaurar o primeiro mandato 

nacional de mistura de etanol e gasolina. Por meio do Decreto nº 19.717/1931, toda a 

gasolina importada começaria a receber 5% de álcool anidro de procedência nacional. 

Em 1938, o Decreto-Lei 737 ampliou a mistura a toda a gasolina produzida no Brasil, 

com o objetivo de “proteger o desenvolver a indústria de fabricação do álcool anidro, 

não só para debelar as crises de superprodução da indústria açucareira, 

restabelecendo o equilíbrio entre a produção e o consumo, mas, igualmente para 

diminuir a importação de carburante estrangeiro”. 

Pelo Decreto nº 20.401/1931, as usinas teriam de depositar 10% do açúcar 

destinado ao consumo em armazéns previamente indicados (LAMARÃO, 2010). 

Atendendo aos apelos dos usineiros – assustados com a queda, em 50%, dos preços 

da cana bruta e do açúcar na safra de 1931 –, iniciou-se a intervenção estatal de 

âmbito nacional na agroindústria canavieira com a criação da Comissão de Defesa da 

Produção de Açúcar (CDPA), em 1931 (Decreto nº 20.761, 07/12/1931), que foi 

sucedida pelo Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), em 1933. Sua instauração teve 

como propósito resolver os problemas de excesso de oferta e de reorganizar os 

mercados internos (MORAES, 2007). Com o IAA, resultado da fusão da CDPA com a 

Comissão de Estudos sobre o Álcool-Motor (CEAM, de 1931), a intervenção estatal na 

agroindústria do açúcar tornou-se permanente e sistemática (Decreto nº. 22.709/1933) 

(LAMARÃO, 2010). A cadeia agroindustrial sucroalcooleira certamente foi uma das 

mais controladas administrativamente pelo Estado brasileiro. Até a extinção do IAA em 
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1990, o governo estabeleceu a produção (incluindo fixação de cotas de produção de 

açúcar e de álcool para cada unidade industrial) e se encarregou da comercialização 

dos produtos (ditando os preços da tonelada da cana, do açúcar e dos combustíveis, e 

determinando os respectivos compradores e vendedores para o álcool combustível), 

além de ser o responsável por toda a exportação do açúcar e de álcool (NETO, 2010). 

Respondendo à pressão dos produtores, o IAA implantou, entre 1961 e 1973, 

um conjunto de medidas destinadas a expandir em mais de 50% a capacidade 

produtiva então instalada. A concretização do programa de modernização trouxe uma 

nova orientação: a de sanção e, mais ainda, de promoção de um processo de 

concentração, tanto industrial quanto fundiária (RAMOS, 2007). Em 1973, a primeira 

crise internacional do petróleo associou-se à queda dos preços de exportação de 

açúcar, impulsionando o governo a intensificar o uso de etanol anidro. Com os 

incentivos à produção de etanol, usineiros haviam se expandido e modernizado seu 

parque industrial, acarretando dívidas; o Brasil importava 4/5 do petróleo consumido; e 

os militares baseavam as expectativas de crescimento econômico na promissora 

indústria de carros (GEE; MCMEEKIN, 2010; RUAS, 1996). A produção de álcool 

anidro (denominado “álcool-motor” entre as décadas de 30 e 60) continuou sendo vista 

como a válvula de escape mais importante para diminuir e/ou evitar o crescimento dos 

excedentes de açúcar (RAMOS, 2007). 

Contudo, a instauração de políticas de fomento do etanol (agenda de decisão) 

foi possível graças ao reconhecimento dos problemas da indústria e à possibilidade de 

contorná-los com a produção controlada do álcool, mas também à criação de um 

contexto favorável por meio de incentivos. No Decreto nº 19.717/1931, previa-se que 

todo o instrumental necessário à montagem de usinas para a produção de álcool 

anidro estaria isento de impostos e taxas de importação. Entretanto, foi o lançamento 

do programa nacional Proálcool, em 1975, que marcou o início da indústria moderna 

de etanol no Brasil (GEE; MCMEEKIN, 2010).  

O Proálcool foi desenhado para promover o crescimento econômico nacional, 

reduzir disparidades regionais e combater os problemas da dependência energética 

por meio da combinação da produção e do consumo domésticos de etanol. 

Direcionado para ao mercado doméstico e operacionalizado pelo IAA, o Proálcool teve 

duas fases bem definidas: de 1975-1979 direcionada para a produção de álcool 

anidro, aquele que é adicionado à gasolina; de 1979-1989 voltado para a produção de 

álcool hidratado, substituto da gasolina (NETO, 2010).  

Com o fim do Proálcool, o Estado passou de intervencionista a regulador. 

Neste novo contexto, o estímulo à produção de etanol veio acompanhado por um 

incentivo estatal à pesquisa. Por um lado, o desenvolvimento intenso de pesquisas 
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implicou em um compromisso de longo prazo que não teria sido possível, de forma tão 

organizada, como resposta a sinais erráticos e fragmentados do mercado, se não 

fosse apoiado pelo Estado (HARVEY; MCMEEKIN, 2010). Por outro lado, o governo 

teve um papel fundamental no surgimento do carro flex fuel, que permitiu frear a queda 

do mercado de etanol, a partir de 2003, negociando com as empresas fabricantes de 

carro a produção desse novo tipo de motor a partir de subsídios na compra. Como 

consequência, em 2013, os carros flex fuel ocupavam 96% do mercado de vendas 

nacional de novos automóveis (ANFAVEA, 2014). A grande vantagem desta 

tecnologia é a possibilidade que o consumidor tem de escolher a mistura de 

abastecimento de seu carro entre 0% e 100% de etanol em função do preço dos 

combustíveis. Para as empresas produtoras de etanol, a vantagem é a possibilidade 

de vender seu produto no mercado nacional ou exportá-lo.  

Apesar de não existir um programa específico para o etanol, a participação 

deste na matriz energética se faz, desde a extinção do Proálcool, por meio de 

mandatos de mistura obrigatória e pelo mercado livre (Figura 1-2).  

 

 
Figura 1-2. Produtos e mercados da indústria sucroenergética brasileira.  

Fonte: elaboração própria. 

Os mandatos de mistura variaram, desde 1931, entre 5% e 25% o percentual 

de mistura de etanol anidro na gasolina vendida no Brasil (MAPA, 2013); já o mercado 

livre se alimenta da demanda doméstica e da internacional, esta, por sua vez, 

composta por mandatos nacionais de mistura e mercados livres estrangeiros. A Figura 

1-3 mostra a evolução da produção de etanol no Brasil de 1975 a 2013, em 

comparação com o consumo nacional de gasolina A1. Desde a crise financeira mundial 

                                                

1
 Gasolina A: pura (como sai da refinaria de petróleo, antes da adição do percentual mandatório 

de etanol anidro). 
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de 2008, o setor enfrenta uma série de dificuldades que comprometem a produção de 

etanol hidratado, destinado ao mercado livre. Em contrapartida, empresas estrangeiras 

iniciaram a produção em território brasileiro e, paralelamente, o setor começou a 

apostar mais em novas tecnologias e novos produtos (etanol de 2ª geração, drop-in 

fuels, detergentes e solventes, cosméticos, lubrificantes, sabores e fragrâncias, 

alimentos, biopolímeros) (JANK, 2013). Alguns pesquisadores incluem mais duas 

variáveis a esta nova indústria, caracterizada pela inovação: a otimização da matéria-

prima (novas variedades mais adequadas, utilização de mais subprodutos, etc.) e 

estratégia de negócios (NOVACANA, 2013a). 

 
 

Figura 1-3. Evolução da produção de etanol e do consumo de gasolina A no Brasil 
entre 1975 e 2013, segundo diferentes etapas do histórico do etanol.  

Fonte: elaboração própria a partir de JANK (2013). 

Em 1992, o Brasil assinou a Convenção das Nações Unidas sobre a Mudança 

Global do Clima, e, em 2002, ratificou o Protocolo de Quioto, sinalizando assim seu 

apoio à redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE). A Lei nº 12.490, de 

2011, estabeleceu novos objetivos para a política de biocombustíveis: o mercado 

internacional de biocombustíveis, as mudanças climáticas e a bioeletricidade ”em 

razão do seu caráter limpo, renovável e complementar à fonte hidráulica”. No entanto, 

tanto o setor sucroenergético quanto o de biodiesel vivem um período de incertezas 

devido à evolução instável dos biocombustíveis na matriz energética.  

1.1.2.2 -  O mercado de biodiesel no Brasil 

O biodiesel representa o biocombustível substituto do diesel pelos mesmos 

principais motivos que o etanol o é, hoje em dia, para a gasolina: 1) a necessidade de 

reduzir as importações de petróleo (diesel, neste caso); 2) a necessidade de reduzir as 
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emissões de GEE; e 3) a necessidade de gerar oportunidades econômicas para o 

campo. Atrelou-se à origem de sua política, como justificativa técnica, o melhoramento 

da qualidade do óleo diesel brasileiro (TIBURCIO, 2011). Diferentemente também do 

etanol, a governança do mercado vigente foi desenhada com foco na agricultura 

familiar.  

Desde a década de 1970, o Estado brasileiro vem estimulando o 

desenvolvimento de alternativas aos combustíveis fósseis, seja a gasolina ou o diesel, 

por motivo de segurança energética. As primeiras experiências de produção do 

biodiesel surgiram em 1977, na Universidade Federal do Ceará (UFCE), que 

culminaram com a requisição de patente do processo de produção do biodiesel em 

1980 (AZEVEDO, 2010). Em 1980, o Governo Federal lançou o Programa Nacional de 

Produção de Óleos Vegetais para Fins Energéticos (Pró-Óleo), com o objetivo de criar 

regulamentação para adicionar 30% de óleo vegetal ao óleo diesel. Argumentava-se, 

na época, a necessidade de o país encontrar um combustível alternativo ao diesel, em 

princípio de menor custo e com maior disponibilidade interna. Ainda nos anos 1980, 

esse programa foi renomeado, passando a se chamar Pró-Óleo (MDIC, 2006). A ideia 

do Pró-Óleo era encontrar alternativas para enfrentar o problema do alto preço do 

petróleo e do diesel praticado no mercado internacional, que, por sua vez, acarretava 

dispêndios de importação do combustível significativos na balança comercial 

brasileira. Além disso, a dependência de energéticos importados colocava o país em 

risco iminente de desabastecimento (TIBURCIO, 2011). Este tema voltou à agenda 

pública somente na segunda metade da década de 1990, quando houve uma 

reestruturação da matriz energética do país, com a instituição de novos marcos 

regulatórios e com a criação das agências reguladoras, dentro da lógica que 

comandou o processo de privatização do sistema energético estatal edificado nas 

décadas anteriores (MATTEI, 2008). No início dos anos 2000, o novo contexto político, 

econômico e social em que o país se encontrava permitiu a participação ativa de 

estados, municípios e organizações sociais em programas de infraestrutura do 

governo. Assim sendo, grandes programas governamentais passaram a ser objeto de 

discussão entre os atores interessados, destacando-se os representantes de grupos 

de interesses regionais e setoriais atuantes no Congresso Nacional (TIBURCIO, 

2011). Em decorrência dos diversos estudos e pesquisas realizadas após o novo 

marco regulatório energético brasileiro, o Governo Federal criou, em 2002, o Programa 

Brasileiro de Biocombustíveis (Probiodiesel), que, conforme FLEXOR e KATO (2009), 

foi o grande marco no desenvolvimento do biodiesel brasileiro. Em linhas gerais, esse 

programa tinha como objetivos: reduzir a dependência do petróleo; expandir os 

mercados das oleaginosas; impulsionar a demanda por combustíveis alternativos; e 
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reduzir a emissão de gases poluentes, visando atender as regras do Protocolo de 

Quioto, do qual o Brasil é signatário desde 2002. Após o início do Governo Lula, o 

Probiodiesel sofreu diversas reformulações, sendo renomeado como Programa 

Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), em 2004 (MATTEI, 2008).  

Em suma, a política de biodiesel teve como origem a busca de uma solução 

para problemas geopolíticos e econômicos (preço do petróleo) e ambientais 

(mudanças climáticas), com um forte viés social ao vincular a indústria à inclusão da 

agricultura familiar (WILKINSON; HERRERA, 2010). O contexto favorável à 

implantação da política foi criado, mais uma vez, pelo governo por meio de incentivos, 

após comprovar a viabilidade técnica do biodiesel. Entre eles, os produtores de 

biodiesel contam com a concessão da redução total ou parcial dos tributos federais 

incidentes sobre os combustíveis (CIDE, PIS/PASEP e COFINS) sempre que 

apoiarem a agricultura familiar – apoio comprovado com a obtenção do “Selo 

Combustível Social”. O sistema de comercialização do biodiesel permanece 

regulamentado pelo Estado mediante a realização de leilões (pela Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP) que priorizam as empresas 

detentoras do Selo. Polos de produção, operacionalizados pela Secretaria de 

Agricultura Familiar (SAF), intencionam a organização territorial da base produtiva de 

oleaginosas na agricultura familiar, com o intuito de promover e facilitar a inclusão de 

agricultores na cadeia de produção do biodiesel.  

Este ambiente foi favorecido pelos interesses do complexo soja e dos 

fabricantes de motores e/ou veículos automotores do ciclo diesel, segundo TIBURCIO 

(2011), e comemorado pela agricultura familiar. Para o primeiro, gerou-se um mercado 

fixo para o óleo de soja, um subproduto da indústria. Os segundos encontraram uma 

resposta ao Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores 

(PROCONVE) – criado pelo CONAMA em 1986 -, que estipula metas severas de 

redução dos níveis de emissão de poluentes visando a melhoria dos padrões de 

qualidade do ar, especialmente nos centros urbanos (TIBURCIO, 2011). A produção 

de matéria-prima para o biodiesel é vista como oportunidade para a geração de 

trabalho e renda para a agricultura familiar, em especial nas Regiões Norte e 

Nordeste, onde as desigualdades são mais prementes. Como nos lembram FLEXOR e 

KATO (2009), esta demanda ganhou corpo com a chegada do Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva ao comando da nação. O novo governo priorizou, ao lado da busca de 

manutenção do equilíbrio macroeconômico, metas de enfrentamento da acentuada 

desigualdade social e econômica brasileira (TIBURCIO, 2011). 

Hoje em dia, a Lei 11.097/2005 estipula um percentual de 5% de biodiesel no 

diesel comercializado no Brasil. Nesse mercado, o complexo soja continua dominando 
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a produção de matérias-primas com 77% do total, seguido pelo sebo bovino, cujo 

percentual vai aumentando (ANP, 2013). A agricultura familiar permanece sendo o 

ponto fraco da política por não ter conseguido desenvolver-se nas regiões alvo, a 

saber, Norte e Nordeste. Em contrapartida, fortaleceu a participação dos produtores 

familiares de soja consolidados na região Centro-Sul. O futuro próximo está 

condicionado pelo aumento dos percentuais obrigatórios de mistura de biodiesel ao 

diesel. Pressionado pelos produtores, representados na Frente Parlamentar do 

Biodiesel, o governo estaria considerando aumentar o valor, porém, esbarra nos 

interesses de outros atores, como as distribuidoras de combustíveis ou as montadoras 

de automóveis. O embate político prolonga assim a baixa participação do biodiesel na 

matriz energética, que se concentra no mercado doméstico. Apesar de existir 

ociosidade na capacidade instalada de processamento de grãos nas indústrias de 

óleos vegetais (TIBURCIO, 2011), a exportação de biodiesel apresenta certos 

obstáculos como a priorização da exportação de grãos in natura (Lei Kandir, de 1996) 

e a falta de logística ou economicidade. 

1.1.3 -   O mercado de biocombustíveis dos EUA: segurança energética  

O primeiro carro flex fuel, movido a etanol e/ou gasolina, foi comercializado em 

1908 por Henry Ford. Sua presença não conseguiu se afirmar após 1927 devido à 

concorrência do petróleo. O interesse pelo etanol correspondeu a períodos de guerra e 

oscilações no abastecimento de combustíveis fósseis. Como no caso brasileiro, a 

segurança energética virou um problema político com as crises da década de 70, 

dando início à indústria moderna do etanol (GEE; MCMEEKIN, 2010).  

A solução surgiu com a conjunção da busca de novos mercados por parte da 

ADM, a principal empresa de xarope de milho na época, e a petição do presidente 

Carter de transformar uma nova planta de bebida alcoólica em produtora de 

combustível. A expansão da capacidade de produção viu-se favorecida, no início, pela 

posição dominante da ADM no mercado e pelas facilidades da produção agrícola 

(incentivos do Estado, cooperativas, etc.) (GEE; MCMEEKIN, 2010). Aos problemas 

políticos e econômicos, juntou-se, em 2000, a questão ecológica da eliminação do 

aditivo MTBE em nível nacional. Alguns estados optaram pela troca por etanol, 

impulsionando, assim, de maneira drástica, sua indústria. 

A importância dos problemas políticos, econômicos e ambientais levou à 

formação de um contexto favorável de novos incentivos e leis. Entre eles, a Biomass 

R&D, um programa de desenvolvimento de novas tecnologias conduzido pelo 

Departamento de Energia e o de Agricultura, de 2000, marca um período de 
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crescentes investimentos governamentais. O principal resultado foi a promulgação da 

Lei de Política Energética (Energy Policy Act – EPA), em 2005, em que se 

estabeleceram as metas de combustíveis renováveis (Renewable Fuels Standard – 

RFS). De acordo com KAY e ACKRILL (2012), a inclusão da RFS foi uma reposta ao 

lobby do milho e do etanol, que objetivou manter o apoio político e um mercado para o 

etanol (de milho). Em 2007, a Lei de Segurança e Independência Energética (Energy 

Indepence and Security Act – EISA) estabeleceu não só um crescente mercado de 

biocombustíveis até 2022, como também estimulou o desenvolvimento de pesquisas 

sobre novas tecnologias determinando as proporções que deveriam ser produzidas a 

partir de milho e de outras fontes, sendo elas lignocelulósicos ou outras chamadas de 

“avançadas”. Este ponto é particularmente importante para o Brasil já que o etanol de 

cana-de-açúcar conseguiu ser considerado, em 2010, um biocombustível avançado.  

O questionamento sobre o impacto da expansão da produção de 

biocombustíveis sobre as mudanças climáticas e o debate “alimentos versus 

combustível” (“food versus fuel”) representou um novo direcionamento da política, a 

partir de 2008. A propagação da primeira geração vem, desde então, acompanhada 

por investimentos em P&D para novas matérias-primas e processos de conversão 

mais eficientes (GEE; MCMEEKIN, 2010). Outra janela de oportunidades abriu-se, em 

2012, com os incentivos do governo às tecnologias ligadas aos veículos elétricos 

(BIODIESELBR, 2012).  

Em suma, a política dos biocombustíveis nos EUA está caracterizada por uma 

forte integração entre a atividade pública e privada (HARVEY; MCMEEKIN, 2010), em 

que a intervenção estatal tem uma importante influência em P&D (pública e 

acadêmica) e na garantia de mercado e significativas mudanças da estrutura industrial 

com a entrada de novos atores.  

1.1.4 -   O mercado europeu de biocombustíveis: mudanças climáticas e 

segurança energética 

A política dos biocombustíveis na União Europeia (UE) está atrelada não 

somente às questões ambientais e de segurança energética, mas também 

econômicas.  

Desde a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, em 1992, a UE tem assumido o papel de difundir o desenvolvimento 

sustentável no âmbito internacional, adotando a função de poder normativo para as 

relações internacionais (FALKNER, 2007; LEVIDOW; PAUL, 2011; LIGHTFOOT; 

BURCHELL, 2004; MANNERS, 2008). Neste sentido, o dever de cumprir o Protocolo 
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de Quioto se juntou à dependência por petróleo no sistema de transportes (98% do 

consumo total) para estimular a busca de alternativas que permitissem reduzir as 

emissões de GEE. Em 2001, a Comissão Europeia identificou pela primeira vez os 

biocombustíveis como sendo a melhor opção e identificou a criação de uma diretiva 

como um dos instrumentos potenciais. Assim, surgiu, em 2003, a primeira diretiva para 

os biocombustíveis (Diretiva 2003/30/CE). Às questões climáticas e de segurança 

energética, adicionou-se o objetivo oriundo da demanda de vários membros da UE de 

desenvolvimento rural e geração de emprego (DI LUCIA; NILSSON, 2007). Apesar dos 

incentivos concedidos, a diretiva não alcançou os resultados esperados e uma meta 

de 10% de biocombustíveis até 2020 teve de ser imposta numa segunda versão.  

Diferentemente de sua antecessora, a Diretiva 2009/28/CE cria também um elo 

entre o consumo de biocombustíveis e a produção sustentável, pressionada pelas 

preocupações da sociedade civil vis-à-vis dos potenciais impactos negativos. Por meio 

de critérios de sustentabilidade, promove a redução de emissões de GEE e a 

produção de matérias-primas fora das áreas de floresta primária, com alta 

biodiversidade, protegidas ou com alto teor de carbono (EC, 2009). Pesados debates 

sobre o potencial impacto indireto do uso da terra (Indirect Land Use Change – ILUC) 

estão, hoje em dia, divergindo opiniões sobre as importações de biocombustíveis. 

Importante ressaltar que apenas os produtores domésticos ou importadores que 

cumpram os critérios são susceptíveis de participar na meta europeia dos 10%. 

A Europa, mesmo sendo uma região cultural e economicamente heterogênea, 

está atrelada ao papel – que ela mesma construiu – de promover a sustentabilidade 

ambiental em nível internacional. Estudiosos indicam que, apesar do poder normativo 

que pretende ter neste assunto, suas ações no caso dos biocombustíveis estão 

motivadas pela proteção de seus interesses econômicos (AFIONIS; STRINGER, 2012; 

LEVIDOW, 2013). Por exemplo, segundo HARVEY e MCMEEKIN (2010), a meta 

mínima de 35% de redução de emissões de GEE teria sido estipulada 

convenientemente para permitir a continuação da produção de biodiesel a partir de 

colza cultivada na Europa. Contudo, a UE – entendida como um único bloco 

econômico – representa o primeiro ator global a estabelecer parâmetros ditos de 

sustentabilidade como condicionantes para a produção de biocombustíveis.  

1.2 -  A CADEIA DE VALOR E A CADEIA DE SUPRIMENTOS DOS 

BIOCOMBUSTÍVEIS 

A questão da governança do mercado internacional de biocombustíveis foi 

tratada por SOUZA (2011) a partir do enfoque da cadeia de valor. Nesta seção, 



19 
 

justifica-se a abordagem alternativa da cadeia de suprimentos como suporte para a 

avaliação dos impactos.  

1.2.1 -  Enfoque teórico 

O conceito de cadeia de valor foi definido e iniciado por MICHAEL PORTER 

(1989) com o intuito de desagregar “uma empresa nas suas atividades de relevância 

estratégica para que se possa compreender o comportamento dos custos e as fontes 

existentes e potenciais de diferenciação”. A interação entre várias empresas está 

definida por ele também como um sistema de valores. Porém, ROCHA e BORINELLI 

(2006) defendem que se trata de um pleonasmo dado que a própria cadeia de valor 

inclui atividades a montante e a jusante da empresa, interligando várias outras 

entidades. Segundo eles, o conceito deve incluir o processo da origem dos recursos 

(materiais, humanos, financeiros, informativos, etc.) ao último consumidor, ideias que 

também não constam na definição proposta por SHANK e GOVINDARAJAN (1993). 

Eles propõem, então, a seguinte definição: “cadeia de valor é uma sequência de 

atividades que se inicia com a origem dos recursos e vai até o descarte do produto 

pelo último consumidor”. 

KOGUT (1985) complementa a noção de inter-relação das empresas dizendo 

que estas podem representar apenas um elo da cadeia de valor ou também uma 

cadeia verticalizada. A globalização confere um caráter de integração entre as 

atividades em nível global. Difere, assim, da internacionalização das mesmas, conceito 

que se refere à expansão geográfica das atividades econômicas além das fronteiras 

nacionais (DICKEN, 1998). GEREFFI et al. (2005) questionam então: se a produção é 

cada vez mais fragmentada no espaço geográfico e entre as empresas, como são 

coordenadas estas atividades fragmentadas? Esta pergunta nos remete à governança. 

Na concepção de GEREFFI (1999), a governança tem como função organizar 

os arranjos produtivos transfronteiriços da cadeia global de commodities. STURGEON 

(2007) e sua equipe alteraram o conceito trocando o termo commodities por “valor” 

para ressaltar a causa do desenvolvimento econômico: a aplicação de esforço 

humano, ampliado muitas vezes por máquinas, para gerar retornos sobre o capital 

investido. Assim, construiu-se o conceito de Governança Global da Cadeia de Valor 

(Governance of Global Value Chains – GVC). Nesta tese, retoma-se a ideia de 

agregação de valor ao longo da cadeia para embasar a negociação no mercado global 

de biocombustíveis, entre os países, considerando os critérios de sustentabilidade 

como sendo o valor agregado e negociado. 

A cadeia de suprimentos seria um subconjunto da cadeia de valor. Enquanto 
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esta está focada em agregar valor a um serviço ou a um produto físico, a cadeia de 

suprimentos focaliza principalmente a produção, distribuição e vendas de produtos 

físicos (SIMCHI-LEVI; KAMINSKY; SIMCHI-LEVI, 2003). De acordo com MORAIS 

(2008), o conceito de “cadeia de valor” pode ser aplicado na análise de 

competitividade de uma empresa, focando sua estruturação interna. O de “cadeia de 

suprimentos” é utilizado para a análise de uma empresa (focal) no contexto de várias 

empresas com as quais se relaciona, buscando o entendimento desses 

relacionamentos, desde o início da cadeia (primeiro fornecedor) até o final da cadeia 

(cliente final). Em geral, o que se espera ao estudar a cadeia de suprimentos é o 

entendimento da mesma, sob a perspectiva da empresa focal (SANTOS et al., 2010). 

Para SUPPLY CHAIN COUNCIL2 (SEALING, 2004), a cadeia de suprimentos 

abrange igualmente todos os esforços envolvidos na produção e liberação de um 

produto final, desde o primeiro fornecedor do fornecedor até o último cliente do cliente. 

Logo, a cadeia de suprimentos é um conceito de fluxo desenvolvido, ou seja, que 

compreende todos os processos logísticos, iniciando com o contato do fornecedor, a 

aquisição de insumos e matéria-prima, o abastecimento da produção até a distribuição 

de bens para o mercado consumidor, envolvendo transportes, previsão de demanda, 

gestão de estoques e o alinhamento de todo esse processo com as estratégias da 

organização, com um único objetivo, fornecer produtos e serviços que satisfaçam as 

necessidades dos clientes (FLORES, 2008). O termo “cadeia” sugere ainda que existe 

uma transformação sucessiva de recursos ambientais e socioeconômicos e 

transferência dos produtos entre os elos, do campo ao tanque. Sendo assim, pode-se 

dizer que o contexto é impactado pela cadeia, assim como esta é impactada pelo 

contexto. Logo, presencia-se uma sucessão de vínculos entre os elos pelos quais 

estes vão se influenciando (DI LUCIA, 2013). No âmbito da tese, o conceito de cadeia 

de suprimentos é, então, utilizado para detectar os impactos físicos do mercado de 

biocombustíveis.  

Segundo SANTOS et al. (2010), o estudo da cadeia de valor é capaz de 

nortear, além da formação da cadeia de suprimentos, seu funcionamento por meio do 

mapeamento dos esforços envolvidos na produção e liberação dos produtos aos 

clientes finais, o que enfatiza a estreita relação entre cadeia de valor e cadeia de 

suprimentos. Nesse sentido, a cadeia de valor dos biocombustíveis permite embasar 

as mudanças na cadeia de suprimentos, ou seja, as mudanças de comportamento 

desde a produção até seu consumo, em relação à busca de sustentabilidade,  

                                                

2
 Uma organização global sem fins lucrativos que busca melhorar o desempenho da cadeia de 

suprimentos de empresas por meio de metodologias, capacitação, certificação e projeto pilotos 
(sítio da Supply Chain Council – SCC). 
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De um ponto de vista mais técnico, BATALHA (2007) define um sistema 

agroindustrial como um conjunto de atividades que concorrem para a produção de 

produtos agroindustriais, desde a produção de insumos e matéria-prima até o produto 

final pronto para ser consumido. Por sua vez, o produto agroindustrial é fruto da 

“indústria de beneficiamento de produtos agrícolas ou de sua transformação em 

produtos industriais” (AULETE, 2014). BATALHA (2007) expõe ainda que a cadeia de 

produção agroindustrial possa ser segmentada, de jusante a montante, nos três 

seguintes grandes segmentos: (1) comercialização: inclui as empresas que estão em 

contato direto com o cliente final da cadeia produtiva e que viabilizam o consumo e o 

varejo dos produtos finais (nesse segmento, serão incluídas as empresas de logística 

e distribuição); (2) industrialização: compreende as empresas responsáveis por 

transformar insumos e matéria-prima em produto acabado, o qual será passado ao 

consumidor final; e (3) produção de matérias-primas: representam as empresas que 

fornecem as matérias-primas iniciais para que as outras firmas continuem o processo 

de produção final do produto. 

1.2.2 -  A cadeia de suprimentos dos biocombustíveis 

Os mandatos nacionais de biocombustíveis objetivaram o consumo sustentado 

pela produção em território nacional. No entanto, a dificuldade para cumpri-los 

estimulou o fluxo de biocombustíveis entre países demandantes e os que poderiam 

produzir em excesso. A globalização do mercado ampliou, então, o contexto 

geográfico das relações entre empresas. Hoje em dia, o mercado global de 

biocombustíveis considera a comercialização de produtos finais e não de suas 

matérias-primas. Logo, dois dos três segmentos da cadeia de produção agroindustrial 

dos biocombustíveis – descrita por BATALHA (2007) – se concentram no país de 

origem, deixando a comercialização propriamente dita à mercê da negociação entre a 

empresa produtora de origem e a compradora no país de destino. Deste último 

segmento, separa-se, no entanto, a distribuição dos produtos por considerar que 

apresenta impactos próprios. O debate sobre a sustentabilidade dos biocombustíveis 

foca, portanto, a produção e o processamento da biomassa e a distribuição do produto 

energético, deixando a comercialização sob a responsabilidade do mercado global. 

Desta forma, os três segmentos da cadeia de suprimentos de um sistema 

agroindustrial para a produção de biocombustíveis são: (i) a produção de biomassa, 

pelo setor agrícola; (ii) o processamento da biomassa e sua transformação em 

biocombustível líquido, pelo setor industrial; e, (iii) a distribuição nacional e 

internacional dos biocombustíveis produzidos.  
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1.2.2.1 -  Setor agrícola: produção da matéria-prima 

A matéria-prima dos biocombustíveis é a biomassa. Os biocombustíveis 

líquidos podem ser: de primeira geração (1G), quando originários de culturas 

agrícolas; de segunda geração (2G), quando são produzidos a partir de resíduos ou 

coprodutos de indústrias; ou de terceira geração (3G), quando as fontes não 

competem por terra.  

Para a geração de biomassa, os seguintes recursos são necessários: água, 

terra, insumos, mão de obra e condições climáticas favoráveis. Desta necessidade, 

surge o debate sobre a competição dos biocombustíveis com outros usos mais nobres 

que não sejam a geração de energia. De fato, a maior crítica dos biocombustíveis de 

1G é a competição por recursos (GASPARATOS; STROMBERG; TAKEUCHI, 2013), 

especialmente, água e terra devido a sua influência na agricultura. Os biocombustíveis 

interagem com o setor agrícola principalmente pela disponibilidade da tecnologia de 

1G em comparação com a 2G e 3G, mais caras e ainda em fase de pesquisa (HLPE, 

2013). Em decorrência, a primeira geração representa, atualmente, quase 100% dos 

biocombustíveis produzidos e consumidos no mundo (BACOVSKY et al., 2013). 

Podendo ser chamadas de “culturas flex”, as matérias-primas dos biocombustíveis 

líquidos de 1G podem abastecer a indústria de alimentos e/ou a de energia, em função 

da atratividade do mercado (vide a dicotomia entre o açúcar e o etanol na indústria da 

cana).  

Devido ao debate “alimentos versus combustível” pelo uso dos mesmos 

recursos, as políticas públicas precisam considerar uma agricultura multifuncional e 

não apenas ligada ao produto final da cadeia. Os biocombustíveis são uma alternativa 

econômica para a agricultura de alguns países, assim como o agronegócio alimentar e 

o sistema de produção familiar. A própria Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO, pelas siglas em inglês) recomenda analisar cada 

caso antes de empreender a produção de biocombustíveis, por ela poder ser 

vantajosa dependendo das condições agroclimáticas e sociais (HLPE, 2013). Desta 

forma, o uso dos recursos deve ser planejado para as diferentes atividades de modo a 

maximizar o desenvolvimento sustentável do país.  

1.2.2.2 -  Setor industrial: processamento da matéria-prima e conversão para 

biocombustíveis 

De modo análogo à multiplicidade dos produtos para uma mesma matéria-

prima, o setor industrial aceita uma variedade de culturas para a produção de um 

mesmo tipo de biocombustível (por exemplo, milho e cana no Brasil). Os resíduos 
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(bagaço, por exemplo) e os coprodutos podem servir para produzir energia como 

biocombustíveis de 2G ou como calor e eletricidade a partir de cogeração. Estes 

podem ainda ser vendidos em mercados específicos para aumentar o rendimento do 

processo de produção.  

Pesquisas já foram iniciadas e projetos já estão em fase de implementação 

para que este tipo de aproveitamento da biomassa seja máximo (no Brasil, por 

exemplo). Assim, espera-se que, em um futuro próximo, as indústrias passem a 

produzir igualmente biomateriais, tornando-se biorrefinarias, no sentido mais amplo da 

palavra: “usinas de conversão de biomassa em químicos, energia e materiais que 

sustentam nossa civilização, substituindo as necessidades de petróleo, carvão, gás 

natural e outras fontes químicas e de energia não renováveis” (LIU; ABRAHAMSON; 

SCOTT, 2012).  

A versatilidade de matérias-primas e seus produtos sugere que todas as 

atividades estão conectadas por meio da competição por recursos socioambientais e 

econômicos. Logo, resulta impossível definir a sustentabilidade apenas dos 

biocombustíveis sem influenciar a cadeia de suprimentos de outro produto 

agroindustrial.  

1.2.2.3 -  Distribuição 

Assim como a fabricação de insumos, a fase de distribuição é pouco tratada ao 

questionar a sustentabilidade dos biocombustíveis. No entanto, os impactos podem 

ser observados a montante (transporte de matérias-primas, entre elas as sementes, 

até a usina) e a jusante (transporte do produto da usina para seu local de consumo) da 

cadeia (RIBEIRO, 2013). Estes impactos podem ser ambientais (emissões de GEE, 

principalmente, além de possíveis acidentes durante o transporte), econômicos (tipo 

de modal utilizado) e sociais (deterioração das estradas e risco de acidentes, entre 

outros).  

1.3 - O CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE E SUA INCORPORAÇÃO AO 

MERCADO DE BIOCOMBUSTÍVEIS 

1.3.1 -  Enfoque teórico  

O relatório “O Nosso Futuro Comum”, criado pela Comissão Brundtland (UN, 

1987) em nome da ONU, propôs, pela primeira vez em 1987, o conceito de 

“desenvolvimento sustentável” como sendo aquele que “atende às necessidades do 

presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas 

necessidades”. Esta definição confere ao conceito de sustentabilidade um caráter 
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temporal de longo prazo e uma composição integrada por questões econômicas, 

sociais e ambientais (os três pilares), ligadas a cada atividade pelos impactos desta. 

Pela importância dessas três variáveis, a teoria poderia igualmente ser analisada pela 

ótica de sua implicação na elaboração de políticas, o quarto pilar.  

O termo sustentabilidade provém do verbo em latim “sustentare”, que significa 

favorecer, apoiar, conservar, cuidar. Em contraposição ao adjetivo sustentado, que 

implica um prazo de validade definido, o que é sustentável deve ser apto ou passível 

de sustentação ao longo do tempo. Este rigor temporal na busca de condições que 

perpetuam uma atividade é especialmente importante para a elaboração de políticas 

que pretendam contribuir para o desenvolvimento sustentável. Por outro lado, também 

o é a especificação da contribuição dos três pilares. Algumas pessoas atribuem o 

mesmo peso a cada fator (ambiental, social ou econômico), enquanto que outras 

defendem a prevalência dos limites ambientais frente aos aspectos sociais e 

econômicos (BUCHHOLZ; LUZADIS; VOLK, 2009; MCKENZIE, 2004). O certo é que 

não existe uma definição universalmente aceita para a sustentabilidade. Contudo, foi 

reiterado na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 

(CNUDS) de 2012, conhecida como Rio+20, que o conceito de desenvolvimento 

sustentável estaria formado pelas três dimensões mutuamente fortalecedoras, a saber, 

desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e proteção ambiental (KIRKMAN 

et al., 2012).  

O conceito de sustentabilidade surgiu nos anos 60 devido à preocupação com 

a degradação ambiental provocada pela fraca gestão de recursos (MCKENZIE, 2004). 

Em 1980, a Estratégia Mundial para a Conservação (World Conservation Strategy) 

definiu o desenvolvimento sustentável como sendo a conservação dos processos 

ecológicos fundamentais e dos sistemas de suporte à vida, incluindo os humanos. 

Pelo foco dado à conservação, a proposta enfatiza uma harmonização do uso dos 

recursos com o desenvolvimento socioeconômico, em que o objetivo é o bem-estar 

social e econômico (IUCN, 1980). Ao analisar os problemas demográficos e de 

desigualdades no uso dos recursos, entre outros, a busca de soluções evoluiu até o 

viés mais integrado apresentado pela Comissão Brundtland em 1987. Pelo defendido, 

o meio ambiente não poderia ser considerado separadamente das ações humanas, 

ambições e necessidades; portanto, o crescimento econômico deveria ser vigoroso e, 

ao mesmo tempo, sustentável do ponto de vista social e ambiental. 

Do ponto de vista econômico, está clara a finalidade de geração de lucros 

contínua e crescente na sustentabilidade das atividades econômicas: os produtores só 

continuarão a produção de biocombustíveis se for economicamente lucrativo 

(ELBEHRI; SEGERSTEDT; LIU, 2013). Na análise de FURTADO (1983), o 
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crescimento econômico representa a “expansão da produção real no subconjunto 

econômico”; porém, não significa desenvolvimento, dado que não implica uma 

mudança na forma de combinar os fatores produtivos em questão. Para SACHS 

(2004), “o crescimento é uma condição necessária, mas de forma alguma suficiente 

(muito menos é um objetivo em si mesmo), para se alcançar a meta de uma vida 

melhor, mais feliz e mais completa para todos”. Segundo SCHUMPETER (1997), 

existe uma “dependência fundamental do aspecto econômico das coisas em relação a 

tudo o mais”, que obriga a considerar o desenvolvimento econômico como parte do 

desenvolvimento de todo o conjunto de fatores. Assim, a busca do desenvolvimento 

sustentável ampliou a questão econômica para o aspecto ambiental e social, e a 

tornou mais complexa e intangível.  

Analisando a trajetória civilizatória, criou-se o conceito de fronteiras planetárias 

como sendo os limites ambientais da existência segura da humanidade no sistema 

terrestre. Ao todo, identificaram-se nove fronteiras planetárias: mudança climática; 

poluição química; uso da água doce; mudanças no uso da terra; biodiversidade; 

acidificação dos oceanos; ozônio: ciclo biogeoquímico do nitrogênio e do fósforo; e 

concentração de aerossóis na atmosfera (ROCKSTRÖM et al., 2009). Por sua 

importância, estas fronteiras representam os temas ambientais a serem considerados, 

predominantemente, na definição de sustentabilidade das atividades.  

Uma atividade econômica pode ter um valor social pela criação de benefícios 

ou redução de custos para a sociedade – a partir de esforços para resolver problemas 

e necessidades sociais – por meios que vão além dos ganhos privados e benefícios 

gerais da própria atividade. Em outras palavras, o valor social – benefícios para o 

público ou a sociedade como um todo – se contrapõe ao valor privado, caracterizado 

pelos ganhos para os empresários, investidores e os consumidores (PHILLS; 

DEIGLMEIER; MILLER, 2008). Extrapolando esta noção temporalmente e para um 

conjunto de atividades econômicas, a sustentabilidade social “ocorre quando os 

processos, os sistemas, as estruturas e as relações formais e informais contribuem 

ativamente para a capacidade das gerações presentes e futuras de criar comunidades 

saudáveis e habitáveis” (WACOSS; apud MCKENZIE, 2004). Não obstante, a 

sustentabilidade social é mais difícil de ser quantificada do que o crescimento 

econômico ou os impactos ambientais. Consequentemente, é o pilar mais 

negligenciado no acompanhamento do desenvolvimento sustentável (MCKENZIE, 

2004). 

Assim sendo, a dificuldade de definir a sustentabilidade de uma atividade 

decorre do fato deste conceito: ser intangível, ter um valor social, considerar uma 

finalidade econômica, estar composto por fatores intimamente ligados e ter um caráter 
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global. 

Ao nível unitário, a comparação da sustentabilidade entre duas atividades 

começa na própria função destas. Só seria possível preferir um sistema de produção a 

outro se os dois oferecessem o mesmo produto ou serviço (energia, alimentos, roupa, 

etc.). Porém, a abrangência do próprio valor social da sustentabilidade obriga a 

considerar o planeta como um ecossistema – “conjunto das relações de 

interdependência dos seres vivos entre si e com seu meio ambiente” (AULETE, 2014) 

– onde as atividades têm externalidades que devem ser computadas. Quais seriam 

então os limites da sustentabilidade de uma atividade?  

A análise da cadeia de valor e de suprimento de uma atividade evidencia os 

pontos de interação das diferentes atividades a partir dos quais podem ser entendidas 

as externalidades. Esses pontos de interação permitem estimar os impactos de uma 

atividade sobre outra interligada e, assim, caracterizar a sustentabilidade da mesma.  

Em suma, existem dois níveis de estudo da sustentabilidade:  

- unitário, para comparação entre atividades com a mesma função, em que é 

estudada a cadeia de valor como um todo para cada uma. Este seria o caso da 

substituição dos combustíveis fósseis por biocombustíveis; e, 

- focado nos pontos de interação entre atividades, para comparação de 

impactos intersetoriais. 

1.3.2 -  O conceito de sustentabilidade aplicado aos biocombustíveis 

O ecossocioeconomista, como ele mesmo se intitula, Ignacy Sachs preconiza 

uma biocivilização ou civilização moderna de biomassa dados os problemas sociais, 

ambientais e econômicos presenciados no mundo nos últimos anos (SACHS, 2005). 

Na sua análise, a nova civilização deveria seguir um modelo de desenvolvimento 

baseado na cadeia de produção de biomassa, onde as novas gerações de 

biotecnologias ocupariam um lugar cada vez mais relevante. Nessa linha de 

pensamento, os biocombustíveis representam “uma oportunidade de ouro para 

repensar o desenvolvimento rural, e não apenas para atender à demanda de 

biocombustíveis para os automóveis”. Porém, os biocombustíveis foram fomentados 

até hoje por razões que fogem à busca do desenvolvimento sustentável.  

Os mercados nacionais de biocombustível surgiram como alternativa aos 

combustíveis fósseis por motivos alheios ao conceito amplo de sustentabilidade – 

como segurança energética, compromissos com a mitigação da mudança climática ou 

desenvolvimento rural e econômico – dependendo do país. Isso implica que estes 

mercados foram concebidos como resposta a uma conjuntura nacional em que os 
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biocombustíveis se mostraram a solução imediata mais adequada frente aos altos 

preços do petróleo, à redução das emissões de GEE, ao combate à pobreza no 

campo, à geopolítica, à macroeconomia, etc.  

Criados por governos que buscaram resolver novos conflitos, os 

biocombustíveis podem ser considerados um sistema sociotécnico por prover a 

sociedade de um serviço específico a partir da interação de atores, instituições, 

conhecimento e arcabouço físico (MARKARD; RAVEN; TRUFFER, 2012). Referente 

ao serviço, são substitutos dos combustíveis fósseis produzidos a partir de biomassa. 

Pelo processo de interação, são sistemas de inovação (GEE; MCMEEKIN, 2010). Para 

serem considerados uma inovação, deve-se poder distinguir: 1) um processo em que é 

gerado um novo produto ou solução e que envolve fatores sociais, técnicos e 

econômicos; 2) o produto ou invenção em si, ou seja, um resultado que possa ser 

chamado de inovação propriamente dita; 3) a difusão ou adoção da inovação, por 

meio do qual seu uso é ampliado; e 4) o valor final criado pela inovação (PHILLS; 

DEIGLMEIER; MILLER, 2008). Os biocombustíveis se enquadram como inovação 

pelos seguintes fatores: 1) a criação de uma indústria a partir da evolução da 

tecnologia, com geração de novos empregos e movimentação financeira própria; 2) a 

indústria de biocombustíveis em si; 3) a difusão por meio de mandatos ou incentivos 

ao mercado livre; e 4) o valor social, ambiental e econômico gerado com a nova 

indústria. O entendimento da indústria dos biocombustíveis como um sistema de 

inovação implica que as interações entre as instituições nacionais, as tecnologias e a 

economia variam em função do problema que buscam resolver, afetando a 

abrangência geográfica, os setores envolvidos e o conteúdo tecnológico. Assim sendo, 

a sustentabilidade dos biocombustíveis estará sempre sujeita a revisão enquanto os 

impactos não forem especificamente definidos pelos membros desse sistema e 

enquanto os interesses destes evoluírem.  

Referente ao conceito integrado de desenvolvimento sustentável, a indústria 

dos biocombustíveis participa da interação em nível nacional por meio de sua 

contribuição à economia e à segurança energética (do ponto de vista da autonomia 

energética3) e de seus impactos no meio ambiente e na população. Porém, por serem 

“politicamente construídos”, como defendem PILGRIM e HARVEY (2010), os 

mercados nacionais de biocombustíveis mostram-se dependentes dos interesses e 

dos governos que os criam e garantem sua manutenção. Estimulado por motivações 

                                                

3
 Do ponto de vista econômico, a segurança energética corresponderia com a fonte mais 

acessível que seria o petróleo, mais barato que os biocombustíveis (VIOLA; FRANCHINI; 
RIBEIRO, 2013). Dado o enfoque da tese na sustentabilidade, considera-se a segurança 
energética a ampliação da autonomia energética de um país. 
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econômicas, sociais e/ou ambientais, o governo intervém na demanda de 

biocombustíveis a partir de mandatos de mistura de curto e médio prazo e de 

incentivos para o mercado livre. Estas iniciativas de futuro próximo têm sua origem na 

combinação das expectativas imediatistas dos cidadãos e das empresas com o papel 

central que desempenham os atores políticos, com o apoio institucional e da 

regulação, no funcionamento do sistema (MARKARD; RAVEN; TRUFFER, 2012). Em 

contrapartida, as consequências ambientais no sistema terrestre são cumulativas 

(combinando processos rápidos e lentos) e evidentes em uma escala temporal ampla 

(VIOLA; FRANCHINI; RIBEIRO, 2013).  

O conceito de sustentabilidade, com sua característica de longo prazo e 

baseado nos três pilares (econômico, social e ambiental), foi imposto à indústria de 

biocombustíveis pelo surgimento de um mercado global. A necessidade de importar 

levou certos países a exigirem dos países exportadores condições de produção 

coerentes com o motivo de seu mercado (GEE para os EUA e a UE, por exemplo). As 

certificações de sustentabilidade adotaram então a função de atestá-las para permitir 

sua comercialização entre países. Na sua elaboração, foram chamados os diferentes 

atores para negociar o que deveria ser a definição mais apropriada para uma 

produção sustentável de biocombustíveis. Esta interação, entre os atores privados e 

públicos, de forma coordenada em diferentes fóruns de discussão, realça a 

importância da governança na transição para a sustentabilidade (SMITH; STIRLING; 

BERKHOUT, 2005). Dita interação considera a interdependência dos países segundo 

suas dimensões econômica (comercial, produtiva e financeira), política, sociocultural e 

ecológica, entre outras analisadas por VIOLA et al. (2013).  

O debate sobre as fronteiras planetárias ao ser colocado no centro da agenda 

internacional eleva a face ecológica da globalização ao nível de propulsor das 

transformações do último quinquênio. O caráter global destas fronteiras – por suas 

consequências e respostas e na medida em que afeta todas as esferas da interação 

humana – exige então uma governança global em que a cooperação internacional tem 

a função de “definir e proteger um espaço seguro de operação para a humanidade” 

(VIOLA; FRANCHINI; RIBEIRO, 2013). Daí surge a polêmica sobre a sustentabilidade 

dos biocombustíveis e, principalmente, sobre o uso do conceito em si. 

Do ponto de vista geopolítico, apenas faz sentido discutir a sustentabilidade 

ambiental dos biocombustíveis por seu impacto nas fronteiras planetárias. Entre elas, 

a mudança climática, a acidificação dos oceanos e a redução do ozônio estratosférico 

correspondem aos processos sistêmicos de escala planetária (ROCKSTRÖM et al., 

2009). Especificamente, VIOLA et al. (2013) sustentam que a mudança climática 

representa o “vetor civilizatório” da globalização – entendida como uma ampliação da 
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extensão e intensificação da interdependência das sociedades nacionais (HELD et al., 

1999). Assim sendo, a sustentabilidade dos biocombustíveis deveria ser analisada do 

ponto de vista de sua contribuição à “descarbonização” da economia, no intuito de 

reduzir as emissões de GEE em comparação com o uso de combustíveis fósseis no 

setor de transportes, aliada a uma visão nacional de segurança energética. Esse seria 

o caso, efetivamente, dos EUA, que tem como único critério de importação de 

biocombustíveis a redução de emissões de GEE, e da UE, onde a busca de 

alternativas para o transporte menos emissoras de GEE foi um dos principais motivos 

para a criação do mercado.  

Contudo, a indústria de biocombustíveis foi construída com base em outras já 

existentes (oleaginosas, cana-de-açúcar, milho, por exemplo), tendo impactos sobre 

estas. A discussão sobre o fomento dos biocombustíveis do ponto de vista da 

sustentabilidade se torna mais complexo ao envolver diferentes fatores (econômicos, 

ambientais e sociais), mas também diferentes setores (energético, alimentar, têxtil, 

químico, etc.) nacionais e/ou transnacionais. Os preços dos cultivos são a 

manifestação mais evidente da competição entre a produção de biocombustíveis e de 

outros produtos oriundos de biomassa, sendo os alimentos os mais importantes. A 

produção de biocombustíveis pode influenciar, positiva ou negativamente, as quatro 

dimensões da segurança alimentar: disponibilidade, acesso, utilização (nutrição) e 

estabilidade (FAO, 2008a). O primeiro impacto direto da utilização de cultivos 

alimentares é a redução da disponibilidade de alimentos para humanos e animais, o 

que induz um incremento dos preços e uma redução da demanda de alimentos pelos 

pobres. O efeito de substituição ao nível dos consumidores e dos produtores transmite 

o aumento dos preços para outros cultivos. Ao criar um custo de oportunidade, os 

biocombustíveis também repassam o incremento dos preços do petróleo aos 

alimentos (HLPE, 2013).  

A sustentabilidade social global dos biocombustíveis deveria, então, ser medida 

pelos efeitos nos preços das commodities, na condição ceteris paribus. No entanto, 

sua avaliação estaria baseada em hipóteses e metodologias que, hoje em dia, diferem 

umas das outras, afastando o resultado da realidade. Em nível nacional, dever-se-iam 

medir os impactos da agroindústria dos biocombustíveis nas quatro dimensões 

mencionadas para a segurança alimentar e no desenvolvimento agrário4, ou seja, nas 

condições de trabalho, na geração de emprego, na distribuição de renda, na renda, 

entre outros. Em países em desenvolvimento como o Brasil, a agricultura familiar e a 

                                                

4
 O conceito de desenvolvimento agrário vai além do desenvolvimento agrícola, ao agregar as 

relações sociais do “mundo rural” à dimensão material da produção agropecuária, suas 
modificações e evoluções (OLIVEIRA, 2010). 
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reforma agrária são igualmente importantes na promoção da segurança e soberania 

alimentar e nutricional e no enfrentamento da pobreza e das desigualdades raciais e 

de gênero no meio rural (CONSEA, 2010). 

De tal modo, os biocombustíveis apresentam dois possíveis níveis de análise 

da sustentabilidade: global e nacional. No âmbito internacional, as emissões de GEE 

são o principal fator que deveria reger as decisões sobre a sustentabilidade dos 

biocombustíveis nos fóruns globais. A análise em nível nacional deveria incluir os 

impactos que possam ser alterados na jurisdição do Estado ou governos do país. Mais 

especificamente, a sustentabilidade nacional dos biocombustíveis deveria ser avaliada 

do ponto de vista energético, social e ambiental, ou seja, pela sua contribuição na 

matriz energética (substituição dos combustíveis fósseis e impacto econômico) e pelas 

consequências na população (impactos sociais) e no meio ambiente relacionado com 

a área de produção, como a biodiversidade. Por seu peso nas negociações 

internacionais, pode-se considerar como referência, para o pilar econômico e social, a 

metodologia empregada pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) – 

instrumento do Protocolo de Quioto –, que delega a responsabilidade de determinar a 

contribuição ou não de um projeto para o desenvolvimento sustentável nacional ao 

país hospedeiro do mesmo (KIRKMAN et al., 2012). 

Em definitivo, dando ênfase à função energética, à contribuição à 

“descarbonização” da economia e ao objetivo do desenvolvimento sustentável, pode-

se definir a sustentabilidade dos biocombustíveis como sendo5: o incremento, ao longo 

do tempo, da produtividade energética e da contribuição à redução de emissões 

globais de GEE tendo em conta os elementos do desenvolvimento sustentável, ou 

seja, sem reduzir a quantidade e a qualidade de recursos naturais disponíveis, sem 

afetar a segurança alimentar, contribuindo para a diversificação energética e 

representando a opção econômica e social mais favorável para a região produtora. 

