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introducaoI N T R O D U Ç Ã O

Somos uma plataforma global integrada e líderes mundiais na 

comercialização de açúcar e etanol, com o propósito de conectar 

o campo ao mundo, provendo energia renovável e alimento 

natural para o bem-estar da sociedade.

Com investimentos e um modelo de negócio único, conquistamos 

a excelência na logística e nos processos operacionais. Hoje, 

somos referência no Brasil e no mundo.

Trazemos nossa expertise para o e-Book, a fim de compartilhar 

conteúdo relevante com nossos públicos interno e externo, de 

uma forma leve e de fácil visualização.

Nesta edição da série de livros digitais que estamos produzindo, 

apresentamos o RenovaBio, a importância da política federal de 

incentivo à produção e ao consumo de biocombustíveis, a baixa 

intensidade de carbono na cadeia produtiva do etanol, a 

contribuição do programa para a redução dos Gases de Efeito 

Estufa e como essa iniciativa beneficia nossas usinas sócias.
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B o a  l e i t u r a !

João Roberto Teixeira
Presidente da Copersucar
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RenovaBio:
agronegócio mais sustentável

1.
O transporte é o elo da cadeia de energia que mais emite gás carbônico 
(CO2) no Brasil. A Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) 
surgiu para reduzir as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) no 
setor e ajudar o país a cumprir o seu compromisso com a sociedade na 
luta global contra a mudança do clima.
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Na Conferência das Nações Unidas sobre as 

Mudanças Climáticas de 2015 (COP-21), o Brasil foi 

signatário do Acordo de Paris (França), 

assumindo uma meta de redução das suas 

emissões de GEE em 43% até 2030.

Instituído pela Lei nº 13.576/2017, o RenovaBio estimula a produção e o 

consumo de energias limpas, como o etanol de cana-de-açúcar, tendo 

entrado em vigor em janeiro de 2019. O incentivo às unidades 

produtoras se dá por meio da comercialização dos Créditos de 

Descarbonização (CBios).

Fornecer uma importante contribuição para o 
cumprimento dos compromissos determinados 
pelo Brasil no âmbito do Acordo de Paris

Objetivos
do Programa
RenovaBio

Promover a adequada expansão dos biocombustíveis 
na matriz energética, com ênfase na regularidade do 
abastecimento de combustíveis

Assegurar previsibilidade para o mercado de 
combustíveis, induzindo ganhos de eficiência 
energética e de redução de emissões de gases 
causadores do efeito estufa
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Evolução do Programa

Decreto nº 9.308: definição das metas compulsórias anuais de redução de emissões de 
GEE.

Resolução CNPE nº 5: metas de redução de intensidade de carbono no período 
2018-2028.

Resolução ANP nº 758: regulamenta o credenciamento de firmas inspetoras e o processo 
de certificação de biocombustíveis.

Portaria MME nº 419: estabelece procedimentos para escrituração, registro, negociação e 
aposentadoria do CBio.

Resolução ANP nº 802: estabelece os procedimentos para geração de lastro necessário 
para emissão primária de CBios.

Decreto nº 9.888: dispõe sobre a definição das metas compulsórias anuais de redução de 
GEE para a comercialização de combustíveis.

Plataforma CBio entra em operação.

Portaria MME nº 122: define as regras para aposentadoria dos CBios.

Resolução CNPE nº 8: define as metas compulsórias anuais de redução de emissões de GEE para a 
comercialização de combustíveis.

Lei nº 13.986: define a alíquota de Imposto de Rende (IR) aplicável aos CBios.

Lei n° 13.576: edição da Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio).
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https://www.copersucar.com.br/noticias/renovabio-menos-poluentes-mais-investimentos-para-o-setor-agricola/ 

https://www.copersucar.com.br/noticias/renovabio-programa-nacional-de-estimulo-aos-biocombustiveis/

*Leia mais no site
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Para participar do RenovaBio, as produtoras de biocombustíveis 

precisam ser certificadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis (ANP). A Copersucar promoveu diversos encontros e 

treinamentos com as 34 usinas sócias, para detalhar o programa e 

ajudá-las a se certificarem.



Créditos de
Descarbonização
(CBios)

2.

Pelo programa do Governo Federal, as distribuidoras de combustível 
fóssil têm de comprar CBios das produtoras de biocombustíveis 
certificadas RenovaBio, como forma de compensar suas emissões 
poluentes.
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1 Cbio = 
uma tonelada de carbono
a menos lançada na
atmosfera por
combustíveis fósseis

A escrituração dos CBios é feita por instituições financeiras com base nas 

informações da Plataforma CBio, desenvolvida pelo Serviço Federal de 

Processamento de Dados (Serpro). Multiplica-se o fator de eficiência 

energética e ambiental das produtoras de biocombustíveis pelas 

informações de volume de vendas das notas fiscais do banco de dados da 

Receita Federal.

A Copersucar assinou um contrato simbólico com o banco Santander para 

a escrituração dos seus CBios em 11 de março de 2020. 

Desde 29 de junho de 2020, todas as 34 usinas sócias da 
Copersucar estão certificadas no RenovaBio e aptas a 
emitir e comercializar CBios no mercado financeiro, 
podendo escriturar até 6 milhões de títulos por safra.
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Valor do CBio

https://www.copersucar.com.br/noticias/copersucar-quer-escriturar-seus-cbios/ 

https://www.copersucar.com.br/noticias/renovabio-copersucar-certifica-100-de-suas-usinas-socias/

*Leia mais no site

Brasil

US$ 10*
(cerca de R$ 50/unidade)

Estados Unidos

US$ 200 
(na Califórnia)

*Estimativa inicial do Ministério de Minas e Energia



RenovaCalc:
a calculadora ‘verde’

3.
Mesmo a cadeia produtiva de biocombustíveis, caso do etanol, emite 
Gases de Efeito Estufa (GEE) na atmosfera, deixando sua pegada de 
carbono no planeta. A RenovaCalc é a calculadora ‘verde’ que afere o 
desempenho ambiental das usinas participantes do RenovaBio.

