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RESUMO 

 

 

A gradual inserção dos biocombustíveis nas matrizes energéticas dos países é uma mudança 

necessária a ser contemplada. As fontes de energia ainda largamente utilizadas no mundo, tais 

como o petróleo e o carvão, são dotadas de uma alta carga de poluentes, configurando desde 

malefícios à água, ao ar quanto aos seres humanos. Em adição, ainda que existam estudos 

divergentes, são elas também apontadas como grandes causadoras do efeito estufa e do 

fenômeno do aquecimento global. Constituem-se, ademais, o petróleo e o carvão em fontes 

finitas de energia, sendo certo que suas reservas chegarão ao fim. Entretanto, mesmo que a 

introdução dos biocombustíveis nas matrizes energéticas, a exemplo do etanol, seja 

indispensável para a sobrevivência das populações presentes e futuras, essa inserção não pode 

se estabelecer de forma desregrada, devendo-se garantir a qualidade de tais recursos e 

promover a transparência no comércio internacional. Para isso, um processo de certificação 

do etanol é essencial para atestar que o dito biocombustível cumpre com os requisitos de 

sustentabilidade definidos para a sua produção. Assim, o presente trabalho procurou abordar a 

importância da adoção da certificação na indústria do etanol, de acordo com o princípio do 

desenvolvimento sustentável, analisando a evolução do seu conceito, a sua conjugação com os 

objetivos fundamentais insculpidos na Constituição Federal de 1988, a sua regulação nas leis 

brasileiras e a necessidade de um equilíbrio entre as atividades econômicas e o princípio em 

questão. O trabalho também analisou os critérios utilizados para estabelecer os padrões de 

certificação e seus atores participantes, em conjunto com um estudo das iniciativas já 

existentes. Por fim, foram apresentadas as consequências da adoção de um processo de 

certificação para o etanol no Brasil, tanto no plano do desenvolvimento sustentável quanto no 

âmbito do comércio internacional. 

 

 

Palavras-chave: Etanol. Certificação sustentável. Meio Ambiente. Comércio internacional. 
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ABSTRACT 

 

 

The gradual inclusion of biofuels is a necessary change that countries must include in their 

energy mixes. Energy sources still widely used in the world, such as oil and coal, are endowed 

with a high pollution load to the environment, bringing damages to the water, to the air and to 

humans as well. In addition, although there are conflicting studies, they are also identified as 

major causes of the greenhouse effect and the global warming phenomenon. They are, 

moreover, finite sources of energy, given that its reserves will surely run out. However, even 

if the introduction of biofuels, such as ethanol, in the energy mix is crucial for the survival of 

the present and future populations, this insertion cannot settle so disorderly and, thus, one 

must ensure the quality of these resources and promote transparency in international trade. In 

this manner, a certification process for ethanol is essential to attest that this biofuel meets the 

sustainable requirements defined for its production. Hence, this study sought to address the 

importance of the adoption of certification in the ethanol industry, according to the principle 

of sustainable development, by analyzing the evolution of its concept, its combination with 

the fundamental objectives sculptured in the Constitution of 1988, its regulation under 

Brazilian laws and the need for a balance between economic activities and the mentioned 

principle. The work also encompassed the criteria used to establish certification standards and 

their participating actors, combined with a study of ongoing initiatives. Finally, the 

consequences of the adoption of a certification process for ethanol in Brazil were presented, 

both in terms of sustainable development and in international trade. 

 

 

Keywords: Ethanol. Sustainable certification. Environment. International trade. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No século XIX, quando do surgimento da moderna indústria petrolífera, os 

exploradores de recursos naturais provavelmente pensaram estar diante não somente de uma 

importante fonte de energia, mas também de uma fonte de riqueza abundante. Não é por acaso 

que, em decorrência disso, o petróleo foi apelidado de “ouro negro.” No entanto, esses 

mesmos pioneiros, à época, não devem ter imaginado que essa tão venerada fonte energética 

seria a causadora, ao longo dos tempos, de grandes prejuízos ao meio ambiente e que, um dia, 

teria de ser substituída.  