1.3.3 -   Transição para a sustentabilidade na produção de biocombustíveis 

Na transição para a sustentabilidade6, os sistemas sociotécnicos são alterados 

para incluir práticas cada vez mais sustentáveis (MARKARD; RAVEN; TRUFFER, 

2012). Como sistema de inovação, o setor de biocombustíveis potencializa interações 

entre seus elementos de modo a responder a problemas de sustentabilidade que vão 

                                                

5
 Cabe enfatizar que se intenciona esboçar uma definição para todos os biocombustíveis e 

todos os países, sem especificar os indicadores que caracterizam cada componente.  
6
 MARKARD et al. (2012) definem as transições para a sustentabilidade como um conjunto de 

“processos de transformação de longo prazo, multidimensionais e fundamentais, por meio dos 
quais os sistemas sociotécnicos estabelecidos mudam para modos de produção e consumo 
mais sustentáveis”.  
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surgindo à medida que o conhecimento sobre o assunto cresce. Se, no início, os 

problemas eram relativos a conjunturas nacionais, com a expansão do mercado, 

passaram a ser complementados com as outras preocupações, aproximando-se do 

conceito de sustentabilidade baseado nos três pilares. A seguir, descrevem-se as 

diferentes etapas da transição para a sustentabilidade ao longo da história dos 

biocombustíveis, analisando os elementos que definiram sua sustentabilidade.  

A primeira fase da transição experimentada pelo mercado de biocombustíveis 

(anos 70 a 2005) caracteriza-se pela atuação governamental em âmbito nacional. A 

indústria de biocombustíveis dos EUA e do Brasil ressurgiu na década de 70 como 

consequência de intervenções estratégicas dos governos nacionais, na tentativa de 

contrapor os impactos econômicos da dependência energética das importações de 

petróleo e atender ao lobby agrícola da cana e do milho. Na UE, a problemática global 

das mudanças climáticas introduziu os biocombustíveis como fonte renovável de 

energia para os transportes (Diretiva 2003/30/CE). A diferente estrutura dessa 

indústria nas três regiões confirma a multiplicidade de soluções em função de fatores 

múltiplos técnicos, econômicos e políticos próprios de cada região (GEE; MCMEEKIN, 

2010). Nesta primeira etapa, ainda não se pode identificar a adoção, por esses países, 

da noção de sustentabilidade, dado que não era o objetivo e que foi priorizado apenas 

o pilar econômico.  

A segunda etapa (2005 a 2008) inicia-se com a extensão do mercado para o 

contexto internacional e coincide com o surgimento da fase de “procura por novos 

enquadramentos” na questão das mudanças climáticas (VIOLA; FRANCHINI; 

RIBEIRO, 2013). Em 2005, os EUA criaram a Lei da Política Energética (EPA, pelas 

siglas em inglês), em que determinaram o Padrão de Combustíveis Renováveis 

(Renewable Fuel Standard – RFS) com metas de consumo de combustíveis 

renováveis. SACHS (2009) afirma que o ano de 2005 deve ser considerado um ano de 

transição para a era pós-petróleo e o compara com datas como 1945 com o fim da II 

Guerra Mundial e 1970 com a tomada de consciência ecológica. A “revolta da tortilla” 

de 2007, no México, marcou o início de um debate global sobre “alimentos versus 

combustível”, devido ao aumento do preço do milho nos EUA. A discussão foi 

alimentada em 2008 com a publicação de SEARCHINGER et al. (2008), denunciando 

o impacto ambiental das mudanças indiretas do uso do solo (ILUC, pelas siglas em 

inglês). Estas controvérsias limitaram um posterior desenvolvimento do sistema (GEE; 

MCMEEKIN, 2010) e abriram o mercado dos EUA às importações de biocombustíveis. 

Em decorrência, foi apresentada ao Brasil a oportunidade de exportar biocombustíveis 

aos EUA, mas também para a UE. A Diretiva europeia de 2003 orientava os Estados 

Membros a alcançarem a meta de mistura de 2% até 2005 e 5,75% até 2010 de 
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biocombustíveis em combustíveis fósseis. Não obstante, os resultados ficaram aquém 

do esperado totalizando apenas 1% em 2005, sendo que a Alemanha foi responsável 

por 2/3 (EC, 2007b; SWINBANK, 2009). Esta situação e a posição de líder da UE no 

debate internacional das mudanças climáticas resultaram em uma nova diretiva 

(Diretiva 2009/28/CE), que adotou um tom mais exigente, como comentado 

anteriormente. A problemática social e ambiental foi, então, evoluindo com o avanço 

do conhecimento científico e a renegociação do problema consolidou as exigências de 

sustentabilidade na articulação no sistema de inovação.  

A criação de um mercado global vinculado a exigências de sustentabilidade 

propriamente dita compõe a terceira fase (2008 até hoje). A Agência de Proteção 

Ambiental dos EUA (EPA, na sigla em inglês) determinou, na RFS, uma classificação 

dos biocombustíveis em função da redução de emissões de GEE quando comparadas 

com o uso de combustíveis fósseis. Graças à intervenção do setor empresarial 

sucroenergético, representado pelo Instituto de Estudos do Comércio e Negociações 

Internacionais (ICONE) e a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA), o etanol 

brasileiro passou a ser considerado, em 2010, um “combustível avançado” (por reduzir 

em pelo menos 50% das emissões se comparado com o uso de gasolina), gozando 

assim de privilégios frente à importação. Contudo, o marco para a sustentabilidade foi 

dado pela UE com a publicação da Diretiva 2009/28/CE exigindo, por primeira vez, 

“critérios de sustentabilidade” para a comercialização. Estes critérios, apesar de serem 

basicamente ambientais e considerarem requisitos sociais “mínimos”, representam o 

início do mercado de certificações para os biocombustíveis.  

Os motivos para apoiar a produção de biocombustíveis e seus pesos relativos 

variam, tomando um viés mais setorial (lobby empresarial, etanol/biodiesel, 

social/ambiental, por exemplo), geopolítico, macroeconômico, etc. à medida que o 

sistema de inovação vai se alterando. Assim, a próxima fase da transição para a 

sustentabilidade poderá estar focada no desenvolvimento de novas tecnologias de 

conversão de biomassa e novas matérias-primas, ambas sustentáveis e adaptadas a 

cada país produtor, tendo como finalidade a descarbonização da economia mundial 

(NOVACANA, 2013a; VIOLA; FRANCHINI; RIBEIRO, 2013). 

A trajetória do mercado brasileiro é um claro exemplo das transições do 

sistema sociotécnico dos biocombustíveis em função do aparecimento de novos 

problemas. Em nível nacional, as justificativas não se baseiam na difusão do 

desenvolvimento sustentável propriamente dito, senão em reclamos setoriais 

(segurança energética, agronegócio, poluição local, agricultura familiar, etc.). O 

mercado global representou uma nova fase da transição do sistema sociotécnico do 

etanol brasileiro pela possibilidade de exportação. Enquanto o aumento da demanda 
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externa permitiu cogitar uma expansão da produção, o governo teve que considerar 

tornar suas práticas mais sustentáveis aos olhos dos países importadores. Assim, a 

transição para a sustentabilidade pode ser identificada, ao longo do tempo, por meio 

de mudanças de política e atuações dos principais atores em resposta a 

acontecimentos globais.  

1.4 - OS ESQUEMAS DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 

No âmbito do mercado global, as transações são realizadas graças a 

certificações que comprovam os atributos do produto que está sendo vendido. No 

entanto, existem outros esquemas de indicadores que monitoram o mesmo produto. 

Nesta seção, apresentam-se os tipos de esquemas existentes e os que estão sendo 

usados para os biocombustíveis.  

1.4.1 -  Os diferentes tipos de esquemas de indicadores 

A sustentabilidade pode ser medida por princípios, critérios e indicadores 

(PC&I). Os princípios definem os preceitos que irão reger uma ação ou determinar a 

sustentabilidade. Normalmente, são formulados a partir de um conceito comum, como, 

neste caso, o desenvolvimento sustentável (FAO, 2014). Deles decorrem os critérios e 

os numerosos indicadores que os compõem: um critério é uma característica 

qualitativa que mede o cumprimento do princípio (equivalente a um requisito mínimo 

ou referência); enquanto que um indicador é um parâmetro ou medida que determina 

se o critério foi alcançado ou não (AMEZAGA; VON MALTITZ; BOYES, 2010; 

ELBEHRI; SEGERSTEDT; LIU, 2013). O conjunto representa um esquema de 

indicadores. A forma de comunicação pode diferir em função da finalidade: acessar o 

mercado ou avaliar/monitorar o processo. 

A certificação é um atestado de que determinado percentual dos indicadores foi 

cumprido, sendo concedido por auditores independentes (LOCONTO; BUSCH, 2010). 

Do ponto de vista da economia tradicional, as exigências das certificações são 

consequência de duas falhas de mercado: a assimetria da informação (os 

consumidores não podem ver os impactos no produto final) e as externalidades 

geradas pela produção e pelo consumo (negativas e positivas). Assim, a adoção de 

certificações facilita a internalização das externalidades por meio do acesso à 

informação (PEROSA, 2012). Nesse sentido, segundo MAY (COSTA; FLEXOR; 

SANTOS, 2008), a certificação funciona como instrumento econômico de benefício 

ambiental (e social, também), haja vista que objetiva manter ou conseguir melhoras 

ambientais (e/ou sociais) a partir do estímulo financeiro e da aplicação voluntária. Em 
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função da sensibilidade do mercado aos atributos do produto, a certificação pode 

impactar tanto o mercado nacional quanto internacional (UNCTAD, 2008). Assim 

sendo, considera-se que a certificação é o documento que serve à transação dos 

biocombustíveis no mercado global. 

Entidades, comerciais ou não, podem vir a utilizar indicadores para avaliar e 

monitorar a produção de biocombustíveis no âmbito de políticas públicas ou outros 

projetos. Este é o caso de diversos fóruns que não entregam uma certidão, senão 

utilizam o esquema de indicadores como ferramenta para aprimorar suas ações. De 

fato, a principal diferença entre as certificações e os fóruns reside na emissão de um 

documento declaratório, sendo o processo de elaboração dos PC&I, na maioria dos 

casos e para ambos, uma iniciativa de diversos agentes sociais envolvidos no tema 

(multi-stakeholder initiatives – MSI).  

As MSI surgem quando diferentes grupos (setor privado e sociedade civil, junto 

ou não com representantes do governo) se unem para elaborar regras que induzam as 

empresas a ter um comportamento mais responsável (FRANSEN; KOLK, 2007). 

Devido a uma maior legitimidade, as MSI são o principal sistema de governança para 

a elaboração de PC&I. Utilizam práticas democráticas, transparentes, baseadas em 

consenso (HATANAKA; KONEFAL; CONSTANCE, 2012) e a participação é voluntária. 

No caso da certificação, serviriam como uma forma de comunicação ao longo da 

cadeia de suprimento que permite informar ao comprador se o vendedor cumpre 

determinados requisitos, diferenciando o produto no mercado (UNCTAD, 2008). No 

entanto, os PC&I se tornam normas para determinados mercados por representarem 

um modelo com o qual comparar e julgar os produtos ou ações e criarem uma 

linguagem comum para sua avaliação (PONTE; CHEYNS, 2013). Embora os PC&I 

definam obrigações, esta linguagem faculta a interação entre os grupos de atores e 

permite a proliferação voluntária das regras e a autorregulação (PONTE; CHEYNS, 

2013). Logo, as certificações caracterizam uma forma de governar “a distância” por 

meio da deliberação entre diferentes atores sobre as regras que definem determinado 

produto ou serviço. De modo análogo, os esquemas de indicadores oriundos de fóruns 

fazem convergir as regras para determinado mercado possibilitando a elaboração de 

políticas públicas coerentes com a deliberação internacional. 

Os grupos de atores que participam da elaboração dos esquemas podem ser: 

(i) o Estado por intermédio de seus representantes de governo; (ii) as empresas; (iii) 

organizações não governamentais (ONGs); e/ou (iv) organizações e iniciativas 

internacionais (VAN DAM et al., 2008). É de se esperar que cada grupo tenha seus 

interesses na criação de um esquema. A finalidade principal do esquema dependerá, 

então, do promotor do esquema. 
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Enquanto os governos veem os esquemas como instrumentos políticos de 

fomento da sustentabilidade na produção e consumo e de informação para a 

elaboração de políticas, as empresas os enxergam como instrumento de marketing e 

diferenciação de produto, assim como para garantir o acesso ao mercado e obter a 

aceitação do consumidor. As instituições internacionais, por sua vez, percebem uma 

oportunidade de colaboração; enquanto as ONGs aproveitam para coletar informação 

sobre os impactos de modo a promover a gestão do desenvolvimento sustentável 

(LEWANDOWSKI; FAAIJ, 2006). Afinal, os esquemas são classificados como 

públicos, quando dirigidos por autoridades do governo e, posteriormente, incluídos em 

leis e outras regulações, ou como privados, quando legitimados pelo próprio mercado 

para alcançar determinados objetivos, e sua aplicação é voluntária. Uma sobreposição 

entre ambos também é possível, quando um inclui os critérios do outro (BAIN; 

RANSOM; HIGGINS, 2013). Desta forma, os esquemas de indicadores são 

estabelecidos e gerenciados por um sistema de normas, convenções e valores que 

são revisáveis e negociáveis, e não absolutos (HENMAN; DEAN, 2010; PONTE; 

GIBBON, 2005).  

1.4.2 -  Os esquemas globais de indicadores de sustentabilidade dos 

biocombustíveis 

Em matéria de política climática e energética, a 13ª Conferência das Partes da 

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Bali, em 2007, 

representou um marco por iniciar um processo integrador de negociação internacional. 

Neste contexto, a UE se comprometeu a manter a liderança internacional na área das 

mudanças climáticas e da energia, colocando nos biocombustíveis a bandeira da 

sustentabilidade. Em março de 2008, anunciou, então, que “para atingir o ambicioso 

objetivo do uso dos biocombustíveis é essencial definir e cumprir critérios de 

sustentabilidade efetiva”, o que levou a Diretiva 2009/28/CE a ser a primeira norma a 

apresentar critérios de sustentabilidade para o uso de biocombustíveis no seu 

território. Em julho de 2011, a Comissão reconheceu os sete primeiros esquemas 

voluntários de certificação, chegando, em 2013, a 15 esquemas (EC, 2014a). 

A elaboração destes esquemas se iniciou um pouco antes como resposta às 

críticas sobre a produção e o desejo de criar um biocombustível sustentável. Nesse 

sentido, atenderam o mercado ao proporcionar um instrumento que favorecia a 

comercialização, podendo, então, ser denominados de certificação. Ao contrário da 

origem do mercado em si, as certificações estão sendo guiadas pelo impulso do 

mercado (ELBEHRI; SEGERSTEDT; LIU, 2013; PONTE, 2013), entre outros, de modo 
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a proteger as empresas das barreiras sociais e ambientais criadas pelas incertezas 

inerentes de um novo agronegócio. Extrapolando os comentários de PONTE e 

CHEYNS (2013) sobre a Mesa-Redonda do Óleo de Palma Sustentável (Roundtable 

on Sustainable Palm Oil – RSPO), os padrões são adaptados para lograr a 

legitimidade da certificação, mas também para estender benefícios para os antigos 

empreendedores, interesses específicos, comunidades científicas e os atores mais 

influentes. Assim, o caráter comercial das certificações acompanha a evolução da 

demanda global por biocombustíveis desde seu início. 

 Se, por um lado, as instituições do mercado global ainda não tinham sido 

desenvolvidas quando este surgiu, por outro, as certificações foram ampliando o foco 

e incluindo outros produtos oriundos da biomassa. O curto período entre as críticas e 

as primeiras certificações obrigou a apelar aos esquemas de indicadores existentes 

para as matérias-primas dos biocombustíveis. Tendo como referência a palma, a soja, 

a colza e a biomassa em geral, as certificações para os biocombustíveis adicionaram 

critérios específicos, como o estoque de carbono, as emissões de GEE, a 

biodiversidade e as demandas socioeconômicas, de acordo com os impactos 

identificados na produção e as demandas da sociedade. Posteriormente, a evolução 

das pesquisas ampliou a função dos cultivos – e seus resíduos e coprodutos – de uma 

perspectiva alimentar e energética para, hoje em dia, multifuncional. A Mesa-Redonda 

dos Biomateriais, por exemplo, foi outrora conhecida como Mesa-Redonda dos 

Biocombustíveis. Criada em 2007, pela Escola Politécnica Federal de Lausanne 

(Suíça), ela passou a avaliar a biomassa em geral, incluídos os biocombustíveis e os 

biomateriais, trocando seu nome em 2013. A inserção dos biocombustíveis no 

contexto de produção e processamento da biomassa reforça, assim, a falta de uma 

definição específica de sustentabilidade para os biocombustíveis e antecipa a 

necessidade de avaliá-la a partir de uma abordagem holística.  

1.5 - O CONCEITO DE GOVERNANÇA 

A abertura das fronteiras territoriais para as cadeias de valor trouxe 

insegurança econômica para as empresas e seus trabalhadores pela criação de novos 

desafios, riscos e distribuição de valores ao longo das cadeias globais. A aparição 

destas não se deve, no entanto, a um processo espontâneo ou sistemático, mas sim a 

estratégias e decisões de atores específicos. A análise da governança global destas 

cadeias reflete a importância das práticas, dinâmicas de poder e formas 

organizacionais que estruturam as redes globais de negócios (PONTE, 2013).  

Segundo GIBBON et al. (2008), existem três tipos de governança: condutora 
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(as driving), focando a cadeia como um todo; conectora (as linking), entre os elos da 

cadeia; e normativa (as normalizing), em relação ao discurso que estrutura as relações 

entre os compradores e os fornecedores. Enquanto que, na primeira, as empresas 

compradoras e produtoras exercem a liderança (segundo os trabalhos de GEREFFI e 

KORZENIEWICZ (1994)), a segunda representa um avanço na literatura incluindo a 

interação das empresas ao longo da cadeia (pesquisa de GEREFFI; HUMPHREY e 

STURGEON (2005)). Indo além, a governança normativa considera a compatibilidade 

das práticas com padrões ou normas (GIBBON, 2008). Ditas regras podem ser 

elaboradas por órgãos governamentais ou não. 

De fato, governança é um conceito mais amplo que governo. Enquanto que o 

governo implica uma autoridade formal com poder para instaurar políticas, a noção de 

governança caracteriza-se por processos de ordenação de comportamentos, cuja 

existência e funcionamento dependem da aceitação daqueles que seguem suas 

diretrizes (ROSENAU; CZEMPIEL, 2000). Esta diferenciação enfatiza a necessidade 

de analisar o funcionamento da cadeia de valor na ausência de uma autoridade central 

nacional e/ou internacional. Por um lado, HELD et al. (1999) opinam que os governos 

nacionais não podem mais, dentro do contexto atual, ser considerados o lugar do 

poder político efetivo. Nesse sentido, segundo HATANAKA et al. (2012), governança é 

uma forma de regulação baseada em redes em que o Estado compartilha suas 

funções regulatórias e responsabilidades com atores não governamentais. De acordo 

com esta sucessão de ideias, o conceito de governança poderia ser resumir à 

totalidade de instrumentos e mecanismos disponíveis para guiar coletivamente 

sistemas sociais (LAFFERTY, 2004). Por outro lado, ROSENAU e CZEMPIEL (2000) 

garantem que, na governança, existe uma ordem sem autoridade central capaz de 

impor decisões em escala global.  

PONTE e CHEYNS (2013) apontam para a Teoria das Convenções, baseada 

no trabalho de Boltanski and Thévenot, para explicar que esta ordem deriva muitas 

vezes de um princípio compartilhado entre os atores. Entre os valores ou qualidades 

identificados (de mercado, industrial, doméstico, inspirador, cívico, de opinião), 

destaca-se o motivo cívico para o caso dos biocombustíveis por estar focado nos 

impactos da atividade na sociedade. Suas características são: a representação como 

principio de organização; a negociação, a consulta e os arranjos distributivos; medidas 

da qualidade do produto baseadas nos impactos sociais, trabalhistas, ambientais e 

coletivas; e uma transmissão do valor ao longo da cadeia por ter uma dinâmica 

política. Quando a mensuração do impacto é feita por sistemas terceirizados de 

certificação amplamente aceitos, as convenções cívicas equiparam-se às convenções 

industriais. Nestas, a qualidade é verificada por meio de instrumentos e inspeções, e, 
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às vezes, garantida por partes externas por meio de certificações com um conjunto de 

padrões e normas predefinidos. Uma vez os padrões aceitos de modo universal ou 

uma medida de mensuração acordada entre as partes, as convenções industriais 

podem funcionar de forma similar às de mercado, baseadas em produtos. Em 

definitivo, a convenção cívica reúne os atores entorno à análise dos impactos à 

sociedade e pode utilizar, como meio de verificação, as certificações terceirizadas em 

que constam os padrões e as normas acordadas entre os seguidores da convenção. 

Consequentemente, pode-se dizer que, caso empreguem certificações, as convenções 

cívicas transformam-se em convenções de mercado, em que: o produto está 

associado a uma certificação; existe competitividade; apoia-se no aspecto econômico; 

o preço é a medida da qualidade do produto; e a transmissão do valor (de mercado) 

ao longo da cadeia é alto.  

Nas últimas décadas, um “novo contrato social global” está surgindo a favor de 

um sistema econômico global sustentável e de baixo carbono, comparável às duas 

revoluções globais anteriores: a neolítica, relativa à agricultura, e a industrial (WBGU, 

2011). Segundo VIOLA et al. (2013), coexistem três grandes vetores civilizatórios – 

definidos como as tendências mais profundas da humanidade em relação, por 

exemplo, à biosfera, dinâmica populacional, ocupação do planeta, utilização crescente 

dos recursos da terra e desenvolvimento tecnológico – a saber: a globalização; o 

sistema internacional de predomínio das democracias com economias de mercado; e 

as mudanças climáticas. Sendo assim, a principal mudança seria a descarbonização 

da economia, tendo a cooperação internacional como única possível saída eficaz, 

eficiente e equitativa.  

Porém, a governança necessária para cumprir esse “novo contrato social” 

parece estar minada pela incapacidade da hegemonia sistemática atual das 

democracias de mercado – “países que combinam economias de mercado e regimes 

políticos democráticos” – para combater as crises climática e econômica consolidadas 

a partir de 2008 (VIOLA; FRANCHINI; RIBEIRO, 2013). Na análise de VIOLA et al. 

(2013) baseados em FUKUYAMA (1992) e outros, existe um jogo de forças entre a 

democracia e o mercado. Por outro lado, as democracias definem suas políticas 

externas e de defesa de modo a proteger seus interesses vitais frente a outros países. 

Segundo VIOLA et al. (2013), essa política internacional, em que prevalecem os 

princípios rígidos de soberania e interesse nacional dos países, resulta insuficiente 

como resposta ao problema climático. A justificativa pode ser extrapolada a qualquer 

atividade que use e impacte recursos naturais pelo caráter global do problema, de 

suas consequências e da necessidade de cooperação como resposta. Assim, a 

governança dos biocombustíveis se enquadra em um contexto: (i) em que existe 
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predomínio dos mercados sobre a democracia e da economia sobre a política; e (ii) 

em que a mudança climática afeta um bem comum global – a atmosfera – definido 

assim por não estar sob a jurisdição exclusiva e reconhecida de nenhuma nação 

(VIOLA; FRANCHINI; RIBEIRO, 2013; WIJKMAN, 1982). 

1.5.1 -  “O mercado enquanto política” 

A metáfora “o mercado enquanto política”, criada pelo FLIGSTEIN (1996), 

delineia a construção dos mercados como um projeto político dirigido por atores com 

poder. FLIGSTEIN (1996) infere que a formação de mercados é parte da construção 

do Estado. Consequentemente, Estados modernos com economias capitalistas criam 

as condições institucionais para a estabilização de mercados. As instituições são as 

regras compartidas – que podem ser leis ou entendimentos coletivos, estabelecidos 

pelo costume, acordos explícitos ou tácitos – que permitem aos atores de se 

organizarem nos mercados, competirem, cooperarem e trocarem. Ficando cada vez 

mais complexas, as empresas viraram-se para o Estado para obter regras que 

favorecessem a expansão do mercado. Assim, nas sociedades industriais mais 

avançadas, os Estados tiveram um papel central na produção de bases institucionais 

sólidas favoráveis ao surgimento de mercados (FLIGSTEIN, 1996). 

O Estado como facilitador do mercado (direitos de propriedade, contratos) está 

sendo amplamente restabelecido, mas a regulação e a reestruturação do mercado 

estão sendo cada vez mais sujeitas, do ponto de vista normativo e na prática, a uma 

forma de governança híbrida e/ou predominantemente privada. Este processo está 

ficando cada vez mais pronunciado com a globalização dos mercados e dos sistemas 

de produção. Num extremo, atores privados, articulados em redes locais, regionais e 

globais, como no caso do comércio justo ou do desenvolvimento dos orgânicos, 

podem criar e manter novos mercados globais. Por outro lado, padrões mínimos de 

qualidade básicos para commodities comercializadas mundialmente, como no caso do 

rastreamento da carne nos mercados europeus, trazem, em primeiro plano, o 

processo e o papel regulatórios do Estado. A principal característica destes mercados 

sujeitos a novas formas de governança é a necessidade de transmitir informações e 

garantias de qualidade e valores associados aos produtos que não podem ser 

diretamente verificados, ou seja, que são intangíveis.  

A elaboração de padrões conforme essas qualidades e valores e o 

desenvolvimento de sistemas de certificação transformaram-se na característica 

central da governança de mercado e é a este nível que o papel dos sistemas híbridos 

é mais pronunciado. Longe de ser uma retirada completa do Estado, pesquisas 
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apontam para o uso de padrões privados conjuntamente com uma regulação pública 

ou semipública como um exemplo de regulação rearticulada (RITTBERGER; 

NETTESHEIM, 2008; UTTING, 2008). 

1.5.2 -   As três formas de governança de Berstein e Cashore 

Segundo CASHORE (2002), existem três sistemas de governança doméstica 

em função do nível de autoridade e controle por parte do governo: não estatal e 

incentivado pelo mercado (nonstate market-driven – NSMD), compartilhada entre os 

setores público e privado (híbrida), e tradicional. Em um trabalho posterior, 

BERNSTEIN e CASHORE (2004) extrapolaram os sistemas para o âmbito 

internacional. A principal diferença entre os três perfis é a localização da autoridade. 

Enquanto que o Estado é o ator-chave nas governanças tradicional e híbrida (público-

privada), na NSMD, a autoridade é difusa e localizada no mercado (CASHORE, 2002).  

1.5.2.1 -  Governança tradicional 

A governança tradicional – a antiga governança, como defende ABBOTT 

(2009) – é hierárquica e de autoridade regulatória centralizada em órgãos do Estado, 

normalmente legislativos, departamentos executivos e agências administrativas. Em 

nível global, a autoridade é delegada às instituições internacionais (como a OMC, o 

Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial, a OCDE ou as Nações Unidas 

e suas agências filiadas) e a acordos internacionais (BERNSTEIN, 2001). 

Estas organizações, e os regimes ou acordos institucionais mais abrangentes 

nas áreas em cuja gestão eles participam, estão, em última instância e na sua maioria, 

sob a autoridade dos Estados membros. São organizações e instituições 

estabelecidas pelos Estados e para os Estados, de modo a resolver problemas de 

ação coletiva e administrar a interdependência. BERNSTEIN e CASHORE (2004) 

citam como um dos exemplos de maior relevância para a governança transnacional 

florestal – escolhido, nesta tese, por tratar também de biomassa – a OMC, 

especialmente o Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio (Technical Barriers to 

Trade Agreement – TBT), que cobre esquemas de etiquetagem, incluindo eco-

etiquetagem, e é obrigatório para os membros da OMC. 

Os biocombustíveis têm sido discutidos de maneira explícita nas negociações 

globais relativas ao meio ambiente, principalmente na Convenção sobre Diversidade 

Biológica, na Convenção Quadro das Nações-Unidas para a Mudança do Clima e no 

Protocolo de Quioto, decorrente desta convenção. Não obstante, as regras em áreas 

outras que o comércio ainda estão evoluindo e são muitas vezes voluntárias e menos 
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institucionalizadas (BERNSTEIN; CASHORE, 2004).  

Do ponto de vista comercial, existem várias controvérsias sobre a efetividade 

do desenvolvimento sustentável por meio das convenções ou acordos. Especialmente 

no hemisfério sul, as medidas acordadas enfrentam certa resistência devido à 

percepção de que violam a soberania dos países porque envolvem diretrizes sobre 

práticas nos países exportadores e não apenas sobre os produtos (BERNSTEIN; 

CASHORE, 2004). As campanhas pela certificação do desenvolvimento sustentável 

estão, claramente, mais presentes e têm mais força nos países do Norte (Europa, 

Estados Unidos e Canadá), exercendo maior influência (moral e material) do que nos 

países em desenvolvimento e os mercados emergentes. A falta de uma classificação 

única do etanol combustível dentro do sistema HS (Harmonized Standard ou Norma 

Harmonizada) (SOUZA, 2011) cria incertezas, pois é essa norma que caracteriza os 

produtos dentro dos acordos específicos da OMC. Por exemplo, o bioetanol é 

considerado um produto agrícola e, portanto, está sujeito ao Anexo 1 do Agreement on 

Agriculture (AoA), da OMC; enquanto que o biodiesel é considerado um produto 

industrial e, dessa forma, não está sujeito às regras do AoA. Na Rodada de Doha7, 

também está em discussão o impacto dos biocombustíveis nos mercados agrícolas, 

podendo salvar as negociações ou criar barreiras (BNDES; CGEE, 2008). Alguns 

governos podem inclusive alegar que apresentam diferentes níveis de poluição e que 

não deveriam ser submetidos a padrões fixos (BERNSTEIN; CASHORE, 2004).  

Devido a certas lacunas do sistema público em resolver determinados assuntos 

– em particular, conflitos socioambientais -, a antiga forma de governança, onde o 

Estado era o centro, vem sendo substituída por uma nova governança que busca 

alcançar objetivos públicos através da colaboração entre empresas, Estado e 

movimentos sociais.  

1.5.2.2 -  Sistema NSMD (nonstate market-driven ou não estatal e 

incentivado pelo mercado) 

Na ausência de regulação efetiva tanto nacional quanto intergovernamental 

para enfrentar problemas ambientais e sociais globais, alternativas privadas surgiram 

sob forma de autorregulação, responsabilidade social corporativa e parcerias publica-

                                                

7
 A Rodada Doha, também conhecida como Rodada do Desenvolvimento, tem como motivação 

inicial a abertura de mercados agrícolas e industriais com regras que favoreçam a ampliação 
dos fluxos de comércio dos países em desenvolvimento. As discussões são norteadas pelo 
princípio de compromisso único tendo em vista um tratamento especial e diferenciado para 
países em desenvolvimento e países menos desenvolvidos (Parte IV do GATT 1994, Decisão 
de 28.11.1979, sobre Tratamento Mais Favorável e Diferenciado, Reciprocidade e Plena 
Participação de Países em Desenvolvimento) (sítio do MDIC). 
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privadas. Entre eles, o sistema de governança NSMD representa a regulação mais 

forte e potente para incluir os mercados globais, pela criação de regras vinculantes e 

obrigatórias (CASHORE, 2002). Ele é não estatal dado que quem promove os padrões 

são empresas, os consórcios de empresas ou as ONGs; e é incentivado pelo 

mercado, primeiro, porque as sanções por não conformidade não são aplicadas pelo 

estado, mas sim pelo mercado (LOCONTO; BUSCH, 2010), e, segundo, porque seu 

esquema atende as preferências e reclamações dos consumidores (CASHORE, 

2002). 

Os sistemas NSMD podem ser então definidos como instituições de 

governança deliberativas e adaptáveis, projetadas para incluir normas ambientais e 

sociais no mercado global, e que adquirem autoridade diretamente do público 

interessado, incluindo o público-alvo a ser regulamentado, e não da soberania dos 

estados. Como herança do neoliberalismo, a autoridade da governança NSMD é 

criada ao longo da cadeia global de produção do produto, através de sua aceitação 

pelos diferentes atores. Apesar disso, o funcionamento do sistema depende das 

instituições e das normas globais para sua legitimidade, ou seja, precisam do 

ambiente normativo ou da estrutura social na qual estão inseridos para ter legitimidade 

(BERNSTEIN; CASHORE, 2007).  

A estrutura social do sistema NSMD inclui normas globais de mercado 

institucionalizadas (definindo qual a autoridade apropriada, onde pode estar localizada 

e que bases a justificam), assim como normas emergentes democráticas, sociais e 

ambientais no domínio público global (determinando e delimitando as atividades da 

governança) (BERNSTEIN; CASHORE, 2004). Entre elas, estão os princípios e 

declarações diretamente vinculados ao produto, mas também normas genéricas como 

tratados internacionais ou soft law, programas de ação e declarações de líderes, hard 

law como regras da OMC e TBT aliada a corpos de padronizações não 

governamentais. Não obstante, a estrutura social não garante o sucesso do sistema 

NSMD. Se, por um lado, este sistema pode vir a mudar as normas e regras 

internacionais, por outro, ele possui certa autonomia para variar suas estratégias, 

incluindo consenso, compromisso, manipulação ou construção social estratégica, em 

função da estrutura social (BARNETT; COLEMAN, 2005). 

1.5.2.3 -  A governança publica-privada 

A governança publica-privada se mostra diferente às anteriores na elaboração 

de regras, sendo partilhada entre o setor privado e o Estado em vez de delegar a 

função ao Estado ou aos atores privados. De modo similar ao sistema NSMD, os 
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Estados podem permitir e estimular a governança híbrida por várias razões. Entre 

elas, está a necessidade de cooperação com as empresas para conseguir uma 

regulação transnacional consistente com o interesse do país de origem da empresa, 

ou a incapacidade ou resistência em alcançar um acordo entre governos 

(BERNSTEIN; CASHORE, 2004). 

Além do mais, a governança híbrida – mas também privada – pode surgir 

devido a um desejo ideológico ou político de permitir ao mercado funcionar com a 

mínima interferência política possível. Do ponto de vista dos atores não estatais, a 

governança híbrida – ou privada – pode proceder de uma vontade de evitar a 

regulação estatal ou de criar uma regulação ou incentivos para mudar o 

comportamento quando os governos são incapazes ou não querem agir (BERNSTEIN; 

CASHORE, 2004). 

1.5.3 -  A governança global a partir de Slaughter 

Como destacam BERNSTEIN e CASHORE (2004) na classificação dos 

sistemas de governança global, o diferencial destes surge com a mudança de 

autoridade. VIOLA et al. (2013) lembram que a noção de governança global inclui uma 

enorme variedade de atores – estatais e não estatais – localizados em vários níveis – 

nacionais, subnacionais, internacionais, transnacionais – que interagem em diferentes 

âmbitos e que são portadores de uma ampla série de interesses e motivações. As 

forças envolvidas são de caráter sócio-político-cultural e estão heterogeneamente 

distribuídas tanto no contexto internacional quanto nas sociedades de cada Estado. 

Assim, a trajetória da governança global evolui com o predomínio de uma força ou um 

conjunto de forças sobre outra força ou outro conjunto de forças ao longo do tempo.  

Dentro desse emaranhado de atores, SLAUGHTER (2005) argumenta que os 

representantes de governo estão se agrupando em redes, por categorias, entre 

diferentes países, com o intuito de enfrentar problemas gerados pela globalização. 

Entrevê, assim, que os Estados irão permanecer como atores cruciais participando em 

diferentes redes e criando um vínculo entre instituições nacionais e supranacionais. A 

estrutura para tal governança estaria dividida em: (i) redes horizontais, separadas por 

áreas, indo da proteção ambiental, por exemplo, à execução de leis ou proteção dos 

direitos humanos; e (ii) redes verticais, criadas quando o Estado delega partes de sua 

autoridade governativa a uma organização supranacional. Nesta estrutura, o Estado 

teria a função de instaurar as regras e as decisões supranacionais por meio de seu 

poder coercivo; enquanto que as instituições supranacionais estabeleceriam princípios 

globais que servem de referência para determinar responsabilidades. Desta forma, 



44 
 

SLAUGHTER (2005) sustenta que esta atuação em forma de “Estados desagregados” 

garantiria um melhor cumprimento das regras internacionais e proporcionaria um apoio 

multilateral a instituições governamentais nacionais em Estados falidos, fracos ou em 

transição. Dado que atores civis e do setor privado também devem ser envolvidos na 

governança global, as redes governamentais serviriam como interlocutores. Desde 

esta perspectiva, as redes são uma forma de governança global cada vez mais 

importante e valiosa.  

Os esquemas de indicadores apresentados neste capítulo complementam o 

conceito de redes governamentais com o processo de elaboração de regras por meio 

de MSI, o que reforça o papel de interlocutores para outros atores. Os princípios que 

surgem das organizações supranacionais são elaborados com a participação de vários 

atores, além dos governos, que exercem o controle e, portanto, determinam que sejam 

esquemas de indicadores públicos. Em uma segunda etapa, os governos podem 

incluir os esquemas a suas políticas públicas, exercendo a função do Estado própria 

das redes governamentais. De acordo com SLAUGHTER (2005), estas redes 

trabalhariam em conjunto ou no lugar de organizações internacionais tradicionais. 

Pode-se inferir que esta estrutura de governança permitiria superar os problemas da 

governança tradicional, dando um novo enfoque à governança público-privada 

(híbrida) de BERNSTEIN e CASHORE (2004).  
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CAPÍTULO 2 -  ANÁLISE DA GOVERNANÇA GLOBAL ATUAL DO 

MERCADO DE BIOCOMBUSTÍVEIS DO PONTO DE VISTA DA 

SUSTENTABILIDADE 

Apesar de não ter uma definição universalmente aceita de sustentabilidade, 

esquemas de indicadores que buscam comprova-la estão sendo elaborados para 

viabilizar as transações internacionais de biocombustíveis. Em detrimento dos 

impactos que a cadeia de suprimentos possa revelar, a governança oriunda dos 

esquemas reflete as negociações que transpassam a cadeia de valor para chegar a 

um consenso sobre o conceito de sustentabilidade dos biocombustíveis. A partir das 

definições descritas no capítulo 1, sistematiza-se, a seguir, dita governança em âmbito 

global. Na forma híbrida observada, o elo dominado pelo mercado apresenta 

limitações para o fomento da sustentabilidade dos biocombustíveis. Em contrapartida, 

o Estado revela ter atribuições que poderiam compensa-las. A análise sistemática da 

governança global atual do mercado do ponto de vista da sustentabilidade, realizada 

ao longo deste capítulo, servirá de suporte para a proposta apresentada 

posteriormente.  

2.1 - APRESENTAÇÃO DA GOVERNANÇA GLOBAL DO MERCADO DOS 

BIOCOMBUSTÍVEIS A PARTIR DOS ESQUEMAS DE INDICADORES 

2.1.1 -  Classificação dos esquemas de indicadores para os biocombustíveis 

Esquemas de indicadores de sustentabilidade são vistos como arenas de 

disputa entre atores que negociam o discurso da sustentabilidade para os mercados 

de biocombustíveis. VAN DAM et al. (2008) propuseram diferentes abordagens para a 

instauração de uma certificação de biomassa em função do caráter voluntário ou 

obrigatório, e do uso nacional e de pequena escala ou internacional. A partir desta 

mesma classificação, organizam-se os diferentes esquemas de indicadores 

elaborados para os biocombustíveis em função das características das arenas de 

discussão, como mostra a Figura 2-1. 
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Figura 2-1. Classificação dos diferentes esquemas de indicadores de biocombustíveis 
no âmbito nacional e internacional. 

Fonte: elaboração própria a partir de VAN DAM et al. (2008). 

A abordagem nº 1 representa a plataforma de negociação intergovernamental 

que permite o estabelecimento de padrões e regulações mínimos em nível 

internacional para a produção de biocombustíveis, com a participação do setor privado 

e a sociedade civil. Este patamar evoca a “rede global de políticas públicas” (global 

public policy network – GPPN), que não tem um status legislativo, porém, ajuda a 

desenvolver normas e padrões, proporciona bens públicos globais e instaura acordos 

internacionais (BENNER; REINICKE; WITTE, 2004). Esta noção aborda também a 

rede vertical da estrutura proposta por SLAUGHTER (2005), governada por uma 

organização supranacional. Neste nível, enquadra-se a Parceria Global para a 

Bioenergia (Global Bioenergy Partnership – GBEP), um fórum internacional de 

governos, organizações intergovernamentais e outros parceiros, em que os membros 

trabalham em prol de um consenso no desenvolvimento sustentável da bioenergia. O 

conjunto de indicadores negociados pode ser tido como uma referência para os 

Estados, dado que foi assinado por um grupo de países considerados representativos 

dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, e incorpora os três pilares do 

desenvolvimento sustentável de uma forma integrada, em vez de simplesmente listar 

os problemas potenciais relacionados com a bioenergia (CGEE, 2012). 

O GBEP é o único fórum intergovernamental que trata da sustentabilidade dos 

biocombustíveis (KLOSS, 2012). Como tal, as duas principais funções do GBEP são: 

“promover o diálogo global de alto nível sobre bioenergia e facilitar a cooperação 

internacional”, assim como “apoiar o processo de elaboração de políticas nacionais e 

regionais em bioenergia e o desenvolvimento do mercado” (GBEP, 2014). Neste 
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sentido, o GBEP representa uma GPPN, em que as questões de sustentabilidade 

representariam uma medida ao longo do tempo do sucesso das políticas públicas 

nacionais por meio de um conjunto de indicadores (KLOSS, 2012). Como opinam 

BENNER et al. (2004), uma importante função do GPPN é compartilhar questões 

relevantes com uma audiência global e, assim, criar uma massa crítica e um capital 

político para debatê-las. O GPPN representa por si só um fórum em que valores 

globais podem ser disseminados e projetos existentes servirem como modelos e 

serem expandidos em larga escala. Preocupações globais que poderiam converter-se 

em prioridades para os governos em relação à sustentabilidade são incluídas no 

debate, assim como especificidades nacionais e boas práticas locais.  

A abordagem nº 2 está formada pela regulação nacional que visa uma 

produção sustentável baseada nos padrões mínimos negociados internacionalmente 

(na abordagem 1).  

Na abordagem nº 3, um grupo de atores interessados elabora e adota 

esquemas de indicadores de forma voluntária. Este é o caso da maioria das 

certificações existentes hoje em dia. Refletida nas abordagens 4 ou 5, as certificações 

podem ser usadas para cumprir, respectivamente, os requisitos de um país ou 

mercado específico (RSB, ISCC, Bonsucro, etc.) ou de um acordo internacional. A 

iniciativa da Organização Internacional para Padronização (ISO, pelas siglas em 

inglês), por exemplo, tem como objetivo criar um esquema global capaz de conduzir a 

sustentabilidade de todas as fontes de bioenergia e seus usos (CGEE, 2012). Um 

subcomitê, dentro da ISO, específico para os biocombustíveis líquidos, coordenado 

pelo Brasil com os EUA como secretários, pretende harmonizar PC&I e criar normas 

que servirão como referência para a indústria com significativo impacto no comércio 

internacional (KLOSS, 2012).  

A metáfora “arquitetura”, termo recuperado de GUNNINGHAM (2009), utilizada 

para mostrar como os pilares básicos da regulação internacional e nacional estão 

muitas vezes conectados de uma forma que o conjunto vai além da soma das partes. 

Desta forma, a arquitetura dos esquemas de indicadores para os biocombustíveis se 

assenta na abordagem nº 1, que evoca o conceito de meta-standard. A principal 

característica do meta-standard é seu cumprimento por meio de certificações já 

existentes que demonstram que os princípios e critérios do meta-standard (ou a 

maioria deles) estão sendo cumpridos (DEHUE; MEYER; HAMELINCK, 2007). 

Espera-se que a abordagem nº 2 varie fortemente de um país a outro, porém, também 

que os acordos internacionais (abordagem nº 1) reduzam esta variação acelerando a 

comercialização dos biocombustíveis como commodities. Enquanto que os governos 

criam as leis e proporcionam incentivos para produtos certificados, assim como 
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garantias institucionais (de posse da terra, etc.), as políticas públicas agem como 

complementos, acentuando a legitimidade dos esquemas de certificação e reduzindo o 

custo de conformidade (BERNSTEIN; CASHORE, 2007). 

Todos os esquemas de indicadores da arquitetura apresentada compõem um 

sistema que pretende proteger a produção de biocombustíveis das críticas relativas a 

sua sustentabilidade e, assim, facilitar sua definição como commodities. A estrutura 

em questão poderia ser igualada a uma governança multinivelada8. Não obstante, 

verifica-se que uma das abordagens prevalece. Nesta mistura de esquemas, o papel 

do governo é predominante, ao menos, por: 1) participar ativamente de uma rede 

internacional que determina os princípios de um comportamento sustentável para a 

produção nacional de biocombustíveis; 2) estabelecer um marco político em que 

basear a certificação de biocombustíveis; e 3) apoiar o desenvolvimento de 

competências para a instauração de sistemas de certificação de biomassa (VAN DAM 

et al., 2008). 

2.1.2 -  A governança global a partir dos esquemas de indicadores 

O mercado de biocombustíveis foi politicamente construído, tanto em nível 

nacional, primeiro, quanto internacional, tendo o Estado como principal ator (capítulo 

1). Quando a comercialização nacional dos biocombustíveis começou, não existia um 

mercado estabelecido previamente, nem uma autoridade governamental nacional ou 

internacional clara – descrita por RUGGIE (1982) como “a fusão de poder com o 

objetivo social legítimo” –, nem, concordando com MOL (2010), regras e normas claras 

às quais o mercado deveria se moldar. Portanto, o processo de elaboração de 

políticas relativas aos mercados de biocombustíveis se deu num “vazio institucional”, 

onde nenhuma regra e regulação tinham sido estabelecidas e onde as medidas 

políticas ainda tinham de ser acordadas. Cabe ressaltar que não é coincidência que 

estes “vazios” apareçam mais claramente nas relativamente novas áreas políticas, 

como as ambientais ou de alimentos e biocombustíveis. Neste contexto de “vazio 

institucional”, HAJER e WAGENAAR (2003) argumentam que, enquanto deliberam, os 

atores buscam, simultaneamente, alcançar soluções favoráveis a problemas 

particulares e desenvolver regras institucionais, novas normas e ações. Portanto, a 

governança dos biocombustíveis não foi o resultado de políticas elaboradas para 

regulamentar um mercado já existente, senão que surgiu como resposta a 

                                                

8
 A governança multinivelada pode ser definida como um arranjo para conseguir decisões 

compulsórias que envolvam uma variedade de atores politicamente interdependentes, porém, 
não designando competência política exclusiva nem determinando uma hierarquia estável de 
autoridade política a nenhum desses níveis (LEHTONEN, 2011; LIN, 2012). 
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determinados problemas e foi se ajustando à medida que foram evoluindo e sendo 

complementados por outros que poderiam afetar o mercado (capítulo 1).  

Na sua criação (até os anos 90), o mercado de biocombustíveis dependeu da 

iniciativa e quase exclusivamente da ação do Estado para garantir seu funcionamento 

e a participação dos atores. Os instrumentos utilizados foram (e continuam sendo): 

metas e mandatos de mistura obrigatória, preços relativos, participação dos atores e 

alocação dos respectivos papéis, organização do mercado, e mecanismos de 

incentivos (subsídios, créditos e tarifas). O surgimento dos mercados de 

biocombustíveis em diferentes países e de suas políticas implicou a entrada de novos 

atores e a criação de novas estruturas de rede, incrementado a interação entre os 

governos, as indústrias, os acadêmicos e as ONGs entre países, principalmente 

devido à nova participação do Estado como ator econômico (JACKSON; DEEG, 2008). 

Apesar de os governos estarem cada vez mais influenciados por convenções 

internacionais e terem de se ajustar a elas para participar dos mercados globais, eles 

permanecem decisivos na criação de mercados globais de “combustíveis justos” (fair 

fuels) no espaço nacional ou regional (MOL, 2010).  

PILGRIM e HARVEY (2010) insistem que o mercado global de biocombustíveis 

que está surgindo está pesadamente influenciado pela determinação nacional dos 

países interessados em participar. Entretanto, VIOLA et al. (2013) questionam a 

consideração clássica da política internacional como exclusivamente interestatal e 

baseada em princípios rígidos de soberania e auto-interesse pelo fato dela ser 

insuficiente para dar resposta ao problema climático (ADGER et al., 2008) de caráter 

global – nas consequências, respostas e impactos em todas as esferas da interação 

humana.  

Efetivamente, a partir da necessidade de um mercado global de 

biocombustíveis (2005) ligada a exigências de sustentabilidade, fóruns híbridos 

nacionais e globais surgiram para harmonizar e determinar critérios técnicos, sociais e 

ambientais que baseassem e justificassem o mercado. Nesta etapa, os atores 

privados e os técnicos especializados do setor público assumiram o papel dominante 

na definição e promoção de esquemas de padrões e certificações. Uma vez aceitas as 

incertezas científicas, VIOLA et al. (2013) advertem que a política se mostra o principal 

limitante do desenvolvimento do sistema internacional de governança global no debate 

da mudança climática, o que pode ser extrapolado para os biocombustíveis. Segundo 

o mesmo autor, existe sempre uma disputa entre forças econômicas e políticas 

internas sobre a definição do interesse nacional. Os esquemas de padrões e as 

certificações se encaixam nessa situação por serem fruto de negociações entre uma 

variedade de atores representativos de países e/ou setores. Em qualquer momento, 
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uma mudança da conjuntura política poderia levar o governo/Estado a redefinir de 

forma substancial as regras e os instrumentos de apoio ao mercado, inclusive indo ao 

extremo de eliminá-los. Assim, o sistema sociotécnico dos biocombustíveis (como 

descrito no capítulo 1) evolui com o avanço do conhecimento e das negociações, mas 

sempre pautado pelo apoio do governo/Estado como ator dominante.  

Cabe ressaltar que a existência de um mercado de commodities é o resultado 

de um longo processo em que um conjunto de valores é negociado e cuja 

universalização permite a construção de uma cadeia agindo a distância, prescindindo 

de contato direto tanto com o produtor quanto com o produto (BUSCH; TANAKA, 

1996). Para BUSCH (2000), certos valores, que talvez representem apenas os 

interesses setoriais de alguns atores ou sejam o resultado de um consenso mais 

amplamente negociado, são selecionados e transformados em padrões e normas 

técnicas. Em seguida, essas normas são universalizadas. A globalização implica um 

enorme processo de requalificação dos mercados para adequar os produtos aos 

padrões das transações internacionais. Existe uma dupla dinâmica que, por um lado, 

estabelece novos patamares mínimos para os mercados de commodities e, por outro, 

gera um leque de novos padrões para contestar os mercados diferenciados.  

De forma análoga para os biocombustíveis, ocorre um processo de deliberação 

internacional sobre os PC&I mínimos de uma produção sustentável, que são 

imediatamente universalizados com a aceitação pelos diferentes Estados 

participantes. Em seguida, os Estados deveriam requalificar as normas que regem 

seus mercados domésticos, determinando assim as bases nacionais para uma ampla 

gama de certificações que permitam o acesso aos mercados que as exijam. 

Em definitivo, o mercado global de biocombustíveis se encaixa na governança 

global descrita por SLAUGHTER (2005). Esta seção comprova que a noção de um 

sistema híbrido de governança (BERNSTEIN; CASHORE, 2007), mesmo que bem 

próxima a sua percepção, é incompleta por não capturar a forma como o Estado e os 

atores privados se articulam para o fomento da produção mundial de biocombustíveis. 

Sustenta ainda que, apesar de o peso relativo dos setores público e privado evoluir ao 

longo do desenvolvimento do mercado, os Estados são os maiores responsáveis pela 

governança global, tanto por compor a organização supranacional que irá determinar 

os princípios de sustentabilidade quanto por elaborar a regulação nacional à qual 

estarão sujeitas as certificações. 

A Figura 2-2 busca refletir ditas relações de dependência redesenhando a 

Figura 2-1 em forma piramidal. Destaca-se que, a partir da arquitetura dos esquemas 

de indicadores, os atores podem influenciar os critérios de sustentabilidade em nível 

local, regional ou global e de uma forma direta ou indireta dependendo do esquema. 
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Enquanto que o setor privado e a sociedade civil podem decidir diretamente os 

critérios utilizados na comercialização (certificações privadas), os Estados participam 

nas redes governamentais, definindo suas regulações nacionais e princípios globais.  

 
Figura 2-2. Influências e interações entre os atores e os esquemas de indicadores. 

Fonte: elaboração própria a partir da Figura 2-1. 

2.2 - ANÁLISE CRÍTICA DAS LIMITAÇÕES DAS CERTIFICAÇÕES PARA A 

SUSTENTABILIDADE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS 

Segundo HARRISON et al. (2010) e SILVA (2010), ao falar especificamente do 

Brasil, as certificações de sustentabilidade são fundamentais para a promoção de uma 

produção sustentável de etanol porque a regulação pode se mostrar ineficiente devido 

a um deficiente sistema de fiscalização em certos países. Não obstante, as 

certificações também apresentam determinadas limitações como instrumento de 

comprovação. A seguir, são comentadas as características que obrigam a ponderar a 

utilidade das certificações privadas na disseminação de práticas sustentáveis para a 

produção de biocombustíveis.  

2.2.1 -  Dependência do mercado externo 

Como foi elucidado ao longo dos capítulos anteriores, os critérios de 

sustentabilidade para os biocombustíveis surgiram com as primeiras críticas sobre os 

impactos da expansão de sua produção. Consequentemente, o florescimento do 

mercado global veio acompanhado da exigência de certificações que atestassem o 

cumprimento dos critérios do país importador pelo país produtor.  

No caso do Brasil, é notória a influência da demanda internacional de 
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certificações, mas mais ainda da noção de sustentabilidade. Em primeiro lugar, 

destaca-se a criação do zoneamento agroecológico da cana como resposta à 

publicação da Diretiva 2009/28/CE. Em segundo, torna-se mais importante o uso do 

conceito na diplomacia brasileira. Sendo assim, tanto o emprego das certificações de 

sustentabilidade quanto a proliferação de práticas sustentáveis estariam vinculados ao 

mercado global.  

