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No Norte do Brasil, a maior fabri-
cante de óleo de palma da América La-
tina, a Agropalma, começou a produzir
biodiesel - o combustível do futuro, por
ser de fonte renovável e incomparavel-
mente menos poluidor do que os com-
bustíveis fósseis. No Sul do país, pro-
dutores de suínos instalam biodigesto-
res como parte do tratamento de deje-
tos e forma de obtenção de energia.
Iniciativas como essas pipocam por
todo o território nacional, mas o que
elas têm em comum? Além de envol-
verem famílias de pequenos agriculto-
res, são negócios que visam o aprovei-
tamento de resíduos e o abrandamento
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do aquecimento global, resultado dire-
to da intensificação do efeito estufa por
causa da emissão de gases, como o
metano e, principalmente, o dióxido de
carbono, um subproduto da selvagem
queima de petróleo, carvão e gás natu-
ral (fontes não-renováveis) desde o iní-
cio da Revolução Industrial.

Há 10 ou 15 anos, existia muita di-
vergência entre os cientistas se o efei-
to estufa estava sendo intensificado
pela ação do homem ou se era apenas
um comportamento natural do planeta.
Hoje, no entanto, é consenso que a
queima intensiva de combustíveis fós-
seis pelos homens tem gerado um acú-

mulo excessivo de gases de efeito es-
tufa na atmosfera, intensificando o fe-
nômeno e provocando o aquecimento
global, comenta Gilvan Sampaio, me-
teorologista do Centro de Previsão do
Tempo e Estudos Climáticos (Cptec),
órgão oficial brasileiro para o assunto.

"Não há mais dúvidas de que exis-
tem mudanças climáticas em andamen-
to", afirma. No século 20, houve um
aumento de 0,6°C na temperatura mé-
dia global, o que acarretou numa ele-
vação de 20 cm no nível do mar, alte-
rando ecossistemas e inundando ilhas
oceânicas, entre diversas outras con-
seqüências não menos catastróficas. E



as previsões são ainda piores, caso
nada seja feito para reverter o proces-
so, alerta Sampaio.

Num futuro próximo, o Brasil deve
enfrentar cada vez mais fenômenos
meteorológicos severos e registrar um
aumento da temperatura média. No fi-
nal do século 21, a temperatura média
do país deve sofrer um aumento de 2°C
a 4°C e o nível do mar subir de 20 cm
a 40 cm. Isso implicaria em noites mais
quentes, períodos prolongados de dias
secos e ondas de calor, gerando pro-
blemas para áreas como agricultura,
pecuária e geração de energia. Global-
mente, haveria um número maior de

tempestades, derretimento de geleiras
e maior incidência de doenças, princi-
palmente as tropicais.

O tema não chega a ser novidade.
Svante Arrhenius, Prêmio Nobel de
Química, previu ainda no início do sé-
culo 20 que se a concentração de dió-
xido de carbono aumentasse, como
conseqüência da era industrial, ocor-
reria uma elevação gradual da tempe-
ratura terrestre. Mas foi apenas na úl-
tima década desse século que o pro-
blema começou a ser debatido de for-
ma global, culminando com o estabe-
lecimento do Protocolo de Quioto, em
1997, acordo entre diversos países que

estipulou algumas estratégias para re-
duzir as emissões de dióxido de car-
bono - e que foram postas em prática
apenas no ano passado, sem a partici-
pação dos Estados Unidos, país res-
ponsável por mais de um terço das
emissões. "Os mecanismos do Proto-
colo de Quioto para mitigação das
emissões de gases do efeito estufa são
uma resposta tímida ao enfrentamen-
to da questão, mas constituem uma
oportunidade de negócio que tem sido
utilizada de forma pouco proveitosa",
diz Bráulio Pikman, diretor de Energia
e Mudanças Climáticas da ERM Bra-
sil, joint venture entre a americana
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ERM e o grupo brasileiro Semco para
atuação em consultoria ambiental. Se-
gundo ele, os critérios de análise dos
projetos MDL são extremamente rigo-
rosos, e a falta de conhecimento de
como ocorre o processo de aprova-
ção acarreta atrasos e negativas. In-
formações precisas podem ser encon-
tradas no portal das Nações Unidas,
no endereço www.unfccc.int.