Sem embargo, não se pode descartar os proveitos extraídos desse recurso, que variam 

desde a produção da gasolina utilizada nos veículos até a fabricação de canetas, óculos, 

detergentes e, até mesmo, produtos farmacêuticos, destacando-se, nesse cenário, a atividade 

das petroquímicas. Dessa forma, o petróleo e seus subprodutos fazem parte das atividades do 

cotidiano de qualquer pessoa, ainda que esta não perceba.  

Todavia, o que os produtores de petróleo àquela época não sabiam e algumas pessoas 

nos dias de hoje ainda resistem em aceitar é que, para o simples desenvolvimento dessas 

atividades diárias mencionadas anteriormente, o meio ambiente vem sofrendo graves 

consequências danosas, sendo algumas de caráter irreversível. Ademais, não somente as 

águas, o ar, o solo, a vegetação, como também os seres humanos têm de suportar atualmente a 

degradação proveniente da utilização do petróleo e demais combustíveis fósseis. 

Nesse sentido, ao mesmo tempo em que o número de habitantes do planeta foi 

aumentando e as ações humanas foram originando novas tecnologias de produção, também a 

deterioração da natureza, em decorrência das atividades petrolíferas, foi se tornando um 

problema de grandes proporções. Entretanto, apesar da sua gravidade, a maioria dos países 

ainda ignora tal questão, tomando atitudes meramente protelatórias. 

O próprio crescimento das indústrias, cujo ápice ocorreu em meados do século 

XVIII, com a Revolução Industrial, ocorreu baseado na queima de carvão e produção de 

petróleo, movimentando as economias das principais potências da Europa. Assim, volumes 

abundantes de dióxido de carbono, ou gás carbônico, foram lançados ao ar, como 

consequência da mencionada combustão.  

Compete, nesse âmbito, enfatizar o papel nocivo dessa queima em excesso para o 

agravamento do efeito estufa. O processo em questão auxilia na manutenção da temperatura 

do planeta, tornando-a adequada para a vida de seus habitantes, porém com a interferência 
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maléfica do homem, contribui-se para que a temperatura suba, causando um desequilíbrio no 

sistema climático da Terra e ocasionando prejuízo aos biomas e seres humanos. 

Em adição, há também o fenômeno do aquecimento global, cujo processo é 

intensificado pelo próprio efeito estufa. A queima de combustíveis fósseis, além de produzir o 

gás carbônico, dá origem ao metano e ao óxido nitroso, os quais retêm o calor proveniente da 

radiação solar, ocasionando o aumento da temperatura do planeta e alterações climáticas. 

Degelo, desertificação e redução da biodiversidade estão entre as suas consequências. 

Em resposta aos aspectos negativos associados ao uso de combustíveis fósseis, os 

países procuraram adotar medidas de mitigação das emissões de gases poluentes para a 

atmosfera, a exemplo do Protocolo de Kyoto. Em vigor desde 2005, esse é um dos acordos 

internacionais mais importantes na área ambiental, o qual foi responsável por estabelecer 

limites para as emissões de países industrializados, criar programas nacionais de mitigação 

para todos os países e desenvolver os mercados de carbono. 

Em conjunto com essa busca pela redução das emissões, os Estados também 

passaram a investir em fontes de energia mais limpas e renováveis, cuja produção e utilização 

também auxiliariam na redução dos gases maléficos, além de gerar externalidades ambientais, 

no geral, mais positivas que aquelas decorrentes do petróleo, carvão e demais recursos. Entre 

essas fontes mais ambientalmente seguras, destacam-se os biocombustíveis, enfatizando-se, 

no presente trabalho, o etanol. 

Sem um crescimento expressivo da participação dos biocombustíveis na matriz 

energética dos países, não será possível cumprir as metas de limitação do aumento da 

temperatura do planeta. É necessário que essa inclusão seja incentivada, ressaltando-se o fato 

de os biocombustíveis serem menos tóxicos que os combustíveis fósseis, além de seu 

processo produtivo ser menos agressivo ao meio ambiente. 

O etanol, assim, apresenta-se como um dos mais importantes biocombustíveis da 

atualidade. As técnicas (know-how) do seu processo de produção vêm sendo cada vez mais 

requisitadas por países interessados na sua tecnologia, a fim de aproveitarem as favoráveis 

condições naturais presentes em seus territórios e diminuírem a dependência energética 

externa. Nesse contexto, a produção de etanol no Brasil vem acumulando enorme experiência 

técnica e empresarial, sendo reconhecida como a mais eficiente do mundo, em termos de 

tecnologia de processo e de gestão. 