Do ponto de vista da soberania nacional, a garantia da sustentabilidade não 

pode depender do mercado externo, mas sim da necessidade do próprio país de ir ao 

encontro do desenvolvimento sustentável. Primeiramente, justifica-se pela 

especificidade cultural, ambiental e econômica de cada nação. Ao serem oriundas do 

mercado global, as certificações incluem critérios de sustentabilidade conformes às 

demandas do país importador. Estas, por sua vez, incorporam valores e normas dos 

consumidores, das ONGs e das empresas, neste caso e na maioria dos padrões 

agrícolas, do hemisfério norte (CHALLIES, 2013). Do ponto de vista da qualidade, o 

risco da aceitação de exigências externas reside na falta de adequação da definição 

de sustentabilidade ao país produtor e, principalmente, na criação de barreiras não 

comerciais. A segunda justificativa reside no fato de os governos da UE e dos EUA 

estarem mudando suas políticas de biocombustíveis indicando que seu futuro é 

incerto. A instabilidade do mercado norte-americano e europeu intensifica a 

insegurança de potenciais consumidores perante a ausência de fornecedores num 

mercado global cuja oferta se encontra concentrada em poucos países, principalmente 

no Brasil. Tal situação estaria dificultando a consolidação de um mercado global 

(VEIGA; RIOS, 2011). 

Nesse contexto, as certificações de biocombustíveis não são usadas como 

diferencial de um produto em um determinado mercado perante um consumidor que 

busca uma produção sustentável. Elas são o documento de identificação necessário a 

todo biocombustível que queira acessar o mercado global. Os critérios do país 

importador se tornam, então, mandatórios e criam barreiras insuperáveis para alguns 

atores, limitando o mercado, o que leva à formação de nichos de mercado. A criação 

de nichos de mercado não permite propagar o conceito de sustentabilidade – por 

excluir a maior parte dos produtores, já que o mercado brasileiro é basicamente 

doméstico – nem resolver o problema das práticas insustentáveis (comunicação 

pessoal com o Itamaraty em novembro 2013). Ao contrário, demonstram que os 

padrões privados não buscam simplesmente garantir boas práticas e que surgiram 

como instrumentos comerciais estratégicos para alcançar determinados objetivos 

(BAIN; RANSOM; HIGGINS, 2013). Entre eles, está a proteção dos produtores 

agrícolas europeus ou norte-americanos, ou do próprio mercado de biocombustíveis 
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nestes países aos olhos de seus consumidores críticos.  

2.2.2 -  Processo de elaboração dos critérios 

De fato, o processo de seleção dos critérios e indicadores, em si, favorece 

determinados discursos (BOND; MORRISON-SAUNDERS, 2009). Longe de querer 

apenas resolver problemas tecnocientíficos, os padrões são mediados socialmente e 

são “exemplos de poder disciplinador” (HIGGINS; LARNER, 2010). Por serem fruto de 

negociações, eles inevitavelmente refletem os interesses, os valores e as relações 

assimétricas de poder dos diferentes atores que participam. Eles são normativos 

porque o próprio processo de classificação envolve escolhas sobre o que e quem 

incluir e excluir, assim como representam um referencial de comparação (PONTE; 

GIBBON; VESTERGAARD, 2011; SILVA-CASTAÑEDA, 2012). Eles têm um 

significado político e moral porque eles determinam os direitos de cada um em 

contraste com os dos outros. A competição de padrões reflete uma competição de 

valores entre atores que buscam transformar as instituições de mercado (FISHER; 

SHEPPARD, 2013). Assim, os padrões podem ser entendidos como uma reprodução 

das estruturas sociais (TANAKA; JUSKA, 2010). Neste caso, as certificações utilizadas 

no Brasil refletem as estruturas e demandas da UE.  

As mais avançadas iniciativas de flexibilização regulatória empreendidas pela 

UE seguem o pluralismo regulatório ou o chamado smart regulation (EC, 2014b). Este 

termo é amplamente utilizado hoje em dia para se referir a uma forma emergente de 

regulação de amplo espectro que busca juntar o governo, o setor privado e terceiras 

partes para proporcionar alternativas políticas que incluam – e muitas vezes vão além 

– a regulação direta (ERRADA, 2012; GUNNINGHAM, 2009). Não obstante, no regime 

regulatório dos biocombustíveis da UE, observam-se dois níveis de delegação de 

poder que ultrapassam o pluralismo regulatório e reforçam a proposta de hierarquia 

identificada na seção 2.1 para os esquemas de indicadores.  

O primeiro nível representa a delegação do dever de cumprir a Diretiva 

2009/28/CE da Comissão Europeia para os operadores dos esquemas acreditados de 

certificações, e o segundo, dos operadores para as empresas independentes 

terceirizadas de auditoria (LIN, 2012). Do ponto de vista dos esquemas de certificação, 

esta delegação pode ser vista como pertencente ao “regime tripartite de padrões” 

(tripartite standards regime – TSR), denominado assim por LOCONTO e BUSCH 

(2010) para caracterizar um regime que inclui, sucessivamente, a elaboração de 

padrões (sendo, no mínimo, os da Diretiva), a acreditação (pela Comunidade 

Europeia) e a própria certificação. O TSR é fundamental para o “ato de governar à 
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distância” por fazer parte da mudança do governo para a governança. As 

desvantagens desta delegação de poder podem ser: a redução da autonomia da 

autoridade para a tomada de decisão; assimetria de informação entre a autoridade 

principal e o agente, o que leva o agente a concordar com o principal apenas para 

obter vantagens (LIN, 2012); e uma falta de objetividade nos contratos que podem vir 

a transformar-se em certificações, o que favorece os certificadores (VAN DAM et al., 

2008).  

Do ponto de vista de um processo democrático (BUSCH, 2011), os fóruns 

compostos por diversos agentes (multi-stakeholder) são a melhor forma de criar 

padrões, por buscar reunir representantes de todos os possíveis atores afetados e 

usar procedimentos democráticos, transparentes e baseados no consenso (CHEYNS, 

2011; HALLSTRÖM; BOSTRÖM, 2010; HATANAKA; KONEFAL; CONSTANCE, 

2012). Porém, os consultores que participam desses fóruns utilizam como aliados a 

urgência, o desejo de chegar a um consenso e o pragmatismo para conduzir as 

deliberações em determinadas direções, definir categorias de “participantes” e 

construir formatos aceitáveis de compromisso (CHEYNS, 2011; DJALMA; 

FOUILLEUX; VAGNERON, 2011; PONTE; CHEYNS, 2013). Consequentemente, a 

negociação pode enfraquecer os padrões ao tentar incluir a maioria ou os principais 

atores (BERNSTEIN; CASHORE, 2007), sendo que o complexo processo de 

negociação consome tempo e dinheiro, o que pode levar ao desestímulo dos 

participantes (PONTE, 2013). Quando se trata de certificações privadas, o processo 

de elaboração dos padrões não exige um diálogo aberto e transparente entre as 

partes (RANSOM; BAIN; HIGGINS, 2013).  

Um monitoramento defeituoso também pode comprometer a efetividade da 

sustentabilidade ao permitir que determinadas práticas insustentáveis continuem ou ao 

validar um tipo de comportamento (CHALLIES; MURRAY, 2011). Esta situação é mais 

provável em sistemas complexos, em que os diferentes fornecedores não são 

incluídos no contexto total da cadeia de valor (CHALLIES, 2013). Um exemplo 

aplicável aos biocombustíveis poderia ser a agricultura familiar ou os trabalhadores 

imigrantes, para os quais não existe um controle de sua participação na cadeia.  

Tanto a incerteza intrínseca ao conhecimento de fenômenos naturais quanto a 

influência das características locais (KAMP, 2013), a complexidade do sistema, o 

tamanho e a localização geográfica, levam a resultados diferentes das certificações 

(CHALLIES, 2013; PONTE; CHEYNS, 2013) e à necessidade de ajustar os padrões ao 

longo do tempo e da cadeia (KAMP, 2013). Caso cada produtor tivesse que determinar 

seu próprio padrão, existiria uma quantidade impraticável de variações. Certificações 

baseadas em mercados cobrem, portanto, apenas uma parte do produto, 
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proporcionando uma aparente sustentabilidade embora práticas insustentáveis 

continuem (IPSRM, 2009). O reducionismo de inúmeros fatores a uma série de 

indicadores a serem aplicados a todos os produtores merece ser criticado por não 

representar a realidade (BELL; MORSE, 2008), nem levar a uma melhora das práticas. 

Além disso, um grande número de indicadores minimalistas pode tornar impossível – 

pelo tempo e dinheiro consumidos – a avaliação da sustentabilidade (BOND; 

MORRISON-SAUNDERS, 2010). Em contrapartida, uma abordagem holística coincide 

mais com o conceito de desenvolvimento sustentável. Especial atenção deve ser dada 

para que a ênfase na ciência não comprometa a ética durante o processo de 

elaboração dos padrões (HATANAKA; KONEFAL; CONSTANCE, 2012). 

2.2.3 -  Aplicação das certificações 

A aplicação das certificações esbarra, em primeiro lugar, na especificidade 

local dos impactos a serem avaliados. Por um lado, o caráter amplo dos princípios e 

critérios permite ter várias interpretações e resultados em função das características 

locais. Por outro, os impactos podem ser resultado de uma gama de políticas ou 

iniciativas e suas interações. Adicionalmente, existe uma falta de disponibilidade de 

dados locais significativos que dificulta a comparação e avaliação dos impactos 

(ELBEHRI; SEGERSTEDT; LIU, 2013).  

Na maioria das certificações, as dimensões giram ao redor de poucas 

questões, como, por exemplo, no campo social, o trabalho infantil ou salário mínimo, 

itens que já fazem parte das leis e regulações internacionais ou nacionais. Outros 

fatores sociais complexos – como o processo participativo, gestão comum dos 

recursos, implicações na saúde ou outras medidas de melhora da subsistência – não 

fazem parte dos critérios. Assim, ELBEHRI et al. (2013) identificaram um fraco impacto 

social das certificações, o que leva a pensar que possam não ser o melhor instrumento 

para impor normas sociais. Do ponto de vista ambiental, um grande entrave vem da 

falta de consenso sobre a metodologia a ser utilizada (vide o caso do ILUC).  

Enquanto à aquisição de certificações, vários estudos apontam para a exclusão 

dos pequenos produtores pelo alto custo e pela demanda de dados e de gestão do 

negócio. Isso implica que os projetos de biocombustíveis que detenham certificações 

podem não fomentar o desenvolvimento rural desejado com geração de renda em uma 

escala local ou regional. Como solução, ELBEHRI et al. (2013) propõem intervenções 

públicas ativas desenhadas para desenvolver a capacidade, uma melhor organização 

e a adoção de tecnologias mais adequadas para que os pequenos agricultores 

possam aproveitar as oportunidades de mercados oferecidas pela cadeia de valor dos 
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biocombustíveis. Ainda em relação à aquisição, o crescente número de esquemas de 

certificação pode favorecer a melhoria do processo de implantação e verificação, mas 

também pode levar à confusão e à inconsistência entre eles, reduzindo a confiança do 

consumidor e, portanto, da efetividade dos esquemas (ELBEHRI; SEGERSTEDT; LIU, 

2013).  

Por último, a visão holística da cadeia de biocombustíveis indica uma 

complexidade de setores produtivos envolvidos que transfere a noção de 

sustentabilidade para outros mercados. No entanto, questiona-se a concentração da 

responsabilidade dos efeitos globais dos biocombustíveis sobre o produtor local 

(ELBEHRI; SEGERSTEDT; LIU, 2013) por não considerar todos os fatores envolvidos, 

desde a política até os interesses individuais. De modo análogo, deve-se ter em conta 

a interação entre os diferentes usos das matérias-primas. Ao limitar-se a um único 

uso, ignora-se a multifuncionalidade da agricultura. ELBEHRI et al. (2013) 

controvertem a restrição imposta à produção de biocombustíveis sem estender as 

exigências aos outros mercados como o de alimentos. Uma certificação que tenha em 

conta apenas um uso final (ou seja, os biocombustíveis) pode não garantir 

efetivamente a sustentabilidade (PAIANO; CAMAGGIO; LOBEFARO, 2011). 

Concorda-se com outros autores (ELBEHRI; SEGERSTEDT; LIU, 2013; SCARLAT; 

DALLEMAND, 2011) que uma solução seria focar na sustentabilidade da etapa de 

produção de biomassa.  

2.2.4 -  Legitimidade das certificações 

De forma geral, a legitimidade pode ser definida como o processo por meio do 

qual objetos, processos e práticas ganham credibilidade. Isso significa que, primeiro, 

está permanentemente tendo de ser estabelecida e mantida (HATANAKA; KONEFAL; 

CONSTANCE, 2012). Segundo, é um acordo fruto de negociação. Terceiro, o 

entendimento do que pode ser legitimado varia em função da opinião de cada ator. Em 

definitivo, para que as certificações possam ser legitimadas devem ser consideradas 

válidas, críveis e apropriadas pelos atores que as criam e as exigem, ou seja, 

consistentes com as práticas consideradas sustentáveis em sua cultura (HATANAKA; 

KONEFAL; CONSTANCE, 2012).  

A grande maioria das certificações dos biocombustíveis (capítulo 1) foram 

elaboradas por iniciativas de diversos agentes interessados (multi-stakeholder initiative 

– MSI), a forma mais legítima de governança NSMD. Porém, por ser fruto de 

negociação e o tema dos biocombustíveis tão contestado, a legitimidade pode não ser 

alcançada ou inclusive o processo boicotado (HATANAKA; KONEFAL; CONSTANCE, 
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2012). Nesse jogo de poder, ocorre também a exclusão de determinados grupos – 

como o dos pequenos agricultores perante o agronegócio –, favorecendo poderosos 

atores (ELBEHRI; SEGERSTEDT; LIU, 2013). Assim, as certificações não têm a 

legitimidade inata da regulação e podem, a qualquer momento, perder sua validade. 

Ao contrário de padrões meramente técnicos, os padrões relativos aos 

biocombustíveis incluem aspectos sociais, agrícolas, de mudanças climáticas, etc., o 

que obriga a convencer uma audiência extremadamente variada (em setores, 

interesses, etc.) sobre sua legitimidade. Um menor quorum permitiria uma maior 

legitimidade, dado sua característica relacional (HATANAKA; KONEFAL; 

CONSTANCE, 2012), reforçando a ideia de uma certificação privada direcionada a 

nichos de mercado. 

Devido ao próprio processo de elaboração, a legitimidade das certificações 

privadas estará sempre restringida ao grupo de atores que as utilizará. Porém, no caso 

dos biocombustíveis, a autoridade9 privada precisa da pública para estabelecer sua 

legitimidade, sendo difícil desvincular uma da outra (PONTE, 2013). A avaliação e o 

atestado da sustentabilidade ao nível do produtor sempre estarão sujeitos à regulação 

nacional, seja para a efetiva produção – legislação nacional -, seja para cumprir a 

demanda de legalidade constante nas certificações. No caso europeu, de modo a 

serem aceitas para a contabilização dos biocombustíveis nas metas nacionais, as 

certificações devem anteriormente ser aprovadas pela Comissão Europeia. Além da 

legitimidade parcial concedida (apenas em relação aos critérios da Diretiva 

2009/28/CE), a maioria delas exige o cumprimento da legislação do país produtor e 

das normas e acordos internacionais (CHALLIES, 2013). Em definitivo, sua 

legitimidade depende do cumprimento das regras estabelecidas pelas instituições 

públicas. 

Em nível internacional, os biocombustíveis devem necessariamente passar 

pela regulamentação da OMC para alcançar um patamar de commodity energética. 

Dado que afetam a comercialização dos biocombustíveis, os padrões de 

sustentabilidade são vulneráveis a críticas dentro da OMC. Do ponto de vista da 

legitimidade, a primeira questão é a própria caracterização dos biocombustíveis. 

Enquanto que o etanol é considerado um produto agrícola, o biodiesel consta como 

industrial, o que traz diferenças para a aplicação das regras e a cobrança de 

justificativas para os subsídios e as barreiras tarifárias. A segunda problemática 

referente à legitimidade é a potencial discriminação em função do processo ou método 

de produção (PPM, pelas siglas em inglês), o que não é aceito pela OMC. Do ponto de 

                                                

9
 A autoridade pode ser definida como o produto do poder e da legitimidade (CHALLIES, 2013). 
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vista dos impactos, não existe discriminação referente ao uso final do produto (por 

serem substitutos dos combustíveis fósseis), mas sim pelo PPM ao nível do produtor 

(e não da legislação do país exportador por inteiro, ou das relações comerciais, por 

exemplo). As certificações devem então atender os artigos I (não discriminação entre 

um produto nacional e estrangeiro) e III (não discriminação entre produtos de terceiros 

países) do GATT (LENDLE; SCHAUS, 2010).  

Em suma, as certificações privadas apresentam limitações como instrumento 

de governança da sustentabilidade principalmente por seu caráter comercial e sua 

dependência em relação ao Estado. Elas são: fruto de um mercado global; compostas 

por exigências vindas do país importador e, portanto, direcionadas a nichos de 

mercado; representativas de estruturas sociais estabelecidas; reducionistas; e 

elaboradas a partir de um processo cuja legitimidade está subordinada à regulação 

pública nacional e a regras comerciais internacionais. Esta conclusão reitera a 

importância da governança hierarquizada defendida na seção 2.1, em que o Estado 

ocupa o papel principal na garantia de sustentabilidade.  

2.3 - ATRIBUIÇÕES DO ESTADO PARA GARANTIR A SUSTENTABILIDADE DOS 

BIOCOMBUSTÍVEIS 

A partir da arquitetura das certificações dos biocombustíveis, identifica-se a 

responsabilidade do Estado no estabelecimento de um patamar mínimo de 

sustentabilidade para a produção em território nacional. Os meios são as políticas 

públicas nacionais e as redes globais de políticas públicas em que a sustentabilidade 

dos biocombustíveis é discutida. A seguir, comentam-se as atribuições do Estado para 

gerir esta responsabilidade com o intuito de propor modificações na estrutura de 

governança compartilhada com as certificações privadas. Do ponto de vista da 

governança, DROR (2002) destaca dois desafios interligados: 1) a influência da 

crescente interdependência da economia global sobre as estratégias de governo; e 2) 

o desenvolvimento da capacidade de dirigir como característica fundamental para um 

governo efetivo. Estes dois pontos são de significativa relevância para os 

biocombustíveis tendo em conta a expansão do mercado global e a participação dos 

Estados no desenvolvimento dos mercados nacionais.  

2.3.1 -  Atribuições em nível nacional 

O próprio desenvolvimento do mercado fomentado pelo Estado traz desafios 

para a garantia da sustentabilidade devido a três fontes de incerteza entrelaçadas 

(KAY; ACKRILL, 2012).  
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A primeira se refere à interação dos biocombustíveis com outros mercados, 

entre eles o de alimentos. Como foi comentado no capítulo anterior, a flexibilidade das 

matérias-primas e das usinas faz que os biocombustíveis sejam uma opção 

econômica junto aos demais produtos da agricultura. Consequentemente, representa 

mais um consumidor na competição por recursos naturais. O poder do Estado para 

salvaguardar a sustentabilidade da produção reside no planejamento do uso dos 

recursos entre as diferentes atividades em função das condições sociais e ambientais 

e das demandas por atividades econômicas em cada área, ou seja, o zoneamento 

social, ambiental e econômico do território (por exemplo, o zoneamento ecológico 

econômico no Brasil). Em segundo lugar, o mercado de biocombustíveis interage com 

o dos combustíveis fósseis, incorporando as incertezas deste (KAY; ACKRILL, 2012). 

Uma vez atendida a demanda obrigatória de biocombustíveis, o mercado livre pode 

crescer enquanto os preços do petróleo forem superiores aos custos de produção dos 

biocombustíveis. Indiretamente, transmite-se, assim, a volatilidade e o comportamento 

especulativo do mercado dos fósseis ao de alimentos ao definir um limiar de 

oportunidade para os preços dos cultivos (HLPE, 2013). 

Do ponto de vista do mercado, cabe também mencionar o curto tempo de 

existência das instituições para gerenciar e fomentar a produção e o uso dos 

biocombustíveis em todo o território. Desde sua criação, as políticas públicas dos 

biocombustíveis já sofreram várias modificações atendendo as críticas e a demanda 

de expansão do mercado que foram surgindo. Exemplos podem ser o Energy 

Independence and Security Act (EISA), de 2007, dos EUA e a Diretiva das Energias 

Renováveis (RED, pelas siglas em inglês), de 2009, da UE. Ambos são adaptações 

das políticas anteriores, a saber, o Renewable Fuel Standard (RFS) da Energy Policy 

Act, de 2005, e a Diretiva para a promoção de energias renováveis, de 2003, 

respectivamente. No Brasil, existem as alterações sofridas na política do etanol desde 

o Proálcool e as modificações realizadas no Selo Combustível Social do Programa de 

Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) desde 2005.  

Em segundo lugar, existem incertezas tecnológicas. Os biocombustíveis de 1G 

foram fomentados, em um primeiro momento, por estarem disponíveis imediatamente 

e a qualquer escala. Porém, enquanto estes oferecem oportunidades de mercado para 

os produtores rurais e uma participação imediata na segurança energética e na 

mitigação das mudanças climáticas, os biocombustíveis avançados permitem reduzir 

mais ainda as emissões de GEE e evitam o debate sobre “alimentos versus 

combustível” e sobre o uso da terra. Na transição para uma economia mais 

sustentável, o desafio para os elaboradores de políticas seria facilitar ao setor privado 

a incorporação das tecnologias mais avançadas no mercado (KAY; ACKRILL, 2012). 
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KAY e ACKRILL (2012) sustentam que os EUA e a UE estariam usando os 

biocombustíveis avançados como meta tecnológica em longo prazo e a 1G apenas 

como ponte, requerendo para tal a incorporação das incertezas (relativas às metas e à 

disponibilidade das tecnologias) no desenho de suas políticas.  

A Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) em tecnologia permite não só 

a transição para os biocombustíveis avançados, como também o incremento da 

eficiência no uso dos recursos e nos processos, e a escolha das melhores opções em 

função das condições locais. Sendo assim, o Estado tem um importante papel, em 

parceria com o setor privado, de aprimorar e financiar os sistemas relacionados de 

PD&I (HLPE, 2013). 

Por último, existem incertezas políticas. As políticas públicas atuais têm como 

objetivo permitir que o mercado cresça ao longo do tempo num horizonte de 

desenvolvimento sustentável. Dados os avanços tecnológicos e as interações 

comerciais, o desafio reside na elaboração de políticas críveis e coerentes com a visão 

de longo prazo, que tragam garantia para o mercado também em curto e médio prazo. 

Os instrumentos políticos que estão sendo usados atuam no lado da criação de 

demanda e do mercado, na regulação deste arcabouço, e no estabelecimento de 

indicadores da evolução das políticas. 

O tamanho do mercado está determinado, principalmente, pelos mandatos 

nacionais de mistura obrigatória de biocombustíveis com combustíveis fósseis e, em 

uma segunda etapa, pela comercialização livre. Para ambos, a produção é estimulada 

por meio da isenção de impostos, de subsídios (para incentivar determinada 

tecnologia, para compensar os custos adicionais sobre os combustíveis fósseis, para a 

produção agrícola de matérias-primas) ou de apoio financeiro por parte de bancos 

públicos (para investimentos na cadeia, instalação e infraestrutura, para PD&I, por 

exemplo) (HLPE, 2013). No entanto, o apoio continuado do governo por meio de 

subsídios e mandatos indicaria uma falta de competitividade dos biocombustíveis no 

curto e médio prazo (ELBEHRI; SEGERSTEDT; LIU, 2013). A questão dos subsídios e 

de outras possíveis medidas comerciais (como tarifas de importação ou exportação, 

quotas, critérios de aceitação) esbarra também na regulação internacional promovida 

pela OMC, comentada na seguinte seção. Os Estados precisam apresentar garantias 

para poder ir reduzindo a ajuda financeira dada ao setor privado e permitir que as 

empresas tomem o relevo na expansão do mercado. Ao mesmo tempo, precisam 

considerar as limitações colocadas pelo mercado global para não comprometer toda 

sua produção de cara a uma possível exportação.  

A regulação social e ambiental é especialmente importante do ponto de vista 

internacional pelos impactos dos biocombustíveis. Segundo a FAO, em ELBEHRI et al. 
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(2013), a regulação seria a melhor opção para fomentar a sustentabilidade social. 

Além da legislação do próprio mercado, a produção agrícola e industrial devem 

incorporar as normas que levam ao desenvolvimento sustentável nacional (por 

políticas públicas) e internacional (por convenções). Considerando que as práticas são 

diferentes, cabe propor uma diferenciação das políticas públicas nacionais de 

sustentabilidade na agricultura e na fase industrial – e inclusive na distribuição, no 

caso do estudo da cadeia de valor completa – indistintamente dos biocombustíveis.  

A “capacidade de reflexão” do Estado sobre os motivos de insucesso de suas 

políticas é um importante elemento do mecanismo para dirigir do governo (KAY; 

ACKRILL, 2012). No caso dos biocombustíveis, o monitoramento das políticas 

públicas é avaliado a partir do atendimento às metas dos mandatos e o respeito à 

legislação. Um referencial global – o GBEP – pode ser usado pelos governos como 

guia de avaliação tendo em conta uma série de critérios que podem prejudicar a 

sustentabilidade dos biocombustíveis ao longo do tempo. Nos EUA e na UE, a 

incorporação à regulação de critérios de sustentabilidade está restringindo a produção 

de biocombustíveis de 1G mais do que a dos avançados e aumentando as tensões ao 

redor de novos interesses frente às instituições já estabelecidas (KAY; ACKRILL, 

2012). No Brasil, a situação é diferente, sendo que a promoção de interesses 

particulares sempre fez parte do mercado de biocombustíveis. Para o etanol, não 

existem indicadores de sustentabilidade propriamente ditos nas políticas públicas. 

Para o biodiesel, apenas existe uma demanda social vinculada à produção a partir de 

matérias-primas vindas da agricultura familiar (vide o Selo Combustível Social). A 

discussão da sustentabilidade recai, então, sobre o aprimoramento da legislação com 

a participação dos atores envolvidos, dando margem, até hoje, aos lobbies (Frente 

Parlamentar do Biodiesel e Frente Parlamentar em Defesa do Setor Sucroenergético, 

por exemplo). O papel do Estado pode ser atribuído à capacidade de concordância de 

valores (value agreement capacity) e de escolha (selection capacity), conforme 

discutido por KAY e ACKRILL (2012). À medida que as políticas vão sendo 

implementadas, conflitos de valores vão surgindo. Isto leva o Estado a ter de elaborar 

políticas em um contexto difuso, de difícil consenso político e cuja realização requer 

coordenação entre as múltiplas atividades do governo e do mercado. Segundo PONTE 

e CHEYNS (2013), a regulação apropriada poderia colaborar para a recuperação de 

poder das autoridades privadas.  

Em definitivo, o Estado tem suas atribuições no mercado de biocombustíveis 

moldadas, em nível nacional, pela interação com outros setores e interesses e um 

objetivo tecnológico de longo prazo a ser definido. Isto significa que a visão da 

sustentabilidade adotada pelo Estado deve ser holística e incorporada à regulação de 
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todas as atividades que interagem.  

2.3.2 -  Atribuições em nível internacional 

No âmbito internacional, as ações do Estado são delimitadas pelo mercado 

global e as instituições financeiras, sendo a OMC e o FMI, em particular (BUSCH, 

2011).  

A OMC é a entidade responsável pelo estabelecimento das regras comerciais 

entre nações objetivando o livre mercado em nível global (WTO, 2011). Para as 

certificações, são de especial relevância o artigo 20 do Acordo Geral de Tarifas e 

Comércio (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) e o Acordo de Barreiras 

Técnicas ao Comércio (TBT, pelas siglas em inglês). Segundo o artigo 20 do GATT, os 

governos podem agir de modo a proteger a vida ou saúde humana, animal e das 

plantas, desde que não pratiquem medidas protecionistas. Nesse sentido, o Acordo 

sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (Sanitary and Phytosanitary 

Measures Agreement – SPS) estabelece que todos os países podem determinar seus 

próprios padrões, desde que baseados em conhecimentos científicos, de modo a não 

discriminar países com condições similares ou idênticas. Por sua vez, o acordo TBT 

busca garantir que as regulações, os padrões e os processos de teste e certificação 

não criem barreiras desnecessárias. É importante ressaltar que o mercado global de 

biocombustíveis será facilitado pela adoção de medidas de fomento da 

sustentabilidade (regulação nacional, por exemplo) que não discriminem determinados 

países. Nesse sentido, a OMC estimula as nações, por meio de seus acordos GATT, 

SPS e TBT, a adotarem padrões, recomendações e diretrizes internacionais, com 

intuito de reduzir a possibilidade de verem sua legitimidade questionada perante a 

OMC (WTO, 2011). A aceitação de um regulamento técnico de conformidade com as 

normas internacionais deveria, então, incentivar a normalização internacional e a 

utilização de normas harmonizadas (APPLETON, 2003). 

Conforme comentado no início do capítulo, existe um diálogo entre as políticas 

públicas nacionais e os fóruns onde é determinado o consenso, sendo a influência em 

ambos os sentidos. As incertezas de mercado, tecnológicas e políticas descritas na 

seção anterior encontram, nesses circuitos internacionais, a oportunidade de serem 

discutidas. Segundo a literatura sobre o tema (ver KAY e ACKRILL (2012)), redes 

políticas abertas e inclusivas contribuem para uma elaboração efetiva de políticas 

dado que são capazes de absorver complexidades. Consequentemente, o Estado 

pode incorporar as diretrizes de sustentabilidade para a elaboração de sua regulação, 

assim como os fóruns devem ter em conta as especificidades locais na elaboração de 
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critérios suficientemente amplos para sua efetivação em diferentes países.  

Nesse sentido, é possível defender a criação de um sistema de equivalência 

entre as regulações nacionais e os esquemas de indicadores de sustentabilidade 

acordados nos fóruns. De fato, a OMC incentiva os países a reconhecerem 

mutuamente os procedimentos de avaliação de conformidade para evitar a dupla 

avaliação (pelo país exportador e pelo importador) (WTO, 2011). O artigo 6.1 do TBT 

permite ainda a aplicação do princípio de equivalência às normas, mesmo se não 

consta do Código de Boa Conduta (APPLETON, 2003). A existência de equivalências 

teria como vantagens: 1) a igualação dos poderes das nações sobre os critérios de 

sustentabilidade que regem o mercado global; 2) a outorga de poder às populações 

locais sobre as regras de sustentabilidade que mais se adaptam a sua realidade 

social, ambiental e econômica; 3) a agilização do processo de exportação; e 4) a 

redução dos conflitos comerciais. Em contrapartida, poderiam surgir como 

desvantagens: 1) um longo prazo de negociação até chegar a um consenso 

internacional; 2) conflitos sobre a escolha da autoridade internacional responsável; e 

3) a simplificação dos critérios e o perigo associado de não fomentar a 

sustentabilidade caso a regulação do país seja fraca.  

Como analisado a partir dos esquemas existentes, presencia-se a 

concentração do poder de decisão sobre critérios internacionais para os 

biocombustíveis na figura do GBEP. Este fórum internacional reúne 45 representantes 

governamentais e 22 organizações internacionais com o intuito de conseguir um 

consenso em relação ao desenvolvimento sustentável da bioenergia. O principal 

objetivo é avaliar o nível de sustentabilidade da produção de um país em um 

determinado momento, identificar onde podem ser feitas as melhorias, e como se 

relacionam com as metas nacionais de desenvolvimento sustentável. Críticas realçam 

a limitação dos critérios à produção do biocombustível sem ter em conta um contexto 

mais amplo da economia baseada em biomassa. Da mesma forma, impactos em 

outros países, como a mudança indireta do uso do solo e as emissões associadas de 

GEE ou na segurança alimentar, que estão sendo fortemente debatidos em nível 

internacional, não constam na lista de indicadores do GBEP. Estudos (KAY; ACKRILL, 

2012) revelam ainda uma fraca influência do GBEP nas políticas públicas de seus 

membros devido a uma forte competitividade entre os políticos de cada país. Contudo, 

identificam o GBEP como um fórum de discussão onde os países podem comparar 

políticas, instrumentos, métodos, boas práticas, com base nos mesmos indicadores e 

ao longo do tempo. Segundo KAY e ACKRILL (2012), este novo tipo de fórum é mais 

construtivo do que as tradicionais organizações intergovernamentais internacionais.  

Para aprimorar os efeitos sobre a sustentabilidade dos biocombustíveis, o 
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governo holandês (NL AGENCY, 2012) propõe uma flexibilização do enfoque ou uma 

expansão do escopo dos indicadores objetivando incluir os impactos sobre terceiros 

países. Mencionando o caso da UE, sugere ainda uma agregação dos países quando 

se trate de dinâmicas a um nível mais amplo, como os preços dos alimentos (indicador 

10) ou a qualidade e uso da água (indicadores 5 e 6).  

Com relação às atribuições do Estado para garantir a sustentabilidade dos 

biocombustíveis no contexto internacional, em suma, deve-se enfatizar a elaboração 

de políticas públicas coerentes e aceitáveis com as normas e convenções 

internacionais de modo a favorecer o princípio de equivalência, porém, tendo em conta 

as especificidades locais. Estas são defendidas no artigo 2.4 do acordo TBT, que 

estabelece que “(...) quando regulamentos técnicos são exigidos e normas 

internacionais relevantes existem ou sua implantação é iminente, os Membros devem 

utilizá-los, no todo ou em parte, como base de seus regulamentos técnicos, exceto 

quando tais normas internacionais são ineficazes ou impróprias para o cumprimento 

dos legítimos objetivos perseguidos, por exemplo, devido a fatores climáticos ou 

geográficos fundamentais, ou problemas tecnológicos fundamentais”. O consenso 

internacional deve ser alcançado tanto na OMC – para a comercialização dos 

biocombustíveis – quanto em fóruns como o GBEP e por meio da ratificação de outras 

normas e convenções internacionais – para a sustentabilidade da cadeia de valor.  
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CAPÍTULO 3 -  PROPOSTA DE UMA GOVERNANÇA GLOBAL DA 

SUSTENTABILIDADE E PARA O ETANOL BRASILEIRO 

As certificações representam apenas um patamar da arquitetura da governança 

global de sustentabilidade dos biocombustíveis. No entanto, o mercado global está 

sujeito a sua apresentação por parte das empresas vendedoras para funcionar. No 

capítulo anterior, questionou-se a capacidade das certificações para difundir o conceito 

de sustentabilidade nos países produtores. Retomando a atuação governativa 

predominante do Estado, analisaram-se as atribuições deste no fomento da 

sustentabilidade. Neste capítulo, propõe-se uma governança global que inclua tanto a 

atuação do Estado em nível internacional e nacional quanto das certificações.  

3.1 - PROPOSTA DE UMA GOVERNANÇA GLOBAL DE SUSTENTABILIDADE 

A classificação dos esquemas de indicadores em função da arquitetura, no 

capítulo 2, implica a divisão da promoção da sustentabilidade conforme o tipo de ator: 

sustentabilidade ao nível do produtor de biocombustíveis; e sustentabilidade da 

produção nacional de biocombustíveis. Isto se deve ao uso individual das certificações 

pelos produtores particulares, por um lado, e, por outro, à necessidade de intervenção 

do Estado para a sustentabilidade do conjunto do setor. Sendo assim, o vínculo com o 

mercado global divide-se em: uma relação direta entre o produtor e o importador pelo 

intermediário das certificações, e uma influência do arcabouço legal internacional na 

elaboração de políticas públicas do país produtor. 

Segundo uma pesquisa (SCSKASC, 2012), a efetividade dos esquemas de 

certificação voluntária deve aumentar ao ser integrada a mecanismos de 

sustentabilidade público e privado. Os esquemas de certificação são um complemento 

chave e um avanço para a regulação na medida em que eles operam ao nível da 

empresa e podem incorporar características específicas não contempladas nas 

regulações de modo geral. No entanto, não incluem variáveis externas que afetam as 

atividades de produção (HARRISON et al., 2010). Assim, o escopo geográfico e 

privado das certificações tende a causar uma diferenciação do desempenho entre as 

certificações privadas (efeitos globais e específicos) e a regulação pública (efeitos 

nacionais e holísticos).  

A análise das limitações das certificações e das atribuições do Estado em 

relação ao fomento da sustentabilidade (capítulo 2) permite caracterizar a diferença 

entre ambos, propondo, assim, uma governança global.  
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3.1.1 -  Certificações privadas 

As limitações das certificações permitem caracteriza-las como um atestado de 

sustentabilidade conforme valores alheios às condições do país produtor. Estes 

valores reproduzem as estruturas sociais e demandas do país importador, a delegação 

de poderes do TSR ou ainda o resultado de deliberações em fóruns multi-

stakeholders. O escopo comercial e bilateral (entre o produtor e o comprador de 

biocombustíveis) das certificações restringe, então, a definição de sustentabilidade à 

cadeia de valor envolvida na transação.  

Resgatando as sugestões do governo holandês (seção anterior), propõe-se 

aplicar a flexibilização dos critérios e a agregação dos países em função da dinâmica 

regional às certificações privadas e não ao fórum internacional.  

De acordo com a seção anterior, as certificações são tidas como meros 

instrumentos para nichos de mercado que buscam satisfazer as regras de 

sustentabilidade específicas de cada país. Portanto, elas devem ser flexíveis para 

corresponder às diversas demandas dos importadores. A flexibilidade é aqui entendida 

como a possibilidade de incluir os critérios que vão permitir o acesso a determinado 

mercado.  

Por outro lado, como documentos comerciais, não deveriam considerar 

aspectos cujo controle é próprio da jurisdição nacional (como o planejamento do uso 

de recursos naturais) e sim fatores que possam afetar e ser negociados por ambos os 

países que estão trafegando. A agregação dos países se caracteriza pela dinâmica da 

cadeia de valor engendrada, ou seja, em função do fim da certificação e suas 

consequências dentro do contexto globalizado do mercado. Pelo capítulo 1, deduz-se 

que os impactos da produção de biocombustíveis relevantes do ponto de vista 

geopolítico – ou seja, que podem ultrapassar fronteiras nacionais – são as mudanças 

climáticas e a segurança alimentar. Portanto, uma certificação privada que pretenda 

exigir a sustentabilidade dos biocombustíveis para sua introdução no mercado global 

poderia incluir como critério, no mínimo, as emissões de GEE decorrentes da cadeia 

de valor do projeto em questão (sustentabilidade ambiental). Entretanto, a 

responsabilidade da variação de preços das commodities (segurança 

alimentar/sustentabilidade social) seria de mais difícil mensuração e atribuição a um 

único projeto de produção de biocombustível. Outros critérios atenderiam as 

especificidades de cada mercado, conforme as demandas do importador aceitas pelo 

exportador.  

Deve-se mencionar que ambos os fenômenos citados – emissões de GEE e 

segurança alimentar – estão sendo debatidos na discussão sobre as mudanças 
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indiretas do uso do solo (ILUC, pelas siglas em inglês), o grande obstáculo ao 

mercado global atualmente. De modo geral, o problema reside nas incertezas do 

cálculo do ILUC imputado aos biocombustíveis de 1G (99,85% dos biocombustíveis 

produzidos e consumidos mundialmente em 2011 (BACOVSKY et al., 2013)), dada a 

complexa dinâmica macroeconômica da agricultura (HLPE, 2013; IPSRM, 2009). 

Como sugerido anteriormente, a organização territorial segundo critérios sociais, 

ambientais e econômicos poderia compensá-los e fomentar o desenvolvimento 

sustentável por meio do planejamento vindo do Estado, responsável pelo restante da 

governança proposta, como se explica a seguir.  

3.1.2 -  Responsabilidade do Estado 

A própria definição de governança traz a abordagem necessária para superar 

os desafios encontrados pelo Estado na garantia de sustentabilidade. Segundo 

HATANAKA et al. (2012), na governança, o Estado compartilha, por meio de redes, 

suas funções regulatórias e responsabilidades com atores não governamentais, como 

órgãos supranacionais, corporações, associações industriais e ONGs. Sendo assim, 

incorpora, na regulação, tendências globais e dinâmicas nacionais dos setores 

envolvidos, atendendo mais facilmente às demandas do setor privado e à definição 

holística do desenvolvimento sustentável. Ademais, a governança permite que o 

Estado deixe de ser responsável pelo custo do monitoramento (HATANAKA; 

KONEFAL; CONSTANCE, 2012).  

A partir desta definição, apresenta-se uma governança de sustentabilidade que 

apela para a deliberação sobre: a garantia do mercado nacional (por meio de 

mandatos e políticas de longo prazo); o apoio financeiro para alavancá-lo (subsídios 

vários, entre eles para a PD&I); e a mediação dos impactos entre todas as atividades 

desenvolvidas em seu território (regulação social e ambiental e zoneamento, por 

exemplo). As diretrizes que deveriam motivar a atuação do Estado no tema dos 

biocombustíveis são uma agricultura sustentável, a diversificação da matriz energética 

e o desenvolvimento rural sustentável. Se, por um lado, devem-se combinar fatores 

técnicos, ambientais, econômicos e sociais, por outro, o Estado também deve ter em 

conta o contexto geopolítico. 

A seção anterior permite elucidar que a arquitetura da governança global está 

embasada nas normas e convenções internacionais, nas regras da OMC e no 

consenso internacional entorno aos biocombustíveis especificamente. O conjunto 

molda as políticas públicas que pretendem dar suporte a uma produção sustentável de 

biocombustíveis com vistas a uma possível exportação e à legitimidade da nação 
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perante seus concorrentes. Este procedimento também facilita a implementação de 

um sistema de equivalência da regulação nacional referente aos biocombustíveis, o 

que agilizaria a comercialização no mercado global por eliminar etapas da burocracia e 

barreiras desnecessárias, assim como aumentar a transparência da transação e 

proporcionar princípios aos produtores. Para tal, é necessário determinar a rede de 

discussão que vai exercer a autoridade no âmbito dos biocombustíveis, sendo o GBEP 

a referência atual. Os critérios deveriam formar um guia de boas práticas para a 

sustentabilidade dos biocombustíveis aplicável a todos os países que desejem ser 

membro. Por isso, deveriam apresentar princípios acordados entre os países e 

diferentes opções de critérios que abarquem várias realidades. Propõe-se ainda uma 

diferenciação do guia para sua aplicação em nível nacional ou internacional, 

ressaltando o que o mercado global (ou seja, as certificações privadas) não poderia 

exigir, com o intuito de não criar barreiras desnecessárias à exportação de 

biocombustíveis.  

3.1.3 -  Características da proposta global 

Tendo em conta as limitações das certificações e do Estado, propõe-se uma 

governança global da sustentabilidade dos biocombustíveis que permita contribuir para 

o desenvolvimento sustentável do país de produção segundo três níveis de atuação, 

esquematizados na Figura 3-1.  

A certificação privada se aplica ao nível de projeto e inclui dois grupos de 

critérios: os específicos para cada nicho de mercado (conforme o objetivo do 

importador), e os obrigatórios, que são de caráter global (emissões de GEE).  

O segundo nível compõe a atuação holística do governo do país de produção, 

com a elaboração e aplicação de regulações (técnicas, sociais e ambientais) e a 

concessão de subsídios. Este patamar limita o poder da certificação privada ao impor 

a conformidade da produção de biocombustíveis às instituições nacionais.  

As diretrizes para uma sustentabilidade coerente, completa e integrada é dada, 

no último degrau, pelo compartilhamento de experiências e pelo consenso entre os 

diferentes países que queiram participar do mercado global, além das normas e 

convenções internacionais ratificadas. Como mostra a Figura 3-1, a atuação do Estado 

deve ser conforme, por sua vez, aos princípios acordados internacionalmente.  
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Figura 3-1. Proposta de governança global da sustentabilidade dos biocombustíveis. 
Fonte: elaboração própria. 

Pode-se afirmar que o contexto internacional dirige a sustentabilidade dos 

biocombustíveis por apresentar as diretrizes e as normas e dar o aval a cada nação 

para a exportação. A particularidade da governança global aqui proposta é a outorga 

de poder aos governos para decidir, em conjunto, o tipo de sustentabilidade que se 

deseja fomentar ao produzir biocombustíveis. As certificações privadas, por sua vez, 

proporcionariam dados para monitorar o impacto global da comercialização entre 

países.  

A Tabela 3-1 lista as características que diferenciam as certificações privadas 

dos esquemas de indicadores de sustentabilidade que os governos deveriam utilizar.  

Tabela 3-1. Características das certificações privadas e dos esquemas públicos.  

Características Certificações privadas Esquemas públicos 

Atores Setor privado (grupo reduzido) Setor público (grupo amplo) 

Flexibilidade em 
função de 

Mercado alvo Adaptação local 

Interação entre países 
em função de 

Impactos globais e consenso sobre os critérios 

Definição de princípios 
e critérios 

A partir dos esquemas 
públicos e padrões 
internacionais 

A partir das deliberações 
internacionais 

Abordagem dos 
critérios 

Reducionista (em função dos 
objetivos) 

Holista (nos princípios) e 
detalhada (nos critérios) 

Critérios econômicos  Em função do objetivo PD&I 

Critérios ambientais 
Emissões de GEE / Em função 
do objetivo 

Na regulação / Zoneamento 
/ PD&I  

Critérios sociais Em função do objetivo Na regulação / Zoneamento 

Fonte: elaboração própria. 
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3.2 - ADAPTAÇÃO DA PROPOSTA AO ETANOL DE CANA-DE-AÇÚCAR 

BRASILEIRO 

3.2.1 -  Fatores críticos da cadeia produtiva do etanol  

Em 2011, 99,85% dos biocombustíveis produzidos e consumidos eram de 

primeira geração, ou seja, cujas matéria-primas são cultivos potencialmente dirigidos à 

alimentação humana ou animal (BACOVSKY et al., 2013). Estima-se que este quadro 

será dificilmente revertido. A IEA (NOVACANA, 2013b) calcula que a lenta expansão 

do mercado de biocombustíveis avançados deva se manter até 2020, quando 

começará a crescer até ser, em 2035, de 20% da oferta total de biocombustíveis no 

mundo. Apesar de as primeiras usinas de 2G estarem previstas para começar a operar 

em 2014 (NOVACANA, 2013b), no Brasil, a produção de etanol de 1G está 

consolidada, sendo que os produtos da cana representam a segunda maior 

participação na oferta interna de energéticos por PIB nacional (EPE, 2013). 

Comparando os estudos de MARGULIS et al. (2011), SMEETS et al. (2008) e 

GOLDEMBERG et al. (2004), um estudo de LIMA/COPPE/UFRJ (2009) identificou 

uma série de fatores críticos, que foram listados a seguir, na Tabela 3-2. A decisão de 

utilizá-los para a presente tese se baseia no fato de que, segundo a dissertação de 

SILVA (2010), estes fatores abrangem todos os entraves e problemas relativos à 

sustentabilidade do etanol brasileiro. Para facilitar a análise, agruparam-se os fatores 

em função do fenômeno ou tema que os caracteriza.  
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Tabela 3-2. Fatores críticos da produção de etanol em função dos temas 

Tema Fatores críticos 

Legalidade  Não cumprimento das leis 

Mudança do uso do solo 

Perda de biodiversidade 

Competição com alimentos (segurança alimentar) 

Concentração fundiária 

Emissões de GEE 

Práticas agrícolas 

Erosão do solo  

Quantidade dos recursos hídricos 

Qualidade dos recursos hídricos  

Uso de fertilizantes e defensivos 

Organismos geneticamente modificados 

Produtividade 

Qualidade do ar local 

Emissões de GEE 

Desenvolvimento social e 
econômico 

Condições de Trabalho  

Direitos trabalhistas 

Trabalho infantil  

Geração de empregos  

Distribuição de renda  

Renda 

Responsabilidade Social das Empresas  

Eficiência tecnológica  

Competitividade/implicações econômicas 

Quantidade dos Recursos Hídricos 

Qualidade dos Recursos Hídricos  

Balanço energético 

Emissões de GEE 

Fonte: elaboração própria a partir de SILVA (2010). 

Na seção 3.2.2, comentam-se os temas da Tabela 3-2 e os respectivos fatores 

críticos e justifica-se a introdução de cada um na nova governança global. 

3.2.2 -   A regulação ambiental relevante para a sustentabilidade do etanol no 

Brasil 

De modo geral, a legislação ambiental no Brasil é atualmente uma das mais 

avançadas do mundo. Dado o papel do Estado na governança do mercado de 

biocombustíveis, cabe entender a regulação da sustentabilidade do etanol para poder 

avaliar a efetividade de outros instrumentos complementares, como a certificação. 

O estabelecimento do controle federal sobre o uso e ocupação do território e de 

seus recursos naturais ocorreu após a década de 30, em uma atmosfera de disputa 

entre o governo central e as forças políticas e econômicas de diferentes unidades da 

Federação. Para NEDER (2002), a “regulação pública sobre recursos naturais no 

Brasil nasceu da coalizão de forças políticas industrialistas, classes médias e 

operariado urbano que deu origem à Revolução de 30 e do modelo de integração 
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(nacional e societária) daí decorrente”. Até a 1ª Conferência das Nações Unidas Sobre 

o Meio Ambiente, em 1972, o Estado reduzia sua atuação àqueles recursos 

ambientais naturais que pudessem ter algum valor econômico. MILARE (2013) afirma 

que, no Brasil, somente a partir da década de 80, a legislação começou a se 

preocupar com o meio ambiente de uma forma global e integrada. 

A Lei nº 6.938, de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente (PNMA), é o primeiro grande marco em termos de norma de proteção 

ambiental no Brasil. Nela, associam-se claramente a qualidade ambiental às 

condições ao desenvolvimento socioeconômico. Determinam-se como instrumentos de 

política pública, entre outros: o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; o 

zoneamento ambiental; a avaliação de impactos ambientais; o licenciamento e a 

revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; os incentivos à produção e 

instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, voltados para a 

melhoria da qualidade ambiental.  

A Constituição Federal de 1988 representa outro marco da legislação 

ambiental brasileira ao classificar o meio ambiente de “bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida”. Nos artigos 24 e 225, conjuntamente, vincula-o 

ainda ao desenvolvimento sustentável, impondo “à União, aos Estados e ao Distrito 

Federal legislar concorrentemente sobre (…) florestas, caça, pesca, fauna, 

conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio 

ambiente e controle da poluição”. 

A questão ambiental só ganhou maior visibilidade no mundo a partir do final 

dos anos 80, com a divulgação do Relatório Nosso Futuro Comum, e, no início dos 

anos 90, com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD), realizada no Rio de Janeiro em 1992. Esse evento 

motivou a celebração de pactos, tratados e agendas no sentido de conter os impactos 

ambientais em escala global, dentre os quais merecem destaque as alterações 

climáticas. A atuação do Brasil durante a negociação do Protocolo de Quioto (1996-

2001) orientou-se pela definição do interesse nacional segundo uma série de 

diretrizes, entre elas: “promover uma visão do desenvolvimento associada à 

sustentabilidade ambiental, em correspondência com o grande crescimento da 

consciência ambiental no país e sua tradução em políticas públicas nacionais e 

estaduais”; e “promover posição de liderança do Brasil no mundo” (VIOLA; 

FRANCHINI; RIBEIRO, 2013).  

Um instrumento de especial relevância é o ordenamento sustentável do 

território. O zoneamento do país em regiões homogêneas do ponto de vista 

socioeconômico e das características da estrutura agrária faz parte do Estatuto da 
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Terra (Lei nº 4.504/64). De modo a “disciplinar e fiscalizar o uso racional do solo, da 

água, da fauna e da flora”, criou-se posteriormente o Zoneamento Agroecológico – 

ZAE (Lei nº 8.171, de 1991), que deve ser tido em conta na aprovação do crédito rural. 

Como parte da PNMA, o zoneamento ambiental é regulamentado pelo Decreto nº 

4.297, de 2002, que o denomina de Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE. O 

ZEE representa um avanço enquanto à distribuição espacial das atividades 

econômicas do ponto de vista do desenvolvimento sustentável. Pela lei complementar 

nº 140/2011, que fixa normas para a cooperação entre estes entes no exercício da 

competência comum relativa ao meio ambiente (artigo 23 da Constituição 

Federal), constitui ação administrativa da União a elaboração do ZEE de âmbito 

nacional e regional, dos Estados elaborar o ZEE de âmbito estadual, e dos Municípios 

a elaboração do plano diretor, observando os ZEEs existentes nas demais esferas. O 

ZEE “tem por objetivo geral organizar, de forma vinculada, as decisões dos agentes 

públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou 

indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção do capital 

e dos serviços ambientais dos ecossistemas”. Desta forma, ele informa variadas ações 

de preservação e desenvolvimento de âmbito nacional e regional, tais como: os Planos 

de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas, existentes 

na Amazônia Legal e no Cerrado; as Políticas de Desenvolvimento Regional (PNDR) e 

de Defesa (PND); o Plano Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC); o Programa 

Territórios da Cidadania; os Planos de Desenvolvimento Regionais (Planos Marajó, 

BR-163 e Xingu); o Programa de Regularização Fundiária da Amazônia Legal (Terra 

Legal), a Lei de Gestão de Florestas Públicas (Lei Federal nº 11.284/2006), o 

Programa de Manejo Florestal Comunitário e Familiar (Decreto Federal nº 6.874/2009) 

e o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA). 

Subordinado hierarquicamente ao ZEE federal, ao ZEE estadual e ao Plano 

Diretor municipal, o ZAE da Cana-de-açúcar foi oficializado por meio da publicação 

do Decreto nº 6.961/2009, visando sua expansão e produção sustentável no território 

brasileiro. Os principais indicadores considerados na elaboração do zoneamento foram 

a vulnerabilidade das terras, o risco climático, o potencial de produção agrícola 

sustentável e a legislação ambiental vigente (MAPA, 2009). Ainda cria a necessidade 

de que novos empreendimentos do setor obtenham uma certidão do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) de que não haverá riscos à segurança 

alimentar do país (REPÓRTER BRASIL, 2009). 

O ZEE e o ZAE da cana são ferramentas excepcionais que permitem ao Brasil 

valorizar suas vantagens competitivas em conformidade com o desenvolvimento 

sustentável a partir da avaliação conjunta de dados socioeconômicos e ambientais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp140.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp140.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11284.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6874.htm
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Porém, apresentam quatro pontos de discussão.  