O próprio presidente dos Estados
Unidos, George W. Bush, reconheceu
recentemente a problemática do aque-
cimento global em virtude da queima
descontrolada de combustíveis, e sina-
lizou a importância de buscar fontes
alternativas. Já é alguma coisa, mas é
preciso tomar atitudes práticas. Cada
iniciativa, mesmo que isolada, colabo-
ra para uma melhoria do quadro, levan-
do-se em conta que a atmosfera e os
oceanos são sistemas dinâmicos, em
que a alteração de uma variável leva a
mudanças de outras, e não necessaria-
mente no mesmo local. "Estamos com-
pletando um ano de Protocolo de Quio-
to. Foi um ano difícil, comum quando
se inicia algo, mas a AgCert apresen-
tou um desempenho excelente, seja em
projetos em operação ou encaminha-
dos ou simplesmente pela conscienti-
zação da sociedade. O trabalho da Ag-
cert é um grão de areia, mas é impor-
tante que pequenas iniciativas se multi-
pliquem", afirma Josefa Garzillo, ge-
rente de novos negócios da consulto-
ria ambiental AgCert Brasil.

Energia limpa
"Créditos de carbono", a

moeda das empresas

que não atingem as

metas de redução

O Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo (MDL) é o mais favorável ao
Brasil entre os instrumentos criados.
Nesse mercado, projetos em países em
desenvolvimento que envolvam aterros
sanitários, manejo de resíduos, efici-
ência energética e biocombustíveis,
entre outros, e resultem na redução da
emissão de gases de efeito estufa va-
lem "créditos de carbono", moeda va-
liosa para empresas de países industria-
lizados que não conseguirem atingir as
metas de redução (8% a menos do que
era emitido em 1990, a ser atingida no
período de 2008 a 2012).

Segundo estimativas do Banco
Mundial, o Brasil poderá ter uma par-
ticipação de 10% no mercado de
MDL, o equivalente a US$ 1,3 bilhão
em 2007. O primeiro projeto de MDL
brasileiro aprovado pela Organização
das Nações Unidas (ONU) foi o No-
vaGerar, que consiste no aproveita-
mento do metano extraído do aterro
de Nova Iguaçu (RJ) para obtenção de
energia. Atualmente o país conta 26
metodologias aprovadas e mais de 90

Granjas de suínos: investimentos no
uso do gás metano produzido

projetos em análise (perde em quanti-
dade apenas para a índia).

"É importante que os projetos MDL
não sejam um fim em si mesmos", ad-
verte Pikman. Segundo ele, a gestão
integrada de emissões atmosféricas de
gases de efeito estufa e poluentes re-
gulados é um tema de mais alcance do
que os mecanismos de Quioto e cons-
titui um caminho natural para grandes
empresas preocupadas com a gover-
nança corporativa. Essa gestão se fir-
ma em três etapas: diagnóstico corpo-
rativo, composto pelo inventário de
emissões e atribuição de responsabili-
dades internas; comunicação das emis-
sões de acordo com padrões interna-
cionais, para obtenção do reconheci-
mento dos valores informados por or-
ganismos oficiais nacionais e interna-
cionais; e gerenciamento das emissões



com implantação de metas de redução
e participação dos mercados em que
isso signifique valor (MDL e Chicago
Climate Exchange, por exemplo).

"A gestão integrada das emissões
atmosféricas pode transformar-se em
muito mais do que um bom negócio",
diz Pikman. Receitas advindas de ações
de eficiência energética, mitigação das
emissões de poluentes regulados e pro-
jetos MDL podem multiplicar ganhos e
agregar benefícios intangíveis, como
maior reconhecimento da marca, redu-
ção de riscos sociais e a satisfação dos
stakeholders (pessoas e empresas que,
de alguma maneira, são influenciadas
pelas ações de uma organização).