A ferramenta analisa os efeitos ambientais dos processos agrícolas à 
fase industrial, cobrindo do consumo de energia elétrica à quantidade 
de óleo diesel usado para movimentar tratores e de adubo nitrogenado 
aplicado na cana-de-açúcar.
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*Leia mais no site
https://www.copersucar.com.br/noticias/renovacalc-conheca-a-calculadora-verde-dos-biocombustiveis/
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A RenovaCalc mensura as emissões de GEE dos 
biocombustíveis com base em uma Avaliação de Ciclo de 
Vida (ACV). A Intensidade de Carbono (IC) medida resulta 
na Nota de Eficiência Energético-Ambiental das unidades 
de produção.

As unidades produtoras
precisam melhorar os seus 

indicadores ambientais para terem 
maior nota no RenovaBio. Mais 

eficiência significa menos carbono na 
atmosfera e maior contribuição dos 

biocombustíveis
na luta contra a mudança

do clima!



A pegada de
carbono no campo

4.
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A RenovaCalc consolida os processos e métodos empregados 
pelas usinas com indicadores bem definidos, a fim de mensurar a 
pegada de carbono na fase agrícola da produção de etanol.



4.

*Leia mais no site
https://www.copersucar.com.br/noticias/renovacalc-mede-a-pegada-de-carbono-no-campo/

13

1 litro de
etanol

produzido gera
12 litros de

vinhaça de cana

Resíduos, em geral descartados, podem 

impactar positivamente a eficiência 

energético-ambiental da usina: a 

vinhaça é um eficiente 

fertilizante orgânico e a 

palha pode se tornar 

combustível para 

gerar energia 

elétrica.

Consumo de diesel

Área queimada

Recolhimento de resíduos agrícolas

Uso de defensivos e corretivos

Cogeração de energia elétrica

Dezenas
de indicadores
são aferidos,
como:



A pegada de carbono
na fase industrial

5.
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Para mitigar a pegada de carbono na fabricação do etanol, é necessário 
investir em boas práticas de produção e tecnologias mais eficientes que 
ampliem a produtividade e reduzem a emissão de GEE.

Na etapa industrial da produção de etanol, a fermentação e a 
combustão das caldeiras geram dióxido de carbono. Contudo, a 
quantidade emitida é compensada. “O crescimento das plantações de 
cana-de-açúcar absorve esse gás no processo de fotossíntese”, explica o 
gerente de Recursos Humanos, Meio Ambiente e Qualidade da Usina 
Ferrari, Claudemir Fogues.

Segundo aferições da Ferrari, a fabricação de etanol gera 38,2 gCO2 
eq/MJ, somando todos os setores da produção. A fase agrícola 
responde por 82,7% do total (31,6 gCO2 eq/MJ) e a etapa industrial, por 
5,2% (2,0 gCO2 eq/MJ).



5.
Mais informações sobre o 
RenovaBio, além de ações 
implementadas pelas Copersucar 
e por sua cadeia de valor no 
combate às mudanças climáticas, 
podem ser conferidas no 
Relatório de Sustentabilidade do 
último biênio. Confira em 

https://www.copersucar.com.br/noticias/etanol-a-pegada-de-carbono-na-fase-industrial/ 

*Leia mais no site
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http://relatorios.copersucar.com.br/2020/



Matriz energética

6.
No lançamento oficial do Propósito da Copersucar, em maio de 2018, o 
professor do departamento de Energia da Faculdade de Engenharia 
Mecânica da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Joaquim 
Seabra, falou sobre aquecimento global, os caminhos da matriz 
energética e o papel do etanol e do RenovaBio nesse processo.

"Devido ao seu ciclo de vida, a eficiência que essa planta nos dá, 
combinada a todo o esforço tecnológico que se consegue imprimir 
nessa indústria, garante redução de GEE causada pela geração de 
energia", ressaltou Seabra.
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6.
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Marcas do
século 20

Pouca diversidade e complexidade 
da matriz energética.

Alta dependência dos combustíveis 
fósseis, sobretudo, petróleo.

Interferência no ciclo de carbono 
do planeta.

Mudanças climáticas.

Emissões de
GEE no Brasil

50 Gt (gigatonelada) de CO2 
por ano

2/3, aproximadamente, têm 
origem no consumo de 
energia e processos 
industriais

Desafio
  do Brasil:

     reduzir 43% emissões
    de GEE até 2030
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*Leia mais no site
https://www.copersucar.com.br/renovabio/
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Alcançar uma participação estimada de 45% de energias 
renováveis na composição da matriz energética.

Aumentar a participação da bioenergia sustentável na 
matriz energética brasileira para aproximadamente 18%, 
expandindo o consumo de biocombustíveis.

O RenovaBio vai mitigar as emissões de GEE 
por meio do estímulo ao consumo de 
biocombustíveis, como o etanol.

RenovaBio: meta de reduzir em 10% a
Intensidade de Carbono

Com essa meta, o 
Governo projeta um 
crescimento do mercado 
de etanol, de 26,7 bilhões 
de litros em 2018, para 
47,1 bilhões de litros em 
2028. Um salto notável!

Compromisso do Brasil
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