O primeiro seria seu caráter político. Como definido pelo próprio MAPA 

(comunicação pessoal em novembro de 2013), são instrumentos “técnicos e de 

negociação”. Se, por um lado, identifica as potencialidades e as limitações dos 

recursos naturais e da sociedade com base em um diagnóstico socioeconômico e 

ambiental, por outro, determinam o ordenamento das atividades em função dos futuros 

investimentos em um diálogo com os atores envolvidos. O que, na teoria, é o 

adequado (deliberação coletiva), no caso da ocupação do solo no Brasil, parece 

desequilibrado pelo forte poder do agronegócio. Assim, enquanto que os ZEE federal e 

regional delimitam o terreno por grandes atividades (agricultura, indústria, transporte, 

etc.), o ZEE estadual reflete os grandes interesses econômicos do estado, numa 

perspectiva de desenvolver a região. Determinados setores ou projetos também 

podem elaborar seus próprios ZEE, como o caso da rodovia BR 163 na Amazônia 

Central, ou do ZAE, da cana ou do dendê até agora, desde que em conformidade com 

os ZEE. O sucesso do mecanismo de deliberação pode ser observado na exclusão 

dos biomas Amazônia, Pantanal e a Bacia do Alto Paraguai do ZAE da Cana. Porém, 

pode-se constatar a influência do agronegócio no ZEE do MT, rejeitado por fazer 

prevalecer a agricultura em detrimento dos recursos hídricos, as áreas protegidas pelo 

governo, o potencial florestal e as terras indígenas (FOLHA DO ESTADO, 2012). De 

fato, o poder público deve levar em conta as opiniões e críticas da sociedade ao 

selecionar as alternativas oferecidas pelo ZEE para a instauração de políticas, planos 

e programas que irão configurar o ordenamento territorial (BENATTI, 2003). Porém, 

devem existir mecanismos para que não possam prevalecer os interesses de um setor 

em detrimento de outro. Com a metodologia atual, corre-se o risco de legitimar o 

caráter relativamente arbitrário da divisão (ATTANASIO JR.; ATTANASIO, 2006).  

Em segundo lugar, a dubiedade sobre a obrigatoriedade da aplicação do ZEE 

permite que o desenvolvimento de certas atividades fuja a uma trajetória estratégica 

sustentável. A Lei da PNMA destaca, entre seus instrumentos, o zoneamento 

ambiental e determina seu regulamento por meio do Decreto nº 4.297/2002. Embora 

seja um documento de regulamentação, este decreto estabelece que o ZEE deve “ser 

obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e 

privadas”. Assim, “para o planejamento e a implementação de políticas públicas, bem 

como para o licenciamento, a concessão de crédito oficial ou benefícios tributários, ou 

para a assistência técnica de qualquer natureza, as instituições (...) observarão (...) [o] 

ZEE, quando existir”. Conforme o prazo dado pela Lei Federal nº 12.651/2012, até 

2017, todos os estados deverão ter seus ZEEs aprovados. Não obstante, constata-se 

que os ZEEs existentes não estão sendo respeitados (comunicação pessoal em 
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novembro de 2013), mostrando, talvez, que a classificação como instrumento e não 

uma lei em si limite a ação do ZEE. Fora do zoneamento, o Estado criou um 

mecanismo para inibir o desenvolvimento de atividades contrárias ao bem-estar 

coletivo. Por meio do Decreto nº 6.961/2009, determina que o Conselho Monetário 

Nacional estabeleça as regras que permitem conceder crédito rural e agroindustrial à 

produção e industrialização de cana-de-açúcar, açúcar e biocombustíveis nas áreas 

incluídas no zoneamento. Contudo, práticas relativas à cana estão sendo financiadas 

fora do zoneamento (comunicação pessoal em novembro de 2013). 

Em terceiro lugar, falta uma integração das diferentes políticas públicas, em 

nível nacional, de modo a evitar a sobreposição de diversas ações governamentais 

sobre um mesmo território. Da mesma forma, o potencial regulador do zoneamento do 

território se dilui por não estar vinculado a outras medidas públicas que ajam no 

restante da cadeia produtiva (relativas à exploração industrial dos recursos, por 

exemplo). Pela Resolução CONAMA nº 01/1986, é obrigatória a elaboração de 

Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA) para obtenção de licença para atividades que possam alterar 

significativamente o meio ambiente. A Resolução CONAMA no 237/1997 estabeleceu 

novos critérios para o licenciamento ambiental, incluindo a atividade de produção e 

refino de açúcar como sujeita a Licenciamento Prévio (LP) e também ao EIA/RIMA, 

como já era a destilação de álcool. O vínculo do ZEE com o EIA agilizaria e 

desburocratizaria o processo de licenciamento ambiental. A Resolução CONAMA 

01/86 determina que o EIA deve obedecer às diretrizes de contemplar todas as 

alternativas de localização do projeto (art. 5.º, I) e considerar os planos e programas 

governamentais, propostos e em implantação na área de influência do projeto (art. 5.º, 

IV). Por sua parte, o ZEE possibilita a identificação de todas as alternativas de 

localização de um projeto e permite maior precisão ao processo de obtenção de 

licenças para a implantação de empreendimentos que possam afetar negativamente a 

qualidade do ambiente, desde a fase de projeto, até a sua efetiva desativação 

(OLIVEIRA, 2004). Portanto, no caso de ficar caracterizada a incompatibilidade do 

plano, programa, projeto ou da atividade com a diretriz do zoneamento ecológico-

econômico, não seria possível a concessão ou renovação da licença ambiental 

(MILARE, 2013). Contudo, um primeiro exemplo está sendo dado pelo Estado de São 

Paulo, líder na produção de cana. Por meio da Resolução SMA-088, de 2008, estipula 

que o tipo de EIA a ser apresentado deve ser definido de acordo com a localização da 

usina no ZAE da Cana para o estado.  

Por último, parece não proteger totalmente o meio ambiente dos impactos da 

produção agrícola. Por um lado, as áreas aptas para a expansão estão relativamente 
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próximas aos ecossistemas do Pantanal, Amazônico ou da Bacia do Alto Paraguai, o 

que pode causar impactos pela lixiviação de agrotóxicos ou outras práticas agrícolas 

(NINÔ DE CARVALHO, 2013). Por outro lado, não considera as mudanças de uso 

indireto do solo provocadas no estímulo de determinadas atividades consideradas 

propícias para a região. Ao combinar o potencial ambiental e a vocação econômico-

política da região, a delimitação das terras acaba por induzir a concentração de 

determinadas atividades produtivas, provocando, por sua vez, possíveis mudanças do 

uso da terra, indesejáveis e contraditórias com o objetivo inicial. Este seria o caso 

relatado por RODRIGUES (2011) no Triângulo Mineiro, em relação à prevalência do 

setor sucroalcooleiro. 

O zoneamento ecológico-econômico pode, então, ser caracterizado como: a) 

um guia técnico de gestão territorial – definida como o fato de “administrar uma 

situação dentro dos marcos dos recursos presentemente disponíveis e tendo em vista 

as necessidades imediatas” (SOUZA, 2002) – em função dos setores econômicos e da 

capacidade do meio ambiente; b) um instrumento político de planejamento, pela 

negociação entre os interesses do setor privado e da sociedade civil; e c) uma 

potencial lei de ordenamento estratégico do território em função dos recursos naturais 

que contribua para o desenvolvimento sustentável do país. Portanto, a definição das 

zonas deve ser resultante de uma metodologia integradora, de atualização 

permanente, o que exige conhecimento científico e o uso e desenvolvimento de 

tecnologia apropriada, como técnicas informatizadas de coleta, tratamento e análise 

de informações (por exemplo, os Sistemas de Informações Geográficas).  

A Lei nº 12.651, de 2012, que estabelece o novo Código Florestal, trata de um 

assunto especialmente polêmico para a cultura da cana: o uso do fogo como prática 

agrícola. Segundo seu artigo 38, é “proibido o uso de fogo na vegetação, exceto (...) 

em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em práticas 

agropastoris ou florestais, mediante prévia aprovação do órgão estadual ambiental 

competente do SISNAMA”. Trata-se de uma brecha que deve ser monitorada, tendo 

em conta que o governo federal ainda não estabeleceu a Política Nacional de Manejo 

e Controle de Queimadas, Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, “que 

promova a articulação institucional com vistas na substituição do uso do fogo no meio 

rural, no controle de queimadas, na prevenção e no combate aos incêndios florestais” 

(art. 40). Contudo, a lei em questão deixa claro o objetivo de desenvolvimento 

sustentável, especialmente, seu compromisso com as mudanças climáticas e no uso 

da terra e a importância da função estratégica da atividade agropecuária na 

sustentabilidade, no crescimento econômico e na presença do País nos mercados 

nacional e internacional de alimentos e bioenergia. Como mecanismos de atuação, 
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cita o fomento à pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação para o uso 

sustentável do solo e da água e a criação e mobilização de incentivos econômicos 

para promover o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis.  

Mesmo se as queimadas têm um grande impacto nas mudanças climáticas, os 

problemas respiratórios causados nas comunidades vizinhas foram o principal motivo 

para sancioná-las e debater acerca delas. Isso talvez explique que o fim das 

queimadas nas plantações de cana-de-açúcar ainda não seja expressamente 

determinado em âmbito federal, mas sim no estado de São Paulo, principal região 

produtora de cana. Com base em sua competência concorrente em matéria ambiental, 

estipulada pelo artigo 24 da Constituição Federal, o Estado de São Paulo tentou, na 

última década, adequar a prática da queima nos canaviais às particularidades 

encontradas em sua região e, ainda, estabelecer um equilíbrio entre a preservação 

ambiental e a atividade econômica (CASTRO, 2008). Após inúmeros debates e a 

constatação de que as queimadas efetivamente prejudicam a saúde das comunidades 

vizinhas, foi promulgada a Lei Estadual nº 11.241/2002, que “dispõe sobre a 

eliminação do uso do fogo como método despalhador e facilitador do corte da cana-

de-açúcar”, de forma gradativa até 2021, para as áreas mecanizáveis, ou 2031, para 

as não mecanizáveis. As metas foram aceleradas graças ao Protocolo Agroambiental 

(SP, 2008), assinado voluntariamente pelo setor privado correspondente a 90% da 

produção estadual.  

No âmbito da propriedade rural, várias medidas devem ser tomadas para sua 

regularização ambiental. As áreas de Reserva Legal (RL) – espaço reservado para a 

biodiversidade – são fundamentais para amenizar a erosão, os ventos, a temperatura, 

o excesso de exposição do solo ao sol e também como reservatório da biodiversidade 

da propriedade. O percentual da área da propriedade correspondente à RL varia em 

função do bioma. As Áreas de Preservação Permanente (APP) são áreas protegidas, 

cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo 

gênico de fauna e flora, proteger o solo, dar equilíbrio ecológico às áreas de cultivo e 

assegurar o bem-estar das populações humanas. A licença ambiental é exigida às 

atividades que utilizem recursos ambientais que possam ser caracterizadas como 

poluidoras ou degradadoras do meio ambiente. Todas as pessoas físicas ou jurídicas 

que exerçam atividades agropecuárias devem também obter, no IBAMA, o Cadastro 

Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 

Ambientais (BUNGE, 2006). 
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3.2.3 -  Proposta de governança global para a sustentabilidade do etanol 

A proposta de governança global da sustentabilidade consta, nesta seção, 

adaptada à cadeia de valor do etanol brasileiro.  

Retomando a ideia já apresentada no capítulo 1, utiliza-se o termo governança 

no sentido da totalidade de instrumentos e mecanismos disponíveis para guiar 

coletivamente sistemas sociais (LAFFERTY, 2004). De acordo com esta interpretação, 

o Estado e grupos de atores da sociedade estão envolvidos na atividade de governar, 

tornando-se um processo coletivo e integrado entre uma ampla gama de atores 

(CHUENPAGDEE; JENTOFT, 2009). As interações entre atores civis, públicos e 

privados representam a governança interativa e se iniciam para resolver problemas da 

sociedade e criar novas oportunidades sociais, incluídas a formulação e a aplicação de 

princípios que guiam ditas interações (KOOIMAN, 2005). Consequentemente, a 

governabilidade do sistema a ser governado, do ponto de vista do sistema 

governativo, é resultado do equilíbrio encontrado entre as necessidades do primeiro e 

a capacidade do segundo, tendo as interações a função de intermediário (KOOIMAN 

et al., 2008). Conhecendo as necessidades do sistema a ser governado, deduz-se que 

a governabilidade será o reflexo da capacidade do sistema governativo e das 

interações entre ambos os sistemas. Logo, a teoria da governança interativa e o 

conceito de governabilidade proporcionam um marco teórico que permite determinar o 

grupo de atores que irá guiar melhor o sistema rumo à sustentabilidade.  

Na governança interativa, o conceito de sistema é uma ferramenta heurística, 

sem maiores conotações, que depende das perspectivas dos observadores 

(JENTOFT, 2007). Nesta seção, considera-se como sistema a ser governado cada 

tema, formado por vários fatores críticos (e não a cadeia de valor do etanol em si) e 

caracterizado pelas quatro seguintes qualidades: complexidade, diversidade, dinâmica 

e escala (KOOIMAN et al., 2008).  

A complexidade é um indicador da arquitetura das relações entre os 

componentes e o todo e entre o sistema e o ambiente externo. Quanto maior o 

sistema, menos governável ele é. A diversidade indica a natureza e o grau em que as 

entidades que compõem o sistema se diferenciam. Sistemas muito diversificados 

serão pouco governáveis devido à grande quantidade necessária de dados. A 

dinâmica reflete a evolução do sistema em função de forças naturais, técnicas ou 

sociais. Quanto mais dinâmico, mais difícil de ser governado. A escala representa a 

dimensão espacial do sistema (tamanho, gama e fronteiras dos componentes do 

sistema). Sistemas de larga escala são normalmente menos governáveis do que 

outros menores com propriedades similares (DI LUCIA, 2013). 
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A determinação das qualidades do sistema irá definir a governabilidade e, 

portanto, a capacidade que os sistemas governativos devem apresentar para que as 

necessidades em matéria de sustentabilidade sejam supridas. As limitações 

identificadas no capítulo 2 vão diferenciar as responsabilidades de cada sistema 

governativo. No entanto, a resposta a fatores externos e internos pressupõe que a 

capacidade de governar por parte de qualquer entidade ou sistema social possa variar 

continuamente (KOOIMAN et al., 2008).  

Busca-se, portanto, ajustar a proposta de governança da sustentabilidade do 

etanol às necessidades presentes e futuras da cadeia no Brasil tendo em conta a 

capacidade de governar de cada nível e as interações. A Tabela 3-3 retoma os fatores 

críticos da cadeia produtiva por tema e lhes designa, antecipadamente, um nível da 

governança. 

Tabela 3-3. Proposta de sistemas governativos para cada tema da cadeia do etanol de 

cana brasileiro. 

Tema Fatores críticos 
Nível da 

governança 

Legalidade  Não cumprimento das leis Estado 

Mudança do uso 
do solo 

Perda de biodiversidade; concentração fundiária; 
competição com alimentos (segurança alimentar) 
nacional; emissões de GEE (metas nacionais) 

Estado  

Competição com alimentos (segurança alimentar) 
global; emissões globais de GEE 

Estado / 
Certificação privada 

Práticas agrícolas 

Erosão do solo; uso de fertilizantes e defensivos; 
quantidade e qualidade dos recursos hídricos; 
qualidade do ar local; produtividade; organismos 
geneticamente modificados; emissões de GEE 

Estado / 
Certificação privada 

Desenvolvimento 
social e 
econômico 

Condições de Trabalho; direitos trabalhistas; trabalho 
infantil; geração de empregos; distribuição de renda; 
renda 

Estado  

Responsabilidade Social das Empresas  
Estado / 
Certificação privada 

Eficiência 
tecnológica  

Competitividade/implicações econômicas; práticas 
agrícolas; balanço energético; emissões de GEE 
(metas nacionais) 

Estado 

Balanço energético; emissões globais de GEE 
Estado / 
Certificação privada 

Fonte: elaboração própria. 

3.2.3.1 -  Legalidade  

Duas etapas são essenciais para o quesito “legalidade”: a elaboração das leis e 

a fiscalização do cumprimento dessas leis.  

A legislação nacional deveria ser a base do desenvolvimento sustentável dos 

biocombustíveis em um país, refletindo as prioridades e as especificidades nacionais 
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(HARRISON et al., 2010). Conforme o conceito de desenvolvimento sustentável, as 

leis que irão reger a produção de biocombustíveis devem abranger aspectos sociais, 

ambientais e econômicos. Do ponto de vista ambiental, a legislação brasileira pode ser 

considerada avançada e vasta (ALONSO; MACIEL, 2013). No que se refere à 

proteção e a promoção dos direitos humanos, a Constituição Brasileira de 1988 possui 

um dos textos mais adiantados (LISBOA, 2014). Na ordem econômica, o Brasil 

estabeleceu como princípios a livre concorrência, a redução das desigualdades 

regionais e sociais e o livre exercício de qualquer atividade econômica, tendo o Estado 

apenas uma função indicativa para o setor privado (art. 170 e 174 da Constituição de 

1988).  

A grande diversidade das leis indica, desde já, a grande amplitude dos atores 

envolvidos na regulação do mercado de biocombustíveis. Além da divisão da 

legislação em ambiental ou trabalhista, também cabe considerar as regras 

estabelecidas para cada setor (agrícola ou industrial) e/ou atividade produtiva 

específicamente. No caso que nos interessa, o tipo de biocombustível determina se 

existe uma fase agrícola (1G), além da industrial. A Lei nº 12.490/2011 atribui à ANP a 

regulação da atividade de produção de etanol e descarta a produção agrícola, a 

fabricação de produtos agropecuários e alimentícios e a geração de energia elétrica. O 

Decreto nº 6.961 designa o MAPA para as revisões do ZAE da cana e o Conselho 

Monetário Nacional para estabelecer as regras de apoio financeiro à produção e 

industrialização da cana-de-açúcar. Conforme o Decreto 3.966/01, compete ao MAPA 

fixar o percentual de adição do álcool etílico anidro combustível à gasolina. Esta 

divisão de funções implicaria um diálogo entre os responsáveis das fases agrícola, 

industrial e de política energética, dado que interfere no tamanho do mercado 

doméstico obrigatório de etanol e na disponibilidade de área para cana. Embora não 

seja a realidade, a complexidade do sistema valoriza a compatibilização do ZEE e do 

ZAE da cana, entre eles e com uma matriz energética sustentável, fazendo 

corresponder a demanda energética com a aptidão edafoclimática e socioambiental e 

as oportunidades econômicas.  

Tendo cumprido a responsabilidade de vasta legislação, o grande desafio para 

o país acaba sendo a fiscalização da efetivação da legislação. Conforme o art. 19 da 

Política Agrícola brasileira, de 1991, a “fiscalização e o uso racional dos recursos 

naturais do meio ambiente é também de responsabilidade dos proprietários de direito, 

dos beneficiários da reforma agrária e dos ocupantes temporários dos imóveis rurais”. 

A parceria entre o Estado e a sociedade reclamada pela legislação, no entanto, não é 

perceptível na realidade. Um exemplo em relação à cana é a falta de respeito em 

relação à proibição de ocupar as APP (Resoluções n.° 302 e 303 do CONAMA). Um 
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estudo do INPE verificou que 10,6 mil ha de APP em curso d´água no estado de São 

Paulo está ocupado com a expansão da cana-de-açúcar ocorrida entre as safras 

2004/2005 e 2009/2010 (LUZ; AGUIAR; RUDORFF, 2013). No caso da Amazônia, o 

próprio governo expõe que a redução do desmatamento ilegal depende da 

combinação da legislação ambiental com uma fiscalização efetiva, a diminuição da 

corrupção, a aplicação de formas sustentáveis de exploração econômica da região, a 

urbanização planejada, o engajamento das populações tradicionais ao combate do 

desmatamento, entre outras medidas (PORTAL BRASIL, 2013). Apesar da legislação 

vigente, o setor produtivo brasileiro continua descumprindo também os direitos 

humanos e o acesso a um trabalho decente, conforme a definição da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT)10. Segundo a Divisão de Fiscalização para 

Erradicação do Trabalho Escravo (Detrae), do Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE), 44.415 trabalhadores foram resgatados das condições análogas à escravidão 

entre 1995 e 2012 (MTE, 2013b). Neste cenário, a cana é a atividade que mais explora 

no Brasil, em termos absolutos (SALGADO, 2012). A dinâmica do tema “legalidade” 

mostra que a parceria público-privada, apesar de necessária, não está sendo uma 

solução para o cumprimento das leis.  

As características do tema “legalidade” indicam a necessidade de uma 

abordagem holística e integrada da legislação e de um fortalecimento da coordenação 

e fiscalização por parte do Estado. Reforça-se, então, a responsabilidade do Estado 

na governança da legalidade do mercado, como foi defendido no capítulo 2. Num 

contexto globalizado, a elaboração das leis deve seguir os tratados internacionais 

relevantes à produção de biocombustíveis das quais o país em questão é signatário. 

As certificações privadas podem vir a ser utilizadas como ferramenta de apoio ao 

monitoramento e avaliação da sustentabilidade dos biocombustíveis. Contuto, não 

poderão suprir a atuação governamental na exigência de respeito a sua autoridade.  

3.2.3.2 -  Mudança do uso do solo 

A conversão de terras é um efeito direto ou indireto da conjuntura econômica 

sobre a distribuição das atividades agrícolas. A mudança direta do uso do solo (direct 

                                                

10
 O Trabalho Decente é o ponto de convergência dos quatro objetivos estratégicos da OIT: o 

respeito aos direitos no trabalho (em especial aqueles definidos como fundamentais pela 
Declaração Relativa aos Direitos e Princípios Fundamentais no Trabalho e seu seguimento 
adotada em 1998: (i) liberdade sindical e reconhecimento efetivo do direito de negociação 
coletiva; (ii) eliminação de todas as formas de trabalho forçado; (iii) abolição efetiva do trabalho 
infantil; (iv) eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de emprego e 
ocupação), a promoção do emprego produtivo e de qualidade, a extensão da proteção social e 
o fortalecimento do diálogo social (OIT, 2014).  
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Deslocamento de culturas existentes 

Pastagens 

Floresta  Terra cultivável 

Culturas 
energéticas 

Savana 
Terra agrícola 
subutilizada 

Trajetória 3 

Trajetória 2 

Trajetória 1 

Trajetória 4 

land use change – DLUC) pode ser medida mais facilmente que a indireta (indirect 

land use change – ILUC) por ser passível de observação. Os efeitos do ILUC podem 

não ser perceptíveis por manifestarem-se longe do fenômeno que os originou e, 

possivelmente, em um momento diferente. Ele ocorre quando a produção de matérias-

primas agrícolas para biocombustíveis provoca uma troca do uso do solo fora da área 

de plantação, devido à necessidade de compensar a antiga produção em outra área. A 

escala do tema mudança do uso do solo pode ser tão grande quanto a análise o 

desejar, haja vista que ela pode ocorrer inclusive em outros países.  

O uso de terras para atender a demanda por biocombustíveis de 1G de outros 

países aumenta a diversidade das entidades que querem participar da governança 

deste tema devido aos impactos que gera. Tanto o deslocamento direto quanto o 

indireto pode provocar a conversão de áreas de pastagem e cultivos alimentares ou 

desmatamento, favorecendo potenciais impactos negativos nas emissões de GEE, na 

biodiversidade (modificação, fragmentação e perda (MMA, 2011a)) e na segurança 

alimentar. A rede de atores envolvidos depende do tamanho do mercado estabelecido 

pelos mandatos de mistura obrigatória de biocombustíveis e dos subsídios dados pelo 

Estado para fomentar o mercado livre (ver capítulo 2). Ela pode incluir os governos, a 

sociedade civil defensora do meio ambiente ou dos direitos humanos e/ou o setor 

privado. Prova da complexidade internacional, o ILUC está sendo muito debatido, 

principalmente pela Comunidade Europeia, e ameaça comprometer o mercado global 

de biocombustíveis com base na falta de governabilidade do tema.  

A figura a seguir identifica a complexidade do tema, em nível nacional, por 

meio das mudanças do uso do solo que podem ocorrer com a produção de cultivos 

energéticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 3-2. Possíveis mudanças do uso do solo efetuadas para a produção de 

bioenergia. 
Fonte: MIYAKE et al. (2012). 
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Resumindo, a escala global das possíveis mudanças de uso do solo amplia a 

diversidade de atores do sistema, o que traz uma grande complexidade nas relações 

entre atores diferentes. Por sua vez, as interações que ocorreram desde a criação do 

mercado global fizeram evoluir o sistema no Brasil, de modo a responder as ameaças 

de paralisar a comercialização. Assim, em 2009, o governo publicou o zoneamento 

agroecológico da cana (ver início anexo). Contudo, o sistema continua sendo dinâmico 

dado que o uso e a ocupação do solo são o reflexo de atividades econômicas (como a 

industrial e a agrícola entre outras), determinadas por condicionantes sociais, 

econômicos e ambientais, assim como por políticas públicas.  

Conforme o Código Civil (art. 1.228), “o proprietário tem a faculdade de usar, 

gozar e dispor da coisa”, “em consonância com as suas finalidades econômicas e 

sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei 

especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio 

histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas”. Em outras 

palavras, o proprietário rural pode exercer sua atividade agrícola, desde que respeite a 

regulação relativa ao meio ambiente. Enquanto à sustentabilidade econômica e social 

da atividade agrícola, a Política Agrícola objetiva “eliminar as distorções que afetam o 

desempenho” e “sistematizar a atuação do Estado para que os diversos segmentos 

intervenientes da agricultura possam planejar suas ações e investimentos numa 

perspectiva de médio e longo prazos, reduzindo as incertezas do setor”. Ainda, tendo 

em conta seu caráter “de agente normativo e regulador da atividade econômica”, o 

Estado tem a funçãode orientar o uso e a ocupação do solo por meio de “diretrizes e 

bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado” (art. 174 da 

Constituição de 1988). Considerando estas premissas, a mudança do uso do solo é 

uma decisão do produtor rural orientada pelas políticas públicas. 

Como nos lembra o MMA (2011a), o desenvolvimento sustentável da 

agricultura ainda é um conceito recente no Brasil. Portanto, pode-se afirmar que a 

ocupação de terras não implica uma expansão respeituosa com o meio ambiente e a 

sociedade. Embora a tecnologia agrícola tenha melhorado significativamente, 

permitindo o aumento da produção sem necessariamente aumentar a área ocupada 

pela produção, a mudança do uso do solo – ou seja, a expansão da fronteira agrícola 

– em pastagens e lavouras continua sendo um potencial limitante da sustentabilidade 

dos biocombustíveis.  

De acordo com alguns autores (HARRISON et al., 2010; WEBB; COATES, 

2012), o zoneamento estratégico do uso do solo está sendo considerado uma solução 

para a escassez de terra por salvaguar ecossistemas naturais ou, ainda, um 

mecanismo para não prejudicar locais ambiental e socialmente sensíveis. De fato, 
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segundo a FAO (2013), a agricultura do século 21 trouxe como desafio a definição de 

um planejamento a partir de uma abordagem integrada e sistemática, o que se mostra 

de especial relevância no contexto atual globalizado. Sinônimo de zoneamento, o 

planejamento do uso da terra (ou dos recursos da terra) representa uma ferramenta 

útil para esse fim, haja vista que permite definir o melhor e mais sustentável uso (ou 

combinação de usos) dos recursos do solo (água e terra, especialmente) por meio de 

um processo de negociação sistemático e iterativo entre os stakeholders, que outorga 

o poder de decisão à população sobre como alocar esses recursos (FAO, 2013). O 

planejamento e as políticas de uso da terra implicam o balanço de múltiplos objetivos e 

interesses, dentro de um contexto nacional e internacional. Assim, devem incluir 

aspectos agrícolas, ambientais e sociais e considerar os efeitos indiretos vindos de 

outras áreas ou, também, países (NUFFIELD COUNCIL ON BIOETHICS, 2011).  

Estas observações reforçam a importância do zoneamento ecológico 

econômico (ZEE), no Brasil, como meio para enfrentar as controvérsias da mudança 

do uso do solo. À escala nacional, o governo conseguiu definir com o ZEE uma 

ferramenta construída por meio de um processo deliberativo continuo entre os 

diferentes atores envolvidos, reduzindo assim a diversidade e a complexidade do 

tema, que é muito dinâmico. Apesar de não existir para a totalidade de seu território 

(no máximo 63% segundo o MMA (2011a)), o ZEE permite organizar as atividades 

combinando diferentes critérios de sustentabilidade, concedendo a possibilidade de 

uma análise holística. Especificamente, o zoneamento da cana – o ZAE da cana – tem 

a função de otimizar a expansão do cultivo da cana-de-açúcar para fins industriais. 

LYDGATE (2012) afirma que a segurança alimentar e o ILUC, dois dos maiores 

problemas em relação à expansão dos biocombustíveis, são dificilmente abordados 

por meio da regulação. No entanto, no âmbito da proposta de governança, espera-se 

que os zoneamentos exerçam a função designada ao Estado de “fiscaliza[r], 

incentiva[r] e planeja[r]” (art. 174 da Constituição de 1988) a expansão sustentável do 

setor sucroenergético.  

O estímulo para o desenvolvimento sustentável do país deve vir dos incentivos 

dados pelo Estado, segundo o planejamento definido com base nos princípios 

internacionais (por exemplo, em relação à biodiversidade). A fiscalização deve buscar 

a confirmação de que a conversão de terras não está prejudicando o desenvolvimento 

sustentável do país. O zoneamento – ou planejamento – apresenta uma abordagem 

nacional e holística. Sendo assim, a ampla abrangência do tema não permite avaliar a 

produção de biocombustíveis apenas ao nível da própria unidade, apelando, então, 

para outros instrumentos. 

Apesar de ser responsabilidade do Estado exigir avaliações de impactos para 
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aprovar um projeto, entre os instrumentos passíveis de serem utilizados pelo mercado, 

podem-se mencionar as certificações privadas. Neste caso, elas funcionariam como 

um complemento nos moldes do que já vem sendo realizado ao exigir e comprovar 

que a legislação nacional seja cumprida. Outra função das certificações é a de tratar o 

que foge à jurisdição nacional, ou seja, as possíveis interações com o mercado global 

(estímulo para uma maior redução das emissões de GEE).  

Em suma, o tema das mudanças do uso do solo, diretas e indiretas, apresenta 

baixa governabilidade quando tratado no âmbito da unidade produtora. A capacidade 

do Estado de governar a partir de uma visão holística lhe concede, então, a máxima 

responsabilidade na limitação dos impactos dos biocombustíveis na conversão da 

terra devido à conjuntura econômica. Sendo assim, propõe-se que o tema “mudança 

do uso do solo” seja tratado pela jurisdição nacional por meio do zoneamento 

ecológico econômico e sua regulação. Como membro de várias convenções, tratados 

e acordos internacionais, o Brasil deve obedecer aos princípios definidos pela 

comunidade internacional. O zoneamento deverá, portanto, apoiar-se em seus critérios 

e adapta-los às variáveis nacionais. Em última instância, as certificações privadas 

poderão refletir o estabelecido pelo zoneamento, no que tange aos impactos no país 

exportador; no entanto, terão como principal função verificar que a conversão direta de 

terras não prejudique a mitigação das mudanças climáticas.  

3.2.3.3 -  Práticas agrícolas 

Representando o debate mais acirrado para a 1G (GASPARATOS; 

STROMBERG; TAKEUCHI, 2013), a produção de biocombustíveis interage com a de 

alimentos na utilização dos recursos (entre eles, a terra, como principal). De acordo 

com HATANAKA et al.(2012), o setor agrícola dedicado à alimentação está sujeito, 

hoje em dia, a uma variedade de mecanismos de governança, em que a regulação é 

consequência de um esforço conjunto entre atores da cadeia de suprimento, órgãos 

governamentais, movimentos sociais, e instituições privadas de regulação (ex., de 

acreditação e certificação). Considerando que as culturas alimentares representam a 

maior parcela (99,85%) das matérias-primas para os biocombustíveis atuais, este 

modelo de governança pode ser encontrado também na fase agrícola da produção de 

biocombustíveis. A própria governança das práticas agrícolas confere diversidade de 

atores e complexidade de interesses, ambas intensificadas pela interação com a 

cadeia de produção de alimentos e a diferença de funções.  

Em nível nacional, as interações entre os atores se caracterizam pela 

intervenção estatal por meio de zoneamentos e dos subsídios vinculados aos 
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zoneamentos ou planos do governo. Como exemplo da capacidade do Estado de guiar 

a aplicação da regulação, encontram-se os incentivos econômicos vinculados ao 

zoneamento agrícola de risco climático, elaborado pelo MAPA, incluindo somente as 

áreas indicadas pelo ZEE para fins agrícolas (MMA, 2013), ou vinculados ao ZAE da 

cana, especificamente. Contudo, a escolha das práticas agrícolas depende da tomada 

de decisões ao nível do produtor rural em função das oportunidades e dos incentivos. 

Este foco reduz a escala do tema à unidade de produção e as intervenções – definidas 

como as interações mais formais e hierárquicas, de sentido único, entre o governante 

e o governado (DI LUCIA, 2013) – dão passo às interferências – caracterizadas pela 

participação do governado no processo de governança (DI LUCIA, 2013).  

As interferências do setor privado fazem parte da deliberação incluída no 

conceito de governança. No setor sucroenergético, elas podem ser observadas na 

elaboração e efetivação da Lei Estadual nº 11.241/2002, sobre a eliminação da 

queima da palha dos canaviais no estado de São Paulo, descrita no início do capítulo. 

Influenciado pelas discussões globais sobre as mudanças climáticas, o estado de São 

Paulo lançou, em 2007, o Projeto Ambiental Estratégico Etanol Verde, como um 

esforço para garantir a sustentabilidade do setor sucroenergético. Um componente é o 

Protocolo Agroambiental, assinado também em 2007, após acertos políticos e 

técnicos, entre os representantes do Estado – as Secretarias de Estado da Agricultura 

e Abastecimento (SAA) e do Meio Ambiente (SMA) – e do setor – a União da Indústria 

da Cana-de–açúcar (UNICA) e, em 2008, a Organização de Plantadores de Cana da 

Região Centro-Sul do Brasil (ORPLANA). De caráter voluntário, ele pretende eliminar 

qualquer tipo de queimada (colheita, bagaço ou outro subproduto) e fomentar a 

proteção ambiental (mata ciliar, nascentes de água, plano técnico de conservação de 

solos e de recursos hídricos, descarte adequado de embalagens de agrotóxicos, 

redução da poluição atmosférica e por resíduos). A particularidade deste protocolo 

reside na antecipação do fim da queima em 7 anos (de 2021 para 2014) para os 

terrenos com declividade de até 12% (SP, 2008). Isso significa um explosivo fomento 

da mecanização dos canaviais até 2014, principalmente, na colheita, mas também no 

plantio, e maiores pesquisas para poder atender as áreas não mecanizáveis. De fato, 

a prática agrícola mais debatida, desde a criação do Protocolo, é a mecanização dos 

canaviais, cujo uso crescente pode trazer tanto benefícios, quanto prejuizos para a 

rentabilidade do negócio e a sustentabilidade da atividade. No Brasil, o custo de 

investimento em máquinas é de aproximadamente 65% dos custos de plantio e 

colheita (MENDONÇA; LEAL JUNIOR, 2010). Se ele é alto para os fazendeiros, ele 

acaba excluindo os pequenos produtores que não trabalham em cooperativas e, 

principalmente, os que têm um terreno irregular, pela falta de maquinário apropriado. 
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Assim, a escala de deliberação sobre as práticas agrícolas não só foca a unidade 

produtiva, como concentra o poder de negociação nos produtores mais bem 

sucedidos.  

A mudança do fato de governar para o conceito de governança permitiu o 

desenvolvimento de uma ampla gama de padrões privados que respondessem a 

vários propósitos, desde proteger os interesses de grandes empresas do agronegócio 

a questões ambientais e sociais defendidas por movimentos sociais (HATANAKA; 

KONEFAL; CONSTANCE, 2012). Infere-se que as certificações privadas têm o poder 

de exercer influência ao longo da cadeia de valor e que, daí, surge sua importante 

função de estimular a adoção de boas práticas agrícolas. Um exemplo do efeito da 

demanda de certificações de sustentabilidade para os biocombustíveis objetivando a 

exportação é o Programa de Certificação Valore da Bayer Cropscience (BAYER, 

2013), existente só no Brasil. Este programa foi criado com o intuito de facilitar o 

cumprimento das normas e exigências mundiais de sustentabilidade, especialmente 

da Diretiva europeia de biocombustíveis (2009/28/CE), por parte dos fornecedores de 

matérias-primas. Ele oferece acompanhamento, orientação e qualificação para que 

sejam atendidas a “legislação vigente, a preservação do meio ambiente, as boas 

práticas agrícolas, a segurança dos trabalhadores, a segurança alimentar e a 

qualidade do que é produzido” (BAYER, 2014). O apelo comercial da certificação 

privada dos biocombustíveis (neste caso, a Bonsucro) se reflete, assim, na ampliação 

do regime TSR (elaboração dos critérios, acreditação e certificação) incluindo 

empresas de consultoria para garantir a aprovação do modelo de produção. O objetivo 

é delegar, mais uma vez, o poder de decisão sobre a sustentabilidade da produção. 

Os impactos desta delegação são o aprimoramento da gestão administrativa da cadeia 

de valor, por parte do produtor, graças a um maior controle do processo, mas também, 

a imposição das práticas determinadas pelas certificações. A maior complexidade do 

regime (as três etapas do TSR mais a consultoria) dilui a governabilidade das práticas 

agrícolas por parte dos fornecedores de cana ao adicionar uma intermediação e 

distancia-los da deliberação sobre os critérios a serem aplicados. Isso reforça o poder 

das empresas produtoras de etanol que objetivam atender as exigências de 

sustentabilidade da UE. 

Do ponto de vista do fornecedor, a gestão da produção é chave para uma 

agricultura sustentável, dado que as interações entre as possíveis culturas, tipos de 

solo e usos da terra são complexos e dependentes da situação, resultando em 

diferentes respostas da qualidade do solo à mesma prática agrícola (BARNABE et al., 

2013). Os biocombustíveis são uma opção econômica e, portanto, a produção de 

matérias-primas agrícolas deve poder se adaptar a uma possível mudança de 
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estratégia sem que suas condições agronômicas sejam alteradas. Assim, a 

possibilidade de produzir biocombustíveis confere às práticas agrícolas um grande 

dinamismo – devido às incertezas dos mercados – que deve estar caracterizado por 

uma busca continua da sustentabilidade. Dentro da área determinada pelo 

zoneamento para as culturas agrícolas, o produtor rural tem a possibilidade de optar 

por diversas práticas, que interagem com a sustentabilidade em diferente graus.  

Apesar de estar especificamente direcionado à Mitigação e Adaptação às 

Mudanças Climáticas (PNMC, instituída pela Lei nº 12.187/09), o Brasil instaurou um 

plano setorial que fomenta “a organização e o planejamento das ações a serem 

realizadas para a adoção das tecnologias de produção sustentáveis” “para a 

Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura” (Plano 

ABC). Entre elas, prevê-se como medidas a serem adotadas até 2020: a recuperação 

de pastagens degradadas, a integração lavoura-pecuária-floresta e sistemas 

agroflorestais (SAFs), o sistema de plantio direto, a fixação biológica de nitrogênio, as 

florestas plantadas, o tratamento de dejetos animais e a adaptação às mudanças 

climáticas. 

A promoção da produção integrada na agricultura também está sendo 

incentivada por um sistema voluntário de certificação, gerido pelo MAPA, com os 

objetivos de promover o desenvolvimento sustentável e melhorar a competitividade do 

agronegócio brasileiro. Esse Sistema Agropecuário de Produção Integrada (SAPI) 

pode levar a uma redução da necessidade de novas terras para a agricultura por 

reduzir a poluição agrícola e os impactos sobre os polinizadores e aumentar a 

produtividade. Entretanto, a adesão ao programa ainda é incipiente e a cana ainda não 

foi considerada (MMA, 2011a). 

A intensificação, outra prática agrícola que também faz parte da integração 

lavoura-pecuária-floresta, pode reduzir a demanda total por terras, suprindo, em teoria, 

a conversão. Um exemplo, no Brasil, é a diminuição de área ocupada pelo gado. 

Segundo LAPOLA et al. (2010), o incremento, de forma sustentável, de 0,13 cabeças 

de gado por hectare, na média brasileira, permitiria evitar o ILUC causado pela 

produção de biocombustíveis, ao mesmo tempo que se atendem todas as demandas 

de alimentos e bioenergia. De acordo com estimativa da Universidade de São Paulo 

(MILANEZ; NYKO, 2012), a extrapolação dos resultados da concentração do gado no 

estado de São Paulo (1,5 cabeça/hectare) para todo o país disponibilizaria mais de 

quarenta milhões de hectares para outras culturas. No entanto, cabe analisar o 

impacto ambiental da intensificação das atividades pelo incremento dos insumos 

(especialmente água, fertilizantes e outros químicos). 

Entre as boas práticas de uma propriedade, encontra-se a possibilidade de 
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cultivar em áreas consideradas “degradadas” ou “marginais”, reduzindo a pressão 

sobre a ocupação de terras. Um dos benefícios seria o aproveitamento da 

infraestrutura existente, aumentando o rendimento da propriedade e diminuindo o 

passivo ambiental (BUNGE, 2006). No entanto, a sustentabilidade do uso desse tipo 

de terra permanece controverso e incerto. Do ponto de vista socioeconômico, a 

disponibilidade e o potencial dessas terras pode ser inferior ao estimado, e seu uso 

para a pecuária pode resultar mais rentável, em países em desenvolvimento. 

Ambientalmente, os impactos ainda precisam ser definidos, dado que podem requerer 

quantidades significativas de água e nutrientes para manter a produtividade ou ter 

adquirido valor para a biodiversidade com o passar do tempo (MIYAKE et al., 2012). 

Embora possa ser interessante para os produtores, as vantagens devem ser 

analisadas à luz do zoneamento (competição com outros usos potenciais) e dos 

compromissos internacionais adotados pelo país. Ademais, o Brasil poderia optar por 

querer cumprir uma das metas de Aichi de Biodiversidade para 2020 que trata da 

recuperação de “ecossistemas degradados”.  

Em definitivo, o fomento de práticas agrícolas diz respeito tanto ao contexto 

regulatório, cultural, ambiental e socioeconômico do local de produção, quanto aos 

incentivos dados para promover a aplicação das melhores opções. Sendo assim, 

dependem de um diálogo permanente entre o setor público e o privado, em que o 

Estado atua para proporcionar condições locais favoráveis (regulação social e 

ambiental, programas, etc.) e subsídios financeiros e de PD&I, a par que as empresas 

aportam demandas e efetivam os arranjos produtivos. A capacidade do Estado de 

governar as práticas agrícolas responde às necessidades de criar as bases e as 

orientações nacionais sobre as quais o setor privado possa se desenvolver. As 

certificações representam um instrumento que transmite o poder da UE para o 

produtor de etanol sobre o fornecedor de cana. Dada essa capacidade de governar a 

fase agrícola dos detentores de certificação, espera-se uma acentuação da 

sustentabilidade segundo critérios internacionais, ou seja, uma padronização mundial 

da sustentabilidade. 

3.2.3.4 -  Desenvolvimento socioeconômico 

A oportunidade de contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do meio 

rural representa o terceiro motivo declarado pelos países para o fomento dos 

biocombustíveis, se considerarmos como principais a autonomia energética de uma 

nação e os problemas ambientais decorrentes do uso de combustíveis fósseis. 

Embora seja uma visão mais aplicável a uma escala local (AMEZAGA; VON MALTITZ; 
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BOYES, 2010), o desenvolvimento socioeconômico decorrente da demanda de 

biocombustíveis alcança vários setores e regiões, ampliando a perspectiva para uma 

escala regional e/ou nacional. A diversidade dos atores passa de representar o mero 

mercado de biocombustíveis a ter em conta as interações da cadeia de valor com 

outros setores, como de alimentos, de máquinas, de serviços, de logística, de 

agroquímicos, etc. que servem de apoio à cadeia ou lhe dão origem (indústria da soja 

ou cana). O desenvolvimento social e econômico se caracteriza, então, por uma maior 

participação da população ativa e/ou pelo surgimento de novas oportunidades 

econômicas para um sistema já estabelecido ou em construção. Ambas as situações 

decorrem do fomento do mercado de biocombustíveis. 

Os biocombustíveis foram novos produtos da indústria alimentícia, frutos de 

uma conjuntura econômica nacional de excesso de matérias-primas (caso do Brasil e 

dos EUA). O mercado de biocombustíveis se inseriu, assim, em um sistema 

econômico já existente, com redes de atores e regras próprias, com o qual interage, 

modificando-o à medida que vai evoluindo (ver capítulo 1). Hoje, os biocombustíveis 

podem ser pontes tecnológicas para outros novos produtos também oriundos da 

biomassa (biorrefinarias, bioquímicos, etc.) e ainda avançar em outras três vertentes: o 

uso da cana-de-açúcar como matéria-prima para produtos de maior valor agregado; a 

valorização dos subprodutos da cana, especialmente a palha e o bagaço; e o 

desenvolvimento de novas aplicações para o etanol, como insumo para indústrias e 

processos (GORGULHO, 2013; NYKO et al., 2010). Neste cenário complexo, com 

diferentes atores possíveis, a incorporação de mão de obra vai depender do tamanho 

do mercado dos biocombustíveis e da tecnologia utilizada em cada etapa da cadeia de 

valor. Numa perspectiva nacional, o fomento sustentável dos biocombustíveis deve vir 

do apoio governamental ao estabelecer as instituições (regras e subsídios) que irão 

reger o mercado e marcar um rumo tecnológico. O mercado global pode criar 

oportunidades de expansão da produção nacional; porém, esta deve ser governada 

seguindo a dinâmica e as limitações nacionais. 

Como foi dito no capítulo 1, os biocombustíveis podem ser considerados um 

sistema sociotécnico por prover a sociedade de um serviço específico a partir da 

interação de atores, instituições, conhecimento e arcabouço físico (MARKARD; 

RAVEN; TRUFFER, 2012). A função social dos biocombustíveis e as interações que o 

fazem possível são o objeto da complexidade do tema ao criar conflitos de interesses 

entre grupos com diferentes objetivos. RIBEIRO (2013) defende, então, que a 

sustentabilidade social de um sistema sociotécnico como o etanol deve ser garantida 

(a) não prejudicando o que já foi considerado como socialmente desejável, e (b) 

melhorando as condições sociais vistas como não desejáveis, em qualquer etapa, 
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desde o planejamento até a implementação do sistema. Nesse sentido, pode-se 

afirmar que o Estado apresenta, por meio da regulação e do apoio financeiro, a 

capacidade de aplacar os conflitos de interesses priorizando os resultados sociais 

positivos. No entanto, a realidade mostra que o Estado apresenta baixa capacidade 

para governar o tema. No passado, o aspecto social não existia, sendo estável por 

depender apenas das decisões dos usineiros. Em contrapartida, hoje, ele está sendo 

dinamizado a partir de uma parceria entre a sociedade e o Estado.  

O setor sucroenergético está presente no Brasil há mais de 500 anos e suas 

condições trabalhistas só começaram a mudar nos últimos 18 anos (SALGADO, 

2012). Com a entrada de um governo mais socialista em 2003, iniciativas nacionais 

permitiram concentrar esforços na fiscalização das condições de trabalho nos 

canaviais. Atendendo às determinações do Plano Nacional de Direitos Humano, foi 

lançado, em 2003, o Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. Em 

2004, a Portaria nº 540 criou o “Cadastro de Empregadores que tenham mantido 

trabalhadores em condições análogas à de escravo”. Apoiado em seu texto, surgiu, 

em 2005, o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, que busca, entre 

outros, valorizar o comprometimento das empresas com a responsabilidade social e o 

desenvolvimento sustentável. Esta articulação de iniciativas tem como resultado a 

exposição das empresas malfeitoras em uma publicação chamada de “lista suja” e a 

possível recusa do apoio financeiro por parte de bancos privados. No entanto, 

MCGRATH (2013) sinaliza que as inspeções realizadas aos canaviais estão sendo 

mais efetivas por mudar as relações dos trabalhadores com as empresas e o Estado, 

outorgando-lhes o poder de denúncia perante o Ministério do Trabalho.  

Embora insuficientes, estas iniciativas fazem jus aos compromissos nacionais 

assumidos perante a OIT. O Brasil é membro da OIT, agência das Nações Unidas, 

desde a década de 1950. Devido à ratificação das normas internacionais de trabalho, 

este status representa uma vantagem para a comercialização de produtos 

sustentáveis no mercado externo, como os biocombustíveis. Contudo, a abertura de 

portas do mercado global não será suficiente, caso não se verifique a continuidade das 

melhorias nas condições de trabalho da cadeia. 

A introdução da mecanização na regulação permitiu iniciar a mudança do perfil 

social do setor sucroenergético. Apesar da migração de muitos antigos trabalhadores 

para as cidades e as consequências para a sociedade e o governo, as condições de 

trabalho apresentaram melhorias, incluindo: eliminação das condições de trabalho 

semelhante à escravidão; aumento do nível de formalidade no emprego (carteira 

assinada e benefícios); diminuição do trabalho infantil; aumento do nível de 

escolaridade da mão de obra empregada; aumento e diversificação dos benefícios 
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recebidos pelos trabalhadores; e diminuição do uso de trabalhadores temporários 

(BNDES et al., 2008; GALBIERI; SIMÕES, 2013). A mecanização – um exemplo de 

inovação tecnológica – demonstra a importância do investimento em conhecimento, 

em relação tanto à PD&I nas máquinas (para adequar sua aplicação às necessidades 

regionais e fomentar o mercado nacional) quanto aos trabalhadores que irão 

manusea-las. De fato, se, por um lado, ela está dispensando um grande contingente 

de trabalhadores (43% entre 2006 e 2020 (BNDES; CGEE, 2008)), por outro, está 

permitindo a capacitação da mão de obra contratada dada a demanda de um trabalho 

mais qualificado (tratoristas, motoristas e operadores de máquinas agrícolas).  

Tendo em conta que os impactos sociais negativos acumulados pela indústria 

do etanol podem prejudicar sua legitimidade sociopolítica (HALL et al., 2011), o setor 

privado se engajou na luta por melhorar a imagem de seu produto. Uma das iniciativas 

busca compensar os efeitos da mecanização nos trabalhadores dispensados por meio 

de programas de reinserção social. Entre eles, cabe citar o projeto RenovAção, que 

prevê o treinamento especializado de trabalhadores em seis das maiores regiões 

produtoras de cana-de-açúcar do estado de São Paulo. O projeto é uma parceria entre 

a UNICA, a Feraesp (Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de 

São Paulo), a Fundação Solidaridad e as empresas da cadeia produtiva 

(Syngenta, Case IH, Iveco e FMC), com o apoio do BID (Banco Interamericano de 

Desenvolvimento). Esta atitude em prol da “responsabilidade social” da empresa pode 

servir para vincular o acesso ao mercado com uma maior sustentabilidade social. No 

entanto, esta e outras medidas mitigadoras devem vir acompanhadas da estrita 

fiscalização da observância da legislação trabalhista, fator essencial para coibir as 

distorções ainda existentes (BNDES et al., 2008). 

De acordo com MCGRATH (2013), o Estado participa do combate às 

condições de escravidão na cana, porém, também da reprodução desse modelo 

trabalhista ao fazer parte da rede de funcionamento do mercado de biocombustíveis. 

Ainda assim, a FAO defende, em ELBEHRI et al. (2013), que a regulação seria a 

melhor opção para fomentar a sustentabilidade social dos biocombustíveis. As 

limitações das certificações comentadas no capítulo 2 confirmam tal afirmação. A 

literatura cita a necessidade de consolidar a aplicação das leis trabalhistas e sociais e 

de reforçar a justiça social no setor do etanol, de modo a reduzir a violação trabalhista, 

a pobreza, os conflitos e a desigualdade social, em nível local, regional e nacional 

(SCHAFFEL et al., 2012; SMEETS et al., 2008). Com base neste cenário, RIBEIRO 

(2013) defende que falta um marco legal robusto para o desenvolvimento social do 

biocombustível e mecanismos ativos de aplicação das leis.  

Do ponto de vista econômico, a crise financeira mundial de 2008 e a posterior 
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crise do setor sucroenergético no Brasil evidenciaram a necessidade da intervenção 

do Estado (WILKINSON; HERRERA, 2010). Entre 2008 e 2013, 41 usinas tiveram que 

encerrar as atividades. Especialistas alertam que o processo de fechamento pode 

continuar para o resto do setor (EXAME, 2013). A tentativa política de controlar a 

inflação congelando, desde 2006, o preço da gasolina por baixo do nível internacional 

agravou o problema. Neste processo, acabou vinculando as variações do preço do 

combustível fóssil ao do etanol anidro (aproximadamente 12% do preço total 

(PETROBRAS, 2013)), levando o governo a mudar o percentual da mistura de ambos 

os combustíveis para controlar o preço final. Outras questões também prejudicam o 

setor, sendo a mais importante a falta de política de longo prazo. 

A partir da descrição do tema como sendo diverso, complexo, dinâmico e 

nacional, propõe-se que os impactos no desenvolvimento socioeconômico sejam 

mantidos sob a alçada do governo, em consonância com as normas internacionais 

vigentes no país, em um debate constante com a sociedade para a atualização das 

demandas. Retomando o capítulo 2, enfatiza-se que as oportunidades de 

desenvolvimento socioeconômico também devem vir do Estado por meio de PD&I e 

subsídios às atividades. As certificações exercem aqui a função de comunicar ao 

mercado o cumprimento das leis no âmbito da unidade produtiva e a adoção do 

conceito de “responsabilidade social” pelas empresas.  

3.2.3.5 -  Eficiência tecnológica 

A eficiência tecnológica se caracteriza pelo aprimoramento, seguindo o 

conceito de sustentabilidade, do que PEGORIN e ANDRADE (2011a) definem como 

tecnologia do setor sucroenergético: um conjunto de aparatos intangíveis, como 

métodos e conhecimento, e de aparatos tangíveis, como maquinários e ferramentas, 

cujo domínio leva à agregação de resultados positivos. Ela atinge toda a cadeia de 

produção, das práticas agrícolas (mecanização ou uso de solos degradados, por 

exemplo) e procedimentos industriais (tecnologia de conversão da biomassa em 

energia) ao escoamento do produto (etanolduto, por exemplo). A busca por eficiência 

tecnológica foi essencial para o sucesso do etanol no Brasil, haja vista o incremento 

da produtividade da cana (NYKO et al., 2013; VAN DEN WALL BAKE et al., 2009). 

