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Resumo  
 
A expectativa do combate aos efeitos das mudanças climáticas por meio da redução da emissão dos gases 
do efeito estufa (GEE), estabelecida pelo Acordo de Paris, tem culminado na adoção de diversas práticas 
que  fomentam o desenvolvimento sustentável das economias ao redor do mundo. No Brasil, com a 
ratificação do referido Acordo, em 12 de setembro de 2016, houve o comprometimento relacionado a 
redução das emissões GEE de forma progressiva, em comparação aos níveis apresentados em 2005, sendo 
37% a redução pretendida para o ano de 2025 e 43% para o ano de 2030, por meio do aumento da 
participação das energias renováveis na matriz energética pátria, somada a diminuição do desmatamento 
e a adoção de políticas de reflorestamento. Diante disso, o presente artigo realizará a reflexão relacionada 
à importância do uso da biomassa na produção de energia elétrica, fonte com expressivo potencial para 
contribuir com a diminuição do acúmulo de CO2 na atmosfera, em substituição aos combustíveis fósseis. 
Para tanto, serão trazidas informações relacionadas a matriz elétrica brasileira, com especial atenção às 
fontes renováveis, como a mencionada biomassa. Haverá também o detalhamento sobre os requisitos para 
a obtenção tanto do Certificado de Energia Verde – Bioeletriciade (“CERTIFICADO”), com o objetivo de 
reconhecer o atendimento pelas centrais geradoras de critérios de eficiência energética, quanto pelo Selo 
de Energia Verde – Bioeletricidade (“SELO”), responsável por atestar a utilização de energia renovável 
pelas unidades de consumidoras. 
 
 

 
Abstract  

 
The expectation of combating the effects of climate change through the reduction of greenhouse gas (GHG) 
emission, established by the Paris Agreement, has culminated in the adoption of several practices that can 
foster the sustainable development of economies around the world. In Brazil, with the ratification of the 
aforementioned Agreement, on September 12, 2016, there was a commitment related to the reduction of 
GHG emissions in a progressive way, when compared to the levels presented in 2005, with 37% reduction 
expected for the year 2025 and 43% by 2030, by increasing the share of renewable energies in the 
country's energy matrix, together with the reduction of deforestation and the adoption of reforestation 
policies. Therefore, the present article will make contributions related to the importance of the use of 
biomass in the production of electric energy, a source with significant potential to contribute to the 
reduction of the accumulation of CO2 in the atmosphere, replacing fossil fuels. For this purpose, information 
related to the Brazilian electricity matrix will be brought, with special attention to renewable sources, such 
as biomass. There will also be details on the requirements for obtaining both the Green Energy Certificate 
- Bioeletriciade ("CERTIFICATE"), with the objective of recognizing the service provided by the power 
stations generating energy efficiency criteria, and the Green Energy Seal - Bioelectricity (" SELO "), 
responsible for attesting the use of renewable energy by consumption units. 
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1. Introdução.  
 
 As constantes alterações climáticas ocasionadas devido às mudanças na temperatura do planeta 
têm fomentado discussões sobre a necessidade do desenvolvimento sustentável das economias (COSTA, 
2006) (AUTY, 2007) (BARBIERI, 2005) (AMADO, 2010) (ARODUDU, 2017).   
 Desde a década de setenta, diversos debates têm sido realizados sobre o assunto, especialmente 
no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU). Entre os mais relevantes está a 21ª Conferência das 
Partes, a COP-21, amplamente discutido em 2015. O Acordo de Paris Brasil foi ratificado pelo Brasil em 
2016  que, naquela oportunidade, se comprometeu a reduzir as suas emissões de GEE, por meio do 
aumento da participação das energias renováveis na matriz energética, da diminuição do desmatamento e 
da adoção de políticas de reflorestamento. Contudo, o presente artigo não explorará as questões 
relacionadas a diminuição do desmatamento e a adoção das políticas de reflorestamento que deverão ser 
realizadas pelo Brasil para o cumprimento de suas metas. 
 O artigo pretende a partir da análise da matriz elétrica brasileira, sobretudo em relação a geração 
de energia a partir da biomassa obtida da cana-de-açúcar, descrever e analisar o Programa de Certificação 
da Bioeletricidade. Com isso, o tópico 2 traz informações relacionadas a matriz elétrica brasileira, com 
especial atenção às fontes renováveis, como a mencionada biomassa. O item 3 apresenta o detalhamento 
sobre os requisitos para a obtenção tanto do Certificado de Energia Verde – Bioeletriciade 
(“CERTIFICADO”), com o objetivo de reconhecer o atendimento pelas centrais geradoras de critérios de 
eficiência energética, quanto pelo Selo de Energia Verde – Bioeletricidade (“SELO”), responsável por atestar 
a utilização de energia renovável pelas unidades de consumidoras. No tópico 4, breves considerações finais 
são expostas. 
   