Esse tem sido o caminho escolhido
por várias agroindústrias. A Sadia obte-
ve aprovação de projeto de queima de
gás metano em biodigestores instalados
em granjas de suínos próprias e de inte-
grados. Os investimentos no projeto e
na estrutura física e implantação do sis-
tema somam R$ 65 milhões, financia-
dos pelo Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES).
Esse valor deve ser revertido, num pra-
zo de até cinco anos, apenas com a ven-
da de créditos de carbono, conforme
informações do diretor de relações com
investidores da Sadia, Luiz Gonzaga
Murat. Os recursos restantes (o projeto
tem validade de l0 anos para o mercado
de MDL) serão destinados aos integra-
dos para aplicação em outros progra-
mas de sustentabilidade.

Gases de
efeito estufa

Vapor d'água (H20)
Ozônio (O3)
Dióxido de carbono (CO2)
Metano (CH4)
Oxido Nitroso (N20)
Clorofluorcarbonos (CFCs)
Hidrofluorcarbonos (HFCs)
Perfluorcarbonos (PFCs)
Hexafluoreto de Enxofre (SF6)

Solução completa
As vantagens de

somar tecnologia,

políticas públicas e

gestão das águas

Os dejetos suínos, quando entram
naturalmente em decomposição no
meio ambiente, liberam metano, um gás
21 vezes mais poluente do que o dióxi-
do de carbono. Pesquisas realizadas
pela Universidade Federal de Santa Ca-
tarina (UFSC) comprovam a eficiência
do biodigestor na redução da emissão
de metano e geração de energia: de cada
metro cúbico de dejeto tratado são ob-
tidos de 6 a 8 metros cúbicos de bio-
gás. Mas Paulo Belli, responsável pelo
estudo, é enfático: "a apli-
cação isolada de biodiges-
tores resolve o problema
da emissão de gases de
efeito estufa, mas não so-
luciona a poluição do solo
e da água." Segundo ele,
é preciso uma solução
completa, que envolve so-
luções tecnológicas (bio-
digestores, lagoas de tra-
tamento e filtros, que ge-
rem um circuito fechado),
políticas públicas e ges-
tão das bacias hidrográfi-
cas e aqüíferos.

Lanznaster: novas
tecnologias e práticas
ambientais sustentáveis

No entanto, os recursos obtidos
com a venda de créditos de carbono
podem viabilizar a adoção de novas tec-
nologias e práticas ambientais susten-
táveis, sugere Mário Lanznaster, dire-
tor da Coopercentral Aurora, de Cha-
pecó (SC), a maior abatedoura de suí-
nos de Santa Catarina. Essa coope-
rativa ainda não tem projetos própri-
os de MDL, mas estuda e avalia o
mercado há dois anos, informa Luci-
ana Frasseto Campos, do departamen-
to de Engenharia Ambiental. O desen-
volvimento desses projetos fica a car-
go de cada produtor, com o acompa-
nhamento dos técnicos de cada coo-
perativa filiada que auxilia na avalia-
ção dos projetos e contratos com as
consultorias especializadas.

Já a Coopercampos,
de Campos Novos (SC),
que atua na área de agro-
negócio há 35 anos, e
desde 1998 trabalha com
suinocultura, desenvol-
ve um programa próprio
de tratamento. Atual-
mente a cooperativa
produz 235 mil porcos
por ano, e até o final do
ano chegará a 316 mil.
Os animais são vendidos
vivos para os frigorífi-
cos Pamplona e Aurora,

mas um abatedouro pró- 
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prio deve entrar em operação em 2008.
A idéia é aumentar o plantei até que
ele consuma toda a produção de grãos
da cooperativa (atualmente um terço
é destinado para a suinocultura) e pas-
sar a beneficiar a carne, um plano de
R$ 20 milhões. "A carne suína é um
produto de maior valor agregado e não
está tão sujeita à influência do tempo
quanto os grãos", diz Adori Bernardi,
assessor da diretoria. A diversificação,
no entanto, trouxe o problema da des-
tinação dos dejetos suínos para a Co-
opercampos.