Ainda que possam ocorrer avanços na fase agrícola, a atual tecnologia industrial de 

produção do etanol está próxima de seu limite teórico, que data dos anos 80 (NYKO et 

al., 2010). Hoje em dia, as áreas que recebem mais atenção são a diversificação dos 

produtos a partir da biomassa (uso de subprodutos ou biorrefinarias, por exemplo), os 

biocombustíveis avançados (2G e 3G) e, na fase agrícola, a transgenia e os sistemas 
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mais eficientes de plantio e colheita, como confirma o gráfico a seguir.  

 

 
Figura 3-3. Distribuição dos projetos apoiados por BNDES e FINEP (por macrotema de 

pesquisa). 
Fonte: NYKO et al. (2010). 

Como impactos negativos, a colheita e o plantio mecanizados apresentam: a 

necessidade de alto investimento na adaptação e aquisição de maquinário; danos aos 

toletes; um menor comprimento da cana em relação ao que é obtido manualmente; e 

dificuldades para a emergência da cana soca (cana de segundo corte, adaptada à 

queima) e para o manejo da cultura devido à manutenção da palhada na superfície do 

solo (GALBIERI; SIMÕES, 2013; NYKO et al., 2013). Segundo NYKO et al. (2013), 

estas deficiências reduzem a produtividade do processo que, em alguns casos, revela-

se inferior a do sistema manual. Embora ainda seja necessária uma maior qualificação 

da mão de obra e a adequação de determinadas variedades de cana à mecanização, 

sugere maiores pesquisas para desenvolver as atuais tecnologias agrícolas. PAES 

(2013) prevê a curva de aprendizagem plasmada na figura a seguir. A redução das 

perdas no campo e o aumento da capacidade das colhedoras auguram um 

crescimento da produtividade desde que investimentos em P&D sejam realizados. 
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Figura 3-4. Curva de aprendizagem da colheita mecanizada. 

Fonte: PAES (2013). 

Os desafios da mecanização trazem também novas oportunidades que podem 

se transformar em benefícios. Trata-se, por exemplo, do aproveitamento da palha e do 

bagaço para a produção de energia com a cogeração, e do fomento da inovação 

tecnológica no campo dos equipamentos, do georreferenciamento do plantio e da 

colheita, da agricultura de precisão, e da transgenia, entre outros. Algumas destas 

oportunidades demandariam incentivos governamentais para gastos em P&D a fim de 

encurtar o volume e o tempo vindos do mercado e, assim, atender ao desenvolvimento 

exigido imediatamente pelo setor (NYKO et al., 2013). Apesar da inauguração de 

novos programas governamentais (Plano Conjunto de Apoio à Inovação Tecnológica 

Industrial dos Setores Sucroenergético e Sucroquímico – PAISS, por exemplo), o 

cenário traçado pelo estudo do NYKO et al. (2013) indica que a P&D agrícola 

canavieira carece de suficientes recursos federais e que deveria se dedicar às rotas 

tecnológicas de maior potencial, como a transgenia e sistemas mais eficientes de 

plantio e colheita.  

A transgenia esbarra, principalmente, na alta complexidade genética da cana, 

necessitando investimentos considerados incompatíveis com o retorno proporcionado 

pela cultura dado o reduzido mercado global (NYKO et al., 2013). Por outro lado, a 

cultura precisa ser aperfeiçoada em função de cada ambiente, reduzindo a atração 

econômica da pesquisa para grandes empresas multinacionais de sementes, como a 

Monsanto (FINANCIAL TIMES, 2013). A pequena escala de aplicação da cana 

transgênica apela, então, às instituições públicas brasileiras de pesquisa de base para 

a inovação nesse segmento (CARVALHO, 2013). O objetivo da transgenia é superar 

os resultados conseguidos com o melhoramento convencional. 
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Mais de 40% dos canaviais brasileiros correspondem a apenas 3 variedades 

(CARVALHO, 2013). Desenvolvidas na década de 80, elas se mostram, hoje em dia, 

pouco eficientes, dado que a tecnologia evoluiu, elas são mais susceptíveis a doenças 

e pragas e não foram adaptadas às novas áreas de expansão nem às necessidades 

atuais do setor, como a mecanização. Considerando uma redução de 30% na 

produtividade dos canaviais não adaptados, o mercado exige atualmente que a 

variedade seja, entre outros aspectos: mais produtiva, mais resistente ao calor e à 

seca, capaz de dar bons resultados em solos menos férteis e com baixa capacidade 

de retenção de água, e adaptada ao plantio e a colheita mecanizados (CARVALHO, 

2013). NYKO et al. (2013) estipulam que investir em P&D para as novas variedades de 

cana é caro e exige um longo período de maturação, razão pela qual a produtividade 

atual de cana se encontra longe do máximo teórico. O melhoramento convencional é 

dificultado pela base genética limitada que é selecionada e utilizada para gerar 

populações (HOTTA et al., 2010). Aliado a esse fator, que impede aumentos 

consistentes de produtividade (DAL-BIANCO et al., 2012), o desenvolvimento 

completo (até a comercialização) de uma nova variedade leva, em média, dez anos. 

Por fim, encontram-se também barreiras culturais dos produtores, seja pelo custo 

financeiro, seja pelo risco da mudança (CARVALHO; FURTADO, 2013). 

Biocombustíveis de 1G competem por terra e água, enquanto que os de 2G 

utilizam resíduos e coprodutos, assim como, por definição, os de 3G não entram na 

competição (HLPE, 2013). Os governos brasileiros estimularam, até hoje, os 

biocombustíveis de 1G por disponibilidade de recursos naturais e como consequência 

da própria história. Entretanto, o Brasil apresenta condições para desenvolver também 

as outras gerações. Prova disso, a 2G entrou no Brasil em 2014, fruto do investimento 

em pesquisa da Raízen, em parceria com a Iogen Corporation, empresa canadense de 

biotecnologia, com a ajuda financeira do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) (AUTOMOTIVE BUSINESS, 2014).  

O interesse pelo etanol celulósico está direcionando algumas pesquisas, ainda 

em fase preliminar, ao desenvolvimento de uma variedade de cana-de-açúcar 

geneticamente modificada, que seja capaz de sintetizar um tipo de lignina mais fácil de 

ser removido do bagaço (MATURANO, 2013). Não obstante, assim como no caso dos 

biocombustíveis de 3G, a produção de etanol lignocelulósico ainda não é 

economicamente viável, de modo geral. Sendo os grandes gargalos para a 2G o alto 

custo e a baixa eficiência dos coquetéis enzimáticos, faz-se necessário um maior 

investimento em pesquisas e capacitação de profissionais na área tecnológica, 

visando seu rápido e amplo desenvolvimento (AGÊNCIA FAPESP, 2013; LOFRANO; 

COSTA; OLIVEIRA, 2013). O governo de vários países, como dos EUA e da UE, estão 
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investindo em iniciativas que o tornem interessante para o setor privado, por meio da 

criação do ambiente institucional ou do apoio financeiro (NYKO et al., 2010). Um 

estudo realizado para a FAO (ELBEHRI; SEGERSTEDT; LIU, 2013) indica que a 

elevada demanda de biomassa para uma usina comercial de 2G implica sistemas 

logísticos complexos e uma boa infraestrutura para prover a biomassa a custos 

competitivos. De fato, a menor quantidade de recursos disponíveis para a PD&I, no 

Brasil, vê-se compensada pela existência de uma biomassa de baixo custo e de uma 

ampla rede de distribuição e uso de etanol. Contudo, a liderança do país na produção 

de etanol celulósico e outros biocombustíveis avançados depende do aperfeiçoamento 

do modelo de apoio das agências federais à PD&I. Entre os avanços, espera-se uma 

melhor coordenação da aplicação dos recursos (para evitar duplicidade de esforços e 

permitir sinergias entre projetos) e a garantia para os investidores de uma 

disponibilidade futura de recursos (NYKO et al., 2010). O BNDES calcula que a 

produção de etanol celulósico à escala comercial aumentará o atual nível de 

produtividade do etanol brasileiro em mais de 40% (MILANEZ; NYKO, 2012). 

As biorrefinarias estão baseadas na nova visão de bioeconomia que muda o 

papel da agricultura e a torna análoga à cadeia de petróleo, proporcionando 

combustíveis, químicos e produtos à comunidade mundial (LEVIDOW; PAUL, 2011). A 

grande vantagem das biorrefinarias, diversificadas e integradas, é a utilização da 

biomassa de forma mais eficiente. No entanto, segundo LEVIDOW e PAUL (2011), 

uma biorrefinaria terá sucesso se combinar a PD&I com usinas de demonstração e 

desenvolvimento, a partir de subídios do governo.  

Das observações anteriores, destaca-se que o aprimoramento da eficiência 

tecnológica implica PD&I e, portanto, investimentos. O governo pode ser considerado 

o maior investidor no processo de desenvolvimento tecnológico sucroenergético. 

Justifica-se pelo fato que as políticas e instituições públicas oferecem a infraestrutura e 

os incentivos necessários aos agentes privados para o desenvolvimento de pesquisas 

básicas e aplicadas relacionadas à cadeia produtiva do etanol (PEGORIN; ANDRADE, 

2011a). Na última década, essa plataforma tecnológica esteve constituída do seguinte 

arcabouço de políticas públicas, marcos legais e incentivos: o Plano Nacional de 

Agroenergia; o Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI) 2007-2010; 

o Plano Conjunto BNDES-FINEP de Apoio à Inovação Tecnológica Industrial dos 

Setores Sucroenergético e Sucroquímico (PAISS); a lei da inovação; as várias linhas 

de financiamento para o setor sucroalcooleiro oferecidas pelo BNDES; e os fundos 

setoriais para o desenvolvimento de pesquisas com recursos repassados pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pela 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) ou pela Fundação de Amparo à Pesquisa 
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do Estado de São Paulo (FAPESP). A capacidade de governar do Estado reside na 

definição da sustentabilidade desejada para o mercado nacional a partir do tipo de 

tecnologia fomentada pelos subsídios governamentais. 

No entanto, a pesquisa realizada por PEGORIN e ANDRADE (2011a) enfatizou 

que a principal preocupação do setor sucroenergético no fomento da tecnologia é a 

sustentabilidade econômica da cadeia produtiva. Justifica-se, assim, a dominância de 

grandes empresas privadas na governança do sistema de inovação sucroalcooleiro, 

caracterizada por redes de cooperação com as organizações estatais de pesquisa 

agropecuária (FRONZAGLIA; MARTINS, 2005). A criação de redes advém da junção 

de diversas funções que permita o desenvolvimento e difusão da inovação 

tecnológica: elaboração de políticas, desenvolvimento de pesquisa básica e aplicada, 

e processos de transferência e difusão (PEGORIN; ANDRADE, 2011a). A diversidade 

de atores envolvidos varia em função do tamanho da rede. Esta, por sua vez, está 

formada pela sinergia entre os atores, interdependentes e complementares 

(PEGORIN; ANDRADE, 2011a), aumentado sua complexidade em função das 

conexões entre eles.  

As mudanças institucionais ocorridas na década de 90 – com o fim do 

intervencionismo estatal – trouxeram uma maior competitividade entre as empresas, o 

que acirra a complexidade do sistema de inovação tecnológica. O interesse crescente 

de empresas multinacionais nas novas tecnologias (LEHTONEN, 2011) amplia a 

escala geográfica e sugere uma maior diversificação dos atores envolvidos e, portanto, 

uma maior complexidade do tema. Os investimentos externos acabam por dinamizar o 

sistema de inovação por meio do processo de competição tecnológica do mercado. 

Como coloca LEHTONEN (2011), a questão crucial para a política do etanol é em que 

medida o país consegue manter sua liderança no conhecimento tecnológico da área. A 

crise do setor sucroenergético, provocada principalmente pela política energética 

nacional favorável à gasolina, vem incentivando a transferência de tecnologia para 

outros países. Exemplo disso, a empresa TGM, especializada em turbinas, garantiu, 

em 2013, 92% de seu faturamento com as exportações para a Ásia, América Central e 

UE (EXAME, 2013).  

Em suma, o aprimoramento da eficiência tecnológica impõe uma parceria entre 

o Estado e o setor privado, na busca de competitividade no mercado global de etanol. 

Na proposta de governança da sustentabilidade, concede-se ao poder público o dever 

de determinar o futuro tecnológico do país, a par que as certificações privadas 

poderão classificar a escolha tecnológica em função das emissões de GEE.  
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CAPÍTULO 4 -  ANÁLISE DA EFETIVIDADE DA DIRETIVA EUROPEIA PARA 

A SUSTENTABILIDADE DO ETANOL BRASILEIRO 

No capítulo anterior, formulou-se uma proposta de governança global para 

alavancar a sustentabilidade do etanol de cana brasileiro. Neste capítulo, pretende-se 

analisar o rendimento do único modelo existente atualmente para a promoção da 

sustentabilidade no mercado global de biocombustíveis. Se, por um lado, este modelo, 

representado pelas certificações privadas, irá indicar as lacunas que precisam ser 

superadas para o sucesso da governança global, por outro, ele é um dos 

componentes da proposta. O resultado da efetividade permitirá, então, testar a 

governança global de sustentabilidade sugerida na tese.  

4.1 - METODOLOGIA 

4.1.1 -  Efetividade da promoção da sustentabilidade do etanol brasileiro 

Os conceitos de efetividade, eficácia e eficiência estão sendo amplamente 

utilizados para avaliar uma alta variedade de ações governamentais ou não, como 

projetos, programas sociais, políticas públicas. As certificações são um instrumento 

privado, porém, com objetivos coletivos, dado a noção de sustentabilidade comentada 

nos capítulos anteriores. Esta seção pretende apresentar estes conceitos tomados 

tanto da gestão empresarial quanto pública e aplica-los às certificações de 

biocombustíveis.  

4.1.1.1 -  O conceito de efetividade  

Segundo a semântica, a efetividade é a “capacidade de produzir um efeito real” 

(AULETE, 2014). A definição implica um sujeito (que tenha a “capacidade”), resultados 

(“produzir um efeito”), e um referencial que corresponda ao que se busca alcançar 

(“efeito real”). 

Em primeiro lugar, cabe esclarecer o sujeito promotor da “efetividade”, ou seja, 

o responsável pelos resultados esperados. Ao falar de “efetividade das certificações”, 

busca-se avaliar em que medida as certificações são um instrumento útil para 

transformar a produção de etanol em uma atividade mais sustentável.   

Em segundo lugar, deve-se separar o objeto de análise, ou seja, o que será 

avaliado para determinar se o resultado esperado foi alcançado. A tese busca 

entender como as certificações podem promover a sustentabilidade dos 

biocombustíveis. Pesquisas sobre certificações indicam que a efetividade destas pode 

ser medida considerando as características técnicas, como, por exemplo, as 
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seguintes:  

 Simples, acessível e aplicável a uma escala global para facilitar a 

comparação entre diferentes realidades econômicas e/ou ambientais; 

 Genérico para todas as matérias-primas; 

 Adaptável a novas informações, como melhores dados sobre a 

produtividade de culturas ou novos processos de produção; 

 Medidas eficientes e economicamente acessíveis; e 

 Formar um conjunto coerente de variáveis quantificáveis, consoante com os 

princípios de sustentabilidade e representativo do sistema que está sendo 

estudado (MATA et al., 2013). 

 Porém, o objetivo é mais amplo e está focado nos resultados alcançados na 

cadeia de produção e não nos aspectos técnicos das certificações.  

Por último e de maior importância, deve-se construir o referencial para saber se 

o objetivo foi alcançado. Neste caso, a “promoção da sustentabilidade” pode ser 

observada segundo dois pontos de vista: se a produção dos biocombustíveis é 

realmente mais sustentável graças à adoção de certificações pelas empresas 

produtoras (“eficiência”); e se, uma vez consideradas instrumentos úteis para melhorar 

o processo produtivo, as certificações estão modificando o mercado doméstico de 

biocombustíveis ocupando uma parte cada vez mais significativa (“eficácia”). 

4.1.1.2 -   Eficiência 

Referente a um programa público, ANTICO e JANNUZZI (2008) definem 

eficiência como “o nível de utilização de recursos frente aos custos em disponibilizá-

los”. Do ponto de vista da auditoria de gestão, pode-se dizer que eficiência é “a 

maximização dos resultados com recursos determinados ou a obtenção ou prestação 

de um bem ou serviço com o mínimo possível de recursos, mantendo a qualidade e 

quantidade desejada” (GRATERON, 1999). Na área teórica da administração, a 

eficiência faz referência ao “modo” de “fazer mais com menos” (BATEMAN; SNELL; 

RIMOLI, 1998; MAXIMIANO, 2012).  

Aplicado ao nosso caso, infere-se que as certificações de biocombustíveis 

serão eficientes se sua adoção promover a sustentabilidade da produção – sempre e 

quando o resto do mercado não for sustentável – ou se as empresas que as 

adquirirem desenvolverem uma produção mais sustentável comparada com a situação 

de business as usual. A sustentabilidade dos biocombustíveis define-se como sendo o 

incremento, ao longo do tempo, da produtividade energética e da contribuição à 
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redução de emissões globais de GEE tendo em conta os elementos do 

desenvolvimento sustentável, ou seja, sem reduzir a quantidade e a qualidade de 

recursos naturais disponíveis, sem afetar a segurança alimentar, contribuindo para a 

diversificação energética e representando a opção econômica e social mais favorável 

para a região produtora (seção 1.3.2). Portanto, a eficiência das certificações está 

baseada na obtenção de uma maior produtividade energética e uma maior 

contribuição à mitigação das mudanças climáticas, mantendo a qualidade e 

quantidade de recursos (naturais e econômicos) disponíveis inicialmente ou 

comparada ao uso de recursos na situação de business as usual e representando uma 

oportunidade de melhora das condições sociais ao longo da cadeia de valor. Como 

situação de business as usual, pode-se considerar a produção de biocombustíveis 

sem o efeito da certificação e sujeitas à regulação nacional e internacional que 

promove a sustentabilidade dos biocombustíveis.  

4.1.1.3 -  Eficácia  

A eficácia pode ser medida pelo grau de cumprimento dos objetivos e metas 

fixados nos programas de ação, fruto da comparação entre os resultados realmente 

obtidos e os esperados nos programas de ação, independentemente dos recursos 

envolvidos em atingir estes objetivos (ANTICO; JANNUZZI, 2008; GRATERON, 1999). 

Com o mercado de certificações, proporciona-se aos produtores a possibilidade 

de comprovar a sustentabilidade de seu produto e, assim, de serem importados por 

determinados países com exigências destas características. Dito com outras palavras, 

a existência de uma demanda externa de biocombustíveis fomenta a aquisição de 

certificações para poder exportar. O resultado esperado pelo mercado de certificações 

é a verificação de todas as exportações, ou seja, que todo produto exportado seja 

sustentável e detentor de um atestado. Não obstante, observa-se que nem todo o 

biocombustível detém um selo de sustentabilidade, nem é sustentável. A eficácia das 

certificações é, então, medida pela abrangência do mercado alcançada, ou seja, pelo 

percentual de empresas exportadoras detentoras de certificação ou pelo percentual da 

produção sujeita aos critérios de sustentabilidade de cada empresa detentora.  

O resultado é influenciado pelo objetivo do mercado de padrões de 

sustentabilidade, caracterizado por três principais formas de competição (PONTE; 

CHEYNS, 2013): em assegurar fornecedores suficientes que possam cumprir os 

requisitos da certificação; em encontrar consumidores para os produtos certificados; e 

em garantir apoio de e alianças com ONGs com influência, outros grupos da 

sociedade civil e, se for o caso, do setor público.  
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4.1.2 -  Avaliação da sustentabilidade 

No contexto do estudo de impactos, a Avaliação de Sustentabilidade (AS) pode 

ser considerada uma proposta recente de avaliação ampla e integradora, que procura 

identificar, prever e avaliar os impactos potenciais de ações e suas melhores 

alternativas, rumo à sustentabilidade (BOND; MORRISON-SAUNDERS, 2009; 

DUARTE et al., 2012; GIBSON; HASSAN, 2005; POPE; DALAL-CLAYTON, 2011). De 

acordo com SADLER (1999), a AS representaria a terceira geração da Avaliação de 

Impacto (AI), sendo a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) a segunda geração e a 

Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) a primeira. Indo além, a Avaliação Integrada de 

Sustentabilidade (Integrated Sustainability Assessment – ISA) pretende tornar-se uma 

ferramenta iterativa, proativa, exploratória e de longo prazo para a avaliação ex-ante 

de instrumentos políticos, em vez de apenas avaliar de forma linear e buscar mitigar 

os potenciais impactos negativos de determinados instrumentos políticos. No entanto, 

ainda não foram desenvolvidas metodologias e ferramentas apropriadas (LAES et al., 

2011).  

A AS teria emergido da experiência em diversos campos do planejamento, 

entre eles a avaliação de impacto, a gestão de recursos naturais, o planejamento 

territorial e a gestão urbana (GIBSON; HASSAN, 2005). Difere das outras ferramentas, 

como a AIA, em que busca a sustentabilidade como resultado, em vez de meramente 

tentar identificar e mitigar os impactos (AMEZAGA; VON MALTITZ; BOYES, 2010). 

Sua aplicação vem sendo usada como suporte para tomadores de decisão na escolha 

de ações mais propícias à promoção de sustentabilidade (DEVUYST, 2001), dado que 

permite entender o sistema socioambiental em que se desenvolverá a atividade 

(AMEZAGA; VON MALTITZ; BOYES, 2010).  

A nova abordagem integradora da AS justifica-se pelo fato de que a divisão dos 

impactos por áreas (ambiental, social e econômica) não proporciona o entendimento 

completo das consequências de uma ação política (GIBSON; HASSAN, 2005; 

MEBRATU, 1998). Tentativas para medir a sustentabilidade foram realizadas 

combinando as abordagens econômica e ecológica ou aplicando-as por separado, 

sem que o resultado tenha sido aceito de forma universal (LAES et al., 2011). Outros 

pesquisadores desmembraram o conceito de sustentabilidade em um elevado número 

de índices individuais cuja síntese não representa a interação do conjunto. De maneira 

simplificada, a AS tem como principais vantagens: (1) a integração de temas ligados 

às áreas ambiental, social e econômica num único estudo de maneira a evidenciar os 

impactos em todas as áreas; (2) preocupação com a equidade intra e intergeracional; 

e (3) foco em gerar resultados positivos a partir do projeto, de forma a maximizar os 
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benefícios para a sustentabilidade (GIBSON; HASSAN, 2005). A AS não pretende 

substituir outras metodologias de avaliação ambiental, senão que aspira a ir além da 

identificação e mitigação dos potenciais impactos ambientais, estabelecendo como 

foco o planejamento da sustentabilidade (AMEZAGA; VON MALTITZ; BOYES, 2010). 

Sua principal característica é a integração do desenvolvimento de vários setores ou 

regiões; porém, não significa que não possa ser aplicada ao planejamento de um 

projeto (AMEZAGA; VON MALTITZ; BOYES, 2010). Diferentemente dos outros 

instrumentos do AI, a AS pode ser aplicada a todos os níveis de decisão, como mostra 

a Figura 4-1. 

 

Figura 4-1. Níveis de aplicação dos instrumentos da avaliação de impacto tradicionais 
e a avaliação de sustentabilidade. 

Fonte: baseado em POPE e DALAL-CLAYTON (2011). 

Governos utilizam a Avaliação do Impacto Regulatório (Regulatory Impact 

Assessment – RIA) para aprimorar o potencial desempenho de novas regulações em 

prol do desenvolvimento sustentável (GNANSOUNOU, 2011), especialmente nos EUA 

e na UE. Sendo o estudo de caso a avaliação da aplicação da Diretiva da UE ao 

etanol brasileiro, poder-se-ia pensar em utilizar essa ferramenta. No entanto, tratando-

se de um acordo comercial entre países, pode-se também optar pela Avaliação de 

Sustentabilidade nas Transações (Trade Sustainability Impacts Assessment – Trade 

SIA). Esta metodologia foi elaborada em 1999, a partir da experiência das políticas 

comerciais norte-americanas, e aperfeiçoada para sua aplicação às negociações 

decorrentes da rodada Doha da OMC e de acordos regionais com a UE (EC, 2006; 

IDPM, 2007). Seu objetivo é apoiar a elaboração de políticas proporcionando aos 

tomadores de decisão uma avaliação baseada em evidências das potenciais 

consequências positivas e negativas das escolhas políticas. Para tal, analisa os 
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elementos das negociações em relação ao desenvolvimento sustentável, informa os 

negociadores dos possíveis impactos sociais, ambientais e econômicos de um acordo 

comercial, e propõe diretrizes para ajudar no desenho de medidas mitigadoras (IDPM, 

2007). 

A Trade SIA consta das seguintes quatro etapas (IDPM, 2007):  

1. Classificação (screening) para determinar que medidas propostas no acordo 

comercial terão um impacto significativo;  

2. Definição do objeto (scoping) para determinar os termos de referência 

(componentes, métodos, processos de consulta que deveriam ser usados);  

3. Avaliação (assessment) para determinar os impactos associados a cada 

medida e com o acordo como um todo; e  

4. Determinação das medidas de mitigação e melhora (flanking measures) que 

poderiam reduzir os impactos negativos significativos fruto da liberalização do 

mercado e amplificar os impactos positivos do ponto de vista do 

desenvolvimento sustentável.  

Por não existir uma metodologia própria para as certificações, a análise da 

efetividade das certificações de sustentabilidade do etanol, realizada nesta tese, 

adapta a Trade SIA ao estudo de caso. A escolha se justifica, em primeiro lugar, por 

considerar que as certificações são um instrumento de acordo comercial entre dois 

países ou regiões (a UE, por exemplo); em segundo, pelo fato do estudo de caso 

corresponder à UE, um dos focos da metodologia e que será o objeto do estudo de 

caso; e, em terceiro, por tratar o desenvolvimento sustentável de forma integrada. 

Seguindo a orientação da Trade SIA, a metodologia aplicada ao estudo inclui as 

seguintes etapas: 

1. Avaliação preliminar: definição da medida a ser analisada e do objeto do 

estudo; 

2. Identificação dos impactos por meio da cadeia causal; 

3. Avaliação da efetividade das certificações para a sustentabilidade;  

4. Análise dos resultados no âmbito da proposta de governança.  

A análise propriamente dita da efetividade das certificações (etapas 1 a 3) 

consta no capítulo 4; enquanto que a proposta de governança (etapa 4) é comentada 

no capítulo 5.  
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4.1.2.1 -  Avaliação preliminar 

A avaliação preliminar estabelece as bases do estudo de caso, sendo elas: o 

objetivo e o objeto da avaliação; o método de avaliação propriamente dito; e a fonte de 

obtenção dos dados.  

Considera-se adequado verificar o grau de interação com outras intervenções 

(políticas ou setoriais) de modo a poder isolar os efeitos. O tipo de interação pode ser: 

neutro (neutral), oposto (counteracting) ou fortalecedor (reinforcing). Em última 

instância, a avaliação conjunta pode facilitar o estudo dos efeitos, dado que, às vezes, 

é difícil separa-los por causas. Em contrapartida, a cadeia causal pode resultar 

complexa demais para sua avaliação (WRI, 2012). Para decidir se realizar a análise da 

ação individualmente ou em conjunto com outras medidas, listam-se as políticas e 

ações que afetam o objetivo. Uma série de perguntas permite, depois, esclarecer a 

tomada de decisão (WRI, 2012):  

 Os receptores dos resultados da avaliação querem conhecer o impacto da 

ação por separado? Se “sim”, realizar uma avaliação individual. 

 A análise será complexa demais para o conjunto de medidas? Se “sim”, 

realizar uma avaliação individual. 

 Existem grandes interações entre as medidas identificadas e a ação que 

serão perdidas caso não sejam consideradas de forma conjunta? Se “sim”, 

realizar uma avaliação conjunta. 

 Na avaliação ex post, é possível desagregar os impactos observados das 

políticas ou ações interagentes? Se “não”, realizar uma avaliação conjunta. 

4.1.2.2 -  Identificação dos impactos por meio da cadeia causal 

O objetivo desta seção é identificar todos os possíveis efeitos da medida por 

meio de um diagrama, chamado de “cadeia causal”, em que se conectam os critérios a 

seus respectivos impactos.  

A análise da cadeia é o elemento fundamental da metodologia do Trade SIA e 

é usado para identificar as relações de causa-efeito entre as medidas propostas 

(cenários) e os impactos econômicos, sociais e ambientais finais (IDPM, 2007). Sua 

elaboração se baseia no pressuposto de que existem vínculos e trajetórias 

relacionadas entre elementos individuais do meio ambiente, da sociedade e da 

economia. Os efeitos podem ser do tipo: intencionados, ou seja, presentes nos 

objetivos da ação, ou não intencionados; dentro da fronteira estabelecida (geográfica e 

setorial) ou fora (colaterais); ou de curto ou longo prazo, ou seja, próximos à cadeia 
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causal ou não. O exercício é qualitativo e não inclui magnitudes.  

4.1.2.3 -  Avaliação da efetividade das certificações para a sustentabilidade 

O primeiro desafio da AS seria a definição do conceito de sustentabilidade de 

modo que todos os atores compartilhassem o mesmo objetivo (BOND; MORRISON-

SAUNDERS, 2010). Como foi comentado no capítulo 1, é muito difícil definir 

precisamente as condições em que um produto, serviço ou processo é sustentável; 

porém, é possível identificar os aspectos que permitem comparar e avaliar os avanços 

(MATA et al., 2013). Embora a sustentabilidade esteja vinculada a um contexto 

específico, o alcance da sustentabilidade vai depender do resultado buscado. Assim, 

AMEZAGA et al. (2010) definem que as perguntas chave a serem respondidas pela 

AS devem ser se a mudança é desejável e se podem existir impactos primários ou 

secundários que afetem a resistência do sistema ou que o transformem 

definitivamente em um outro novo e indesejável. No contexto da tese, busca-se 

entender se as mudanças induzidas vão alterar os fatores críticos da cadeia e assim 

transformar o sistema, ou seja, a cadeia de valor do etanol. A sustentabilidade fica, 

então, caracterizada pela mitigação dos fatores críticos, em nível nacional.  

Definiu-se que a efetividade das certificações está caracterizada pela sua 

eficiência e eficácia. A avaliação da cadeia causal permite estudar a eficiência, 

enquanto que a eficácia será resultado de um estudo sobre o mercado de certificações 

no Brasil. Para ambas, é necessário estabelecer uma linha de base (mercado sem 

certificações) e um cenário em que as certificações estejam atuando.  

A linha de base é o cenário que permite entender o que aconteceria na 

ausência da ação. Assim, está composto por um conjunto de suposições e dados que 

descrevem os eventos e as condições mais prováveis de acontecer na ausência da 

ação. O cenário de base depende das hipóteses relativas aos elementos chave e do 

momento da avaliação – ex ante ou ex post. A avaliação prévia considera dados 

históricos e previsões para fatores externos, enquanto que a posterior ajusta estas 

previsões em função de dados reais (WRI, 2012).  

A avaliação dos impactos da certificação – preditiva (MORRISON-SAUNDERS, 

2006) – é fruto da contraposição dos efeitos encontrados na cadeia causal (cenário 

com certificações) e na linha de base. Para facilitar a análise, adota-se o modelo de 

avaliação por temas, desenhado por GIBSON e HASSAN (2005) e reproduzido na 

figura a seguir. O modelo de tomada de decisão em que os estudos são feitos por 

temas e não por áreas de conhecimento permite a integração dos aspectos ambiental, 

social e econômico (DUARTE et al., 2012). Assim como foram agrupados os fatores 
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críticos da cadeia do etanol (seção 3.2.1), juntam-se os critérios conforme os mesmos 

temas. A partir destes, vislumbra-se a diferença de composição de fatores entre 

ambos os cenários. A comparação indica se a certificação tem em conta os impactos 

que podem comprometer a produção de etanol no Brasil. A eficácia, por sua vez, é 

analisada como efeito indireto da utilização de certificações. 

 

 
Figura 4-2. Modelo de tomada de decisão para estudos feitos por temas. 

Fonte: GIBSON e HASSAN (2005). 

A avaliação da efetividade discorre sobre o poder da certificação de mudar os 

padrões de produção de etanol no Brasil. O diferencial desta análise é o fato de julgar 

o valor e as perspectivas postas na certificação a partir da capacidade desta de 

enfrentar a problemática social, ambiental e econômica próprias do setor 

sucroenergético brasileiro, tornando, assim, a produção mais sustentável. A tarefa 

parece tanto mais árdua que, mesmo na literatura referente aos padrões agrícolas de 

alimentos, existe pouco conhecimento sobre a efetividade das certificações privadas 

em resolver problemas globais (CHALLIES, 2013).  

4.2 - EFETIVIDADE DA DIRETIVA EUROPEIA 

4.2.1 -   Avaliação preliminar 

O objetivo da avaliação da sustentabilidade das certificações é determinar a 

efetiva contribuição das certificações privadas de sustentabilidade exigidas pelo 

mercado global para uma produção sustentável de etanol no Brasil.  

O objeto de estudo é a sustentabilidade fomentada pela diretiva europeia de 

2009 para as energias renováveis (Diretiva 2009/28/CE) – doravante, “Diretiva”. A 

escolha se baseia no fato de que a tese considera que as certificações são exigidas 

apenas devido à existência de um mercado global, em que a UE foi o primeiro e é o 
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único ator a demandar certificações (EC, 2014a). A Figura 4-3 mostra o aumento das 

exportações brasileiras de etanol a partir de 2004, com um pico em 2008. A Figura4-4 

enfatiza o papel da UE e dos EUA como os dois principais importadores, sendo os 

volumes de 07 e 04 bilhões de m3 entre 2006 e 2013, respectivamente. A Ásia, com a 

Coreia do Sul e o Japão, está despontando como o terceiro principal destino, seguido 

pela Jamaica (NOVACANA, 2014). Não obstante, nestes últimos países, não é exigida 

certificação, nem nos EUA, onde a verificação da origem brasileira é suficiente para 

acessar o mercado. A UE protagoniza, então, a demanda por requisitos de 

sustentabilidade dos biocombustíveis, o que justifica avaliar a diretiva que lhes dá 

origem. Sendo este o único destino do etanol brasileiro certificado, todas as 

certificações privadas utilizadas incluem e têm em comum as exigências da diretiva 

europeia, o que justifica avaliar apenas tais exigências.  

 

 
Figura 4-3. Histórico da exportação brasileira de etanol, em m3. 

Fonte: NOVACANA (2014). 
 

 
Figura 4-4. Exportações de etanol pelos principais países, entre 2006 e 2013. 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados de NOVACANA (2014). 
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A Diretiva 2009/28/CE inclui, em seu texto, tanto critérios de sustentabilidade a 

serem cumpridos quanto uma lista de fatores que podem levar a medidas corretivas 

caso não sejam desempenhados. A Tabela 4-1 contém informações mais detalhadas a 

respeito. 

Tabela 4-1. Informações e descrição do objeto de estudo.  

Categoria Informação Descrição 

Título 
Os critérios exigidos e os fatores a serem considerados segundo a UE para a 
sustentabilidade dos biocombustíveis comercializados no mercado global. 

Implantação 

Estágio Em andamento. 

Data de início Dezembro de 2010. 

Data de término 
Não se aplica – não existe uma data limite para o uso de 
certificações. Porém, a aprovação da certificação pela 
UE é válida durante 5 anos.  

Descrição  

Tipo 
Critérios de sustentabilidade 
para a cadeia de valor.  

Alvo 
Cadeia de valor do etanol (da 
fase agrícola até o posto 
passando pela fase industrial) . 

Fatores que pretende 
controlar 

Emissões de GEE e tipo de 
solo.  

Aplicação geográfica 
Brasil. Apesar de considerar 
certificações de âmbito global, a 
aplicação será apenas no Brasil. 

Efeitos esperados 
das certificações 

Uma produção mais sustentável 
do etanol e desenvolvimento 
sustentável da região/país. 

Título da regulação 
associada 

“Directive 2009/28/EC” 

Outras informações 

Contexto mais amplo 

O mercado global está 
composto em sua grande 
maioria por mandatos de 
mistura de biocombustíveis. Os 
mercados nacionais mais 
importantes são o dos EUA, do 
Brasil e da UE.  

Cobenefícios das 
certificações 

Expansão das exigências de 
sustentabilidade a todo o setor 
produtivo de biocombustíveis. 

Fonte: elaboração própria a partir de WRI (2012). 

 

Outras medidas afetam a sustentabilidade da produção de biocombustíveis. 

São elas: a legislação ambiental (ver capítulo 3) e social brasileira e as convenções 

internacionais, e a exigência de redução de emissões de GEE para importar 

biocombustíveis para os EUA. A princípio, a legislação interage com as certificações 

de forma complementar: enquanto a primeira regula os fatores (sociais e ambientais) 
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em todo o território e para todas as atividades, as últimas buscam comprovar que a 

regulação foi cumprida no caso dos biocombustíveis. A exigência norte-americana, por 

outro lado, é mais uma questão de metodologia de cálculo do que uma modificação 

das práticas de produção (vide as negociações para a classificação do etanol 

brasileiro como combustível avançado). Apesar da influência destas medidas sobre a 

sustentabilidade da cadeia de valor, o objetivo foca as certificações de modo a mostrar 

suas limitações e a propor medidas alternativas aos tomadores de decisão. Portanto, 

realiza-se uma avaliação individual das certificações.  

O método de análise será a comparação qualitativa dos efeitos da Diretiva com 

os fatores críticos identificados para a cadeia do etanol no Brasil a partir da cadeia 

causal a ser elaborada. Os dados provirão da bibliografia oficial relativa às 

certificações, da seção 3.2 e das entrevistas realizadas durante os anos de 2012 e 

2013 em eventos relacionados com a certificação dos biocombustíveis11. 

4.2.2 -   Identificação dos impactos por meio da cadeia causal 

A tabela a seguir identifica os possíveis efeitos da introdução, no Brasil, das 

certificações que incluam, no mínimo, os fatores de sustentabilidade da Diretiva 

2009/28/CE. 

Tabela 4-2. Efeitos do objeto de estudo. 

Tipo de efeito Descrição 

Efeitos intencionados 
Redução de emissões de GEE, preservação de terrenos ricos em 
biodiversidade e/ou com elevado teor de carbono e zonas 
úmidas, fomento da sustentabilidade social.  

Efeitos não intencionados 

Custos e prêmios derivados da obtenção de certificação; variação 
da demanda de biocombustíveis “sustentáveis” no país produtor; 
influência na regulação do país produtor; fator de concorrência no 
mercado e criação de nichos; melhora da administração/gestão 
do negócio; criação de um mercado de certificações. 

Efeitos na área geográfica 
e setor delimitados 

Mudança do padrão de produção de biocombustíveis para uma 
forma mais sustentável. 

Efeitos colaterais 
Aumento da P&D; mudança do padrão de produção agrícola, 
incluída a melhora da administração/gestão do negócio, para uma 
forma mais sustentável. 

Efeitos de curto prazo Os exigidos pela certificação. 

Efeitos de longo prazo 
Alteração da legislação de modo a fomentar o desenvolvimento 
sustentável; os efeitos colaterais. 

Fonte: elaboração própria a partir de WRI (2012). 

                                                

11
 Eventos mais relevantes: semana da Bonsucro em novembro de 2012, em Londres (GB); e 

semana da GBEP em março de 2013, em Brasília (Brasil). Comunicações pessoais durante o 
mês de novembro de 2013, com o MMA, o MME, o MAPA, o MDA, a Embrapa e o Itamaraty. 
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A Figura 4-5 diferencia os critérios de sustentabilidade exigidos pela Diretiva 

dos fatores a serem incluídos num relatório de sustentabilidade e dos efeitos não 

intencionados da mesma. Numa segunda etapa, classifica todos os itens anteriores 

em função do tema genérico (conforme os temas identificados na seção 3.2) e indica 

as futuras consequências. Estas acabam se resumindo ao fomento da P&D, do 

zoneamento e do mercado, e, mais em longo prazo, à alteração da regulação em 

concordância com as medidas exigidas.  
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Figura 4-5. Cadeia causal das certificações de biocombustíveis. 

Fonte: elaboração própria. 
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4.2.3 -  Avaliação da efetividade para a sustentabilidade 

Uma certificação está composta por critérios que podem ser qualitativos 

binominais (cumpre sim ou não) ou quantitativos (com um mínimo para seu 

cumprimento). A avaliação da efetividade deverá estar em conformidade com essas 

características, resultando então em uma análise qualitativa ou quantitativa, 

respectivamente, conforme o caso. A Diretiva europeia referente aos biocombustíveis 

exige um patamar quantitativo apenas para a redução gradativa das emissões de 

GEE. Porém, não se trata de saber se o objetivo europeu será alcançado, mas sim se 

a questão está sendo considerada e aplicada no Brasil. Portanto, a análise da cadeia 

causal será qualitativa para o conjunto dos fatores. 

Dado que se supõe que as certificações existem apenas como exigência do 

mercado global, considera-se que a linha de base está representada pelo mercado 

doméstico brasileiro de etanol, que não tem exigências de sustentabilidade e, portanto, 

apresenta todos os fatores críticos. Em contrapartida, o outro cenário representa o 

mercado global, em que a sustentabilidade é exigida pela diretiva europeia. Com a 

comparação qualitativa dos dois cenários, busca-se entender os fatores que não são 

considerados como mínimo nas certificações, mas que representam um impacto 

significativo da produção de etanol no Brasil, assim como ressaltar os impactos que 

podem vir a surgir devido às certificações. A Tabela 4-3 justapõe os fatores derivados 

de ambos os cenários, a partir dos temas ressaltados na Tabela 3-2 e na cadeia 

causal. 

Tabela 4-3. Comparação dos fatores presentes no cenário de base e no cenário 

estudado 

Temas 
Fatores presentes no: 

Cenário de base Cenário da Diretiva 2009/28/CE 

Legalidade  Não cumprimento das leis 

- Ratificação e aplicação das convenções da OIT; 

- Ratificação e aplicação do Protocolo de 
Cartagena sobre Biossegurança; 

- Ratificação e aplicação da Convenção sobre 
Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da 
Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção; 

- Respeito dos direitos de uso do solo. 

Mudança do 
uso do solo 

Perda de biodiversidade 

- Produção proibida em terrenos ricos em 
biodiversidade (art. 17, inciso 3); 

- Produção proibida em zonas úmidas (art. 17, 
inciso 5); 

- Ratificação e aplicação do Protocolo de 
Cartagena sobre Biossegurança; 

- Ratificação e aplicação da Convenção sobre 
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Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da 
Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção. 

Competição com 
alimentos (segurança 
alimentar) 

Impacto da política comunitária de biocombustíveis 
na disponibilidade de alimentos a preços 
acessíveis 

Concentração fundiária - 

Emissões de GEE 

- Alterações do C do solo por mudança do uso do 
solo; 

- Produção proibida em terrenos com elevado teor 
de carbono (art. 17, inciso 4). 

Práticas 
agrícolas 

Erosão do solo  

Medidas de proteção dos solos, da água e do ar. 

Uso de fertilizantes e 
defensivos  

Quantidade dos recursos 
hídricos 

Qualidade dos recursos 
hídricos  

Qualidade do ar local  

Produtividade  - 

Organismos 
geneticamente 
modificados 

- 

Emissões de GEE 
- Extração ou cultivo de matérias-primas,;  

- Captura e substituição de C. 

Condições 
de Trabalho 

Condições de Trabalho  

Ratificação e aplicação das convenções da OIT. Direitos trabalhistas 

Trabalho infantil  

Desenvolvim
ento social e 
econômico 

Geração de empregos  

Impacto do aumento da demanda de 
biocombustíveis na sustentabilidade social. 

 

Distribuição de renda  

Renda 

Responsabilidade Social 
das Empresas  

Eficiência 
tecnológica  

Competitividade/implicaçõ
es econômicas 

- 

Quantidade dos recursos 
hídricos 

Medidas de proteção dos solos, da água e do ar. 
Qualidade dos recursos 
hídricos  

Balanço energético - 

Emissões de GEE 

- Acumulação de C por melhora das práticas 
agrícolas;  

- Processamento;  

- Utilização dos combustíveis (biocombustível e 
combustível fóssil); 

- Captura, fixação e armazenamento geológico de 
C;  
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- Produção excedente de eletricidade na 
cogeração . 

Logística - Emissões de GEE do transporte e distribuição. 

Mercado - 

- Custo de aquisição e prêmio das certificações; 

- Exportação de biocombustíveis “sustentáveis” e 
criação de nichos de mercado; 

- Melhora da gestão da cadeia de valor; 

- Criação do mercado de certificações de 
biocombustíveis. 

Fonte: elaboração própria. 

Uma primeira abordagem da tabela indica que a diretiva interage com todos os 

temas e ainda tem impactos indiretos que afetam a logística e a economia. Porém, 

uma análise mais profunda mostra que nem todos os fatores críticos identificados por 

estudos prévios para a cadeia de etanol (Tabela 3-2) estão sendo considerados. Mais 

adiante, analisa-se a adequação do processo seguido pela Diretiva para alcançar a 

sustentabilidade ao caso brasileiro. 

4.2.3.1 -  Avaliação por temas 

A seguir, analisa-se a Tabela 4-3 para cada tema. 

4.2.3.1.1 -  Legalidade  

O cumprimento ao qual se refere o tema ‘”legalidade” trata do conjunto das leis 

no Brasil, enquanto que a Diretiva europeia requer a verificação apenas da aplicação 

de regras internacionais relativas ao trabalho e à biodiversidade e pede o respeito da 

propriedade rural. O quesito “legalidade” da certificação seria teoricamente aprovado, 

haja vista que o Brasil é signatário do protocolo e das convenções mencionados e que 

instaurou leis trabalhistas e de posse da terra (Lei 4.504/1964). Não obstante, caberia 

verificar sua efetiva aplicação. 

Esta limitação da Diretiva marca a diferenciação entre as normas nacionais – 

cujo cumprimento é dever de cada país – e as internacionais, que podem ser exigidas 

pelos países importadores. As regras acordadas ratificadas pelos países em relação à 

sustentabilidade adquirem aqui sua importância. No âmbito da comercialização entre 

os dois países, o aspecto legal da certificação é medido pelo cumprimento das regras 

da OMC.  

O desafio das regras da OMC para a sustentabilidade é o fato de que os 

diferentes métodos de produção não podem ser considerados um fator de 

discriminação. Porém, algumas questões do artigo 17 da Diretiva poderiam 

representar uma violação do princípio de não discriminação da OMC, plasmado nos 
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artigos I e III do GATT. São elas: a inclusão das emissões do transporte no cálculo da 

redução de emissões de GEE; as zonas de alta biodiversidade; o estabelecimento de 

valores de referência para reduções de emissões de GEE; e a metodologia utilizada 

para determinar as metas de dita redução (LENDLE; SCHAUS, 2010). Contudo, o 

artigo XX do GATT outorga a possibilidade de justificar os critérios da Diretiva – 

relativos às emissões de GEE e ao uso do solo – por excetuar das regras GATT as 

medidas: (b) “necessárias para proteger a vida ou saúde humana, animal ou vegetal”; 

e (g) “relacionadas à conservação de recursos naturais esgotáveis se tais medidas 

forem efetuadas conjuntamente com restrições à produção e ao consumo domésticos”. 

Por um lado, a Diretiva defende o uso de biocombustíveis como “medida necessária” 

para cumprir compromissos internacionais de redução das emissões de GEE. Por 

outro, considera que “terrenos ricos em biodiversidade” são “reconhecidos em vários 

instrumentos internacionais como de valor para toda a humanidade”, e, portanto 

”deverão ser preservados”. Assim, do ponto de vista da OMC, a UE não está 

incorrendo em nenhuma ilegalidade.  

4.2.3.1.2 -  Mudança do uso do solo 

Biodiversidade  

Enquanto à biodiversidade, observa-se um primeiro obstáculo na necessidade 

de garantir que os biocombustíveis “não provenham de zonas ricas em biodiversidade 

ou, no caso de zonas designadas para fins de proteção da natureza ou para a 

proteção de espécies ou ecossistemas raros, ameaçados ou em risco de extinção, que 

a autoridade competente apresente provas de que a produção das matérias-primas 

não afeta esses fins”. Em resposta, o Estado brasileiro desenhou e publicou em 2009 

o ZAE da cana (ver anexo) de modo a atestar a não destruição de seus principais 

biomas.  

O segundo entrave, mais polêmico, decorre da definição de biodiversidade 

(HENNENBERG et al., 2010; MMA, 2011a). A Convenção sobre Diversidade Biológica 

(CDB) determinou que: 

  

Diversidade biológica significa a variabilidade de organismos vivos de todas as 

origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos 

e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem 

parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies 

e de ecossistemas (MMA, 2000). 
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A Diretiva considera que os “terrenos ricos em biodiversidade” são (art. 17, inciso 3): 

 “floresta primária e outros terrenos arborizados” (“floresta e outros terrenos 

arborizados de espécies indígenas, caso não haja indícios claramente 

visíveis de atividade humana e os processos ecológicos não se encontrem 

significativamente perturbados”); “de acordo com a definição utilizada pela 

FAO na sua Avaliação Global dos Recursos Florestais, usada pelos países 

de todo o mundo para a comunicação de dados sobre a extensão de 

floresta primária”; 

 “zonas designadas por lei ou pela autoridade competente para fins de 

proteção da natureza, ou para a proteção de espécies ou ecossistemas 

raros, ameaçados ou em risco de extinção, reconhecidas por acordos 

internacionais ou incluídas em listas elaboradas por organizações 

intergovernamentais ou pela União Internacional para a Conservação da 

Natureza”, “a menos que se comprove que a produção das referidas 

matérias-primas não afetou os referidos fins de proteção da natureza”; 

 “Terrenos de pastagem ricos em biodiversidade” (“terrenos de pastagem 

naturais, ou seja, que continuariam a ser terrenos de pastagem caso não 

tivesse havido intervenção humana, e que mantêm a composição de 

espécies e as características e processos ecológicos naturais, ou terrenos 

de pastagem não naturais, ou seja, terrenos de pastagem que deixariam de 

ser terrenos de pastagem caso não tivesse havido intervenção humana, 

com grande variedade de espécies e não degradados, a menos que se 

comprove que a colheita das referidas matérias-primas é necessária para 

a preservação do seu estatuto de terrenos de pastagem)”, “tendo em conta 

as melhores provas científicas disponíveis e as normas internacionais na 

matéria”. 

Segundo a UNICA (2010), a caracterização específica da biodiversidade na 

Diretiva contradiz a declaração conjunta, assinada em 2009, entre o Brasil e a UE, em 

que ambos os países reafirmam o compromisso de aplicar os três objetivos da CDB (a 

conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de seus componentes e 

a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos 

genéticos). Ao reconhecer a autoridade da CDB para discutir e acordar medidas de 

proteção da biodiversidade, a UE não deveria impor uma definição em sua regulação – 

especialmente quando se aplica a outros países – diferente da negociada em âmbito 

internacional. Dado que não existe uma definição consensual das pastagens (FAO, 
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2008c), a UNICA (2010) defende ainda a impossibilidade de identificar pastagens ricas 

em biodiversidade de forma objetiva; e menciona a distinção arbitrária entre natural e 

não natural proposta na Diretiva, tornando impossível a tentativa de delimitar ditas 

áreas por imagens de satélite. 

É de especial importância ressaltar que o tema da biodiversidade, no Brasil12, é 

pautado pelas regras estipuladas globalmente, como, por exemplo, pela CDB, principal 

fórum mundial para questões relacionadas ao tema. Os relatórios periódicos sobre a 

implementação da CDB servem, inclusive, de subsídio à formulação de políticas 

públicas ambientais, dado que possibilita a avaliação das ações empreendidas no país 

voltadas à conservação e uso sustentável de seu patrimônio natural (MMA, 2009). 

Diversas outras convenções e acordos ambientais mais específicos decorrem da CDB, 

como o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, requisito da Diretiva. Enquanto 

às espécies consideradas ameaçadas de extinção, especificamente, o Brasil é 

signatário de mais duas convenções: a Convenção para a Proteção da Flora, da 

Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América; e a Convenção de 

Washington sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e da Fauna 

Selvagens em Perigo de Extinção (CITES), como exigido pela Diretiva. Esta requer 

igualmente que as zonas úmidas sejam definidas segundo a Convenção sobre as 

Zonas Úmidas de Importância Internacional (Convenção de Ramsar). Ratificado pelo 

Brasil em 1993, este tratado considera como zonas úmidas brasileiras 12 Unidades de 

Conservação (ISA, 2014) já protegidas por lei, entre as quais o Pantanal, que também 

foi excluído como área de canavial no ZAE da cana. Outras iniciativas complementam 

o zoneamento, garantindo o cumprimento do quesito “biodiversidade” da Diretiva, 

como o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) e as Metas de Aichi 2010-2020 (a base 

do planejamento vigente relacionado à implementação da CDB).  

O Brasil, baseando-se na CDB, estabeleceu, em 2006 (Resolução nº 03 da 

CONABIO), metas mais ambiciosas do que as globais. Desde então, várias políticas 

públicas e novos programas e projetos foram desenvolvidos na busca dos três 

objetivos da CDB (conservação, uso sustentável e repartição de benefícios da 

biodiversidade). Entre os temas específicos, constam, em relação aos 

biocombustíveis: a conservação de espécies e ecossistemas, o uso sustentável da 

biodiversidade, a transversalização dos temas de biodiversidade em diferentes 

                                                

12
 No âmbito nacional, o Código Florestal (Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965), incorpora 

a proteção às espécies nativas estipulada nos acordos internacionais. A legislação nacional 
sobre biodiversidade é composta também da: Lei de Proteção da Fauna (nº 5.197/1967); Lei 
dos Crimes Ambientais (nº 9.605/1998), posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 3.179 
/1999; Decreto nº 3.607/ 2000, que dispõe sobre a implementação da CITES; Política Nacional 
de Biodiversidade (Decreto nº 4.339/2002) (MMA, 2014). 
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setores, os conhecimentos tradicionais, a agrobiodiversidade, os recursos genéticos, e 

as florestas (MMA, 2011a). Porém, o alcance das metas foi, em 2011, incompleto e 

muito heterogêneo, indicando a necessidade de uma atuação mais efetiva em todos 

os campos da biodiversidade. Entre os maiores avanços, consta a proteção direta de 

habitats e o monitoramento dos biomas, o que interage diretamente com os critérios 

da Diretiva, a saber, as emissões de GEE e a biodiversidade. O monitoramento da 

cobertura vegetal de todos os biomas, iniciado em 2002 (MMA, 2011a), é de especial 

relevância para a sustentabilidade dos biocombustíveis por controlar o desmatamento 

provocado pelas possíveis mudanças indiretas do uso do solo.  