Atualmente, as principais matérias-primas que dão origem ao etanol são a cana-de-

açúcar e o milho, porém esse biocombustível também pode ser obtido a partir da beterraba e 

de grãos, a exemplo do trigo. Há também pesquisas em desenvolvimento que geram o etanol 
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dos resíduos da cana-de-açúcar, como do bagaço e da palha, produzindo o etanol de segunda 

geração, e aquele proveniente de microalgas, conhecido como de terceira geração. 

No tocante aos tipos de etanol, existem dois que são os principais produzidos e 

utilizados na área dos transportes: o hidratado ou puro, que corresponde àquele utilizado 

diretamente nos tanques de combustíveis, e o anidro, o qual é adicionado à gasolina, 

formando uma mistura.  

Todavia, ao mesmo tempo em que se deve estimular os países a buscarem uma 

matriz energética cada vez mais “verde”, com a presença de combustíveis limpos, a produção 

desses recursos, notadamente o etanol, necessita cumprir certos requisitos que garantam a sua 

sustentabilidade. É nesse contexto que se insere o processo de certificação do etanol brasileiro 

com base no princípio do desenvolvimento sustentável.  

Constituído pelo tripé social, econômico e ambiental, o desenvolvimento sustentável 

deve permear toda a cadeia produtiva do etanol, abrangendo desde a colheita da cana-de-

açúcar até o fornecimento de etanol nos postos de gasolina. Promove-se, dessa forma, uma 

maior transparência no mercado, valorizando, por um lado, os consumidores, os quais acabam 

por optar pelo etanol certificado, incentivando, por outro, o trabalho dos produtores. 

O presente trabalho, nesse cenário, tem como objetivo principal abordar a adoção de 

um sistema de certificação do etanol produzido no Brasil, à luz do princípio constitucional do 

desenvolvimento sustentável. Determinar-se-á de que forma tal certificação pode ser 

alcançada em virtude da utilização de padrões definidos, além de determinar quais as 

consequências advindas para o país pela adoção de tais certificados, tanto no âmbito do 

próprio desenvolvimento sustentável, quanto no do comércio internacional. 

O capítulo primeiro iniciará tratando da evolução do Estado de Direito para o Estado 

Democrático-Constitucional de Direito, com base na Constituição Federal rígida e legítima de 

1988, destacando-se a convivência harmônica em uma sociedade livre, justa e solidária 

promovida pela democracia. Nesse contexto, a Carta Magna elenca os objetivos fundamentais 

da República Federativa do Brasil em seu texto, incluindo-se nesse rol o desenvolvimento 

nacional. 

Julga-se necessário também fazer uma breve exposição acerca da diferença entre 

princípios e regras, os quais estão intimamente conectados aos objetivos mencionados, além 

de fornecer uma melhor compreensão da própria estrutura da Constituição. Assim, tratar-se-á 

dos critérios para essa diferenciação, dos tipos, das fases de princípios e dos conflitos 

existentes entre os princípios e entre as regras. 
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Será enfatizada também a tarefa interpretativa da Constituição, irradiando seus 

valores e normas por todo o ordenamento jurídico, a fim de elucidar o conceito de 

desenvolvimento nacional. Além da interpretação do próprio texto constitucional, a doutrina e 

os documentos produzidos por organizações internacionais também exercem papel importante 

na caracterização desse objetivo insculpido no art. 3º, II, da Constituição. 

É possível também afirmar que o conceito de desenvolvimento nacional está unido 

ao de desenvolvimento sustentável, o que ensejará uma abordagem da evolução do conceito 

deste. Investigar-se-ão as características do desenvolvimento em questão desde as primeiras 

correntes ambientais até a realização da Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável de 2012 (Rio +20).  

O capítulo também se dedicará ao estudo das dimensões ambiental, econômica e 

social que formam o chamado “tripé da sustentabilidade”, o qual funciona como o alicerce do 

desenvolvimento sustentável. Outrossim, serão levados em consideração ainda fatores 

políticos, culturais e tecnológicos, constituindo um foco multidisciplinar e interdependente.  