A alternativa encontrada começou
a ser implantada em setembro de 2004
e até o final de 2006 deve ser conclu-
ída. Dos 56 produtores integrados, 18
já contam com biodigestores instala-
dos, das quatro granjas apenas uma
ainda não conta e a quinta granja, em
construção, já será inaugurada com a
solução implantada. As granjas utilizam
geradores de energia, inclusive para
aquecimento das creches. A sobra do
estéreo processado no biodigestor é
utilizada como adubo orgânico e a água
para irrigação na propriedade, consti-
tuindo um ciclo fechado. A operação
no mercado MDL é feita em parceria
com a AgCert, responsável pela apro-
vação dos projetos e venda dos crédi-
tos de carbono, cuja receita é dividida
igualmente entre a AgCert, a Cooper-
campos e os produtores integrados. A
cooperativa espera ter o retorno do in-
vestimento, de R$ 5,8 milhões, em até
seis anos, sem contabilizar a econo-

Coopercampos, de Campos Novos:
receita da venda dos créditos de
carbono é dividida com a AgCert e
os produtores integrados

mia de energia elétrica (70%) e a com-
pra de lenha e gás (100%).

A AgCert Brasil Soluções Ambien-
tais, filial da consultoria irlandesa, de-
senvolve e implanta planos técnicos
para reduzir emissões de gases de
efeito estufa. No caso da suinocultu-
ra, área atendida desde 2003, estão
em operação 170 projetos e cerca de
200 se encontram em fase de cons-
trução. A atuação da AgCert envolve
o trabalho educacional dos criadores,
a documentação e aprovação de pro-
jetos MDL, a construção de biodiges-
tores e a operação e manutenção do
sistema por 10 anos - depois desse
período os equipamentos passam a
ser propriedade do produtor. O gás e
sua utilização para aquecimento ou
geração de energia elétrica, ou sim-
plesmente para sua queima, são do
proprietário. Os recursos obtidos com
a venda de créditos de carbono são
utilizados para o pagamento da infra-
estrutura instalada e, do restante,
10% são destinados para o produtor
e a outra parte para a AgCert.

Combustível
verde
A palma fornece

o insumo para

energia renovável

Os dejetos — nesse caso, esgoto -
também são a matéria-prima da Gerar
(Geração de Energia Renovável e Apro-
veitamento de Resíduos), empresa fun-
dada há três anos e residente na incuba-
dora da Coope/UFRJ. Um dos sócios
iniciou suas pesquisas sobre energia re-
novável no final dos anos 90 e em 2000
doutorou-se na Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ) na área de plane-
jamento energético. Ele e seu orienta-
dor vislumbraram o potencial comerci-
al e de mercado para energia renovável,
e no ano seguinte envolveram-se em pes-
quisas sobre produção de biodiesel a par-
tir de óleos vegetais. A partir daí foi de-
senvolvido um plano de negócios mais
abrangente, incluindo além da energia re-
novável, o aproveitamento de resíduos
— na própria UFRJ foi identificada uma
pesquisa sobre produção de biodiesel a
partir de esgoto. Em 2003 a Gerar de-
senvolveu os equipamentos e o plano
comercial para o processo, atualmente
sendo testado em duas estações de tra-
tamento de esgoto, etapa que deve ser
concluída até o final deste semestre.