De acordo com WEIGAND JR. et al. (2011), o Brasil é uma potência no tema 

da biodiversidade e líder global nos esforços da CDB. Pelo último censo nacional 

(2006), aproximadamente 70% (5.942.065 km2) do território brasileiro ainda 

apresentava sua vegetação original, cujo estado varia de intacto a diversos graus de 

conservação ou recuperação. A biodiversidade brasileira se encontra ameaçada 

principalmente pela expansão agrícola e o desmatamento por meio da perda e da 

degradação de habitats (MMA, 2011a). Contudo, uma análise do impacto da produção 

de biocombustíveis sobre a biodiversidade (MMA, 2011a) concluiu que sua magnitude 

não diferiu significativamente dos impactos causados pela agricultura dirigida à 

produção de alimentos. Os possíveis impactos negativos incluem: perda de habitat, 

aumento das espécies exóticas invasoras, o uso do fogo para a limpeza de terrenos e 

a poluição e contaminação da água e do solo pelo aumento do uso de agroquímicos. 

De fato, do ponto de vista da ocupação do solo, os dados do INPE e da ÚNICA 

(UNICA, 2009) indicam que a variação da taxa de desmatamento da Amazônia não 

mantém relação com a expansão da área plantada com cana.  

No entanto, as definições de floresta aceitas internacionalmente – da FAO e da 

UNFCC – não refletem a complexidade das florestas brasileiras e excluem, assim, 

ecossistemas florestais pecualiares como o Cerrado e a Caatinga (SNIF, 2014). O 

Cerrado, considerado a savana mais rica do mundo (com 5% da biodiversidade do 

planeta), é um dos biomas brasileiros mais ameaçados. Considerando a área original 

de 204 milhões de hectares, o bioma já perdeu, até 2008, 47,84% de sua cobertura de 

vegetação. A área desmatada até 2002 foi de 890.636 km², e, entre 2002 e 2008, esse 

valor foi acrescido em 9,5%, o que equivale a valor médio anual de 14.179 km². Neste 

bioma, o desmatamento ocorre de modo intenso em função de suas características 

propícias à agricultura e à pecuária e da demanda por carvão vegetal para a indústria 

siderúrgica, predominantemente nos pólos de Minas Gerais e, mais recentemente, do 

Mato Grosso do Sul (MMA, 2011b). Segundo a CONAB (2013b), os estados com 

maiores áreas de expansão devem ser, a partir da safra de 2013/2014, São Paulo, 
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Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, os três últimos incluídos no bioma 

Cerrado. No entanto, não existe legislação que o proteja e há indicações de que sua 

ocupação poderia ser, inclusive, permitida por lei após a aprovação, em 2013, pelo 

Senado, do plantio da cana nos cerrados da Amazônia Legal (Mato Grosso, por 

exemplo) (AGÊNCIA SENADO, 2013). 

Perante a Diretiva, o Brasil encontra respaldo, no tema da biodiversidade, tanto 

no ZAE da cana quanto na ratificação das convenções internacionais. No entanto, o 

Cerrado poderá vir a acirrar o debate, apesar dos compromissos internacionais 

assumidos pelo Brasil com a CDB, caso os impactos de sua ocupação pela cana não 

sejam avaliados e incluídos na regulação vigente. Desde esta perspectiva, a Diretiva 

resulta instigante para promover uma maior preservação da biodiversidade no Brasil. 

Porém, no âmbito do mercado global, espera-se, primeiro, um consenso internacional 

sobre a definição de biodiversidade para poder legitimar sua influência sobre a 

regulação ambiental brasileira. 

Emissões de GEE 

Até a safra 2011/2012, a CONAB (2013a) verificou que a expansão dos 

canaviais estava ocupando principalmente áreas degradadas de pastagens (67,77%). 

Dados do IBGE confirmam esta evolução entre 1996 e 2006 nos estados de São 

Paulo, de Minas Gerais, do Paraná e de Goiás, onde se concentrou 90% da expansão 

da cana (UNICAMP; ESALQ, 2008). A tabela a seguir mostra que a soja foi a segunda 

principal cultura a ser substituída (15,77%).  

Tabela 4-4. Percentual das lavouras substituídas pela cana-de-açúcar – 2011/2012. 

Estado/Região 
Lavoura substituída pela cana (%) 

Pastagem Soja Milho Laranja Outros 

São Paulo 73,36 3,57 0,42 6,46 15,93 

Minas Gerais 57,10 27,19 1,15 - 14,56 

Paraná 69,26 10,80 1,16 - 11,34 

Goiás 60,74 32,92 1,87 - 4,47 

Mato Grosso 85,64 14,36 - - - 

Mato Grosso do Sul 81,68 10,74 6,85 - 0,73 

TOTAL Centro-Sul 68,91 15,24 1,88 2,30 11,09 

TOTAL Norte-Nordeste 38,59 29,34 - - 32,07 

BRASIL 67,77 15,77 1,81 2,21 11,88 

Fonte: elaboração própria a partir de CONAB (2013a). 

Um estudo realizado por MELLO (2012) indicou que a expansão da cana sobre 

áreas de vegetação nativa ou pastagens reduz o estoque de carbono ao longo dos 

anos, enquanto que a substituição de cultivos anuais e áreas degradadas propicia o 
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sequestro do carbono no solo, devido ao manejo do solo intrínseco à cultura (mesmo 

considerando a queima da palha). A maior ocupação pela cana de pastagens 

degradadas e de áreas de soja indicaria um balanço negativo das emissões de GEE 

decorrentes da conversão de terras, inclusive com a queima da palha. O avanço 

tecnológico das práticas agrícolas, incluída a introdução da mecanização, augura um 

incremento dos estoques de carbono (MELLO, 2012). 

A Diretiva exige igualmente avaliar a produção em terrenos com elevado teor 

de carbono, segundo a definição dada em seu art. 17 alínea 4. Considerando que a 

expansão se dá preferencialmente em pastagens e áreas de soja, esta exigência não 

procede no caso do Brasil. Os canaviais não são considerados, na tradição brasileira, 

uma lavoura pioneira em áreas virgens da fronteira agrícola (CONAB, 2013a). Esta 

mudança direta do uso do solo poderia, no entanto, fomentar a conversão de áreas 

não limítrofes com a cana ao serem ocupadas pela soja ou, preferencialmente, por 

pastagens.   

Segurança alimentar 

A Diretiva somente menciona a segurança alimentar pela a necessidade de 

estudar o impacto direto “na disponibilidade de alimentos a preços acessíveis”, mas 

não o ILUC. 

No Brasil, a produção de biocombustíveis compete com a de alimentos na 

medida em que ocorre a expansão da fronteira agrícola e a incorporação de áreas 

destinadas a outros cultivos. Segundo o CONSEA (2010), a produção de cana cresceu 

a um ritmo muito superior (146%, entre 1990 e 2008) ao de alimentos destinados ao 

consumo interno (como o feijão, que foi de 55%; arroz, 63%; e trigo, 95%). A diferença 

entre as àreas plantadas com monocultivo (milho, soja, cana e algodão) e 21 culturas 

alimentares aumentou 125% entre 1990 e 2009, sendo que a área plantada destas 

últimas retrocedeu em relação a 1990. Apesar da expansão da cana (e da soja), o 

acesso aos alimentos não foi prejudicado. Entre os motivos da queda da participação 

dos gastos com alimentação, encontra-se inclusive a redução dos preços de alguns 

grupos de alimentos (CONSEA, 2010). Entre a crise financeira de 2008 e 2011, 

aproximadamente, a expansão da cana viveu um período de estagnação. Logo, novos 

avanços devem ser avaliados para verificar o impacto nos preços dos alimentos.  

OBERLING (2008) adverte que a expansão do etanol ameaça as atividades 

produtivas de alimentos, em longo prazo, nas localidades próximas à área de 

produção de cana, devido ao aumento do risco de desequilibrio entre os preços de 

oferta e demanda. Análises (NOVACANA, 2014a) mostram que, ao contrário, a 
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conversão de terras devido à cana incita o aprimoramento da produtividade das outras 

culturas (mas não da pecuária leiteira), não excluindo o monitoramento para garantir a 

sobrevivência econômica das atividades alimentares, especialmente em regiões de 

agricultura familiar.  

No âmbito da regulação, o ZAE da cana estabelece entre suas diretrizes a 

diminuição da competição (direta ou não) com áreas de produção de alimentos. 

Contudo, deve-se ter em conta a possibilidade de incorrer em insegurança alimentar 

nas regiões de produção de cana ao fomentar a concentração fundiária, comentada 

mais adiante. 

4.2.3.1.3 -  Práticas agrícolas 

A Diretiva limita as práticas agrícolas ao cômputo das emissões de GEE e 

menciona também a necessidade de relatar as medidas tomadas para a proteção dos 

solos (entre os quais se pode incluir a erosão e o uso de fertilizantes e defensivos), da 

água (quantidade e qualidade) e do ar. Assim sendo, a situação do Brasil é favorável. 

Emissões de GEE 

As emissões de GEE referentes às práticas agrícolas nos canaviais envolvem, 

principalmente, o uso de diesel nas máquinas de plantio e colheita da matéria-prima 

(emissão de CO2), a aplicação de fertilizantes e resíduos (emissão de ócido nitroso) e 

de cal e ureia (emissão de CO2) e a liberação de carbono pelo manejo do solo 

(MELLO, 2012). Dada a mecanização crescente da colheita, o impacto das queimadas 

é considerada cada vez menor (emissão de metano e óxido nitroso). Um estudo feito 

por universidades brasileiras (UNICAMP; ESALQ, 2008) revela o balanço detalhado 

das GEE para a produção de etanol de cana. 

Desde 2007, a cana está sujeita a medidas regulatórias que buscam fomentar 

a mecanização das áreas para reduzir as emissões de GEE resultantes das 

queimadas usadas para a limpeza do terreno. Uma pesquisa (ALISSON, 2013) aponta 

para um aumento de mais de 38% da área mecanizada no estado de São Paulo entre 

2006 e 2012, passando, respectivamente, de 34,24% a 72,6% (3.381.313 ha), graças 

ao Protocolo Agroambiental.  

A mecanização dos plantios de cana é uma prática agrícola, inicialmente, 

estimulada devido a problemas da qualidade do ar em torno dos terrenos limpos por 

meio de queimadas e, mais recentemente, por sua contribuição às mudanças 

climáticas. A emissão de material particulado – principal componente químico da 

fuligem – na atmosfera pode desencadear complicações à saúde humana, sobretudo 
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de crianças e idosos, como hipertensão e problemas respiratórios. Considerado um 

dos principais causadores do aquecimento global depois do CO2, um estudo estima 

que sua emissão cairá para menos de 1% com a mecanização total da colheita nos 

canaviais e a integração da 1G e 2G, assim como a de GEE será reduzida em 70% 

(GALDOS et al., 2013). MACEDO et al. (2008) preveem, por sua vez, que a produção 

de etanol de cana emitirá, em 2020, 330 e 345 kgCO2eq/m
3 para o hidratado e o anidro, 

respectivamente, o que significa uma redução de 21% - considerando a mecanização - 

em relação à safra de 2005/2006. A introdução da mecanização resultaria, pelos 

cálculos realizados a partir desses dados, em uma redução de 17% das emissões, 

enquanto que avanços nas técnicas de uso do solo reduziriam em até 21%, 

comparado com 2005/2006. 

O uso de fertilizantes na produção de cana pode igualmente liberar outros 

potentes GEE. O exemplo mais importante é o óxido nitroso (N2O), ainda pouco 

estudado para a cana, segundo a ÚNICA (2008). De acordo com CRUTZEN et al. 

(2008), os benefícios do etanol na substituição da gasolina poderiam ser anulados 

pelas emissões de N2O durante a fase agrícola. A aplicação de nitrogênio nos 

canaviais brasileiros é realizada por meio de fertilizantes industriais, vinhaça e torta. 

No entanto, a maior parte do nitrogênio é aplicada como ureia, o que emite menos 

N2O. 

A reciclagem de nutrientes ao longo da cadeia de produção permite abater o 

consumo de fertilizantes convencionais. A aplicação de vinhaça (fertirrigação), das 

águas do processo industrial e das cinzas das caldeiras trouxe benefícios ambientaise 

econômicos. Contudo, a adubação complementar é necessária para assegurar a 

produtividade. Futuras pesquisas poderão contribuir para diminuir a demanda de 

adubos e calcário. Possíveis inovação fazem referência a uma maior fixação biológica 

de nitrogênio, melhor distribuição de fertilizantes e agricultura de precisão (BNDES; 

CGEE, 2008). 

Na produção de cana, o consumo de fungicidas é praticamente nulo e os 

inseticidas são usados em quantidades proporcionalmente menores a outros cultivos 

comerciais de importância; porém, utiliza-se mais herbicidas que para o café ou o 

milho, sendo equivalente à soja. A economia en defensivos é fruto de P&D para a 

seleção de variedades resistentes, programas de melhoramento genético e, 

principalmente, a adoção de métodos biológicos de controle das principais pragas da 

cana (BNDES; CGEE, 2008). 

Uma questão que fica em aberto é a contribuição da mecanização e o 

consequente abandono (parcial ou total) da palha no campo. Segundo URQUIAGA et 

al. (1991), permite a supressão da germinação e emergência de plantas invasoras, 
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reduzindo o uso de herbicidas. De acordo com GALDOS et al. (2013), favorece 

também a transferência dos nutrientes da palha para o solo e o processo de fixação de 

carbono no solo, melhorando suas características químicas, físicas e biológicas e 

traznedo benefícios ambientais e agronômicos. Outros autores, como GALBIERI e 

SIMÕES (2013), indicam a possibilidade de encontrar problemas relacionados à 

adubação da soca (cana de segundo corte), baixa taxa líquida de mineração de 

nitrogênio no período de um ano agrícola, execução de controle seletivo de plantas 

daninhas e aumento de pragas que se abrigam e multiplicam sob a palhada. 

Segundo BODDEY (2014), a conversão de soja ou milho para cana passaria de 

emitir 1.160 a 3.244 kg CO2eq/ha/ano; enquanto que, no caso das pastagens, passaria 

de 2.840 para 3.244 kg CO2eq/ha/ano. A diferença nesta última hipótese seria 

pequena. Em contrapartida, observa-se que a soja tem uma dupla participação: ela é 

diretamente substituída, emitindo quase 2.000 kg CO2eq/ha/ano a mais, mas também 

pode invadir, como consequência hipotética da demanda por biodiesel, outras áreas, 

provocando o ILUC. Devido a este, a contribuição total dos biocombustíveis nas 

emissões de GEE e na insegurança alimentar seria prejudicial para o mercado 

brasileiro de biocombustíveis. No entanto, cabe considerar que o biodiesel é um 

subproduto do complexo da soja e que o etanol é responsável por, aproximadamente, 

50% da produção de cana, em média. Este fato torna o cálculo do ILUC ainda mais 

complexo e obriga a considerar outros fatores no processo. 

Em termos burocráticos, as emissões de GEE estimadas pela própria Diretiva 

para o cultivo da cana conferem ao Brasil a melhor classificação, depois da beterraba 

sacarina (14 e 12 gCO2eq/MJ, respectivamente). Sendo a redução total a maior entre 

os biocombustíveis considerados, o Brasil não apresenta problemas enquanto às 

práticas agrícolas.  

Medidas de proteção dos solos, da água e do ar 

O Protocolo Agroambiental vai além do fim das queimadas e dispõe sobre 

outros temas de grande relevância, como a proteção dos remanescentes florestais de 

nascentes e de matas ciliares, o controle das erosões e melhores práticas de uso do 

solo, o adequado gerenciamento das embalagens de agrotóxicos, e a redução de 

consumo de água na etapa industrial. Sua importância, do ponto de vista do mercado 

global, reside na concessão de um certificado de conformidade, renovado anualmente, 

aos produtores agrícolas e industriais. O reconhecimento das boas práticas ambientais 

representa um atestado para o relatório sobre as medidas de proteção dos solos, da 

água e do ar, solicitado pela Diretiva. Porém, é aplicável somente ao estado de São 
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Paulo, correspondendo em 90% da produção a unidades agroindustriais e 

associações de fornecedores.  

Os programas oferecidos pelo Estado e comentados no capítulo 3 compõem as 

outras medidas que podem ser utilizadas em todo o território nacional para aumentar a 

sustentabilidade da fase agrícola da produção dos biocombustíveis. No entanto, sua 

aplicação não é obrigatória. Incentivos, governamentais e privados, são utilizados para 

convencer o produtor rural. Entre eles, destaca-se o programa de certificação Valore 

da Bayer Cropscience, existente só no Brasil, mas para vários tipos de cultura. A 

recente aplicação à cultura da cana mostra o interesse nessa ferramenta como 

multiplicador de boas práticas, com o fim específico de obter uma certificação privada 

para os biocombustíveis. A Raízen, criada em junho de 2011, relatou que as 

exigências da Diretiva, aplicáveis a toda a cadeia de valor, incitaram-na a iniciar, em 

agosto de 2011, o primeiro projeto piloto do Valore para a cana. Após a Raízen, outras 

empresas, como a Guarani, também buscaram o apoio da Bayer para facilitar a 

aquisição de certificações para a UE.  

Por fim, o ZAE da cana serve de respaldo ao conjunto de iniciativas, na medida 

em que aprova a aptidão socioambiental do terreno para a atividade. 

A Diretiva cita explicitamente a necessidade de informar sobre “a prevenção do 

consumo excessivo de água em zonas em que a água é escassa” (art. 18 alínea 3). A 

agricultura é responsável por mais de 90% do consumo de água limpa do mundo, 

sendo que a produção de biomassa para alimentos e fibras acapara 86% desse total 

(FAO, 2008b; HOEKSTRA; CHAPAGAIN, 2007). Mesmo utilizando uma pequena 

parcela do uso total de água em nível mundial, os biocombustíveis são 

frequentemente criticados pela quantidade de água necessária, principalmente na fase 

agrícola (FAO, 2008b). Logo, cabe elucidar a situação do Brasil. 

Dependendo do clima, a demanda para a cultura da cana varia entre 1.500 

mm3 e 2.500 mm3 durante o ciclo vegetativo (BNDES; CGEE, 2008). A produção de 

cana se concentra no estado de São Paulo, onde a irrigação das plantações não é 

necessária e, portanto, a pressão sobre o recurso é fraca. No entanto, a expansão da 

área para regiões menos favorecidas em água pode vir a exigir o aporte de água. De 

fato, a irrigação é necessária na região Centro-Oeste nos períodos mais críticos e, 

com mais frequência, na região Nordeste, como “irrigação de salvação” (após o 

plantio, de modo a garantir a brotação em condições de déficit hídrico) e “irrigação 

suplementar” (durante as épocas mais críticas do desenvolvimento da planta) 

(SOUZA, 2005). De modo geral, no Brasil, a pegada de água – “volume de água 

necessária para a produção de bens e serviços consumidos” (HOEKSTRA; 

CHAPAGAIN, 2007) – do crescimento da cana é menor (128 m3/tonelada) do que a do 
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cultivo de milho nos EUA (308 m3/tonelada) (GERBENS-LEENES; HOEKSTRA; VAN 

DER MEER, 2009), favorecendo ainda mais a comparação da sustentabilidade 

favorável ao Brasil.  

Enquanto às questões de qualidade ligadas à irrigação e a usos industriais, 

São Paulo detém o nível 1 (impacto zero) na classificação da Embrapa (MACEDO, 

2007). As usinas têm também a capacidade de reduzir o consumo de água dos atuais 

1-1,83 m3/tonelada de cana no processo industrial (BNDES; CGEE, 2008). 

Considerando a cadeia de produção por completo, pesquisadores (JANNUZZI et al., 

2012) estimam que, por cada tonelada de cana processada em uma usina, podem 

resultar 65 kg de açúcar, 40 litros de etanol e, inclusive, 260 litros de água. Um dos 

fatores mais importantes deste sucesso é o reaproveitamento da vinhaça. 

Segundo BNDES e CGEE (2008), a vinhaça13 é o efluente líquido mais 

importante (Tabela 4-5) da agroindústria do etanol pelo grande volume gerado (13 

litros/litro de etanol), sua riqueza em matéria orgânica e a presença de nitrogênio, 

fósforo e potássio (“Projeto de Lei 5.182/13”, 2013). 

Tabela 4-5. Efluentes líquidos da agroindústria do etanol. 

Efluente Características Tratamento  

Água de lavagem de 
cana 

Médio potencial 
poluidor e alta 
concentração de 
sólidos 

Decantação e lagoas de estabilização para 
o caso de lançamento em corpos d´água. 
Na reutilização, o tratamento consiste em 
decantação e correção do pH. 

Águas dos multijatos e 
condensadores 
barométricos 

Baixo potencial e alta 
temperatura (~50ºC) 

Tanques aspersores ou torres de 
resfriamento, com recirculação ou 
lançamento. 

Águas de resfriamento 
de dornas e de 
condensadores de 
álcool 

Alta temperatura 
(~50ºC) 

Torres de resfriamento ou tanques 
aspersores para retorno ou lançamento 

Vinhaça e águas 
residuárias 

Grande volume e 
carga orgânica 
elevada 

Aplicação na lavoura de cana 
conjuntamente com as águas residuárias 

Fonte: ELIA NETO (2005). 

Com o advento dos desastres ecológicos provocados pelo lançamento da 

vinhaça nos cursos d’água, proibiu-se o despejo da vinhaça nos mananciais 

superficiais a partir da safra de 1978/79 e estimulou-se a pesquisa sobre seu possível 

destino. Desde então, a aplicação da vinhaça ao solo, especialmente nas plantações 

de cana-de-açúcar, é usada para irrigar e fertilizar a lavoura. Esta prática permite um 

duplo benefício, sempre que realizada em doses recomendadas: controle da poluição 

                                                

13
 A vinhaça – também denominada vinhoto, restilo, caldo ou garapão, dependendo da região – 

é um “efluente líquido da destilação de uma solução alcoólica denominada vinho, obtida no 
processo de fermentação do caldo de cana-de-açúcar, do melaço ou da mistura dos dois” 
(“Projeto de Lei 5.182/13”, 2013).  
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causada pela vinhaça e diminuição dos gastos com fertilizantes. Contudo, continuam 

existindo potenciais impactos ambientais como: altos riscos de infiltração pelo 

armazenamento e de rompimento dos reservatórios; e alteração das condições 

naturais de fertilidade do solo e problemas de salinização, podendo criar condições de 

anaerobiose e contaminar as águas superficiais e subterrâneas. O Projeto de Lei 

5.182/2013 pretende suprir a falta de uma legislação federal, seguindo o exemplo da 

regulação existente nos estados de Minas Gerais e São Paulo, tradicionais regiões 

produtoras de cana (“Projeto de Lei 5.182/13”, 2013). Em análise na Câmara dos 

Deputados, ele regula o transporte, o armazenamento e a aplicação de vinhaça pela 

atividade sucroenergética, protegendo os solos, os recursos hídricos, a biodiversidade, 

assim como o ar por evitar o maior uso de fertilizantes. Um estudo realizado em 16 

bacias hidrográficas do estado de São Paulo (MOREIRA, 2007) indica que houve uma 

redução de 99% do potencial poluidor no lançamento de efluentes por usinas 

sucroenergéticas. Este resultado, logrado graças à ação fiscalizadora, poderia 

melhorar ao aproveitar a totalidade da vinhaça por meio de outras tecnologias, como 

biodigestão e produção de biogás, para a geração de energia, ou concentração e 

transporte da vinhaça (BNDES; CGEE, 2008). 

Segundo a Diretiva (art. 18 alínea 3), também se deve ter em conta “a 

reconstituição dos terrenos degradados”. Pesquisas (BNDES; CGEE, 2008) indicam 

que entre 40% e 52% das pastagens brasileiras estão degradadas, disponibilizando 

60-75 Mha para sua recuperação e uso em outras atividades. A Embrapa estima ainda 

que há, no Brasil, cerca de 120 Mha de áreas desmatadas abandonadas, cuja 

recuperação permitiria aumentar em cerca de três vezes a produção nacional. No 

entanto, para atestar a sustentabilidade dos biocombustíveis, um consenso 

internacional sobre a definição dessas áreas deveria ser alcançado. 

Um outro fator crítico do cultivo da cana que poderia ser avaliado no 

preenchimento do relatório sobre medidas de proteção dos solos, da água e do ar é a 

erosão dos solos, a maior causa da degradação e perda de terras agrícolas. As 

características edafoclimáticas (tipo de solo, declividade, regime de chuvas) e culturais 

(tipo de cultura) da atividade devem ser tidas em conta para evitá-la. A cana é uma 

planta semiperene, o que reduz o número de operações agrícolas que facilitam a 

perda do solo e da água (BNDES; CGEE, 2008). De fato, nos canaviais, a perda 

observada de água da chuva varia entre 10 e 15% e a de solo representa 62% o valor 

da soja (DONZELLI, 2005). A mecanização da colheita está permitindo o uso 

crescente da cana crua, obtendo dois benefícios: ao deixar a palha no solo, protege o 

solo contra o impacto direto das gotas de chuva; e pelo menor preparo do solo, 

permite uma menor mobilização do solo (DONZELLI, 2005). Entretanto, toda 
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introdução de máquinas no terreno implica outro tipo de impactos no solo, como a 

compactação. Algumas técnicas de manejo e conservação do solo, como o plantio 

direto, o controle de erosão e o terraceamento são atualmente empregadas para 

conter a perda dos solos e manter as suas propriedades físico-químicas (BUNGE, 

2006).  

4.2.3.1.4 -  Desenvolvimento social e econômico 

“No âmbito do desenvolvimento do mercado para as fontes de energia 

renováveis, é necessário ter em conta seu impacto positivo nas oportunidades de 

desenvolvimento regional e local, nas perspectivas de exportação, na coesão social e 

nas oportunidades de emprego” (item 4 da Diretiva). Do ponto de vista da 

sustentabilidade, a UE busca salvaguardar a produção de biocombustíveis a partir das 

convenções internacionais e pedindo que a “sustentabilidade social” seja tida em conta 

nos relatórios. Para o estudo de caso, a busca da sustentabilidade social representa a 

mitigação dos fatores que prejudicam o desenvolvimento socioeconômico do setor. 

Estes fatores não limitam a avaliação às condições e direitos de trabalho ou à 

existência de trabalho infantil, possíveis componentes da definição de trabalho 

escravo, e incluem também a geração de emprego e renda, a distribuição de renda e a 

concentração fundiária. Enquanto que as primeiras variáveis são atendidas pelas 

normas internacionais, a Diretiva afeta as demais por meio da demanda de 

biocombustíveis.  

Como mostra a Tabela 4-6, o Brasil é signatário das convenções da OIT 

exigidas pela UE. A legislação trabalhista nacional aplica as convenções da OIT, 

tentando compensar o estigma adquirido no passado sobre as condições análogas à 

escravidão. Embora não seja a realidade de todo o setor canavieiro, avanços têm sido 

observados com a fiscalização e, principalmente, com a introdução da mecanização.  

Tabela 4-6. Convenções da OIT exigidas pela Diretiva e ratificadas pelo Brasil. 

Convenções ratificadas pelo Brasil, conforme solicitado pela Diretiva 2009/28/CE 

Sobre o Trabalho Forçado ou Obrigatório (nº 29) . 

Sobre Liberdade Sindical e Proteção ao Direito de Sindicalização (nº 87). 

Sobre o Direito de Sindicalização e Negociação Coletiva (nº 98). 

Sobre a Igualdade de Remuneração (Homens e Mulheres) (nº 100). 

Sobre a Abolição do Trabalho Forçado (nº 105). 

Sobre a Discriminação no Emprego e na Ocupação (nº 111). 

Sobre a Idade Mínima (nº 138). 

Sobre a Proibição das piores formas de trabalho infantil e a ação imediata para sua 
eliminação (nº 182). 

 Fonte: elaboração própria a partir dos dados do MTE (2013a). 
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De modo geral, constatou-se, até a crise financeira mundial de 2008, que os 

municípios onde havia significativa produção de cana apresentavam indicadores 

socioeconômicos melhores do que outros onde não se produzia cana (UNICAMP; 

ESALQ, 2008). Os principais fatores que permitiam esta situação eram os maiores 

salários, dentro da agricultura, e as oportunidades de emprego, vinculados à cana. Os 

efeitos positivos foram claramente perceptíveis em pequenos e médios municípios, 

onde a chegada de novos trabalhadores do agronegócio da cana demandou mais 

investimentos das municipalidades para novos serviços públicos (como saúde, 

segurança, educação, água, esgoto, etc.). No estado de São Paulo, os melhores 

resultados devido à existência de uma usina no município indicaram a predominância 

da fase industrial sobre a agrícola para a geração de bem-estar, especialmente na 

saúde e educação (UNICAMP; ESALQ, 2008). Esta constatação deve certamente 

estar baseada no fato que as condições trabalho nos canaviais sempre foram 

consideradas análogas à escravidão.  

Com a introdução da mecanização em 2007, no estado de São Paulo, o 

aspecto socioeconômico começou a mudar de modo que os números referentes à 

geração de emprego e à renda obtida estão sendo alterados com a demissão de um 

grande contingente de trabalhadores e a requalificação de outros. Do ponto de vista 

econômico, a mecanização tem a capacidade de induzir efeitos positivos a montante 

(maior demanda de equipamentos e máquinas, serviços de montagem, instalações, 

plantio) e a jusante (colheita, transporte) da cadeia de produção (MILANEZ; NYKO, 

2012). Socialmente, embora a oportunidade de um trabalho mais qualificado 

represente um aumento dos salários, o número de tralhadores capacitados ainda é 

pouco significativo, alcançando apenas 10% dos 100.000 trabalhadores que foram 

demitidos após a adoção da mecanização no estado de São Paulo (CANAL RURAL, 

2013b). Calcula-se que uma máquina colhedeira substitui 80 trabalhadores (SMEETS 

et al., 2008). Nas grandes propriedades, antes da mecanização dos canaviais, os 

custos oriundos do campo para a produção de um quilo de açúcar e um litro de etanol 

correspondiam a 70%; enquanto que, hoje em dia, caíram para 50% (ISTO É 

DINHEIRO, 2013). Em compensação, o uso da mecanização dificulta a inserção de 

pequenos produtores, especialmente com terrenos irregulares, para os quais o custo 

do corte com máquinas supera as possibilidades econômicas (tanto em áreas 

mecanizáveis, quanto nas que não são, pela falta de investimento em P&D para 

máquinas apropriadas). A modernização da agricultura faz parte do aprimoramento da 

competitividade das empresas no seio do mercado. Um dos impactos que devem ser 

evitados, no entanto, é a maior concentração fundiária e de renda, característica das 

monoculturas.  
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O Brasil apresenta um dos mais alto índices de concentração de terras do 

mundo, apesar da reforma agrária: 2,3% da área pertence a 50% dos menores 

proprietários rurais; enquanto que 69,3% das terras agrícolas correspondem a 5% dos 

maiores (RAMOS, 2007). Este cenário não difere no setor da cana. Aproximadamente 

70% da produção agrícola é realizada diretamente pelas indústrias sucroenergéticas, a 

par que todos os novos projetos estão planejando investir na própria produção de cana 

(RAMOS, 2007). Sendo a produção de “cana própria” ou a partir de arrendamento de 

terras, existe uma concentração fundiária localizada ao redor do estado de São Paulo. 

(RAMOS, 2007) constataram que a integração entre a agricultura e a indústria da cana 

é estrategicamente vantajosa de um ponto de vista tecnológico e industrial. A 

competição por cana estaria fomentando a integração da cadeia de valor, incluídos os 

suprimentos, por parte das usinas, ou contratos de arrendamento de longo prazo (7 ou 

14 anos), segundo profissionais do setor (GLOBO RURAL, 2013; PEROSA, 2014). No 

campo da legislação, a concentração fundiária está começando a ser abordada pelo 

Decreto estadual nº 45.041/2009, de Minas Gerais, que obriga as novas usinas a 

adquirirem de produtores rurais independentes, no mínimo, 30% da cana utilizada.  

Verticalizando a produção, a concentração fundiária vem acompanhada da 

concentração de renda. De modo geral, o coeficiente de Gini sobre desigualdade da 

propriedade fundiária continua, no Brasil, no alto patamar de 0,85, sem sinais de 

descréscimo (RAMOS, 2007). De acordo com um estudo apresentando (UNICAMP; 

ESALQ, 2008), o monopólio da terra gera pobreza, desemprego e exclusão social, 

mantendo o poder das oligarquias rurais. Com a crise do setor iniciada há poucos 

anos, verifica-se que a dependência dos pequenos municípios pela predominância da 

atividade canavieira incrementa o poder exercido sobre os trabalhadores da região, 

que perdem seus meios de subsistência quando ela se retira (EXAME, 2013). Uma 

solução seria a diversificação das atividades. No entanto, a diversificação econômica 

existente no passado, principalmente em São Paulo, com a pecuária e a produção de 

laranjas, por exemplo, cedeu às perspectivas de um importante retorno rápido 

proporcionado pela cana (UNICAMP; ESALQ, 2008). Após as crises iniciadas em 

2008, o mesmo processo de instalação de greenfields e arrendamento de áreas 

agrícolas foi retomado em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, expulsando 

desta vez a soja (GLOBO RURAL, 2013) e as atividades coadjuvantes.  

O crescente interesse de empresas estrangeiras em adquirir terras (RAMOS, 

2007) também pode alterar o desenvolvimento das regiões produtoras de cana. 

Diferentes tipos de investidores estão entrando no setor da cana, seja comprando e 

fusionando usinas, como ocorreu após a crise financeira mundial de 2008 

(WILKINSON; HERRERA, 2010), seja instalando greenfields. Conforme observa 
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(JANK, 2013), o processo de consolidação que se deu entre 2005 e 2013 permitiu que 

as cinco maiores empresas do setor passassem de ser nacionais, familiares e 

relativamente pequenas (15 MT de moagem em média) a serem 100% de capital 

estrangeiro e diversificado (petroleiras, trading, grandes corporações de outros 

setores) e de grande porte (37 MT de moagem em média). A falta de terras na UE 

para cumprir os mandatos de biocombustíveis de seus membros pode intensificar a 

ocupação de terras brasileiras para sua produção. O risco de estrangeirar a terra faz 

parte de um processo mundial, que está sendo denunciado como land grabbing 

(apropriação de terras) e ainda pesquisado. Como efeito positivo, poderia se pensar 

que uma maior concorrência instiga a busca de eficiência tecnológica de todo o setor, 

além de inculcar uma nova mentalidade de gestão de negócios mais agressiva. 

Segundo a AIE (NOVACANA, 2013b), a saída das empresas menos eficientes e a 

consolidação do setor poderiam juntos beneficiar o mercado compensando os altos 

custos de produção, principalmente no que diz respeito à mão de obra e à terra. No 

entanto, o impacto social da concentração fundiária e de renda pode ser significativo. 

Em regiões onde a agricultura já é nitidamente empresarial e a estrutura 

fundiária concentrada, as transformações tecnológicas (STADUTO; SHIKIDA; BACHA, 

2004) auguram uma retração importante do número de empregados e um incremento 

do retorno industrial. Espera-se uma mudança tecnológica das usinas com o fomento 

de biorrefinarias e novos tipos de biocombustíveis. Embora a quantidade de trabalho 

no campo dependerá igualmente das tecnologias utilizadas, um maior impacto é 

previsto com a inovação tecnológica das usinas, que exigirá uma maior especialização 

e qualificação da mão de obra. 

A maioria das empresas de açúcar e álcool sediadas em São Paulo adotou, em 

2002, o conceito de Social Balanced Sheet (IBASE model). Em 2006, ÚNICA acordou 

com o Instituto Ethos que todas as usinas membro iriam adotar também os 

Indicadores Ethos (UNICAMP; ESALQ, 2008). Os relatórios de responsabilidade social 

das empresas podem servir para atestar à UE que suas exportações não estão tendo 

um “impacto na sustentabilidade social”. Porém, a unidade de análise se limita à 

produção da usina e não tem em consideração a região como um todo, ou mesmo o 

ILUC. 

Neste contexto de substituição de lavouras e de modernização tecnológica, 

questiona-se em que medida um aumento da demanda de etanol pela UE não trará 

desenvolvimento econômico à custa de uma maior concentração fundiária e de renda. 

Por outro lado, as discussões sobre a limitação dos biocombustíveis de 1G como 

substitutos de combustíveis fósseis no transporte europeu colocam em dúvida o 

aumento das importações de etanol. Em 2011, aproximadamente 15% do etanol 
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consumido na UE foi importado, ou seja, 4,48 milhões de toneladas 

(EUROBSERV´ER, 2013). Esse mesmo ano, o Brasil exportou 195 mil toneladas para 

a Europa (NOVACANA (2014) com dados do MDIC). Em contrapartida, o consumo 

doméstico foi de 10,9 milhões m3 de etanol hidratado e 8,4 de etanol anidro 

(NOVACANA (2014) com dados da ANP).  

O setor sucroenergético brasileiro tem como fim principal o mercado doméstico. 

Para o Brasil, a cana cumpre um importante papel, haja vista: (i) a geração interna de 

valor econômico (VARRICHIO, 2012); (ii) a possibilidade a abastecer 88,5% da sua 

nova frota de automóveis com etanol graças à tecnologia flex-fuel (ANFAVEA, 2014); 

(iii) um incremento da receita por meio da substituição das importações de gasolina e 

da possibilidade de exportar; e (iv) a potencial geração de eletricidade e de produção 

de outros bioprodutos. Considerando a relevância social e econômica da cana para o 

Brasil, a demanda nacional de cana terá uma maior influência sobre o 

desenvolvimento socioeconômico do que as exportações previstas. A questão que se 

coloca, então, é como o Estado poderia maximizar as externalidades positivas e 

controlar os efeitos adversos relacionados com este tema, tendo em conta que o 

mercado global (neste caso, europeu) estará apreensivo.  

4.2.3.1.5 -  Eficiência tecnológica 

O tema “eficiência tecnológica” se encontra caracterizado na Diretiva: (I) pelas 

emissões de GEE oriundas da utilização de combustíveis – biocombustível e 

combustíveis fósseis – no ciclo de vida (fase agrícola, industrial e de distribuição), e 

pelas evitadas na produção excedente de eletricidade a partir da cogeração; e (ii) 

pelas medidas de proteção dos solos, da água e do ar.  

Emissões de GEE 

Mesmo excluindo a queima de palha, a fase agrícola é a maior emissora de 

GEE do ciclo de vida do etanol (UNICAMP; ESALQ, 2008). Como foi constatado para 

as práticas agrícolas, isso não implica que o Brasil perca o primeiro lugar no ranking 

da redução de emissões, segundo os valores de referência da Diretiva para o etanol 

de cana. Se dependesse apenas do mercado europeu, o Brasil não seria estimulado a 

melhorar esse resultado. No entanto, ainda há possibilidades de incrementar a 

eficiência tecnológica em todos os elos da cadeia (capítulo 3), de modo a conquistar 

outros espaços do mercado global com base na mitigação das mudanças climáticas.  

Tendo como referencial a Diretiva, a cadeia poderia ser mais sustentável, do 

ponto de vista das emissões de GEE, reduzindo o consumo de combustíveis fósseis 
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(ou, mesmo, substituindo-os por biocombustíveis) com o incremento do uso de 

resíduos como fonte de energia e aprimorando a geração excedente de eletricidade a 

partir de resíduos e coprodutos.  

Considerando as tecnologias existentes em 2008, a colheita mecanizada e a 

melhoria de produção excedente de eletricidade a partir do bagaço e palha da cana, 

um estudo (UNICAMP; ESALQ, 2008) estimou que o balanço de energia14 poderia 

passar de 9,34 para 11,6 em 2020, e as emissões de GEE durante o ciclo de vida da 

produção de etanol poderiam ser reduzidas de 20%, aproximadamente. Iniciada na 

década de 1980, a produção de eletricidade é excedente, em média para as usinas do 

país, desde 1996 (valores superiores ao autoconsumo de 12 kWh por tonelada de 

cana moída) (UNICAMP; ESALQ, 2008). Hoje em dia, o Balanço Energético Nacional 

(EPE, 2013) atribui à cana-de-açúcar e a seus derivados o lugar de segunda maior 

fonte energética do país, em tonelada equivalente de petróleo (TEP), ficando à frente 

da hidroeletricidade e atrás apenas do petróleo. Em grande parte isto se deve à 

queima do bagaço tanto para o consumo das usinas quanto para a rede pública. 

Estima-se que o aproveitamento pleno da biomassa de cana disponível no país 

poderia gerar aproximadamente 11.000 MW médios até a safra 2018-2019, o que 

equivale a uma usina do porte de Itaipu (IPEA, 2010). 

Medidas de proteção dos solos, da água e do ar 

O relatório solicitado pela Diretiva sobre medidas de proteção dos solos, da 

água e do ar tampouco promove a inovação tecnológica neste campo por propor 

apenas uma simples correção caso não corresponda com o aceitável pela UE (sem 

incluir uma definição). Assim como para as emissões de GEE, a eficiência tecnológica 

deve ser considerada para mitigar os outros impactos da produção de etanol de cana. 

De fato, deve ser um fator a se ter seriamente em conta no contexto global do 

mercado, dada a competitividade das empresas. A AIE defende que a eficiência 

determinará as usinas que irão competir. Segundo um de seus estudos, o fechamento 

em série de várias usinas observado nos últimos anos no Brasil é apenas 

consequência da ineficiência; limitar o mercado às empresas mais eficientes e 

aumentar a escala de produção por meio da consolidação (hoje em dia, nas mãos de 

grandes empresários) permitiria reduzir custos e melhorar a logística do etanol 

(NOVACANA, 2013b).  

                                                

14
 O balance de energia pode ser definido como a razão entre a energia renovável produzida 

(etanol + eletricidade + bagaço como combustível) e a energia fóssil consumida.  
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4.2.3.1.6 -  Logística  

Entre os critérios da Diretiva, consta o cômputo das emissões de GEE do 

transporte e da distribuição do biocombustível. Apesar da logística deficitária para o 

escoamento do produto, os fatores críticos identificados para a atividade canavieira 

não incluem a logística. No entanto, hoje em dia, verifica-se que representa um sério 

gargalo para a exportação e também para a distribuição do etanol no país.  

No Brasil, 70% do etanol produzido utiliza a malha rodoviária, haja vista a 

grande dispersão das usinas (MENDONÇA; LEAL JUNIOR, 2010). Este meio de 

transporte apresenta como desvantagens: um custo superior a outros meios que 

poderiam ser usados (como ferrovias ou dutos), tanto energicamente quanto 

economicamente; a limitação da carga que pode ser transportada; uma infraestrutura 

rodoviária deficiente; longas distâncias; e uma esmagadora predominância dentro do 

leque de possibilidades (92,2% do volume deslocado em São Paulo (DANTAS FILHO; 

FRANCO; TAIOLI, 2008). Consequentemente, o estudo realizado por MENDONÇA e 

LEAL JUNIOR (2010) indica um custo de transporte correspondente a 21% do custo 

total do etanol. Tendo em conta que, nos EUA, este custo é, em média, de apenas 6%, 

a competitividade brasileira na cadeia produtiva do etanol pode vir a ser ameaçada no 

mercado internacional, caso a eficiência ao longo da cadeia dos EUA aumente.  

A Diretiva concede ao etanol de cana-de-açúcar e ao biodiesel de soja valores 

de emissões para o transporte e distribuição muito superiores aos outros 

biocombustíveis (9 e 13 kgCO2eq/GJ, respectivamente). Assim como para as outras 

matérias-primas produzidas fora da Comunidade Europeia, as emissões devem incluir 

o transporte até a UE. O estudo de UNICAMP e ESALQ (2008) estima para tal um 

valor de 5,51 kgCO2eq/GJ de etanol, entre a usina brasileira e o posto europeu. No 

entanto, cabe mencionar que o aprimoramento do transporte em território brasileiro 

poderia garantir um retorno econômico e ambiental maior para o país. Segundo 

PAIANO et al. (2011), as hidrovias e os portos deveriam ser usados como meio 

fundamental da cadeia logística dos biocombustíveis, sempre que possível. 

Ligando as regiões mais produtoras de cana do Brasil (GO, MG, SP e RJ), está 

prevista uma estrutura multimodal – incluída a construção de uma etanolduto – com 

capacidade de transporte de 20,8 milhões de metros cúbicos por ano, 1.330 

quilômetros de extensão de dutos e dez terminais de armazenamento. Iniciada em 

2011, a implantação do sistema logístico deveria ocorrer no início de 2016 (MILANEZ; 

NYKO, 2012). Segundo os sócios do projeto, poderá haver uma redução média de 

20% nos custos de transporte, indo até 60%. Em referência à Diretiva, calcula-se que 

a troca do modal rodoviário pelos dutos e hidrovias reduzirá em 7 milhões de 
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toneladas por ano as emissões de CO2 (G1, 2011). No entanto, cabe avaliar se as 

novas externalidades socioambientais negativas não prejudicarão o novo rumo da 

sustentabilidade do etanol. 

4.2.3.2 -  Avaliação dos impactos indiretos sobre o mercado 

Para a Diretiva, os “critérios de sustentabilidade só serão eficazes se 

conduzirem a alterações no comportamento das forças de mercado. Essas alterações 

só ocorrerão se os biocombustíveis e biolíquidos que cumprem aqueles critérios 

beneficiarem de um suplemento de preço sobre os que não os cumprem” (item 76). 

Hoje em dia, os biocombustíveis certificados não são passíveis de receber um preço 

diferenciado, já que sua comercialização está vinculada ao respeito dos critérios de 

sustentabilidade. No entanto, do ponto de vista do Brasil, caberia considerar as 

exportações como um diferencial na receita da empresa, graças ao acesso ao nicho 

europeu.  

Mesmo conseguindo um preço superior no mercado europeu, devem-se 

contrapor os custos decorrentes do processo de certificação, entre eles o da aquisição 

do selo e o da adaptação da cadeia aos critérios que vão permitir conseguir o selo. O 

custo da certificação para os produtores pode variar em função da escala de 

produção. Pode-se prever que serão maiores para os pequenos produtores em 

contraste com os grandes e para os países em desenvolvimento em contraste com os 

industrializados (UNCTAD, 2008). Segundo o relatório Cramer (GAN, 2005), o custo 

adicional para este segmento é de, no mínimo, 20% do custo de produção. Entretanto, 

já foram observados benefícios como consequência da exigência de um maior controle 

da cadeia. Relatos indicam, por exemplo, que a observância dos critérios traz uma 

melhora da gestão dos recursos. A experiência do programa de certificação Valore da 

Bayer Cropscience mostra que os custos podem ser embutidos no preço da 

certificação privada de biocombustíveis que a empresa de etanol irá adquirir, 

estendendo a sustentabilidade ao longo da cadeia sem comprometer a subsistência no 

campo. A exclusão esperada dos pequenos produtores pelas certificações encontra, 

então, alternativas na criação de novos negócios no âmbito do mercado das 

certificações.  

Ampliando o regime tripartite de LOCONTO e BUSCH (2010), a etapa de 

certificação se desdobra em outros mercados de modo a permitir alcançar o fim das 

transações. Estes mercados incluem as auditorias e as consultorias que auxiliam o 

processo de obtenção de certificações, criando subredes de atores e consolidando o 

conceito de certificação como uma ferramenta comercial.  
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4.2.3.3 -  Avaliação final da efetividade 

Pretende-se analisar a capacidade da política externa da UE relativa aos 

biocombustíveis para alterar o modelo de produção de etanol utilizado no Brasil. Logo, 

a avaliação deve ter em conta tanto a escala nacional quanto a da unidade produtora. 

4.2.3.3.1 -  Impacto da governança externa  

De acordo com DI LUCIA (2010), baseado em LAVENEX e 

SCHIMMELFENNIG (2009), a efetividade de uma governança externa pode ser 

interpretada: como o grau de escolha das regras nas negociações e acordos 

internacionais, como a adoção das regras na legislação doméstica, ou como a 

aplicação das regras na prática doméstica. Neste estudo, a efetividade da governança 

externa da diretiva é estimada em função do grau de inclusão dos requisitos da 

diretiva na regulação do setor sucroenergético no Brasil. LAVENEX e 

SCHIMMELFENNIG (2009) argumentam que a inclusão dos requisitos na legislação 

doméstica é empiricamente importante porque a aceitação das regras, por parte de 

outros países, como referência normativa para as negociações com a UE, não implica 

obrigatoriamente sua adoção em nível doméstico. 

Como foi argumentado ao longo da tese, a incorporação dos requisitos 

depende da perspectiva geopolítica do Estado em relação aos biocombustíveis, ou 

seja, do interesse ao longo prazo em participar do mercado global, entendendo que 

esses requisitos externos serão essenciais. Estima-se que a maioria dos países 

europeus não tem suficiente terra para cumprir os mandatos atuais de mistura de 

biocombustíveis estabelecidos pela Diretiva e dependerá de importações (ERIXON, 

2012; IDPM, 2007). Parte da demanda será atendida pelo Brasil e por países africanos 

e asiáticos. Nesse contexto de interdependência, a governança exercida pela UE 

parece estar baseada no poder (LAVENEX; SCHIMMELFENNIG, 2009) decorrente de 

ser um dos dois únicos mercados existentes atualmente para exportação de etanol 

(depois do norte-americano). Sendo assim, tanto o emprego das certificações de 

sustentabilidade quanto a proliferação de práticas sustentáveis estariam vinculados ao 

mercado global. De fato, o ZAE da cana representa uma resposta às críticas 

internacionais sobre biodiversidade e segurança alimentar. Conclui-se, desde já, que a 

governança externa da UE conseguiu alterar a regulação brasileira referente à 

produção de cana, por motivos comerciais.  

Além da ratificação das convenções, a Diretiva pede a aplicação das mesmas e 

o respeito aos direitos fundiários. Sendo o grande desafio do Brasil a fiscalização do 

cumprimento da legislação, a não efetivação do ZAE da cana e das demais regulações 
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permanece uma ameaça à comercialização do etanol no mercado global. A Diretiva 

pode servir como aliciador; porém, seus critérios deverão atender à mitigação dos 

impactos negativos observados na cadeia produtiva do etanol no Brasil para que 

possa ser considerada um instrumento de fomento da sustentabilidade.  

4.2.3.3.2 -  Eficiência dos “critérios de sustentabilidade” da Diretiva  

O clima e a biodiversidade se justificam como “critérios de sustentabilidade” 

para os biocombustíveis por estarem relacionados com as questões ambientais de 

preocupação global reconhecidas em acordos internacionais multilaterais sobre o meio 

ambiente (DI LUCIA, 2010). A EC admite não ter incluídos outros critérios para evitar 

conflitos com a OMC (LYDGATE, 2012). Em contrapartida, optou por solicitar uma 

observação a respeito nos relatórios de monitoramento. De modo geral, os critérios 

respondem a uma interligação com o artigo 11 do Tratado de Lisboa, que diz que as 

exigências de proteção ambiental devem ser integradas na definição e implantação 

das políticas e atividades da UE, com o fim de promover o desenvolvimento 

sustentável (LYDGATE, 2012). Assim, no que diz respeito à sustentabilidade dos 

biocombustíveis, a UE decidiu dar ênfase às ameaças ao meio ambiente; a par que o 

Brasil apresenta um espectro maior de fatores críticos que tangem aspectos sociais, 

ambientais e econômicos. 

O principal objetivo da Diretiva é a redução das emissões de GEE 

(SWINBANK; DAUGBJERG, 2013). No entanto, autores (ERIXON, 2012) acusam a 

Diretiva de proporcionar patamares que tendem a proteger a indústria europeia. Do 

ponto da biodiversidade, a Diretiva teria igualmente estabelecido seus critérios 

relacionados com o uso da terra de modo a afrontar as condições de outros países 

(ERIXON, 2012). A seguir, comenta-se a influência de ambas as questões no setor 

sucroenergético brasileiro. 

Emissões de GEE 

A Diretiva europeia situa a cana-de-açúcar em primeiro lugar no ranking das 

reduções de emissões totais para o etanol. Os valores de referência indicam que 

apenas o etanol de cana-de-açúcar, entre todos os biocombustíveis computados, 

alcançaria uma redução de pelo menos 60% a partir de 2018, critério de elegibilidade 

da Diretiva. Logo, o Brasil goza de uma posição privilegiada no mercado europeu de 

etanol.  

Cálculos baseados nas condições brasileiras, estimam que o etanol de cana-

de-açúcar reduz, no total, entre 70% e 86% as emissões comparado com os 
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combustíveis fósseis, enquanto que o etanol produzido a partir de outras matérias-

primas alcançam, no melhor dos casos, o valor de 50% (ALMEIDA; BONTEMPO; 

SOUZA E SILVA, 2007; UNICAMP; ESALQ, 2008). Devido ao transporte 

intercontinental e à menor eficiência dos motores europeus que usam etanol, o valor 

correspondente ao consumo do etanol brasileiro na UE é de apenas 70%, 

aproximadamente, sem considerar a mudança do uso do solo (UNICAMP; ESALQ, 

2008).  

Estes resultados deverão ser melhorados nos próximos anos graças, 

principalmente, à eliminação das queimadas, à utilização de coprodutos e resíduos 

como energia ou matéria-prima, e ao incremento da eficiência tecnológica. A fase de 

distribuição deverá contribuir com a redução do consumo de combustíveis fósseis. No 

entanto, as incertezas científicas envolvidas nas mudanças indiretas do uso do solo 

(DI LUCIA; AHLGREN; ERICSSON, 2012), acompanhadas da possível mobilidade dos 

limites em função de novos conhecimentos científicos, podem ameaçar a condição de 

alternativa sustentável para o transporte terrestre perante as mudanças climáticas do 

etanol de cana brasileiro. 

A mudança do uso da terra sempre foi, no Brasil, a principal fonte de emissões 

de GEE devido ao desmatamento. Excepcionalmente ou iniciando uma nova fase, em 

2010, a agropecuária foi a maior responsável das emissões brasileiras de GEE com 

35% do total, entre os setores (incluindo energia, processos industriais, uso da terra e 

florestas e tratamento de resíduos). Excluindo a fermentação entérica, os solos 

agrícolas foram os maiores emissores, representando apenas 55% do valor 

correspondentes ao uso da terra e florestas (MCTI, 2013). As questões colocadas pela 

Diretiva ao considerar o deslocamento das culturas não conferem com a situação da 

ocupação de área pela cana no Brasil. Apesar de ser um tema muito polêmico, 

defende-se que a principal questão é o efeito indireto da expansão da cana sobre as 

emissões de GEE na conversão de outras terras ou mesmo sobre a segurança 

alimentar das populações das regiões alteradas. Em decorrência, critica-se a ausência 

deste fator ILUC no ZAE da cana (ou qualquer outro instrumento regulatório).  