O princípio do desenvolvimento sustentável será igualmente examinado dentro do 

ordenamento jurídico brasileiro, analisando-se tanto a Constituição Federal e o entendimento 

do Supremo Tribunal Federal (STF) relativamente à matéria, quanto a legislação 

infraconstitucional. Por fim, tratar-se-á do equilíbrio que deve haver entre as atividades 

econômicas de produção e de consumo e o próprio desenvolvimento sustentável, incluindo-se 

aqui a questão energética e a importância dos biocombustíveis para esse alcance, primando 

pela preservação do meio ambiente. 

Inicia-se o segundo capítulo abordando as mudanças ocorridas nas matrizes 

energéticas mundiais, com uma maior inclusão das fontes renováveis, enfatizando-se as 

medidas adotadas no Brasil que o levam a ser um dos principais países incentivadores das 

energias limpas.  

Também será ressaltada a importância de um planejamento energético robusto e das 

políticas públicas de respaldo dos biocombustíveis, as quais são de grande valia para a 

continuidade de uma matriz energética renovável no país e para a concretude do direito 

fundamental do acesso à energia. Tratar-se-á igualmente do conceito de políticas públicas e 

suas modalidades, assim como da competência para a sua elaboração. 

Ainda no âmbito das políticas públicas direcionadas aos biocombustíveis, serão 

trabalhadas as mais relevantes, como o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 

Energia Elétrica (Proinfa), o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) e o 

extinto Programa Nacional do Álcool (Proálcool). Dentro de cada uma dessas políticas, serão 
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elencados as suas características principais, o seu funcionamento, os seus objetivos e os 

resultados obtidos. 

Ademais, o capítulo segundo também abrangerá a atual regulação do etanol no 

ordenamento jurídico brasileiro, advindo da Lei n.º 12.490/2011, a qual incluiu novos 

objetivos na Política Energética Nacional e trouxe algumas modificações na competência da 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Por último, será 

abordado também o pacote recente de medidas do governo para o setor sucroenergético, tais 

como a redução das alíquotas do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para 

o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). 

O capítulo terceiro dedicar-se-á ao sistema de certificação propriamente dito do 

etanol, em que os conceitos pertinentes serão apresentados, além dos seus objetivos e 

funcionamento. Serão estudados os requisitos apropriados para a elaboração de padrões 

certificadores sob o parâmetro de sustentabilidade. Destacar-se-á igualmente o papel dos 

diferentes atores participantes da elaboração desses critérios, devendo existir um diálogo 

construtivo entre as partes para uma melhor definição desses padrões. 

É de vital importância perquirir também acerca das iniciativas governamentais e não 

governamentais já existentes no âmbito da certificação dos biocombustíveis, enfatizando-se 

aquelas em funcionamento no Brasil ou que contam com a participação de empresas 

nacionais. Tais iniciativas, como será visto, já vêm obtendo grandes benefícios na seara da 

redução das emissões de gases do efeito estufa e dos impactos associados à produção de 

biomassa. 

No capítulo quarto, serão abordadas as consequências da adoção de certificados para 

o etanol brasileiro, abarcando os custos e demais dificuldades enfrentadas pelos produtores. 

Por outro lado, analisar-se-ão também os aspectos positivos oriundos da certificação, tais 

como o incentivo à integração do mercado e à sua transparência. 

Por fim, tratar-se-á da contribuição do processo de certificação do etanol brasileiro, 

sob o prisma do desenvolvimento sustentável, realizando uma reflexão sobre o padrão 

consumerista da sociedade atual, ao mesmo tempo em que se busca garantir uma cadeia 

produtiva sustentável do etanol brasileiro. Outrossim, verificar-se-ão as implicações para o 

Brasil no contexto do comércio internacional, conferindo-se destaque às novas tecnologias do 

etanol, à sua possível commoditização e à participação da Organização Mundial do Comércio 

(OMC) nessa esfera, partindo-se, em seguida, para a finalização do trabalho, com a sua 

conclusão. 

 



18 
 

1 ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

E ENERGIA 

 

 

A Constituição Federal de 1988, no caput do art. 1º, afirma constituir-se a República 

Federativa do Brasil em Estado Democrático de Direito. Tal concepção remonta, em sua 

origem, a um conceito tipicamente liberal, cujas características eram a submissão ao império 

da lei, a divisão harmônica e independente dos poderes e as garantias dos direitos individuais.  