Já está em negociação a implanta-
ção do processo em estações de trata-
mento de cidades do Rio de Janeiro,
São Paulo e Distrito Federal. A expec-
tativa é de estar operando em três esta-
ções até o final deste ano e nos dois
anos seguintes chegar a 15 unidades,
estas maiores e com maior potencial
de produção de biodiesel e de créditos
de carbono, informa Andréa Borges de
Souza Cruz, diretora-executiva. "Pro-
jetos de energia renovável e tratamento
de resíduos são passíveis de aceitação
no mercado de MDL, mas projetos de
pequena escala tornam-se inviáveis pelo
custo; o ideal é operar o sistema em



estações médias e grandes", diz.
No caso da Agropalma, a matéria-

prima utilizada para a produção de bio-
diesel são ácidos graxos. Fundada em
1982, a empresa inaugurou uma refina-
ria de óleo em 1997 - até então produ-
zia apenas óleo bruto. A expansão pro-
porcionou um produto de maior valor
agregado, mas em compensação gerou
um problema: a destinação dos resíduos
graxos, subproduto do refino, de odor
desagradável e coloração intensa. A saí-
da inicial foi vender o material para in-
dústrias saboeiras, mas como elas ain-
da precisavam tratar o material (retirar
o cheiro e a cor) o preço era muito bai-
xo. Isso quando não havia oferta de sebo
bovino no mercado e os resíduos gra-
xos encalhavam. Nos piores casos, a
Agropalma chegou a ter mais de uma
tonelada de resíduo graxo estocada.

Em 2001, a empresa iniciou pesqui-
sas para encontrar uma solução alterna-
tiva para a destinação do produto e, em
parceria com a UFRJ, descobriu que a
partir do material poderia ser obtido bio-
diesel. O processo permite o aproveita-
mento de 95% dos ácidos graxos e re-
sulta num combustível puro, isento de

glicerina e mais barato. A patente mun-
dial foi registrada em nome do pesqui-
sador, mas a Agropalma tem o direito
de uso exclusivo do processo por 20
anos. "De um problema nas mãos pas-
samos a ter um negócio lucrativo", diz
César Modesto, gerente-geral.

O combustível produzido pela Agro-
palma é de alta qualidade. "É o biodiesel
premium". Entre outras vantagens, o
biodiesel de palma possui estabilidade
oxidativa seis vezes maior do que o de
soja. A refinaria de biodiesel tem capaci-
dade instalada de 8 milhões de litros por
ano, mas atualmente a produção é três
vezes menor. Segundo Modesto, um au-
mento só deve ocorrer se houver uma
expansão na produção de óleo de palma
(e conseqüentemente no volume dos re-
síduos graxos) ou se ácidos graxos fos-
sem comprados no mercado, o que não
está nos planos da empresa. O investi-
mento no projeto foi de US$ 1,3 milhão.

Perspectivas

O biodiesel da Agropalma possui o
selo "Combustível Social", o que habi-
lita a empresa a participar dos leilões

do Governo, conforme regras do Pro-
grama Nacional de Biodiesel. A palma
utilizada no processo é produzida por
pequenos agricultores, que até dezem-
bro de 2005 formavam um grupo de
150 famílias instaladas em proprieda-
des de 10 hectares cada. Hoje cada uma
obtém uma renda mensal de R$ l ,8 mil
a R$ 2 mil com a produção da planta.
"Essas famílias sobreviviam com uma
renda de R$ 60 por mês; o biodiesel
proporcionou a elas maior qualidade de
vida e perspectiva de futuro", diz Mo-
desto. Cada família recebe do Gover-
no Federal uma ajuda de custo de um
salário mínimo até a primeira safra, e
sementes, insumos e assistência técni-
ca da Agropalma - recursos pagos pos-
teriormente em condições facilitadas.
As famílias são selecionadas pelas pre-
feituras e o Governo do Estado provi-
dencia a regularização das terras.

O Programa Nacional de Biodiesel
estabelece uma tributação diferenciada
para o combustível produzido a partir
de matéria-prima cultivada por agricul-
tores familiares, por meio de coopera-
tivas e associações, e ainda varia de
acordo com O tipo de oleaginosa utili-

Por que usar
biodiesel?