Em contrapartida, as emissões relativas à “mudança do uso da terra e 

florestas” vem diminuido desde 2004 como fruto da Política Nacional sobre Mudança 

do Clima (PNMC), mais exatamente de seus Planos de Ação para a Prevenção e 

Controle do Desmatamento nos biomas. As emissões correspondentes ao setor são 

dominadas pelo bioma Amazônia (50,3%), seguido do bioma Cerrado (39,1%), 

conforme dados e cálculos de 2010 (MCTI, 2013). Com a PNMC, o governo intenciona 

alcançar uma redução de 80% do desmatamento do bioma Amazônia e de 40% do 

bioma Cerrado, em relação à média verificada entre 1996 e 2005 e entre 1999 a 2008 
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respectivamente, prevista pelo Decreto nº 7.390/2010. Estas metas contribuem 

também para a preservação da biodiversidade. 

A maior contribuição do etanol de cana para a mitigação das mudanças 

climáticas é reconhecida na própria Diretiva ao lhe conceder os maiores valores de 

referência (sem as mudanças do uso do solo) para a redução de emissões de GEE. 

No entanto, a principal evidência de que a sustentabilidade do etanol de cana-de-

açúcar desponta no mercado global foi a decisão da Agência de Proteção Ambiental 

dos Estados Unidos (EPA) de qualificar o etanol brasileiro como biocombustível 

“avançado”, em julho de 2010. Apesar de ser o maior produtor de etanol do mundo, os 

EUA têm também um importante mercado demandante de biocombustíveis 

avançados, o que obriga o Brasil a monitorar a evolução das emissões de GEE ligadas 

à produção de etanol. 

Biodiversidade  

Autores como (ERIXON, 2012) defendem que os critérios da Diretiva baseados 

no uso da terra foram explicitamente elaborados para afrontar as condições de outros 

países. A biodiversidade do Brasil apresenta uma relevância mundial dado que, 

segundo o terceiro Panorama da Biodiversidade Global, o país é responsável pela 

proteção de quase 75% de toda a área conservada em áreas protegidas estabelecidas 

no mundo desde 2003 (MMA, 2011a). A preservação desta biodiversidade representa 

um argumento de peso perante a OMC no âmbito do mercado global. 

Contudo, como defesa ante a pressão internacional, o Brasil apresenta um 

arcabouço legislativo em matéria ambiental consistente e apoiado pelo instrumento do 

ZAE da cana. Apesar de não incluir o Cerrado, hoje em dia, este último é uma 

ferramenta essencial para refutar qualquer crítica relativa à ocupação de importantes 

áreas ricas em biodiversidade pela cana-de-açúcar (biomas Amazônia, Pantanal e 

Bacia do Alto Paraguai). Enquanto ao Cerrado e reforçando a proteção da Amazônia, 

a PNMC poderia servir como garantia das intenções governamentais relativas a sua 

ocupação. De acordo com um estudo da FEARP (USP, 2013), a efetivação das metas 

previstas na PNMC permitiria salvaguardar 68 milhões de hectares da floresta 

amazônica e do Cerrado de serem transformados em área agrícola até 2050.  

O debate internacional sobre a definição de biodiversidade pode contribuir para 

um maior comprometimento do Brasil na preservação da biodiversidade. A inclusão do 

critério “biodiversidade” nas certificações pode reforçar igualmente a fiscalização e a 

comprovação da aplicação das normas, caso sejam realizadas auditorias 

independentes. 
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4.2.3.3.3 -  Fatores críticos da cana não considerados pela Diretiva  

A partir da cadeia de valor do etanol de cana, identificam-se outros três fatores 

críticos que não foram mencionados pela Diretiva e que são de especial relevância 

para o Brasil: a concentração fundiária e de renda, a produtividade e os organismos 

geneticamente modificados. 

Concentração fundiária e de renda 

No Brasil, coexistem dois diferentes modelos de desenvolvimento referentes à 

questão agrária: (i) o modelo agroexportador, baseado em grandes propriedades 

monocultoras, pouco intensivo em mão de obra, mas sim em mecanização, e grande 

consumidor de água para irrigação e de insumos industriais como agrotóxicos, 

sementes transgênicas e rações; e (ii) o modelo de agricultura familiar, baseado em 

pequenas propriedades com produção diversificada e voltada prioritariamente ao 

mercado interno. Esta diferença se reflete nas distintas concepções de ocupação do 

espaço agrário, de organização social e de relação com a natureza. Como 

consequência, a expansão do agronegócio e das formas privadas de apropriação dos 

recursos naturais a ele associadas acentuaram a já elevada concentração da 

propriedade da terra no Brasil e contribuíram para limitar o avanço das políticas de 

reforma agrária (CONSEA, 2010). 

A cana contribui com esse processo historicamente e também na atualidade 

por meio da concentração fomentada pelo ZAE. Conforme a classificação da aptidão 

das áreas para o cultivo da cana, a preferência (19 Mha) está nos estados de São 

Paulo (38,7%) e Mato Grosso do Sul (32,7%), seguidos de Paraná (14,0%), Minas 

Gerais (6,4%), Goiás (5,3%), Espírito Santo (1,6%), Rio de Janeiro (1,1%) e Mato 

Grosso (0,2%) (MELLO, 2012). A aptidão regular adiciona uma área de 36,55 Mha, 

estando 80% nos estados de GO, MG e MT, sucessivamente. A tabela a seguir indica 

que os canaviais já estão concentrados na principal área apta proposta pelo ZAE, a 

saber, em SP, MG, GO, PR e MS. Nestes estados, o cultivo ainda pode crescer mais 6 

vezes a área de 2012 (até 48,5 milhões de ha), enquanto que no resto da região 

Centro-Sul e do Nordeste poderia expandir-se em apenas 12 mil ha aproximadamente. 
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Tabela 4-7. Áreas colhidas em 2012 e aptas para o cultivo segundo o ZAE. 

Estados Área colhida (mil ha) Área apta (preferencial e regular) (mil ha) 

São Paulo 5.150 10.564 

Minas Gerais 872 12.151 

Goiás 733 12.630 

Paraná 655 3.447 

Mato Grosso do Sul 559 9.692 

TOTAL 7.969 48.484 

Outros  Menos de 434 
7.835 (total para a região CS) 

4.313 (total para a região NE) 

Fonte: elaboração própria a partir de MELLO (2012) e MAPA (2009). 

A área colhida em 2012 ficou concentrada em um 53% no estado de São Paulo 

e um 29% nos estados de MG, GO, PR e MS, conjuntamente (dados da NOVACANA 

(2014)). A FIESP (2013) prevê que a área de 5,1 Mha, para a safra 2012/2013, na 

região Sudeste, passe para 6 Mha na safra 2023/2024 (57% do total), 38% da 

expansão total nacional. Com este aumento, pressupõe-se uma concentração de área 

mais acentuada (DLUC) e o deslocamento de cultivos existentes hoje em dia em 

direção à fronteira agrícola (ILUC). O efeito direto é a ampliação das áreas de 

monoculturas com a consequente geração de desigualdades no campo, o que afeta a 

subsistência e a reprodução da agricultura familiar (OBERLING, 2008). No cenário 

mundial em que o recurso terra está se reduzindo, RAMOS (2007) defende a 

necessidade de maiores regulações fundiárias.  

A regulação do uso e da ocupação do solo faz parte das incumbências do 

Estado por meio do Plano Diretor municipal e dos zoneamentos estaduais e federais. 

Do ponto de vista da soberania nacional, não compete a outros países decidir sobre a 

melhor organização territorial nacional (Lei nº 7.170/1983). Apesar de considerar o 

ILUC a questão dominante da sustentabildiade do etanol brasileiro, entende-se que 

este conceito não deva ser incluído nas certificações privadas.  

Produtividade 

O desenvolvimento da tecnologia agrícola foi o fator mais significativo na 

expansão do setor sucroenergético brasileiro, principalmente devido ao aumento da 

produtividade da cana. Entre 1975 e 2007 (o ano recorde), a produtividade cresceu 

130%, graças principalmente à introdução de novas variedade de cana. A evolução da 

produtividade da cana é, no entanto, menos importante do que a de outras culturas 

(FAO, 2013). A Figura 4-6 reflete a grande diferença de ganhos de produtividade entre 

a cana e os cereais, no Brasil. 
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Figura 4-6. Ganho de produtividade (em t/ha) histórico, no Brasil. 

Fonte: NYKO et al. (2013).  

A diferença entre a produtividade máxima teórica, com ou sem transgenia, e a 

média atual (Tabela 4-8) indica uma defasagem tecnológica clara. 

Tabela 4-8. Produtividades teóricas e existentes para a cana-de-açúcar, no Brasil. 

 
Toneladas 

de 
cana/ha 

% em relação 
ao potencial 

teórico 

Toneladas 
de  

ATR/ha  

% em relação 
ao potencial 

teórico 

Produtividade média atual 70 18,4 12,0 14,0 

Máximo comercial 148 38,8 25,3 29,5 

Máximo experimental (sem 
transgenia) 

212 55,6 36,3 42,3 

Máximo esperado com 
transgenia  

285 74,8 64,1 74,8 

Máximo teórico 381 100,0 85,7 100,0 

Fonte: NYKO et al. (2013). 

Nos últimos anos, o incremento da produtividade foi cada vez menos 

importante devido a fatores conjunturais (clima, falta de renovação dos canaviais, 

problemas climáticos, etc.) e a oscilações de curto prazo do desempenho, assim como 

fatores estruturais responsáveis pela perda ao longo prazo. A principal causa 

estrutural do declínio da produtividade é a falta de investimento no desenvolvimento da 

tecnologia, tido como responsabilidade do Estado, segundo PEGORIN e ANDRADE 

(2011b). Dado que 60% dos custos de produção correspondem à fase agrícola, existe 

uma necessidade de desenvolver novas variedades de cana em conjunto com novas 

práticas de mecanização de plantação e colheita (requerido por lei) e práticas 

agrícolas adaptadas às características regionais do solo e do clima.  

A mecanização traz consigo uma série de questões provocadas por seu uso 

crescente devido à recente implantação da regulação. Entre os desafios, está a perda 

de produtividade. Pode-se mencionar também a exclusão dos pequenos produtores 
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com terrenos irregulares por questões econômicas, dado que o declive impede o 

trabalho das colheitadeiras e o custo do corte sem queima acaba sendo elevado. 

Segundo a Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba (Afocapi), o custo do 

corte manual sem queima (conforme a lei) aumenta 45% em comparação com a 

colheita mecanizada (CANAL RURAL, 2013c).  

Segundo SILVA (2010), a elevada produtividade e o menor custo de produção 

permitiram ao Brasil contornar as críticas contra a expansão do etanol. Estes 

argumentos justificam o investimento do Estado em PD&I e subsídios que garantam 

uma maior produtividade do etanol brasileiro. 

Organismos geneticamente modificados 

A estratégia das grandes empresas inclui também a disseminação de 

organismos geneticamente modificados (OGMs) vinculados à venda de pesticidas. O 

Brasil é o segundo maior plantador de sementes geneticamente modificadas do 

mundo (CONSEA, 2010). No campo da cana, intenciona ainda gerar a primeira 

variedade transgênica (CANAL RURAL, 2013a). O objetivo é contribuir com o aumento 

da produtividade. No entanto, o uso de variedades geneticamente alteradas também 

tem impactos negativos sobre o meio ambiente (biodiversidade, uso de agrotóxicos, 

etc.) e sobre os produtores rurais (controle das sementes, por exemplo).  

Este tema é muito polêmico e não é o objeto da tese. Entretanto, considera-se 

que, dada sua importância para a UE em relação a outros produtos como a soja 

(matéria-prima para os biocombustíveis), esta questão poderia também ser incluída 

entre os critérios de uma certificação europeia. No âmbito da governança global, 

sugere-se que seja tratado apenas como nicho de mercado e que cada nação decida 

o que é mais sustentável de acordo com suas instituições. 

4.2.3.3.4 -  Eficácia da Diretiva 

Os esquemas voluntários de certificação aceitos pela UE para atestar o 

cumprimento de seus “critérios de sustentabilidade” pelo biocombustível importado são 

(EC, 2014a):  

1. ISCC (International Sustainability and Carbon Certification);  

2. Bonsuco EU;  

3. RTRS EU RED (Round Table on Responsible Soy EU RED);  

4. RSB EU RED (Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED);  

5. 2BSvs (Biomass Biofuels voluntary scheme);  
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6. RBSA (Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance);  

7. Greenergy (Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme);  

8. Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production;  

9. Red Tractor (Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet 

Scheme);  

10. SQC (Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops (SQC) scheme);  

11. Red Cert;  

12. NTA 8080;  

13. RSPO RED (Roundtable on Sustainable Palm Oil RED);  

14. Biograce GHG calculation tool;  

15. HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED 

sustainability criteria for biofuels. 

No Brasil, são utilizados apenas o Greenergy e, principalmente, o Bonsucro. 

Até 2011, apenas 25 usinas tinham recebido o certificado do Greenergy Brazilian 

Bioethanol verification programme (GREENERGY, 2011). Até inícios de 2014, 36 

usinas brasileiras tinham sido certificadas pela Bonsucro (BONSUCRO, 2014). 

Segundo o MAPA, no final de 2013, existiam 367 usinas mistas e de etanol no país 

(NOVACANA, 2014). Considerando estes dados atualizados, a certificação de 

sustentabilidade alcançou 17% das usinas do país em 4 anos. Em comparação, 

existem 201 (55%) de usinas autorizadas a exportar etanol para os EUA, sendo que 

113 (31%) apenas para exportar etanol para a Califórnia, o mercado norte-americano 

de mais difícil acesso pelas exigências em matéria de emissões de GEE (NOVACANA, 

2014). Esta diferença confirma o maior interesse em exportar para os EUA do que 

para a UE. Assim, espera-se que a redução de emissões de GEE siga, de preferência, 

os requisitos do mercado norte-americano.  

O anexo mostra as empresas adaptadas à certificação mais generalizada da 

UE – Bonsucro EU –, as que já exportaram para a Califórnia (“aprovadas”) e as que 

ainda esperam aprovação do trajeto do etanol (“pendentes”). O pedido simultâneo dos 

dois esquemas (14 das 36 usinas listas) sinaliza o interesse pelo mercado global de 

etanol, do qual a UE faz parte, mas não domina, dado que os EUA são o principal 

destino (NOVACANA, 2014). Este é o caso das duas maiores empresas do setor. A 

Raízen, com 18 unidades, e a Copersucar, com 39, respondem por 50% das usinas 

com acesso ao mercado californiano (NOVACANA, 2014b).  

O perfil tradicional do setor sucroenergético vem modificando-se desde 2006, 

num processo crescente de internacionalização. Enquanto que, em 2006, as empresas 

estrangeiras eram responsáveis por apenas 3% da produção de cana no Brasil, em 
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2010, representaram 12% e, em 2013, 33% (OLIVEIRA, 2013). Entretanto, desde a 

crise financeira mundial de 2008, 42 usinas fecharam. Um dos efeitos mais visíveis 

deste processo é o aumento da exportação de etanol que passou de 2,6 milhões de 

m3, em 2005, para 5,1, em 2008 (NOVACANA, 2014).  

Entre as usinas certificadas pela Bonsucro, 69% pertencem a multinacionais 

(ver anexo). A internacionalização da indústria da cana no Brasil, o aumento das 

exportações e a dominância das multinacionais certificadas confirma o atrativo do 

mercado global para a aquisição de certificações de sustentabilidade, como 

comentado no capítulo 2. Dito com outras palavras, a eficácia da Diretiva depende da 

demanda externa por biocombustíveis sustentáveis.  

Sendo pequena a participação das certificações na produção nacional, pode-se 

concluir que os critérios da Diretiva não são uma ferramenta eficaz para garantir a 

sustentabilidade da produção em terceiros países, segundo a definição elaborada de 

eficácia na seção 4.1.1.3 - . 

4.2.3.3.5 -  Críticas à Diretiva  

Tendo em conta os critérios ambientais (as emissões de GEE e a 

biodiversidade), verifica-se que a aplicação da Diretiva ao etanol brasileiro não irá 

inferir em mudanças (tirando adaptações pontuais de cada empresa exportadora) nem 

impedir sua exportação no futuro. Uma primeira explicação é que as usinas que 

adquiriram, até hoje, as certificações de exportação para a UE são de empresas 

multinacionais, que já incorporam o cumprimento à lei e altos níveis de eficiência. A 

segunda constatação é que o Brasil apresenta as condições necessárias, 

especialmente em matéria de regulação, para um mercado global pautado na UE. No 

entanto, os aspectos da sustentabilidade levantados deixam em evidência debilidades 

do setor e da atuação do Estado, que afetam o desenvolvimento sustentável do país. 

Entre elas, os recursos mais afetados são a terra e a mão de obra. A Diretiva apenas 

exige um relatório sobre estes aspectos, a partir do qual poderia propor medidas 

corretivas. A falta de definição das normas que irão levar à decisão e das medidas que 

podem ser tomadas caracteriza uma posição ambígua e de defesa por parte da UE, 

que delega o poder de decisão. Estrategicamente, a delegação pode garantir o tempo 

necessário para o avanço dos debates a respeito de temas tão polêmicos quanto a 

segurança alimentar e a sustentabilidade social, e do conhecimento científico relativo 

às práticas agrícolas e à eficiência tecnológica (“proteção dos solos, da água e do ar”). 

Conclui-se que, do ponto de vista da eficiência, a Diretiva não atende ao fomento da 

sustentabilidade segundo o conceito tripartite.  
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Dados os resultados da efetividade (baixa eficiência e eficácia), podem ser 

feitas as seguintes críticas à Diretiva: 

1. A limitação dos critérios de sustentabilidade às emissões de GEE e à 

biodiversidade – aspecto ambiental – vai de encontro ao conceito de 

desenvolvimento sustentável, em que precisam ser considerados os três 

pilares social, econômico e ambiental. Existe, portanto, desde um primeiro 

momento, uma falta de precisão no título do artigo 17º (“critérios de 

sustentabilidade”). A UE continua, assim, levantando a bandeira em prol do 

desenvolvimento sustentável no mundo15, especialmente como líder na luta 

ambiental mundial (LYDGATE, 2012), querendo repassar uma imagem de 

sustentabilidade – tão proclamada recentemente para todos os negócios – ao 

comércio internacional de biocombustíveis. O título iludente reforça a posição 

de ERIXON (2012) de que a UE age no campo da sustentabilidade dos 

biocombustíveis por outros interesses. A ideia de “sustentabilidade 

instrumental” vai se construindo a partir de seu peso na geopolítica da energia.  

2. A escolha dos critérios e a falta de outros, de modo a não gerar um conflito 

perante a OMC, mostra a fraqueza da sustentabilidade induzida pela Diretiva. 

Segundo LYDGATE (2012), a despolitização dos critérios é feita vinculando-os 

às normas e definições internacionais, sem com isso proporcionar padrões 

consistentes que permitam alcançar as metas específicas da UE. 

3. Os dois critérios – as emissões de GEE e a biodiversidade – não estimulam o 

fomento da sustentabilidade ambiental do etanol no Brasil, dado que já são 

tratados pela legislação e que os valores das emissões superam as metas 

estabelecidas. Sendo a regulação o patamar mínimo a ser exigido para a 

sustentabilidade, os valores estabelecidos pelas certificações devem ser 

superiores de modo a delimitar o nicho de mercado.  

4. O cálculo de emissões de GEE da produção de biocombustíveis reduz parte 

dos problemas ambientais – exceto a biodiversidade – a um único parâmetro 

comparável entre as diferentes situações. A homogeneização ignora, assim, as 

especificidades da localização (LEVIDOW, 2013) – influenciadas pelas práticas 

agrícolas, a mudança de uso do solo e a logística – e da matriz de alternativas 

disponíveis, em que a eficiência tecnológica tem um papel relevante. 

                                                

15
 Renewed Sustainable Development Strategy as adopted by the European Council on 15/16 

June 2006, The Council of the European Union, Brussels 26 June 2006, 10917/06, DG1, 
WP/pc. 
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5. A metodologia de cálculo das emissões de GEE depende da interpretação de 

conceitos e definições, como, por exemplo, de “resíduos” e “coprodutos”, 

flexibilizando os resultados em função dos interesses (SOIMAKALLIO; 

KOPONEN, 2011). 

6. O cálculo das emissões de GEE evitadas com o uso do etanol deveria estar 

baseado também no ciclo de vida do combustível fóssil substituído e na taxa de 

substituição do combustível fóssil pelo biocombustível, ou seja, da gasolina 

pelo etanol (UNICAMP; ESALQ, 2008). Desde já, espera-se que o programa 

Inovar-Auto, no Brasil, aumente a eficiência dos veículos em 12% 

(NOVACANA, 2013b). 

7. A Diretiva argumenta que “o trabalho do Painel Intergovernamental sobre as 

Alterações Climáticas [IPCC] constitui a base adequada para os referidos 

valores [da conversão dos solos]”. Segundo o IPCC (1996), a conversão de 

florestas e prados em terras cultivadas ou pastagens permanentes provoca a 

emissão de GEE por queima de biomassa, decomposição da biomassa aérea 

que fica no solo, liberação pelos solos e aplicação de cal; na agricultura em 

geral, as emissões de GEE decorrem de queimadas, o uso de fertilizantes 

sintéticos nos cultivos, o gado e a cultura do arroz. Tanto os valores de 

referência da Diretiva, quanto os fatores computados pela mesma conferem ao 

Brasil uma posição vantajosa.  

8. A arbitrariedade aparente na caracterização das pastagens é encontrada 

igualmente no estabelecimento de valores de referência para reduções de 

emissões de GEE e na metodologia utilizada para determinar as metas de dita 

redução da Diretiva (ERIXON, 2012). Apesar de o etanol de cana não estar 

sendo afetado por superar – de referência – todas as metas, a inclusão das 

emissões de GEE correspondentes às mudanças indiretas do uso do solo 

(ILUC, pelas siglas em inglês) poderia vir a ser uma séria ameaça. Caso o 

Brasil não ateste que a produção de etanol não contribui para o desmatamento, 

o ILUC pode vir a ser uma barreira justificada pelo artigo XX alínea (b) do 

GATT como medida “necessária para proteger a vida ou saúde humana, 

animal ou vegetal”. O Brasil precisa consolidar o caráter vinculante do ZEE e 

sua fiscalização e monitoramento, de modo a frear as possíveis críticas.  

9. A definição das metas representa um motivo de vulnerabilidade para os outros 

países, dado que não segue um processo transparente e participativo. Seus 

valores podem limitar a importação de biocombustíveis de um determinado 

país por decisão arbitrária da UE (LENDLE; SCHAUS, 2010; WTO, 2013). 

Mesmo o Brasil atendendo ditas metas, a alteração dos valores pode ocorrer a 
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qualquer momento, dificilmente afetando o etanol de cana, mas deslanchando 

uma ameaça para outros tipos de biocombustíveis (principalmente biodiesel de 

soja).  

10. O fator “biodiversidade” se torna pouco significativo entre as exigências por 

fazer parte da jurisdição internacional. Questiona-se, então, sua importância 

como critério e propõe-se sua reconsideração no quesito “legalidade” que 

consta em todas as certificações, de modo geral. 

11. O fator “logística”, caracterizado na Diretiva por meio das emissões de GEE do 

transporte e distribuição, representa um grave problema para a 

sustentabilidade do setor sucroenergético brasileiro, porém, pouco comentado 

nos estudos sobre o etanol. Contudo, a soma das emissões de GEE da 

produção, transporte e distribuição do etanol de cana atende todas as metas 

determinadas pela Diretiva, desestimulando sua melhora. 

12. A escolha dos fatores de sustentabilidade indica uma preferência de acordo 

com os interesses regionais da UE, que se reflete no grau de exigência do 

cumprimento e na correlação com o efeito direto ou indireto dos impactos. 

Enquanto os critérios ambientais relativos às emissões de GEE e ao tipo de 

terreno (“rico em biodiversidade”, “com elevado teor de carbono”, “zonas 

úmidas”) são de cumprimento obrigatório, os outros implicam eventualmente 

medidas corretivas. Além disso, os critérios obrigatórios representam impactos 

diretos da produção (nas emissões de GEE e no tipo de solo) e os fatores 

secundários são impactos indiretos (sobre a população, sobre o patrimônio 

biológico do país e medidas preventivas para o solo, a água e o ar). Estes 

contrapontos se devem aos debates que fomentaram o mercado dos 

biocombustíveis na UE, a saber, a mitigação das mudanças climáticas (EC, 

2007a), o ILUC, o vínculo com uma política de desenvolvimento rural (ver 

LEVIDOW (2013) e as discussões globais que se deram com a expansão da 

produção em outros países (na 2ª fase da transição da sustentabilidade, 

comentada no capítulo 1).  

13. Os “critérios de sustentabilidade” devem ser apresentados por meio de 

“padrões adequados de fiabilidade, transparência e auditoria independente” 

(art. 18, alínea 5), ou seja, de certificações. A Comissão delega o poder da 

verificação do cumprimento de seus critérios a instituições acreditadas 

(auditorias “fiáveis” e “independentes”), não impedindo a adição de outros 

padrões. Nestes termos, concede a liberdade de multiplicar os nichos de 

mercado, tendo como base mínima as regras do art. 17. Este mecanismo 

apresenta as desvantagens enunciadas no capítulo 2. Destaca-se a falta de 
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responsabilidade por parte da UE na exigência de um processo de qualidade, 

como transparência e participação. Neste contexto, (PONTE, 2013) denuncia a 

monopolização do mercado de sustentabilidade pelos esquemas de 

certificação mais orientados ao mercado, focados no hemisfério Norte e top-

down.  

14. Estando os impactos indiretos sujeitos a especificidades locais e incertezas 

científicas (ILUC, segurança alimentar, por exemplo), a Diretiva adquire 

flexibilidade de atuação a partir das medidas corretivas a serem propostas. O 

relatório é de especial importância para identificar os impactos. No entanto, as 

medidas corretivas tem a função de veicular o poder dos estados membros da 

UE sobre terceiros, com base em seus interesses.  

15. Ao focar nos atributos mais questionados na UE, as exigências da Diretiva não 

desempenham a função de mitigar os impactos mais significativos da produção 

de etanol no Brasil, que são os de desenvolvimento socioeconômico, como 

comentado anteriormente. 

Em suma, a partir da cadeia causal, fica claro o viés ambiental da 

sustentabilidade dos biocombustíveis do ponto de vista da UE, focado nas emissões 

de GEE ao longo da cadeia de valor (das mudanças do uso do solo, das práticas 

agrícolas, da eficiência tecnológica e da logística) e na biodiversidade. As exigências 

da Diretiva dão também preferência aos impactos diretos, sem considerar as 

consequências comerciais de sua obtenção. As críticas indicam que a Diretiva está 

direcionada à definição de nichos de mercado, por meio de critérios específicos, metas 

arbitrárias e níveis de obrigação de cumprimento diferenciados em função do pilar. 

Resumidamente, não tem o intuito de fomentar a sustentabilidade dos 

biocombustíveis, mas sim de atender seus próprios interesses. Especificamente para o 

Brasil, falta tratar do desenvolvimento socioeconômico.  

Esta conclusão se confirma ao observar a diferença entre a sustentabilidade 

acordada para os membros da Comunidade Europeia e a sustentabilidade definida 

para o mercado global. Segundo a própria Diretiva, todos os critérios devem ser 

aplicados tanto às importações quanto à produção interna de biocombustíveis. Porém, 

chama a atenção o fato de a cadeia de valor do açúcar na UE ter assinado, em 

outubro de 2013, uma parceria para a elaboração de um manual de “boas práticas 

para a produção de açúcar de beterraba na UE" que inclui, no mínimo, sete critérios de 

sustentabilidade para cada segmento agrícola, industrial e social. Estes critérios estão 

listados a seguir (Tabela 4-9). 
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Tabela 4-9. Tópicos do manual de “Boas práticas para a produção de açúcar de 

beterraba na UE”. 

Agricultura Indústria Social 

Biodiversidade Químicos Ética empresarial  

Uso de insumos Energia Treinamento e educação 

Energia GEE Condições trabalhistas 

Uso de fertilizantes Impactos locais Salário justo 

Logística Logística Saúde e segurança 

Proteção da planta Água Direitos humanos 

Qualidade do solo Resíduos  Reestruturação 

Água  Diálogo social 

Fonte: elaboração própria a partir de CEFS (2013). 
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CAPÍTULO 5 -  ANÁLISE DA APLICAÇÃO DA PROPOSTA AO CASO DO 

ETANOL BRASILEIRO 

Enquanto a avaliação da efetividade da Diretiva aporta dados para demonstrar 

que as certificações privadas globais atuais são ineficientes para a mitigação dos 

impactos do etanol, a transposição dos resultados para a proposta de governança 

ajuda a confirmar ou refutar dito modelo para o fomento da sustentabilidade do setor. 

Portanto, este capítulo tem como finalidade avaliar a viabilidade da proposta de 

governança global da sustentabilidade dos biocombustíveis (realizada no capítulo 3), 

no caso do setor sucroenergético brasileiro, por meio da comparação com o modelo 

que está sendo utilizado hoje em dia.  

5.1 - ANÁLISE COMPARATIVA DOS “CRITÉRIOS” DA DIRETIVA EUROPEIA NO 

ÂMBITO DA PROPOSTA DE GOVERNANÇA GLOBAL DO ETANOL DE 

CANA BRASILEIRO 

5.1.1 -  Comparação da contribuição e do impacto no fomento da 

sustentabilidade 

A análise desta seção é semiqualitativa /semiquantitativa por existirem apenas 

dados qualitativos, porém, transpostos a uma classificação conforme indicadores. Com 

o intuito de refletir a validade da proposta, constroem-se figuras comparativas a partir 

de uma matriz que relaciona cada tema crítico da cadeia do etanol de cana brasileiro 

com a atuação dos modelos (Diretiva e proposta) em prol da sustentabilidade do setor. 

Para tal, elabora-se uma classificação conforme os seguintes indicadores: 

 Contribuição para o fomento da sustentabilidade: parte-se do princípio que a 

sustentabilidade é o fim buscado e, portanto, que a aplicação dos meios para 

seu cumprimento deve ser obrigatória. Assim sendo, classifica-se a 

contribuição do modelo para o fomento da sustentabilidade por meio de cada 

tema em: 

o Fraca: caráter voluntário; 

o Regular: caráter voluntário, porém, instrumento de apoio para o 

cumprimento obrigatório; 

o Alta: cumprimento obrigatório. 

 Impacto no processo de fomento da sustentabilidade: entende-se que a busca 

por sustentabilidade deve ser iniciada quanto antes e deve ser continua. 

Portanto, classifica-se o impacto do modelo no processo de fomento da 

sustentabilidade por meio de cada tema em: 

o  Nulo: não afeta o fator; 
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o Insuficiente: ocorre a curto e/ou médio prazo e não induz uma melhoria 

continua; 

o Médio: ocorre a longo prazo e induz uma melhoria continua; 

o  Bom: ocorre a curto e/ou médio prazo e induz uma melhoria continua. 

 

Os dados utilizados remetem à avaliação da efetividade da Diretiva (seção 4.2) 

e à adaptação da proposta ao etanol de cana-de-açúcar brasileiro (seção 3.2). Além 

dos fatores críticos, adiciona-se a governança externa exercida por ambos os modelos 

(Diretiva e proposta) para ressaltar a relevância de uma influência internacional nas 

práticas de produção nacionais. 

 
Figura 5-1. Contribuição para o fomento da sustentabilidade da Diretiva e da proposta, 

para cada tema crítico da cadeia do etanol de cana brasileiro. 
Fonte: elaboração própria. 

 
Figura 5-2. Impacto no processo de fomento da sustentabilidade da Diretiva e da 

proposta, para cada tema crítico da cadeia do etanol de cana brasileiro. 
Fonte: elaboração própria. 

As Figuras 5-1 e 5-2 mostram que tanto a contribuição quanto o impacto da 

proposta superam a Diretiva, com três exceções (governança externa, 

desenvolvimento socioeconômico e eficiência tecnológica), em que as contribuições 

ou os impactos se igualam. As explicações são dadas a seguir, por tema. De modo 

geral, a “contribuição” da proposta se encontra entre “regular” e “alta”, enquanto que a 

da Diretiva entre “fraca” e “regular”; e o “impacto” entre “médio” e “bom” e entre “nulo” 
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e “insuficiente”, respectivamente. Conclui-se que a comparação do desempenho das 

certificações que atendem a Diretiva com a proposta de governança, ambas para o 

setor do etanol brasileiro, leva à confirmação da arquitetura de governança global 

proposta na tese. 

5.1.1.1 -  Governança externa 

A governança externa é entendida, neste estudo, como a inclusão dos 

requisitos globais de sustentabilidade na regulação nacional. Dadas as circunstâncias 

iniciais do mercado global, esta alteração foi iniciada por meio das certificações 

pautadas pela UE e, no Brasil, se deu pela publicação do ZAE da cana. Pode-se, 

então, definir a “contribuição” da Diretiva como sendo “alta”. Considera-se que a 

governança externa exercida pela proposta apresenta igualmente uma “contribuição 

alta” haja vista a função de harmonização das normas do consenso internacional 

intergovernamental. Na proposta, o poder de governança externa da UE estaria 

concluído e passaria a ser exercido na deliberação das normas e convenções 

internacionais que regeriam o mercado global a partir da instituição supranacional. 

Estima-se o “impacto” da Diretiva “insuficiente” por seus critérios estarem 

vinculados a interesses comerciais que são atendidos a curto/médio prazo sem 

incentivar uma melhoria continua rumo à sustentabilidade. Em contrapartida, o diálogo 

permanente entre o nível nacional e internacional da arquitetura proposta de 

governança augura melhoras continuas que devem ser respeitadas a curto/médio 

prazo para que a regulação seja aceita no sistema de equivalência. Assim, o “impacto” 

da Diretiva é “bom”. 

5.1.1.2 -  Legalidade  

De acordo com a análise realizada na tese, as características do tema 

“legalidade” indicam, em primeiro lugar, a necessidade de uma abordagem holística e 

integrada da legislação no âmbito nacional. O estudo da aplicação dos critérios da 

Diretiva no setor de etanol brasileiro mostra que é exigido apenas o cumprimento das 

regras internacionais, o que o Brasil entende respeitar sendo signatário das 

convenções e embasando sua legislação nos acordos internacionais. Por outro lado, a 

limitação dos critérios (ambientais) escolhidos vai ao encontro da sustentabilidade do 

mercado global, mas não fomenta a sustentabilidade nos países produtores. Neste 

sentido, cabe lembrar que o desenvolvimento sustentável também está formado pelos 

pilares social e econômico, abordagem holística que não está presente na Diretiva, 

mas sim na proposta. 
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A Diretiva confirmou que as normas internacionais não são suficientes sem a 

efetivação da aplicação por parte do Estado. Desta forma, reforça-se o segundo ponto 

indicado pela análise sobre a necessidade de um fortalecimento da coordenação e 

fiscalização por parte do Estado. A falta de fiscalização pode afetar o setor 

sucroenergético tanto no aspecto ambiental (biodiversidade, mecanização, etc.) 

quanto social (direitos trabalhistas, posse da terra, concentração fundiária, etc.) e 

econômico (mercados externos). Em função da exigência de legalidade nacional e/ou 

internacional, as certificações colaboram por meio do processo de auditoria 

independente que, muitas vezes, substitui a fiscalização ineficiente por parte do 

governo. Entretanto, enquanto a Diretiva atua como instrumento de apoio, a proposta 

coordena os esforços do Estado, em nível nacional e internacional, com o papel das 

certificações. A superação desta debilidade vem da deliberação permanente entre os 

diferentes atores e da tomada de responsabilidade pelo Estado no aprimoramento dos 

mecanismos de fiscalização e monitoramento.  

Logo, conclui-se que a Diretiva tem uma “contribuição regular” por ser 

voluntária (não obriga o cumprimento da legislação nacional), porém, colabora com a 

regulação; enquanto que a proposta tem uma “contribuição alta” por fomentar a 

legalidade. Devido às falhas na fiscalização, o cumprimento da legislação de modo 

geral é alcançado em longo prazo. Contudo, preza a teoria que o “impacto” da 

proposta no quesito “legalidade” deveria ser “bom”. Por outro lado, as certificações são 

concedidas uma vez cumpridos os critérios (ou um percentual mínimo dos mesmos). 

Portanto, o processo induz uma aceleração do respeito à legislação constante nas 

exigências (“impacto curto e/ou médio prazo”). No entanto, a manutenção do 

cumprimento após o período outorgado pela certificação depende novamente da 

fiscalização ou da renovação do atestado. Assim, o “impacto” da Diretiva é 

“insuficiente”, podendo ser “bom” em função da continuidade dos requisitos.  

5.1.1.3 -  Mudança do uso do solo 

O tema das mudanças do uso do solo, diretas e indiretas, apresenta baixa 

governabilidade quando tratado ao nível da unidade produtora. Os critérios da Diretiva, 

pelo caráter comercial entre a empresa produtora e a compradora, apresentam dito 

problema. Aplicáveis apenas no âmbito do projeto certificado, eles, ademais, se 

remetem apenas à preservação da biodiversidade, ao cálculo das emissões de GEE e, 

em um segundo plano, à segurança alimentar, o que contrasta com a amplitude de 

causas e impactos relacionados com o tema. Assim, sua “contribuição” é “fraca”.  

A proposta, pelo contrário, busca vincular a conjuntura econômica que leva à 
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conversão de terras à jurisdição nacional (de abordagem multissetorial) por meio do 

zoneamento ecológico econômico e sua regulação. Hoje em dia, o ZEE não está 

sendo imposto; no entanto, existe um projeto de lei que visa torná-lo imperioso. Assim, 

na teoria, a “contribuição” da proposta é “alta”. 

A regulação do ZEE pretende vincular, no futuro, a autorização de exercer 

determinadas atividades ao planejamento realizado pelo Estado. Nesse sentido, o 

“impacto” da proposta seria “alto” por ter que permitir ou negar imediatamente a 

conversão de terras. Em contrapartida, o “impacto” da Diretiva é “nulo” dado que o 

setor de etanol no Brasil supera o patamar mínimo de redução de emissões de GEE e 

respeita o exigido enquanto à biodiversidade e à segurança alimentar, graças ao ZAE 

da cana.  

5.1.1.4 -  Práticas agrícolas 

Observa-se, para as práticas agrícolas do setor sucroenergético, uma 

governança em que a regulação é consequência de uma deliberação entre os 

diferentes atores. No Brasil, as interações entre os atores se caracterizam: pela 

intervenção estatal por meio da elaboração de zoneamentos e dos subsídios 

vinculados aos zoneamentos ou planos do governo; e pelos investimentos em 

melhorias e pela aplicação dos critérios exigidos nas certificações que concentram o 

poder de deliberação nos produtores mais bem sucedidos e nas empresas que visam 

a obtenção da certificação. De modo geral, a sustentabilidade paira em toda a 

agricultura pelo fato dos biocombustíveis serem uma opção comercial entre outras. 

A Diretiva não incorpora a diversidade de atores e a complexidade de 

interesses que afetam a sustentabilidade das práticas agrícolas dos biocombustíveis. 

Em seu texto, limita o tema ao cômputo das emissões de GEE na unidade produtora e 

apenas menciona a necessidade de relatar as medidas tomadas para a proteção dos 

solos, da água e do ar. Desde esta perspectiva, a situação do Brasil é favorável e a 

“contribuição” da Diretiva é, portanto, “fraca” e o “impacto nulo”. A partir de uma visão 

empresarial, o “impacto” poderia ser considerado “insuficiente”, pois a melhoria 

continua só ocorrerá com a renovação da certificação. 

 Já na proposta, considera-se que a sustentabilidade nas práticas agrícolas 

depende de um diálogo permanente entre o setor público e o privado, conferindo uma 

posição “regular” a sua “contribuição”. Neste modelo, o Estado atua para proporcionar 

condições locais favoráveis (regulação social e ambiental, programas, etc.) e subsídios 

financeiros e de PD&I para que o setor privado possa se desenvolver. O “impacto” da 

proposta deveria, então, ser “insuficiente” ou “bom” dependendo da continuação do 
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apoio governamental. Como exemplo, pode-se citar a situação estimulante vivida 

durante o Proálcool em contraste com o congelamento dos preços da gasolina desde 

2006 e a falta de política pública de longo prazo. De modo complementar, a presença 

de uma instituição supranacional forte, na proposta, augura uma cobrança de 

comprometimento com a sustentabilidade (a longo prazo) dos países para atender ao 

sistema de equivalência. Desta forma, o “impacto” se torna “bom”. Ademais, a 

padronização mundial da sustentabilidade mingua os interesses corporativos ao 

demarcar as certificações. 

5.1.1.5 -  Desenvolvimento socioeconômico 

A Diretiva busca salvaguardar a “sustentabilidade social” da produção de 

biocombustíveis a partir das convenções internacionais da OIT, além de pedir que seja 

apenas tida em conta nos relatórios. Com este apoio ao cumprimento da regulação 

internacional, tida como essencial, a “contribuição” da Diretiva para o desenvolvimento 

socioeconômico pode ser considerada “alta”, mesmo se não abrange todos os fatores 

críticos da cadeia do etanol. No entanto, as medidas corretivas decorrentes dos 

relatórios não representam uma garantia por estarem sob a autoridade da UE e não 

apresentar uma definição precisa com a qual outros países possam consentir. As 

variáveis não atendidas pelas normas internacionais podem, então, vir a ser afetadas 

pelo crescimento da demanda de biocombustíveis. Se o “impacto” referente às regras 

internacionais pode ser “insuficiente” (ocorre a curto e/ou médio prazo e não induz 

uma melhoria contínua, uma vez cumpridas), o “impacto” do tema no contexto atual do 

setor sucroenergético brasileiro é “nulo” por não incluir outros fatores críticos da cadeia 

como a geração de emprego e renda, a distribuição de renda e a concentração 

fundiária.  

Concorda-se que o mercado global cria oportunidades de expansão da 

produção nacional; porém, esta deve ser governada seguindo a dinâmica e as 

limitações nacionais. A incorporação de mão de obra vai depender do tamanho do 

mercado dos biocombustíveis e da tecnologia utilizada em cada etapa da cadeia de 

valor. Assim, numa perspectiva nacional, o fomento sustentável dos biocombustíveis 

deve vir do apoio governamental ao estabelecer as instituições (regras e subsídios) 

que irão reger o mercado e marcar um rumo tecnológico. Estas considerações fazem 

parte da proposta da tese ao mantê-las sob a alçada do governo, em consonância 

com as normas internacionais vigentes no país, em um debate constante com a 

sociedade para a atualização das demandas. Para corroborar a validade da proposta, 

ressalta-se que a demanda nacional de cana terá uma maior influência sobre o 
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desenvolvimento socioeconômico do que as exportações previstas. Assim, a 

“contribuição” da proposta alterna entre “regular” e “alta” por desenhar diferentes 

caminhos pelos quais poderá se desenvolver o mercado, sempre tendo regras 

mínimas internacionais de sustentabilidade. Dado o prazo incerto de cumprimento, o 

“impacto” da proposta é “médio”.  

5.1.1.6 -  Eficiência tecnológica  

O aprimoramento da eficiência tecnológica impõe uma parceria entre o Estado 

e o setor privado, na busca de competitividade no mercado global de etanol. No que 

depender da Diretiva, o setor sucroenergético brasileiro no será estimulado, dados os 

valores de referência favoráveis. No entanto, a importância revestida à redução das 

emissões de GEE representa um aviso para continuar incrementando a eficiência 

tecnológica em todos os elos da cadeia, de modo a conquistar outros espaços do 

mercado global com base na mitigação das mudanças climáticas. O “impacto” da 

Diretiva neste quesito é, então, “médio”; porém, a “contribuição fraca”.  

Na proposta de governança, concede-se ao poder público o dever de 

determinar o futuro tecnológico do país, a par que as certificações privadas poderão 

classificar a escolha tecnológica em função das emissões de GEE. No entanto, o 

Estado permanece um ator – apesar de importante – dentro de uma rede de 

desenvolvimento e difusão da inovação tecnológica. Assim, a “contribuição” prevista 

na proposta é “regular” (apoia a regulação) e o “impacto médio” (ocorre a longo prazo 

e induz uma melhoria continua). 

5.1.1.7 -  Eficácia  

A eficácia da Diretiva depende da demanda externa por biocombustíveis 

sustentáveis. Em contrapartida, na proposta, a abrangência alcançada do mercado é 

total por afetar o setor por inteiro.  

Logo, a “contribuição” pode ser considerada “alta” por exigir que toda a 

produção cumpra a governança proposta, enquanto que o “impacto” é “bom” podendo 

afetar o setor imediatamente dependendo da questão. Atribui-se à Diretiva uma 

“contribuição fraca” e um “impacto insuficiente” devido à baixa abrangência e à 

pequena expansão de seus efeitos.  

5.1.2 -  Resultado da análise comparativa 

A comparação da contribuição e do impacto, realizada na seção anterior, 
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validou a governança global proposta do etanol de cana produzido no Brasil e 

exportado para a UE. Na Tabela 5-1, lembram-se os níveis da governança 

responsáveis por gerenciar a sustentabilidade de cada tema (e seus fatores críticos), e 

indica-se a função exercida pelas certificações baseadas nos “critérios de 

sustentabilidade” da Diretiva na arquitetura final.  

Tabela 5-1. Função das certificações baseadas nos “critérios” da Diretiva e nível de 

governança identificado como responsável na proposta. 

Tema Fatores críticos 
Nível da 

governança 
Função das 
certificações  

Governança 
externa 

Falta de regulação para o 
fomento da sustentabilidade. 

Consenso 
internacional 
intergovernamental 

Incitar as 
mudanças 

Legalidade  Não cumprimento das leis Estado 

Ferramenta de 
apoio ao 
monitoramento e 
avaliação da 
sustentabilidade. 

Mudança do uso 
do solo 

Perda de biodiversidade; 
concentração fundiária; 
competição com alimentos 
(segurança alimentar) 
nacional; emissões de GEE 
(metas nacionais) 

Estado  

Refletir o 
estabelecido 

pelo zoneamento 

Competição com alimentos 
(segurança alimentar) global; 
emissões globais de GEE 

Estado / 
Certificação 
privada 

Verificar que a 
conversão de terras 
não prejudique a 
mitigação das 
mudanças 
climáticas 

Práticas agrícolas 

Erosão do solo; uso de 
fertilizantes e defensivos; 
quantidade e qualidade dos 
recursos hídricos; qualidade 
do ar local; produtividade; 
organismos geneticamente 
modificados; emissões de 
GEE 

Estado / 
Certificação 
privada 

Instrumento de 
poder: 
padronização da 
sustentabilidade 
segundo critérios 
internacionais 

Desenvolvimento 
social e 
econômico 

Condições de Trabalho; 
direitos trabalhistas; trabalho 
infantil; geração de empregos; 
distribuição de renda; renda 

Estado  

Comunicar ao 
mercado o 
cumprimento das 
leis 

Responsabilidade Social das 
Empresas  

Estado / 
Certificação 
privada 

Comunicar ao 
mercado o 
cumprimento da 
“responsabilidade 
social” 

Eficiência 
tecnológica  

Competitividade/implicações 
econômicas; práticas 
agrícolas; balanço energético; 
emissões de GEE (metas 
nacionais) 

Estado 
Classificar a 
escolha tecnológica 
em função das 
emissões de GEE  

Balanço energético; emissões Estado / 
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globais de GEE Certificação 
privada 

Fonte: elaboração própria. 

5.1.3 -  Conformidade com a sustentabilidade almejada 

A efetividade final de ambos os modelos (Diretiva e proposta) tem de ser 

promulgada pela possibilidade de alcance do objetivo principal: a sustentabilidade dos 

biocombustíveis. Assim, tanto a proposta da governança global de sustentabilidade 

dos biocombustíveis quanto a Diretiva deveriam ser coerentes em suas funções com a 

definição elaborada na seção 1.3.2, que diz que a sustentabilidade dos 

biocombustíveis é: o incremento, ao longo do tempo, da produtividade energética e da 

contribuição à redução de emissões globais de GEE tendo em conta os elementos do 

desenvolvimento sustentável, ou seja, sem reduzir a quantidade e a qualidade de 

recursos naturais disponíveis, sem afetar a segurança alimentar, contribuindo para a 

diversificação energética e representando a opção econômica e social mais favorável 

para a região produtora. O desmembramento da definição permite esclarecer a 

conformidade dos modelos em função da presença ou ausência de fatores que 

permitam alcançá-la na cadeia do etanol brasileiro. A Tabela 5-2 indica tal 

conformidade para cada modelo. 

Tabela 5-2. Cumprimento da definição de Sustentabilidade dos Biocombustíveis pela 

Diretiva 2009/28/CE e pela proposta, e fatores que permitem alcançá-la.  

“Sustentabilidade dos biocombustíveis” Diretiva 2009/28/CE Proposta 

Incremento, ao longo do tempo, da 
produtividade energética 

Sim (eficiência 
tecnológica) 

Sim (eficiência 
tecnológica) 

Incremento, ao longo do tempo, da 
contribuição à redução de emissões globais 
de GEE 

Sim (eficiência 
tecnológica) 

Sim (eficiência 
tecnológica) 

Desenvolvimento sustentável: - - 

Sem reduzir a quantidade e a qualidade de 
recursos naturais disponíveis 

Não (somente 
biodiversidade) 

Sim, impactos diretos 
(zoneamento 

ecológico econômico) 

Sem afetar a segurança alimentar Não 
Sim, nacional 
(zoneamento 

ecológico econômico) 

Contribuindo para a diversificação 
energética 

Não 
Sim (políticas 

públicas) 

Representando a opção econômica e social 
mais favorável para a região produtora 

Não 
Sim (zoneamento 

ecológico econômico) 

Fonte: elaboração própria. 

Tanto a atuação do Estado quanto a das certificações têm entre suas 

finalidades a busca da eficiência tecnológica que faculta “o incremento, ao longo do 
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tempo, da produtividade energética e da contribuição à redução de emissões globais 

de GEE”. Com a definição, reforça-se mais uma vez a importância da PD&I 

patrocinada pelo Estado em parceria com o setor privado no alcance da 

sustentabilidade e na consolidação das justificativas que dão origem ao mercado, a 

saber, as mudanças climáticas. Do mesmo modo, apoia a regulação que pretende 

enfrentar os riscos das incertezas comerciais, tecnológicas e políticas e a existência 

de certificações globais privadas que enfatizem a função mitigadora dos 

biocombustíveis.  

Entretanto, a conformidade no quesito desenvolvimento sustentável apenas é 

encontrada na proposta da tese. O conceito norteia a governança global ao incitar o 

Estado a regular seguindo o princípio de precaução, em função das condições sociais, 

ambientais e econômicas nacionais. O zoneamento e planejamento do uso dos 

recursos naturais (ZEE no Brasil) é a ferramenta chave do Estado para não reduzir a 

quantidade e a qualidade de recursos naturais disponíveis, nem afetar a segurança 

alimentar nacional, e favorecer a opção econômica e social no âmbito nacional. Cabe 

salientar que a segurança alimentar pode vir a representar um problema devido às 

fragilidades inerentes do país e que ainda não foram adequadamente tratadas. São 

elas a concentração fundiária e de renda, a agricultura familiar e as condições 

trabalhistas, ou seja, o tema desenvolvimento socioeconômico identificado nos fatores 

críticos da cana. A diversificação energética também é da incumbência do Estado por 

meio de políticas públicas, como comprova o período de dificuldade de manutenção e 

desenvolvimento do setor brasileiro do etanol vivenciado a partir da crise financeira 

mundial. Em contrapartida, os poucos critérios da Diretiva não permitem almejar o 

fomento do desenvolvimento sustentável, exceto no que se refere à biodiversidade. 

Assim, conclui-se que a Diretiva não atenderia a definição elaborada de 

biocombustíveis sustentáveis, enquanto que a proposta de governança global da tese 

apresenta meios para alcançá-la no âmbito do setor sucroenergético brasileiro.  

5.2 - FRAGILIDADES ENCONTRADAS NA PROPOSTA 

O estudo de caso analisado até agora indica que existem dois fatores que 

merecem especial atenção por não estarem sendo tratados pelos “critérios” da 

Diretiva, nem pela regulação nacional. Sua posição incerta na governança da 

sustentabilidade dos biocombustíveis aumenta sua importância para esta tese. São 

eles a mudança indireta do uso do solo e a segurança alimentar.  
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5.2.1 -  Mudança indireta do uso do solo  

O uso do solo está, teoricamente, monitorado pelo ZAE da cana, que protege a 

biodiversidade, garante a segurança alimentar na expansão da cana e limita as 

práticas agrícolas da atividade a uma determinada área apta. Contudo, não considera 

impactos importantes, como o ILUC e outros, em parte decorrentes deste, como a 

destruição do Cerrado ou a concentração fundiária (e de renda).  

O ILUC, ou a mudança indireta do uso do solo, é um fenômeno global, dirigido 

pelo mercado, que não pode ser observado diretamente nem atribuído 

especificamente aos biocombustíveis (WEBB; COATES, 2012). A Diretiva não trata de 

suas consequências, como as emissões de GEE e a destruição da biodiversidade 

oriundas da conversão indireta de terras, ou a concentração fundiária. Porém, por 

estar relacionado também com a problemática do uso de cultivos alimentares como 

matérias-primas, está sendo muito debatido pela UE, a ponto de considerar sua 

inclusão explícita nos critérios de sustentabilidade. Em setembro de 2013, o 

Parlamento Europeu votou a favor de limitar o uso de biocombustíveis de 1G por 

temor a uma subida dos preços dos alimentos e danos ao meio ambiente (REUTERS, 

2013a). A alegação de falta de provas científicas desfez a mudança, deixando os 

investidores e as indústrias sem previsibilidade de mercado (REUTERS, 2013b).  