Dessa forma, o Estado de Direito perfilhava-se como um Estado de limites, 

restringindo sua ação à defesa da ordem e segurança públicas. Os direitos fundamentais 

liberais decorriam do respeito de uma esfera de liberdade individual e não de uma declaração 

de limites fixada pela vontade política da nação.  

Entretanto, percebeu-se que esse conceito não era suficiente para caracterizar um 

“Estado Democrático” de verdade, já que este deve se fundar no princípio da soberania 

popular, objetivando realizar o princípio democrático como garantia geral dos direitos 

fundamentais da pessoa humana. Assim, contrapõe-se ao Estado Liberal, uma vez que a ideia 

essencial do liberalismo não diz respeito à presença do elemento popular na formação da 

vontade estatal, nem tampouco à teoria igualitária de que todos tenham direito a essa 

participação.
1
 

Ademais, segundo ensina Canotilho, não pode haver Estado de Direito onde não haja 

uma Constituição feita pelos representantes da nação. Uma sociedade cuja Lei Maior não 

contenha um catálogo de direitos e uma organização do poder político atendendo ao princípio 

da divisão de poderes não constitui verdadeiramente uma Constituição. Dessa forma, as ideias 

de direitos fundamentais e de divisão de poderes, consagradas na Constituição, mesclam-se e 

representam o núcleo essencial de qualquer Estado Constitucional de Direito.
2
 

Nesse cenário, assume vital importância o já mencionado art. 1º da Constituição 

quando funda e proclama o “Estado Democrático de Direito.” Pode-se asseverar, nesse 

sentido, que a Constituição de 1988 foi um marco na história nacional, tendo em vista a 

instauração desse novo paradigma.
3
 

                                                         
1
 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 19 ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 229. 

2
 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4. ed. Coimbra: Almedina, 

2000. p. 87. 
3
 GRISA JÚNIOR, Cesar Jackson. A dignidade da legislação e a leitura moral da constituição: um debate 

acerca dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. 2009. 113 f. Dissertação (Mestrado) - 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo. 2009. p. 37. 
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Afirma-se que o termo “democrático” qualifica o Estado, irradiando os valores da 

democracia contidos na própria Constituição sobre todos os elementos constitutivos da ordem 

jurídica e do próprio Estado, ajustando-se ao interesse coletivo. O poder estatal, portanto, 

deve organizar-se e exercer-se em termos democráticos. O Estado constitucional deve atrelar, 

em seu alicerce, os conceitos de democracia e Estado de Direito, a fim de que seus princípios 

sejam de fato concretizados.
4
 

O Estado Democrático-Constitucional de Direito funda-se na legitimidade de uma 

Constituição rígida, emanada da vontade popular, em que o poder provém do povo e deve ser 

exercido em proveito dele, diretamente ou por representantes eleitos, conforme preceitua o 

art. 1º, parágrafo único da Lei Fundamental de 1988. Nesse sentido, a democracia há de 

realizar um processo de convivência harmônica em uma sociedade livre, justa e solidária, 

promovendo o bem de todos, além de garantir o desenvolvimento nacional, primando pela 

erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais e regionais. 

De fato, os objetivos fundamentais supracitados, presentes no art. 3º da 

Constituição
5
, não se constituem apenas em fins almejados pelo Estado brasileiro, mas 

também em princípios que se refletem por toda a ordem constitucional. Dentro desse 

contexto, é premente então traçar uma distinção entre regras e princípios, espécies do gênero 

“norma”, a fim de se compreender melhor a estrutura basilar da Constituição.  