Cada vez mais o preço da gasolina,
diesel e derivados de petróleo tende a
subir. A cada ano o consumo aumenta
e as reservas diminuem. Além do pro-
blema físico, há o problema político: a
cada ameaça de guerra ou crise inter-
nacional, o preço do barril de petró-
leo dispara.

A queima de derivados de petróleo
contribui para o aquecimento do clima
global por elevar os níveis de dióxido
de carbono na atmosfera.O efeito estu-
fa, que deixa nosso planeta mais quen-
te, devido ao aumento de dióxido de
carbono na atmosfera - para cada 3,8
litros de gasolina que um automóvel
queima são liberados l O quilos de dió-
xido de carbono na atmosfera.
Fonte: Agência Brasil

Março 2006 • Empreendedor - 23



Tendência

A Petrobrás desenvolveu uma nova
tecnologia para produzir o biodiesel
com grande ganho de rendimento e cus-
to a partir de sementes de oleaginosas
-a mamona, por exemplo, planta que
pode ser produzida em qualquer região
do país. Em vez de gerar biodiesel a
partir do óleo, a nova técnica extrai o
combustível da própria semente que é
fonte do óleo, o que diminui os custos
do processo.

A tecnologia desenvolvida no mundo
inteiro, principalmente na Europa, par-
te do óleo vegetal. Esse cenário para o
Brasil não funciona bem porque um li-
tro de óleo vegetal custa mais caro do
que um litro de diesel. A grande vanta-
gem da tecnologia desenvolvida pelo
Centro de Pesquisas da Petrobrás (Cen-
teps) é o fato de usar como matéria-
prima a oleaginosa e não o óleo. Segun-
do Carlos Khalil, pesquisador respon-
sável, o preço do óleo dentro da semen-
te é muitíssimo mais barato do que o
preço do óleo já refinado.

Pelo novo processo, conhecido

como transesterificação (reação quími-
ca com um álcool, na presença de um
catalisador, que produz biodiesel e gli-
cerina), converte-se a semente direta-
mente em biodiesel de alto grau de pu-
reza. A oleaginosa mais utilizada é a
mamona, apesar de bons resultados com
soja, amendoim, girassol e outras fon-
tes. Isso torna o produto competitivo
com o diesel de petróleo e com uma
grande vantagem, por ter como maté-
ria-prima uma fonte renovável que vem
da cadeia agrícola.

Para Khalil, é preciso se preocupar
com a regionalização do biodiesel, ve-
rificar as potencialidades da produção
de cada região do país. Ele alerta, no
entanto, que em boa parte do território
brasileiro ainda há disponibilidade para
o plantio de novas culturas e, entre as
possibilidades, a mamona se sobressai.
A grande diferença é que, na semente da
mamona, encontram-se até 54% de
óleo. Para se ter uma referência, a soja
só tem 18% de óleo.

Fonte: Agência Brasil

zada e de onde ela é produzida. Segun-
do o presidente Lula, em material di-
vulgado pela Agência Brasil, o progra-
ma vai aumentar a renda do trabalha-
dor rural e diminuir os gastos do Go-
verno com importação de petróleo e
controle da poluição.

Uma lei federal determina a obriga-
toriedade da adição de 2% de biodiesel
ao óleo diesel a partir de 2008 e au-
menta o percentual para 5% a partir de
2013. A primeira etapa exigirá uma pro-
dução de 840 milhões de litros e a se-
gunda 2 bilhões de litros, mas um le-
vantamento do Ministério de Minas e
Energia aponta um total de 34 usinas
em operação até 2007, com capacida-
de de produzir 1,12 bilhão de litros.
Para Lula, o país tem condições para
ser o principal fornecedor mundial do
produto, posição ocupada hoje pela Ale-
manha, onde toda a cadeia é isenta de
impostos. O país tem em sua geogra-
fia grandes vantagens, por se situar em
uma região tropical, com altas taxas de
luminosidade e temperaturas médias
anuais, além de disponibilidade hídrica
e regularidade de chuvas.
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