De modo geral, o problema reside nas incertezas do cálculo do ILUC achacado 

aos biocombustíveis de 1G, dada a complexa dinâmica macroeconômica da 

agricultura (HLPE, 2013; UNEP, 2009). Vários estudos tentaram modelar e quantificar 

os efeitos do ILUC (ver HLPE (2013)). Porém, ainda não se obteve uma estimação 

concreta das emissões totais de GEE do DLUC ou ILUC, dado a grande gama de 

resultados e diferentes metodologias e hipóteses utilizadas (DEHUE; CORNELISSEN; 

PETERS, 2011). Mesmo assim, existe um consenso científico de que os impactos do 

ILUC são reais. O problema permaneceria, então, na decisão de se o ILUC pode ser 

quantificado de modo a servir de argumento para a tomada de decisão e as medidas 

regulatórias que promovam a sustentabilidade (WEBB; COATES, 2012); 

sustentabilidade esta que inclui as emissões de GEE, os impactos sociais e 

ambientais que afetem a biodiversidade, a segurança alimentar, a qualidade da água e 

os direitos de propriedade (NUFFIELD COUNCIL ON BIOETHICS, 2011).  

Consequentemente, o debate sobre o ILUC estaria se tornando uma questão 

política mais do que científica (WEBB; COATES, 2012). As opiniões dos atores 

políticos variam de um extremo a outro. Por um lado, rejeitam uma importância do 

ILUC suficiente para incluí-lo em políticas públicas. Por outro, apoiam o princípio de 

precaução – contido no Princípio 15 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 
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Desenvolvimento – pelo qual a produção de biocombustíveis deveria ser freada por 

não conhecer seus impactos de forma adequada (KAY; ACKRILL, 2012). Um dos 

problemas para os tomadores de decisão permanece a definição de 

responsabilidades. Ao medir os efeitos fora da propriedade que produz 

biocombustíveis, o ILUC está atribuindo ao produtor a responsabilidade do 

comportamento de outro agricultor (ERIXON, 2013). Politicamente, o ILUC poderia vir 

a ser usado como limitante do mercado internacional.  

Estudiosos como DI LUCIA et al. (2012) recomendam que os políticos adotem 

uma posição de precaução, apelando para a comunidade científica e outros atores 

para elucidar as incertezas. A OMC, por meio do artigo 5.7 do acordo SPS, permite a 

aplicação temporária de medidas de precaução para abordar incertezas científicas. 

Caso o princípio de precaução seja adotado pela UE para a importação de 

biocombustíveis brasileiros, o Brasil terá de provar que não está ocorrendo 

desmatamento em seu território devido ao ILUC provocado pelos biocombustíveis.  

Na safra de 2013/2014, a cana-de-açúcar ocupou 1,03% do total nacional 

(CONAB, 2013b). Considerando que aproximadamente 50% da cana-de-açúcar 

produzida são utilizados para o etanol e o outro 50% para o açúcar (CONAB, 2012), a 

área para a produção de etanol, em 2013, foi de 4,4 milhões de hectares, ou seja, 

7,9% da área total cultivada ou 1% da área total cultivável (CONAB, 2013b; HORTA 

NOGUEIRA; SILVA CAPAZ, 2013; RODRIGUES, 2008). A AIE prevê que, em 2035, a 

cana ocupará 16 Mha no Brasil, num cenário com novas regras para estimular a 

produção e o consumo de energias renováveis (NOVACANA, 2013b). Contudo, o ZAE 

estima que as plantações poderiam ocupar 64,7 Mha no total (7,5% do território 

nacional), sem afetar os biomas Amazônia, Pantanal e a Bacia do Alto Paraguai, nem 

prejudicar a segurança alimentar do país. Entretanto, autores (DE SOUZA, 2010) 

criticam o ZAE da cana como ferramenta de ordenamento territorial por seguir os 

moldes do agronegócio. O vetor de expansão já existente teria sido legitimado sem 

considerar o auferimento da renda fundiária que orienta o agronegócio.  

A expansão da agropecuária é a principal causa de desmatamento na 

Amazônia e no Cerrado, onde também exerce pressão a demanda por carvão vegetal 

para a indústria siderúrgica (MMA, 2011b). O ZEE tem sido considerado por vários 

setores do poder público e da sociedade civil o principal instrumento de planejamento 

e ordenamento territorial para a Amazônia Legal. O Cerrado está sendo incluído em 

políticas públicas de proteção ambiental (o Plano de Ação para Prevenção e Controle 

do Desmatamento e das Queimadas do Cerrado, por exemplo). Por outro lado, o ZEE 

se baseia na capacidade de suporte do meio ambiente para determinar as potenciais 

atividades. Haja vista a interação entre ambos e que existem cerrados na Amazônia 
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Legal, pode-se extrapolar a avaliação positiva do ZEE a todo o Cerrado e, inclusive, 

outras áreas de preservação ambiental. Contudo, os defeitos analisados no capítulo 3 

em relação ao ZEE fragilizam sua capacidade para proteger a biodiversidade do 

avanço da fronteira agrícola. Deve-se ter em conta, além das alterações da ocupação 

da terra, que existem problemas socioeconômicos inerentes às regiões. Segundo o 

Fundo Amazonia (MMA, 2013), previamente, o Estado precisaria considerar a 

regularização fundiária, de modo geral, e, na Amazônia Legal, o combate à grilagem 

de terras.  

5.2.2 -  Segurança alimentar 

As Nações Unidas (PSG/ONU, 2012) defendem que o nexo entre alimentos, 

água e energia é essencial para progredir no desenvolvimento sustentável. O mercado 

de biocombustíveis interage com o mercado de commodities agrícolas (por usá-las 

como matérias-primas), de terra (para sua plantação) e de energia (pela substituição 

dos combustíveis fósseis). Qualquer variação da demanda e oferta em um destes 

mercados afetará a demanda e a oferta em outro mercado (KAY; ACKRILL, 2012). O 

grau de competição entre a produção de biocombustíveis e de alimentos varia em 

função de: a matéria-prima; os recursos naturais utilizados (especialmente terra e 

água); a produtividade das diferentes matérias-primas e seus resultados (emissões de 

GEE, rentabilidade, custos); e a tecnologia adotada para o processamento (HLPE, 

2013). Ao usar cultivos, ou seja, biocombustíveis de 1G, os impactos sobre a terra 

podem vir: 1) da competição com os alimentos e a alimentação animal, com o 

consequente aumento dos preços e deslocamento dos usos anteriores do solo; 2) da 

substituição de produtos no elo do consumo e da produção, um dos motivos pelos 

quais o aumento do preço passa para outros cultivos; ou 3) da intensificação da 

produção por unidade de área cultivada por meio da policultura ou da redução dos 

períodos de pousio, e do aumento de insumos agrícolas como fertilizantes, a 

qualidade das sementes ou a irrigação (ECOSECTORES, 2013; HLPE, 2013). Os 

impactos são tanto ambientais quanto sociais, afetando, por exemplo, a qualidade da 

água, os meios de subsistência das comunidades ou os preços dos alimentos.  

No Brasil, o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) está previsto 

entre os direitos sociais da Constituição, desde a aprovação da Emenda Constitucional 

nº 64, em fevereiro de 2010. Políticas públicas e programas interrelacionados 

garantem sua realização atendendo aos diversos interesses, necessidades e 

demandas da sociedade. Um exemplo é o Sistema de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SISAN), sistema público instituído pela Lei Orgânica de Segurança 
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Alimentar e Nutricional (Lei nº. 11.346) com a finalidade de articular e promover a 

gestão intersetorial das políticas públicas (CONSEA, 2010). 

Por muito tempo, no Brasil, as grandes propriedades mecanizadas e a 

monocultura para a exportação eram tidas como a agricultura produtiva, responsável 

por divisas e alimentos, pelo que se direcionou a maior parte dos investimentos 

públicos para o agronegócio. Mais recentemente, o governo vem reconhecendo e 

valorizando a agricultura familiar como força econômica fundamental para a segurança 

alimentar dos brasileiros e para o desenvolvimento do país (MMA, 2011a). Políticas 

públicas e programas estimulam a produção e disponibilidade por parte deste 

segmento produtivo, como o Programa Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf), o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Política de Garantia de Preços 

Mínimos/Formação de Estoques Públicos (PGPM), por exemplo (CONSEA, 2010).  

Haja vista o reconhecimento de sua importância “na construção de uma 

sociedade justa e equitativa” (CONSEA, 2010), o Estado está se responsabilizando 

pela garantia de segurança alimentar nacional. No entanto, cabe também controlar a 

influência da demanda de biocombustíveis sobre a produção agrícola em nível 

internacional.  

Do ponto de vista global, a segurança alimentar é afetada, principalmente, pela 

transmissão dos elevados preços internacionais dos alimentos aos mercados locais de 

países com insegurança alimentar (HLPE, 2013). Teoricamente, os países pobres são 

os mais afetados dado que o consumo de alimentos representa, pelo menos, 30-35% 

do orçamento; em contraste com os países ricos, que gastam 10-15% com alimentos 

(PAIANO; CAMAGGIO; LOBEFARO, 2011). No entanto, as incertezas e os 

conhecimentos incompletos acerca dos reais impactos nos preços, na segurança 

alimentar e no prazo em que ocorrem (HLPE, 2013) tornam o tema igualmente político, 

como no caso do ILUC.  
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CAPÍTULO 6 -  RUMO A UMA PROPOSTA DE GOVERNANÇA GLOBAL 

PARA A SUSTENTABILIDADE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS 

As constatações relativas à Diretiva (capítulo 4) permitem, em primeiro lugar, 

caracterizar o nível correspondente às certificações privadas na proposta de 

governança global que consta nesta tese; e, segundo, demonstram, pela falta de 

efetividade identificada, a relevância dos outros níveis para o fomento da 

sustentabilidade do setor no Brasil. Dando continuidade à confirmação da hipótese da 

tese obtida no capítulo anterior, discorre-se, neste, sobre a extrapolação da proposta 

para o mercado global, conforme a Figura 3-1 reproduzida novamente a seguir. 

 
Figura 3.1 – Proposta de governança global da sustentabilidade dos biocombustíveis. 

Fonte: elaboração própria. 

Neste capítulo, cada nível da governança será abordado conforme os 

resultados do estudo de caso. A dificuldade da tarefa reside na extrapolação das 

conclusões conseguidas na comercialização do etanol brasileiro com a UE para o 

restante dos tipos de biocombustíveis, dadas as diferentes dinâmicas. No entanto, 

buscou-se entender a interação entre o mercado doméstico consolidado e a exigência 

de certificações para exportar de modo a construir uma governança de longo prazo 

coerente com o desenvolvimento sustentável e que poderia ser aplicada aos 

biocombustíveis de modo geral. Desta forma, o objetivo do capítulo é, principalmente, 

o de determinar as responsabilidades inerentes a cada subdivisão da governança, 

tendo em conta a complexidade da sustentabilidade do mercado de biocombustíveis 

em nível global.  
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6.1 - O CONSENSO INTERNACIONAL INTERGOVERNAMENTAL 

Segundo NEMET (2010), a coordenação de ações e políticas em nível 

internacional é fundamental para o desenvolvimento dos mercados internacionais das 

energias renováveis. Por sua vez, SLAUGHTER (2005) sustenta a existência de uma 

instituição supranacional para estabelecer princípios que os Estados devem aplicar 

(capítulo 1). Desde esta perspectiva, SOUZA (2011) defende que a promoção do 

mercado global de etanol depende da existência de uma instituição forte que: (i) 

coordene as políticas públicas dos diferentes países para não criarem barreiras 

técnicas; (ii) facilite a cooperação entre os países produtores para o desenvolvimento 

e a transferência de conhecimento tecnológico e práticas de produção; (iii) facilite a 

cooperação entre os países consumidores para o desenvolvimento e a transferência 

de conhecimento e experiências, por exemplo, em eficiência tecnológica do uso de 

biocombustíveis; (iv) faça convergir os critérios e indicadores de sustentabilidade e os 

incorpore nos contratos futuros das diferentes Bolsas de Mercadorias e Futuros; e (v) 

reduza a incerteza do mercado com, por exemplo, incentivos à diversificação da 

produção e da garantia de mercado consumidor.  

Apesar de ainda não ser uma instituição forte, o GBEP – em funcionamento – 

exerce o papel relevante de fórum de discussão onde os países podem comparar 

políticas, instrumentos, métodos, boas práticas, com base nos mesmos indicadores e 

ao longo do tempo (capítulo 2 e 3). O resultado é a elaboração e aprimoramento de 

políticas a partir da deliberação entre diferentes países das incertezas de mercado, 

tecnológicas e políticas que cada governo deve enfrentar. Este processo permite a 

aproximação das normas nacionais em nível global, preservando, ao mesmo tempo, a 

especificidade de cada nação. Corroborando o que foi ressaltado por DROR (2002) no 

capítulo 2, o “consenso internacional intergovernamental” permite consolidar a 

sustentabilidade mundial dos biocombustíveis fazendo que as estratégias dos 

governos fiquem interdependentes. 

Para oficializar a harmonia política, a tese propõe a criação de um sistema de 

equivalência acoplada à instituição descrita, baseado nas normas, convenções e 

consensos internacionais (capítulo 3). O sistema facultaria a harmonização das regras 

entre os países, reduzindo a priorização dos interesses próprios, assim como 

legitimaria os critérios (MUTERSBAUGH, 2004) e evitaria que um órgão de 

certificação de uma nação tivesse que agir segundo o contexto de outra (TRAUGER; 

MURPHY, 2013). O estudo de caso corrobora a importância deste sistema ao ressaltar 

certo protecionismo nos “critérios de sustentabilidade” da Diretiva. De fato, destaca a 

necessidade de um consenso sobre as definições básicas da sustentabilidade dos 
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biocombustíveis que estabeleça os critérios mínimos que toda nação deverá respeitar. 

Assim, o primeiro desafio é a deliberação sobre as características necessárias para 

descrever um biocombustível sustentável, ou seja, a escolha dos critérios.  

Sendo a OMC a instituição internacional responsável por vigiar as regras 

comerciais do mercado global geradas pelos governos, o sistema de equivalência 

legitimaria as políticas públicas dos países que participam do mercado global 

conforme os acordos da OMC. A possibilidade de criar barreiras no seio da OMC 

alegando a proteção da vida poderia ser contrarrestada pela definição de 

biodiversidade segundo a CDB, assumida pelo sistema de equivalência. De modo 

análogo, outras definições encontradas em convenções e acordos internacionais 

serviriam de apoio para a determinação da sustentabilidade (trabalho decente pela 

OIT, por exemplo). No entanto, algumas deverão ser elaboradas por meio da 

instituição internacional representativa. As questões destacadas pelo estudo de caso 

são: as áreas degradadas, os resíduos e coprodutos, as emissões de GEE relevantes 

em nível global e o trabalho decente. O segundo desafio deste nível de governança é, 

portanto, acordar as definições dos critérios que compõem a sustentabilidade de um 

biocombustível, utilizando para algumas os consensos internacionais vigentes.  

O último desafio identificado está formado pelas questões que a Diretiva 

destacou como em aberto no âmbito internacional e que não estão presentes no 

GBEP. São elas o ILUC e a segurança alimentar global. O problema se resume às 

incertezas científicas e políticas que envolvem estes dois temas tanto em nível 

nacional quanto global. O ILUC – um efeito sob a jurisdição nacional – contribui para a 

mudança climática global e impacta a segurança alimentar dos países mais pobres. 

Estas consequências globais de atitudes nacionais geram um conflito internacional 

que exige uma deliberação no nível intergovernamental da governança.  

No âmbito das mudanças climáticas, a governança dos biocombustíveis 

interage diretamente com a governança do clima (bem planetário). De acordo com 

VIOLA et al. (2013), o destino da globalização está diretamente relacionado com a 

mudança climática como vetor civilizatório. Assim, a transição para uma economia de 

baixo carbono e, particularmente, sua intensidade na mudança da sociedade, 

dependem do compromisso climático do sistema político. Os biocombustíveis fazem 

parte desse compromisso. No entanto, o enfoque deve ser nacional e internacional. 

Se, por um lado, os Estados devem assimilar a transição, por outro, a cooperação 

internacional deve ser efetiva no âmbito da pesquisa, desenvolvimento e disseminação 

de tecnologia (VIOLA; FRANCHINI; RIBEIRO, 2013).  

Enquanto à segurança alimentar, a discussão é mais complexa porque interfere 

em outros setores, além do energético e agrícola (DEHUE; MEYER; HAMELINCK, 
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2007), e apresenta diferentes dinâmicas em função do contexto. Segundo BIERMANN 

et al. (2012), os desafios incluem também tratar da nutrição, da coordenação da 

adaptação dos sistemas alimentares às mudanças climáticas, e dos limites da 

especulação das commodities. A diversificação de biocombustíveis se reflete na 

variabilidade dos impactos e dos mercados correspondentes ao longo do tempo 

(HLPE, 2013). O ILUC pode ainda aumentar exponencialmente os efeitos por impactar 

cada cultura de uma forma diferente. Afinal, as incertezas impedem que a segurança 

alimentar global possa ser considerada um critério de sustentabilidade para o mercado 

global. Logo, estima-se adequado deliberar sobre a questão no nível internacional da 

estrutura de governança, de modo a chegar a um consenso sobre a questão.  

Em suma, propõe-se que a arquitetura da governança global de 

sustentabilidade dos biocombustíveis se erga a partir de uma rede governamental 

global com as seguintes características:  

1. Existência de uma instituição forte composta pelos representantes de Estado 

dos países interessados no mercado global (participação voluntária); 

2. Consenso sobre os critérios mínimos que devem compor a sustentabilidade 

dos biocombustíveis e suas definições, utilizando, para alguns, convenções 

vigentes; 

3. Ratificação, pelos países, de princípios, acordos e modelos: coerentes com o 

objetivo; flexíveis e adaptáveis às condições de cada país, à resolução de 

problemas e ao contexto; que incorporem rapidamente novos conhecimentos 

científicos; que sejam monitorados e revisados regularmente a partir da 

recoleção de dados sobre sua efetividade; e que considerem o vínculo com 

outros tratados ou convenções, especialmente relativos à mitigação das 

mudanças climáticas (BIERMANN et al., 2012); 

4. Intercâmbio de experiências e de boas práticas (recoleção, difusão e troca de 

informações) e cooperação científica entre os países; 

5. Criação de um sistema de equivalência das regulações e iniciativas públicas 

para limitar as barreiras técnicas entre os países, mas que represente um filtro 

para comparar os biocombustíveis com base em seu processo produtivo. O 

consenso internacional intergovernamental – e, mais especificamente, o 

sistema de equivalência – ameniza a possibilidade de conflitos de interesses 

ao redor dos biocombustíveis e do fomento de sua sustentabilidade; 

6. Voto majoritário dos especialistas científicos por áreas (BIERMANN et al., 

2012). Autores (UNCTAD, 2008) alegam que o processo internacional de 
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consenso é, por natureza, longo e complexo. No entanto, uma base científica 

especializada e multinacional poderia contrarrestar esta dificuldade; 

7. Processo de tomada de decisão transparente e justo, aberto a todas as nações 

interessadas no mercado global. A legitimidade aumentará à medida que o 

poder de deliberação seja concedido a todas as nações, de modo a decidir o 

tipo de sustentabilidade almejado em conjunto. Do mesmo modo, os princípios 

serão mais facilmente entendidos e aplicados. Uma ampla participação garante 

também que as questões sejam avaliadas do ponto de vista das expectativas 

de acesso ao mercado;  

8. Declaração obrigatória de dados acessíveis, compreensíveis e comparáveis 

sobre o rendimento do governo e do setor privado em matéria de 

sustentabilidade para fomentar melhorias continuas (BIERMANN et al., 2012);  

9. Capacitação para a avaliação de cumprimento, teste e conformidade e possível 

concessão de incentivos, ambos especialmente para fortalecer o envolvimento 

dos produtores de países em desenvolvimento (UNCTAD, 2008). 

O setor sucroenergético brasileiro, analisado no estudo de caso, confirmou a 

viabilidade específica deste sistema de equivalência. Por um lado, a ratificação das 

convenções internacionais pelo Brasil (OIT, Biossegurança, Biodiversidade, etc.) 

contribui para a conformidade sobre sustentabilidade social e ambiental. Por outro, o 

ZAE inclui critérios ambientais de conformidade a estas normas, criando em seu 

conjunto uma ferramenta própria para atestar a sustentabilidade da cana enquanto à 

biodiversidade e à segurança alimentar. Ao evitar o bioma Amazônia, este 

zoneamento contribui para o cumprimento da política das mudanças climáticas (o 

PNMC) do Brasil, que inclui, por sua vez, também o Cerrado. Logo, os critérios 

biodiversidade e emissões nacionais de GEE respeitam o consenso internacional a 

partir do ZAE. Desta forma, poder-se-ia propor a aceitação do ZAE da cana pelo 

sistema de equivalência, formalizando esta ferramenta.  

6.2 - O ESTADO 

As incertezas comerciais, tecnológicas e políticas (identificadas no capítulo 2) 

obrigam o Estado a adotar uma atitude de precaução por meio das políticas públicas. 

Segundo DI LUCIA et al. (2012) baseado em WYNNE (1992), a incerteza pode ser 

definida como o conhecimento incompleto e imperfeito do estado de um sistema no 

presente e no futuro, ou seja, é a situação na qual os parâmetros importantes de um 

sistema são conhecidos, mas a distribuição das probabilidades não. Alguns autores 

(ver DI LUCIA et al. (2012)) sugerem que incertezas científicas – ou seja, relativas ao 
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conhecimento – geram controvérsias apenas quando conflitos de valores e interesses 

coexistem. Sendo o desenvolvimento sustentável um conceito assumido 

universalmente para o bem-estar global (capítulo 1), o Estado tem o dever de enfrentar 

os riscos das incertezas inerentes ao mercado de biocombustíveis adotando o 

princípio de precaução (em contraste com as outras duas opções descritas por DI 

LUCIA et al. (2012), a saber, tratá-los a partir do gerenciamento de riscos ou com 

negligência). Na literatura, este princípio é aplicado quando as decisões sob incertezas 

podem acarretar riscos para o meio ambiente ou a saúde humana que não podem ser 

determinados com precisão pela ciência existente (DI LUCIA; AHLGREN; ERICSSON, 

2012). No estudo de caso, estes riscos foram caracterizados como fatores críticos e 

agrupados por temas. 

A governabilidade dos temas que afetam o setor sucroenergético (descrita no 

capítulo 3) revelou a onipresente capacidade governativa do Estado para o fomento da 

sustentabilidade dos biocombustíveis. A regulação confirmou ser a base da 

governança estatal, desde que holística, integrada e fiscalizada. Pacotes de 

instrumentos políticos representam um complemento promissor à regulação quando 

desenhados cuidadosamente e avaliados por si só ou por meio da comparação com 

instituições alternativas (OECD, 2007). No caso do etanol, os instrumentos de especial 

importância para a efetivação da regulação são o planejamento do uso integrado dos 

recursos e os subsídios, apesar destes últimos apresentarem certos riscos ao longo 

prazo. Assim, além de definir as regras da atividade, a regulação tem como finalidade 

orientar o desenvolvimento desejado do país e indicar as mudanças necessárias. 

Nesse sentido, a sustentabilidade acaba vigorando a partir da parceria com o setor 

privado nas práticas agrícolas, na mudança de uso do solo e na eficiência tecnológica. 

O estudo de caso (capítulo 4 e 5) evidenciou a atuação positiva do Estado em 

relação à regulação seguindo uma perspectiva nacional e internacional de precaução. 

Ressalta-se o zoneamento, seja o ecológico econômico, seja o agroecológico da cana 

subordinado ao anterior, e a estipulação do fim das queimadas acompanhada do 

estímulo à mecanização. Ambos respondem a necessidades nacionais e a demandas 

da comunidade internacional (entre elas as convenções e os acordos internacionais). 

Além disso, permitem afrontar as incertezas comerciais (competição por recursos) e 

avançar no desenvolvimento tecnológico da cadeia da cana (aumento da eficiência e 

aproveitamento de resíduos para tecnologias mais avançadas de biocombustíveis). 

Enquanto ao arcabouço legislativo, o Brasil se preserva tanto em matéria ambiental 

quanto social e estimula a parceria com o setor privado em PD&I a partir de subsídios. 

No entanto, peca na política energética que garantiria o mercado de etanol ao longo 

prazo e no cumprimento de sua própria legislação. 
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De modo geral, falta uma efetivação das políticas nacionais que permitam, no 

caso dos biocombustíveis, controlar o desmatamento, garantir a reforma agrária, 

possibilitar os serviços ambientais e evitar condições degradantes de trabalho. Como 

verificado a partir do estudo de caso, as certificações podem servir como ferramenta 

de auditoria e, portanto, de pressão para o cumprimento das leis ao nível de projeto. 

Contudo, sua atuação pontual deverá estar constrangida pela visão holística da 

regulação nacional, limitando sua função como difusora da sustentabilidade. Como 

destacado por SLAUGHTER (2005), a chave para resolver problemas globais está em 

manter os comandos da governança global fundamentalmente nas mãos dos governos 

nacionais.  

A tese identifica como diretrizes para a atuação do Estado: a agricultura 

sustentável, como base para as interações entre mercados (“incertezas comerciais” e 

“incertezas políticas”); a diversificação de fontes de energia ao longo prazo como 

política energética (“incertezas comerciais” em relação ao mercado de combustíveis 

fósseis); PD&I para a eficiência tecnológica e como apoio à política energética 

(“incertezas tecnológicas”); o desenvolvimento rural sustentável (“incertezas políticas”); 

e redução de conflitos de interesse por meio de políticas públicas orientadas pelo 

desenvolvimento sustentável (“incertezas políticas”). Para a efetivação das diretrizes, 

destacam-se as seguintes funções do Estado: 

1. Participar de redes governamentais globais para elaborar os critérios mínimos 

de sustentabilidade e, assim, garantir a representação dos países em 

desenvolvimento; 

2. Elaborar a regulação doméstica social, ambiental, econômica e tecnológica; 

3. Construir instrumentos de planejamento para o uso integrado de recursos; 

4. Participar de iniciativas público-privadas de fomento da sustentabilidade da 

produção; 

5. Desenhar e conceder subsídios e incentivos; 

6. Orientar o futuro do mercado doméstico de biocombustíveis, do ponto de vista 

tecnológico e político, tendo em conta os diferentes contextos locais; 

7. Monitorar e fiscalizar as políticas públicas e o cumprimento da regulação. 

6.3 - AS CERTIFICAÇÕES PRIVADAS 

A sustentabilidade almejada pela Diretiva (capítulo 4) confirma o caráter 

comercial das certificações. Sendo assim, cada cadeia de valor pode acessar 

diferentes nichos de mercado cumprindo os critérios (de sustentabilidade e outros) das 

certificações correspondentes. Esta flexibilização dos critérios multiplica os mercados 
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nos quais podem se agregar os países. Por sua vez, o conjunto de mercados acaba se 

conectando por meio das certificações em comum, criando uma rede. Dada a estrutura 

de governança proposta, esta rede de empresas de biocombustíveis sustentáveis 

deverá apresentar uma série de critérios mínimos que respondam ao consenso 

internacional imposto pela regulação do país onde se aplica a certificação para 

viabilizar o fluxo comercial.  

No transcurso da tese, pôde-se destacar que o fator que caracteriza a 

sustentabilidade global do mercado de biocombustíveis são as emissões de GEE, 

descartando a segurança alimentar global como possível critério (capítulo 1). Por um 

lado e como argumento principal, a mitigação das mudanças climáticas justifica sua 

criação e existência (capítulo 1). Por outro, sua presença central na definição de 

sustentabilidade da Diretiva e para a exportação aos EUA demonstra sua importância 

internacional. De fato, as comparações devidas à substituição do uso de combustíveis 

fósseis permitem classificar os projetos de produção de biocombustíveis pelas 

emissões de GEE ao longo da cadeia de suprimento: na fase agrícola, na escolha da 

tecnologia (1G, 2G ou 3G; cogeração; eletricidade excedente; etc.), na logística 

utilizada, etc. No entanto, permanece um fator restrito para contestar o ILUC dadas as 

incertezas envolvidas.  

O estudo de caso possibilita definir algumas características necessárias às 

certificações para não repetir o insucesso da Diretiva. Seguindo as críticas descritas 

no capítulo 4, conclui-se que: 

1. O título das certificações não deveria ser “certificação de sustentabilidade”. 

Pelo contrário, deveria enfatizar que são instrumentos que permitem mitigar as 

mudanças climáticas e atender mercados demandantes de sustentabilidade em 

função de seus critérios. As certificações atendem determinados mercados, 

cujo acesso não é obrigatório. Portanto, a sustentabilidade da produção não 

pode depender do cumprimento dos critérios estabelecidos por esses 

mercados. 

2. A escolha dos critérios está diretamente relacionada com o objetivo do nicho de 

mercado ao qual a certificação pretende atender. O único critério obrigatório – 

justificado pela perspectiva global do mercado – deveria ser o relativo às 

emissões de GEE originadas pelo projeto e evitadas ao substituir os 

combustíveis fósseis, que são um efeito direto do projeto, ou seja, da cadeia de 

suprimento sendo certificada.  

3. A sustentabilidade da produção de biocombustíveis depende das 

especificidades locais. Logo, deve ser objeto de preocupação por parte do 
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Estado e estar respaldada pela regulação nacional, deixando às certificações a 

função de atender o mercado.  

4. Os critérios das certificações devem ser mais estritos do que a própria 

regulação nacional de modo a caracterizar o diferencial entre as certificações, 

característico de cada nicho de mercado. 

5. Retomando o ponto 1, o critério “emissões de GEE” não pode ser o único fator 

determinante da sustentabilidade, representando apenas um efeito das práticas 

agrícolas, da mudança do uso do solo e da logística. Portanto, outros critérios 

devem exercer a função de incentivar o aprimoramento da sustentabilidade da 

cadeia de valor dos biocombustíveis. Por exemplo, deve existir um mecanismo 

que fomente a eficiência tecnológica da logística.  

6. As metodologias, assim como o patamar mínimo dos critérios, devem estar 

baseadas no consenso internacional e nas definições acordadas para o 

mercado de biocombustíveis. 

7. A função principal dos biocombustíveis na mitigação mundial das mudanças 

climáticas deve estar explícita nas certificações, em parte indicando os efeitos 

da substituição dos combustíveis fósseis.  

8. A inclusão do critério “legalidade” é defendida, haja vista a necessidade de 

ratificar as convenções e normas internacionais para atender a governança 

global dos biocombustíveis. Desta forma, as certificações poderiam ser usadas 

como check-list da regulação nacional e, assim, garantir seu cumprimento. 

9. O poder exercido pelo nicho de mercado terá como abrangência a cadeia de 

valor do biocombustível sendo certificado, evitando a governança externa do 

país importador sobre a regulação do país exportador. 

10. A delegação de poder é efetuada em dois diferentes níveis: na aprovação dos 

critérios (durante o processo de certificação em si) e, anteriormente, na 

elaboração dos critérios (incluindo outros além do obrigatório, em função das 

características do nicho de mercado). Desvinculando o certificado da 

sustentabilidade real do biocombustível, é possível evitar que a governança 

seja dirigida pelo mercado (NSMD, descrita no capítulo 1) e focada nas 

demandas dos países mais desenvolvidos.  

6.4 - CONFORMIDADE PRÉVIA DA PROPOSTA 

Uma confirmação preliminar da conformidade da proposta para a governança 

global pode ser encontrada na lista publicada pela FAO em ELBEHRI et al. (2013) dos 

critérios que caracterizam a sustentabilidade dos biocombustíveis. A distribuição 
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destes em função do nível de governança global, presente na tabela a seguir, deixa 

em evidência o caráter econômico das certificações e sua função compartilhada com o 

Estado de reduzir as emissões de GEE e de incrementar a eficiência e o consenso 

internacional em matéria socioambiental. Este exercício pretende mostrar que os 

principais elementos da sustentabilidade dos biocombustíveis foram tratados ao longo 

da tese e que foi possível encontrar um responsável dentro da governança global. No 

entanto, entende que representa apenas uma discussão inicial e que sua efetividade 

deverá ser comprovada em outro estudo de caso. 

Tabela 6-1. Critérios para a sustentabilidade dos biocombustíveis em função da 

responsabilidade das certificações privadas ou dos esquemas públicos. 

Critérios 
Certificações 

privadas 
Esquemas 
públicos 

Consenso 
internacional 

Econômicos:    

Rentabilidade (preço do 
biocombustível supera os 
custos de produção) 

X   

Eficiência (o rendimento 
máximo obtido a partir de uma 
determinada quantidade de 
recursos) 

X X  

Participação (distribuição dos 
benefícios ou valor agregado 
entre os atores ao longo da 
cadeia de valor ou das 
gerações) 

X   

Ambientais:     

Balanço energético (razão entre 
a energia renovável obtida do 
biocombustível e a energia 
fóssil necessária para sua 
produção) 

X X  

GEE e outros poluentes X X X 

Mudança do uso do solo  X  

Biodiversidade  X X 

Uso da água na agricultura e 
pegada 

 X  

Preservação da capacidade de 
produção do solo 

 X  

Impactos locais  X  

Sociais:    

Direitos de propriedade da terra  X X 

Administração local dos bens 
comuns 

 X  

Efeitos trabalhistas / Emprego  X X 

Fonte: elaboração própria a partir de FAO (2013).



175 
 

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

A elaboração da tese se insere no contexto de uma crise sem precedentes 

para o setor sucroenergético do Brasil que ameaça a permanência das usinas 

conforme as características conhecidas até hoje. Cada vez mais globalizado e objeto 

de novas demandas de sustentabilidade e de produtos com diferentes fins, porém, 

sem garantias de mercado, o parque industrial do etanol se revela, hoje, dependente 

da atuação governamental. A expansão global de práticas sustentáveis de produção 

apresenta a mesma vulnerabilidade frente ao Estado.  

O mercado global de biocombustíveis está formado por um conjunto de 

mercados nacionais “politicamente construídos” e criados pelos governos, e por 

características essenciais de sustentabilidade exigidas por terceiros países. Sendo 

assim, poderia se constatar um processo de “greening”, em que atitudes são tomadas 

com a justificativa do desenvolvimento sustentável (HUNSBERGER; PONTE, 2014). 

Com base nesta linha de pensamento, a tese pretendeu contribuir para a 

sustentabilidade dos biocombustíveis tratando da governança global.  

Em primeiro lugar, elaborou uma definição para o conceito de sustentabilidade 

dos biocombustíveis, que resultou ser: o incremento, ao longo do tempo, da 

produtividade energética e da contribuição à redução de emissões globais de GEE 

tendo em conta os elementos do desenvolvimento sustentável, ou seja, sem reduzir a 

quantidade e a qualidade de recursos naturais disponíveis, sem afetar a segurança 

alimentar, contribuindo para a diversificação energética e representando a opção 

econômica e social mais favorável para a região produtora.  

Em segundo lugar, mostrou que a governança global atual da sustentabilidade, 

apoiada nas certificações privadas, não permite fomentar a mesma no setor 

sucroenergético de cana-de-açúcar do Brasil. Apesar de considerado mais sustentável 

que seu homólogo de milho norte-americano, o etanol de cana brasileiro apresenta 

diferentes fatores críticos que comprometem sua sustentabilidade. De cara à 

exportação entre o Brasil e a União Europeia, os critérios existentes hoje para o 

mercado global, a saber, os da Diretiva 2009/28/CE, apresentaram, no entanto, uma 

efetividade nula ou reduzida para supri-los. Entendida como a capacidade de 

transformar a produção de etanol em uma atividade mais sustentável, a efetividade é 

estimada em função do grau de inclusão dos requisitos da diretiva na regulação do 

setor (“efetividade da governança externa”), do grau de mudança das práticas de 

produção de modo a suprir os fatores críticos (“eficiência”) e da abrangência do 

mercado alcançada pelas certificações (“eficácia”).  
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Como consequência do surgimento dos critérios da Diretiva, o governo 

brasileiro publicou o zoneamento agroecológico da cana em 2009 e não foi além, o 

que indica uma reduzida efetividade da governança externa. 

Do ponto de vista da eficiência, a Diretiva considera apenas dois critérios 

ambientais, excluindo o resto do espectro de fatores críticos da cadeia no Brasil, que 

tangem aspectos sociais, ambientais e econômicos. Sendo esses dois critérios 

referentes às emissões de gases de efeito estufa e à biodiversidade, pode-se afirmar 

que a União Europeia criou um nicho de mercado para ditas características. Cabe 

enfatizar que, além de não atender os outros impactos da cadeia, a Diretiva não altera 

as práticas no que tange a esses dois critérios, dado que os patamares mínimos 

determinados são amplamente superados pelas usinas brasileiras. 

Enquanto à eficácia, apenas 16% das usinas brasileiras buscaram acessar o 

mercado europeu, em contraste com os 51% que solicitaram autorização para exportar 

para os Estados Unidos.  

Após concluir que os critérios da Diretiva não são uma boa ferramenta para 

fomentar a sustentabilidade no Brasil, verificou-se que a proposta de governança 

global elaborada na tese permite suprir os problemas observados. A comprovação da 

efetividade da proposta identificou uma compensação para todos os fatores críticos, 

exceto no caso da governança externa, do desenvolvimento social e econômico e da 

eficiência tecnológica, para os quais a contribuição no fomento da sustentabilidade 

e/ou o impacto no processo de fomento se igualaram em ambos os modelos (Diretiva 

e a proposta). Resumidamente, conclui-se que, na arquitetura de governança global 

proposta, ao contrário da diretiva, o fomento da sustentabilidade do etanol de cana 

brasileiro seria obrigatório ou voluntário com um apoio para o cumprimento obrigatório, 

e que poderia ser iniciado a curto prazo e induziria uma melhora continua. 

Como confirmação desta terceira parte, verificou-se a adequação à definição 

de sustentabilidade elaborada no início. Tanto a proposta quanto a diretiva têm entre 

suas finalidades a busca da eficiência tecnológica que faculta “o incremento, ao longo 

do tempo, da produtividade energética e da contribuição à redução de emissões 

globais de GEE”. Entretanto, a conformidade no quesito desenvolvimento sustentável 

apenas é encontrada na proposta da tese. O zoneamento e planejamento do uso dos 

recursos naturais (ZEE no Brasil) é a ferramenta chave do Estado para não reduzir a 

quantidade e a qualidade de recursos naturais disponíveis, nem afetar a segurança 

alimentar nacional, e escolher a opção econômica e social mais favorável para a 

região produtora. Assim, conclui-se que a Diretiva não atenderia a definição elaborada 

de biocombustíveis sustentáveis, enquanto que a proposta de governança global da 

tese apresenta meios para alcançá-la no âmbito do setor sucroenergético brasileiro.  
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As observações anteriores demonstram que os objetivos da tese foram 

alcançados e a hipótese confirmada. Avaliou-se a governança global instaurada para 

controlar os impactos da expansão do mercado global em terceiros países e 

vislumbrou-se uma possível arquitetura para consolidar a sustentabilidade do setor do 

etanol de cana brasileiro, aportando, assim, elementos para a construção de uma 

proposta global geral a todos os biocombustíveis. Para tal, partiu-se da hipótese que a 

sustentabilidade dos biocombustíveis depende de uma governança global em que 

predomina a atuação do Estado pautada no consenso internacional sobre os critérios 

mínimos a serem respeitados. Esta hipótese dirigiu a tese conforme os seguintes 

passos para chegar às conclusões mencionadas.  

No capítulo 1, a contextualização calcou o emaranhado político que dá origem 

aos mercados nacionais e ao internacional. Depois, descreveu a cadeia de 

suprimentos com o intuito de fortalecer a necessidade de sustentabilidade em cada elo 

e nos setores relacionados, em contraste com a cadeia de valor, em que os critérios 

de sustentabilidade são negociados. O conceito de sustentabilidade teve de ser 

revisitado e aplicado à produção de biocombustíveis, resultando na definição que foi 

utilizada para verificar a conformidade da tese. A transição para a sustentabilidade 

vivida pelos principais países produtores e consumidores mostrou a relevância do 

mercado global para a criação do conceito, o que representa um dos argumentos de 

base da tese. Mencionou igualmente os diferentes tipos de esquema de indicadores 

de sustentabilidade existentes. Este item é importante haja vista as variadas funções 

que cada um pode tomar em função do interesse de seus promotores. De fato, o uso 

dos mesmos como instrumento de governança sustenta o restante da análise 

realizada na tese. Por esse motivo, a última definição do capítulo trata da governança 

e suas bases teóricas. 

O capítulo 2 disserta sobre a governança global que rege a dinâmica do 

mercado de biocombustíveis do ponto de vista da sustentabilidade, tendo em conta 

que o primeiro nasceu como consequência da exigência desta última. Sendo assim, a 

divisão clássica de governança global em função da autoridade não reflete a 

coordenação de esforços estabelecida para fomentar a sustentabilidade da produção. 

A governança decorrente da aplicação dos esquemas de indicadores de 

sustentabilidade para os biocombustíveis revelou, pelo contrário, uma interação entre 

os diferentes atores em que predomina a influência do poder governamental. Assim 

sendo, descreveram-se as limitações das certificações como ferramenta de fomento 

da sustentabilidade em nível global e buscaram-se as atribuições inerentes ao Estado 

para garantir a sustentabilidade. A participação dos diferentes atores envolvidos 

permitiu caracterizar as certificações como um atestado de sustentabilidade cujo 
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escopo comercial e bilateral (entre o produtor e o comprador de biocombustíveis) 

restringe a definição de sustentabilidade à cadeia de valor envolvida na transação. De 

modo análogo, ficou determinado que os Estados são os maiores responsáveis pela 

governança global, tanto em nível nacional quanto internacional. 

No capítulo 3, partiu-se das premissas anteriores para formular uma proposta 

de governança global  da sustentabilidade dos biocombustíveis. A arquitetura ficou 

dividida em três níveis, conforme a obediência de conformidade: as certificações 

privadas, a atuação em nível nacional do Estado, e o consenso internacional 

intergovernamental. No entanto, o desenvolvimento incipiente do mercado global e a 

importância do etanol brasileiro para o cumprimento do mandato de outros países 

limitou o estudo da proposta ao caso do Brasil. Assim, adaptou-se a arquitetura global 

aos fatores críticos que comprometiam a sustentabilidade do etanol de cana de modo 

a supri-los. O resultado foi uma divisão de responsabilidade entre os três níveis.  

A análise realizada ao longo da tese contrasta, no entanto, com os 

mecanismos de garantia de uma produção sustentável utilizados nas transações 

internacionais. De fato, apenas a União Europeia exige uma certificação para importar 

biocombustíveis do Brasil. O capítulo 4 objetivou, então, avaliar a efetividade dos 

critérios selecionados pela União Europeia para fomentar a sustentabilidade do etanol 

de cana brasileiro. Para tal, agruparam-se, primeiro, os fatores críticos em temas. 

Depois, construiu-se uma cadeia causal da Diretiva europeia das energias renováveis 

(Diretiva 2009/28/CE) em que foram atribuídos temas críticos a serem tratados por 

cada requisito da mesma. A metodologia elaborada se mostrou adequada por ressaltar 

o impacto direto dos critérios nos fatores críticos da cadeia do etanol e os indiretos no 

mercado de modo geral. A análise, por sua vez, revelou a ineficiência e ineficácia da 

Diretiva para aprimorar a sustentabilidade do etanol de cana no Brasil. Ademais, 

indicou que existem fatores críticos que não são tidos em conta e que a governança 

externa da União Europeia é limitada. Por fim, lista uma série de críticas que servem 

de suporte para o processo de elaboração de certificações para os biocombustíveis.  

O capítulo 5 inclui a análise que permitiu validar a proposta desenhada para o 

setor sucroenergético brasileiro. Como metodologia, utilizou-se a comparação entre 

esta e os critérios da Diretiva da contribuição e do impacto de ambos no fomento da 

sustentabilidade, por tema crítico. Enquanto a contribuição busca entender em que 

medida os meios utilizados são capazes de colaborar com a sustentabilidade do setor, 

o impacto classifica os modelos em função do tempo para surtir efeito e do tempo de 

permanência da melhoria. Consequentemente, a comparação do desempenho das 

certificações que atendem a Diretiva com a proposta de governança, ambas para o 

setor do etanol brasileiro, levou à validação da arquitetura de governança global 
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proposta na tese. A conformidade segundo a definição elaborada para a 

sustentabilidade dos biocombustíveis (capítulo 1) ficou igualmente confirmada apenas 

para o caso da proposta. Apesar do sucesso da proposta, a análise ressaltou como 

fragilidades a mudança indireta do uso do solo e a segurança alimentar, questões 

ainda em aberto para todos os países.  

Assim como foi aceita a proposta, o resultado do capítulo 5 permite também 

validar a hipótese inicial da tese de que o Estado é o principal ator e que é necessário 

um consenso internacional intergovernamental de suporte. Desta forma, o último 

capítulo engloba todas as análises realizadas anteriormente com o intuito de avançar 

no conhecimento acadêmico rumo a uma proposta genérica de governança global de 

sustentabilidade. 

A proposta de governança global pretendeu designar funções aos atores 

influentes do mercado de biocombustíveis, sem entrar em pormenores sobre as 

características específicas. Frisou a necessidade da instituição supranacional para, no 

mínimo: harmonizar as regras entre países (sistema de equivalência); reunir as 

definições que representam a sustentabilidade dos biocombustíveis; e deliberar sobre 

comportamentos nacionais que têm consequências globais. O Estado tem, por meio 

da regulação, a finalidade de orientar o desenvolvimento desejado do país e fomentar 

as mudanças necessárias. Dado que a sustentabilidade almejada pelo mercado global 

em si é a mitigação das mudanças climáticas (consideradas o vetor civilizatório), as 

certificações devem apresentar como único critério obrigatório as emissões de GEE 

originadas pelo projeto e evitadas ao substituir os combustíveis fósseis. Os demais 

critérios reproduzem as exigências dos diferentes nichos de mercado, o que permite a 

flexibilidade das certificações. 

Uma vez esboçada a governança para o fomento da sustentabilidade e 

identificadas as fragilidades em relação à mudança indireta do uso do solo e à 

segurança alimentar mundial, propõem-se, como etapa posterior à tese, o estudo das 

consequências de mercados dependentes da atuação governamental. Justapõem-se, 

assim, as motivações dos mercados nacionais de biocombustíveis ao processo 

internacional de “greening” para questionar a replicabilidade da arquitetura proposta 

em outros países.  

Observa-se, portanto, que a tese esteve limitada pelo caráter basicamente 

qualitativo da análise e pelas condições vantajosas do biocombustível estudado. Seria 

possível seguir o mesmo modelo de produção e as ações governamentais do setor 

sucroenergético brasileiro em outras condições políticas, sociais e ambientais? 

Acredita-se que a comparação com outro tipo de biocombustíveis, a partir de 

diferentes matérias-primas, traga resultados interessantes para ponderar os benefícios 
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de uma governança global centrada na atuação do Estado. A avaliação do biodiesel 

de dendê, por exemplo, aportaria conclusões sobre um biocombustível muito polêmico 

do ponto de vista ambiental e social. Desta forma, vincular-se-ia a governança com as 

oportunidades de desenvolvimento sustentável em países em desenvolvimento. De 

modo análogo, a análise a partir do enfoque do fomento de um novo mercado nos 

países africanos poderia sustentar a efetividade da governança proposta desde seus 

primórdios. Assim, a tese peca pela falta de um estudo de caso que embase a 

validação da hipótese inicial conforme os três níveis propostos de interação entre os 

atores em outros países e para outras matérias-primas.  

Vale também mencionar a influência que os processos de tomada de decisão 

podem exercer na trajetória da definição de sustentabilidade, assim como as 

potencialidades e limitações das interações de instituições públicas e privadas na 

governança socioambiental. O zoneamento ecológico econômico brasileiro é um 

exemplo de grande valia para estudar a organização do território de forma sustentável, 

cuja elaboração é resultado da deliberação entre o Estado e os outros grupos de 

interesse. No entanto, poderiam ser incluídos outros instrumentos vinculantes. Do 

ponto de vista global, cabe aprofundar a questão das instituições supranacionais e/ou 

intergovernamentais e os problemas relacionados com sua criação, desempenho e 

impacto na comercialização.  

Por fim, destacam-se quatro reflexões finais a partir da tese: 1) a produção de 

biocombustíveis deve ser tratada de forma holística e integrada entre setores ao longo 

do território nacional; 2) a sustentabilidade é fruto de uma conjunção de esforços de 

deliberação e posta em prática entre os diferentes atores da cadeia de valor; 3) o 

Estado tem um papel importante no desenvolvimento sustentável do mercado de 

biocombustíveis por sua função constitucional e de longo prazo; e 4) o fomento da 

produção de biocombustíveis deve atender o consenso internacional mínimo de 

sustentabilidade almejado pelos Estados em atenção às demandas da sociedade. 
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ANEXO I – O ZONEAMENTO AGROECOLÓGICO DA CANA-DE-AÇÚCAR (ZAE DA 

CANA). 

 

O ZAE Cana coordenado pelo MAPA em parceria com o MMA é instrumento 

para a tomada de decisões ao nível federal e estadual, e implantação de políticas 

públicas voltadas para o ordenamento da expansão do cultivo da cana-de-açúcar para 

fins industriais.  

O ZAE Cana surgiu da necessidade estratégica de se avaliar, indicar e ordenar 

o potencial das terras para a expansão da produção da cultura da cana-de-açúcar em 

regime de sequeiro (sem irrigação plena) para a produção de etanol e açúcar como 

base para o planejamento do uso sustentável das terras, em harmonia com a 

biodiversidade. A partir dessa demanda foi traçada a diretriz básica da pesquisa (o 

objetivo geral) e as tarefas necessárias para cumprir essa diretriz (objetivos 

específicos). 

Os objetivos específicos são: oferecer alternativas econômicas sustentáveis 

aos produtores rurais; disponibilizar base de dados espaciais para o planejamento do 

cultivo sustentável das terras com cana-de-açúcar em harmonia com a biodiversidade 

e a legislação vigente; fornecer subsídios para o planejamento de futuros pólos de 

desenvolvimento no espaço rural; alinhar o estudo com as políticas governamentais 

sobre energia; indicar e ordenar áreas aptas à expansão do cultivo de cana-de-açúcar 

em regime de sequeiro (sem irrigação plena); fornecer as bases técnicas para a 

implementação e controle das políticas públicas associadas. 

O estudo seguiu as seguintes diretrizes que permitirão a expansão da 

produção: indicação de áreas com potencial agrícola para o cultivo da cana-de-açúcar 

sem restrições ambientais; exclusão de áreas com vegetação original e indicação de 

áreas atualmente sob uso antrópico; exclusão de áreas para cultivo nos biomas 

Amazônia, Pantanal e na Bacia do Alto Paraguai; diminuição da competição direta 

com áreas de produção de alimentos; diminuição da competição com áreas de 

produção de alimentos; indicação de áreas com potencial agrícola (solo e clima) para 

o cultivo da cana-de-açúcar em terras com declividade inferior a 12%, propiciando 

produção ambientalmente adequada com colheita mecânica; unidades industriais já 

instaladas, a produção de cana para seu suprimento e a expansão programada não 

são objeto deste zoneamento. 

Os resultados obtidos demonstram que o país dispõe de cerca de 63,48 

milhões de hectares de áreas aptas à expansão do cultivo com cana-de-açúcar, sendo 

que destes 18,03 milhões de hectares foram considerados com alto potencial 
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produtivo, 41,17 milhões de hectares como médio e 4,28 milhões de hectares como de 

baixo potencial para o cultivo. As áreas aptas à expansão cultivadas com pastagens, 

em 2002, representam cerca de 36,13 milhões de hectares. Estas estimativas 

demonstram que o país não necessita incorporar áreas novas e com cobertura nativa 

ao processo produtivo, podendo expandir a área de cultivo com cana-de-açúcar sem 

afetar diretamente as terras utilizadas para a produção de alimentos. 

 

Decreto nº 6.961, de 17 de setembro de 2009. 
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ANEXO II – USINAS COM O CERTIFICADO BONSUCRO EU DE PRODUÇÃO. 

Grupo empresarial Estado Unidade 
Tipo de 

empresa 
Exportações 

para a Califórnia 

Adecoagro 
MG Usina Monte Alegre 

Multinacional 
Aprovadas 

MS Usina Angélica - 

Alto Alegre PR Unidade Junqueira 100% nacional - 

BP GO Tropical BioEnergia SA Multinacional Aprovadas 

Bunge 

MG Usina Itapagipe 

Multinacional 

- 

MG Usina Frutal Pendentes 

SP Usina Guariroba - 

SP Usina Moema  Pendentes 

Copersucar 

SP Usina São Luiz S/A 

Nacional 

 

SP Usina Santa Adelia  Aprovadas 

SP Usina São Manoel  Aprovadas 

Copersucar (Zilor)  

SP Usina São Jose  

Nacional 

- 

SP Usina Barra Grande  - 

SP Usina Quata  - 

ETH Bioenergia / 
Odebrecht 
Agroindustrial 

GO Usina Rio Claro 

Multinacional 

- 

GO Usina Morro Vermelho - 

SP Destilaria Alcidia S/A - 

SP Usina Conquista do Pontal  - 

Grupo São Martinho SP São Martinho SA Nacional Aprovadas 

Guarani (Tereos) 
SP Unidade Industrial Severínia 

Multinacional 
- 

SP Unidade Industrial Cruz Alta - 

LDC SEV Bioenergia 
S/A (Grupo Louis 
Dreyfus Commodities) 

SP Unidade Sta Elisa Multinacional Pendente 

Raízen Energia S/A 

GO Unidade Jatai 

Multinacional 

- 

SP Unidade Junqueira Pendente 

SP Unidade Dois Corregos Pendente 

SP Unidade Univalem Pendente 

SP Unidade Gasa - 

SP Unidade Bonfim - 

SP Unidade Serra - 

SP Usina Costa Pinto  - 

SP Usina Bom Retiro  Pendente 

SP Usina Maracaí  Pendente 

Renuka do Brasil S.A SP Usina Equipav  Multinacional - 

Santa Cruz S/A Açúcar 
e Álcool 

SP Usina Santa Cruz Nacional - 

Usina Alta Mogiana S.A 
- Açúcar e Álcool 

SP Fazenda Sant'Ana Nacional - 

USJ (Usina São João) SP São João Nacional Pendente 

Fonte: BONSUCRO, 2014; DINHEIRO RURAL, 2013; NOVACANA; NOVACANA, 
2014b. 