 
  

2. A Matriz Elétrica Brasileira. 
 
 A capacidade total instalada de geração de energia elétrica do Brasil (centrais de serviço público e 
autoprodutoras) alcançou 150.338 MW, no ano de 2016, segundo dados do Balanço Energético Nacional 
2017 (BEN, 2017). 
 O referido levantamento apontou que a matriz elétrica brasileira tem origem predominantemente 
renovável, sendo esta responsável por 81,7% da oferta interna de eletricidade no paiís. Deste percentual, 
a geração hidráulica representou 68,1% do total, seguida da biomassa, com 8,2%1, da eólica, com 5,4%.  
   

Tabela 1. Produção de Energia Primária 
                                                                                                                             10ª tep (toe) 

FONTES RENOVÁVEIS 2007 2012 2016 

Energia Hidráulica 32.165 35.719 32.758 

Lenha 28.6140.3588 25.997 23.095 

Produtos da Cana-de-
Açúcar 

40.458 43.270 50.658 

Eólica 57 434 2.880 

Solar - - 7 

Outras Renováveis 6.325 9.443 12.781 

 
 Já a geração de energia elétrica realizada a partir de fontes não renováveis corresponde a 19,6% 
do total e ainda representa um percentual expressivo em relação a produçãointegral da energia elétrica do 
país. 
 Observa-se a importância do uso da biomassa na produção de energia elétrica, fonte com 
expressivo potencial para contribuir com a diminuição do acúmulo de CO2 na atmosfera, em substituição 
aos combustíveis fósseis. Sendo assim, programas que realizem estímulo os incrementos do uso da 
biomassa são coerentes com as metas brasileiras. Nessa linha, registra-se o Programa de Certificação da 
Bioeletricidade, descrito no tópico seguinte. 
 
 
 
 
 
 
                                                        
1 O percentual apontado inclui lenha, bagaço de cana, lixívia e outras recuperações. 
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3. A Bioeletriciade. 
 

 No ano de 2016, em média, setor elétrico brasileiro emitiu 101,3 kg CO2 para produzir 1 MWh. E, 
apesar do índice ser considerado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) como baixo em comparação 
àqueles apresentados pelos países da União Europeia, EUA e China.  

 Neste contexto, algumas iniciativas têm sido realizadas por diversos players do setor elétrico, tais 
como o Programa de Certificação da Bioeletricidade (Programa), instituído em 2015, por iniciativa da União 
da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA), em parceria com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 
(CCEE) e com o apoio da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (ABRACEEL). 

 O Programa tem como principal finalidade ampliar a participação da bioeletricidade na matriz 
elétrica brasileira, especialmente aquela proveniente da cana-de-açúcar.  

 Para tanto, a partir da análise do cumprimento de requisitos estabelecidos no regulamento do 
Programa, atesta-se pelo atendimento de critérios de eficiência energética, de boas práticas agrícolas e 
industriais de sustentabilidade, em relação à energia elétrica gerada e consumida.  

 A obtenção do Certificado de Energia Elétrica (Certificado) pelos produtores de energia elétrica, a 
partir da biomassa, depende da comprovação do adimplemento das obrigações junto à CCEE, nos casos de 
unidades produtoras que forneçam a totalidade da energia produzida ao Sistema Elétrico Brasileiro (SIN); 
da geração de, no mínimo, 42 kWh por tonelada de cana processada por safra na usina sucroenergética, 
nos casos de unidades produtoras que forneçam o excedente de produção ao SIN; da adesão ao Protocolo 
Agroambiental do Setor Sucroalcooleiro Paulista (Protocolo), com o cumprimento as Diretivas Técnicas nele 
descritas, no caso de unidades produtoras instaladas no Estado de São Paulos; da adesão ao Anexo I, do 
Regulamento, que dispõe apresenta critérios ao Protocolo Agroambiental do Setor Sucroalcooleiro Paulista, 
no caso de unidades produtoras instaladas fora do estado de São Paulo. 
 Essencial observar que o mencionado Protocolo, assinado em 2007 e renovado em 2013, entre o 
Estado de São Paulo e a ÚNICA, com o objetivo de consolidar o desenvolvimento sustentável da indústria 
de cana-de-açúcar no referido Estado.  
 Para tanto, estipulou-se a adoção,  pelas unidades produtoras, das diretrizes técnicas abaixo 
listadas: 
(i) A eliminação da queima de cana-de-açúcar para realização de colheita do insumo, conforme 
disposições da Lei Federal nº 12.651/2012, com a prevenção e o combate aos incêndios florestais; 
(ii) A proteção e restauração das áreas ciliares, localizadas nas margens dos córregos, lagos, represas 
e nascentes, além das medidas de proteção à fauna; 
(iii) A conservação do solo, por meio da implementação de práticas de combate à erosão e contenção 
de águas pluviais; 
(iv) A conservação dos recursos hídricos, com a manutenção da qualidade e o reuso da água utilizada 
nos processos industriais; 
(v) O aproveitamento dos Subprodutos da Cana-de-Açúcar; 
(vi) A apresentação das certificações, quando cabíveis, relacionadas a responsabilidade socioambiental; 
(vii) A adoção de boas práticas no uso de agrotóxicos, tanto na aplicação dos produtos pelos 
trabalhadores, com a utilização de equipamentos de proteção, quanto na eliminação dos resíduos; 
(viii) O reuso dos resíduos oriundos da produção de açúcar para minimizar a poluição atmosférica.  
 Já para as unidades consumidoras, a obtenção do Selo Energia Verde (“Selo”) é condicionada ao 
adimplemento de suas obrigações junto à CCEE; a aquisição de energia elétrica de unidade produtora 
certificada, por meio de contrato devidamente registrado na CCEE, com vigência a partir de 6 meses e 
montante mínimo de 0,5 MW médio/ano, que corresponda a 20% da média da energia consumida, nos 12 
meses anteriores à solicitação. Se a energia elétrica for contratada de empresa comercializadora de energia 
elétrica torna-se necessária à associação desta à Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia 
(Abracel). 
 Tanto o Certificado quanto o Selo têm validade de 12 meses, contados a partir da data de emissão 
dos documentos, exceto em caso de descumprimento de quaisquer dos requisitos acima listados 
necessários à obtenção destes pelas unidades produtoras e unidades consumidoras, hipótese em que 
haverá a suspenção ou o cancelamento dos documentos, a critério da ÚNICA.  
 

4. Consideração Finais: A importância do uso da biomassa sob a perspectiva ambiental 
 
 É possível afirmar que a utilização da biomassa, especialmente a obtida a partir da cana-de-açúcar 
tem potencial para contribuir com a diminuição do acúmulo de CO2 na atmosfera, em substituição aos 
combustíveis fósseis, não renováveis e mais poluentes. 
 O cumprimento das diretrizes dispostas no Protocolo e atestadas tanto no Certificado quanto no Selo 
demonstra a preocupação do estado e dos particulares em relação à manutenção do meio ambiente 
sustentável, necessário ao bem-estar das gerações presentes e também das futuras. 
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  Trata-se da ilustração da responsabilidade intergeracional, prevista na Constituição Federal, em 
seu artigo 225, interesse difuso que demonstra a ligação entre a preservação do meio ambiente de uma 
forma geral (de suas florestas, da biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos e do clima) com o fomento 
à economia (COSTA, 2012) (COSTA, 2016). 
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