Para realizar tal diferenciação, alguns critérios são utilizados, tais como: (a) o grau de 

abstração, o qual é elevado para os princípios e relativamente reduzido para as regras; (b) o 

grau de determinabilidade, uma vez que as regras têm aplicação direta, ao passo que os 

princípios carecem de mediações concretizadoras; (c) o caráter de fundamentabilidade, 

considerando que os princípios apresentam posição hierárquica no sistema das fontes que lhes 

garante um papel fundamental no ordenamento jurídico; (d) a proximidade da ideia de direito 

por parte dos princípios, enquanto as regras podem ter um conteúdo meramente funcional; e 

(e) a natureza normogenética, constituindo os princípios o fundamento das regras.
6
 

No tocante aos tipos de princípios, existem os princípios jurídicos fundamentais, que 

conferem alicerce para a interpretação e a integração do direito positivo; princípios políticos 

constitucionalmente conformadores, que condensam as opções políticas e a ideologia 

                                                         
4
 CANOTILHO, J. J. Gomes. op. cit. p. 90. 

5
 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação. 
6
 CANOTILHO, J. J. Gomes. op. cit. p. 1125. 
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inspiradora da constituição e onde se situam os princípios definidores da forma de Estado e da 

forma de governo; princípios constitucionais impositivos, correspondentes àqueles que 

determinam tarefas aos órgãos do Estado; e os princípios-garantia, que resguardam os direitos 

dos cidadãos.
7
 

Compete enfatizar que a Hermenêutica não considerava ser o princípio dotado de 

normatividade, o que só foi feito precursoramente por Crisafulli, para quem “princípio” é toda 

norma jurídica que desenvolve o preceito em cláusulas menos gerais, das quais é determinado 

o conteúdo. Em sua concepção, os princípios têm eficácia e podem ser tanto normas escritas 

quanto não escritas, das quais decorrem as normas particulares e às quais se chega partindo 

destas últimas.
8
 Nesse sentido, pode-se afirmar que a juridicidade dos princípios percorre três 

fases.  

A primeira delas, a jusnaturalista, entendia que a legitimidade da ordem jurídica era 

vinculada a uma ordem superior e transcendental, em que o direito natural estava acima das 

leis humanas, conferindo-lhe suporte axiológico voltado para o valor da justiça. Os princípios, 

assim, seriam normas universais decorrentes da lei divina e humana, com normatividade 

praticamente nula, faltando-lhes carga jurídica e vinculatividade. Porém, ao mesmo tempo, 

possuíam uma dimensão ético-valorativa que inspirava os postulados da mencionada justiça.  

Por conseguinte, o direito posto por certa autoridade não poderia ter aplicação 

imediata, tendo em vista que deveria se adequar aos postulados do direito natural superior, 

não bastando apenas um poder que tivesse competência para tal atividade. Dentro do 

jusnaturalismo, os princípios localizam-se em uma ordem supralegal, representando valores 

máximos, correspondentes a um ideal de justiça e de direito, transformando-se em princípios 

do direito natural.
9
 

Em seguida, com o processo de codificação, emerge o juspositivismo, desprezando-

se a ideia de um direito supraestatal que conferia validade e legitimidade às normas 

produzidas pelo Estado. Aqui, entende-se que só há uma ordem normativa, qual seja, a 

proveniente da vontade do Estado. Os princípios gerais de direito assemelham-se aos 

princípios que informam o direito positivo e lhes servem de fundamento, sendo extraídos da 

própria lei. 

                                                         
7
 ibidem. p. 1126. 

8
 BONAVIDES, Paulo. op. cit. p. 257 e 273. 

9
 TAVARES, André Ramos. Elementos para uma teoria geral dos princípios na perspectiva constitucional. In: 

LEITE, George Salomão (org.). Dos princípios constitucionais: considerações em torno das normas 

principiológicas da Constituição. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 34. 
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Nesse contexto, os princípios estão contidos e constituídos no ordenamento jurídico 

positivo. Não são mais princípios supralegais, em virtude da primazia da lei na solução de 

conflitos, tomando lugar apenas quando da ocorrência de vazios normativos. Assim, percebe-

se o seu caráter subsidiário e de complementação, empregando-os quando lacunas na lei são 

verificadas, denotando a sua função supletiva na aplicação do Direito. Afirma-se que, no 

positivismo legalista, parte-se da lei para os princípios, e não o contrário, denotando ainda 

uma certa deficiência de normatividade.
10

 

Por seu turno, com o pós-positivismo, os princípios abandonam a função secundária 

supramencionada e assumem um grau de normatividade, sendo considerados, a partir de 

agora, verdadeiras normas jurídicas. Isso foi possível graças à elaboração do art. 38 do 

Estatuto da Corte Internacional de Justiça
11

, o qual atesta que os princípios gerais de direito 

possuem capacidade de resolução de controvérsias. Dessa forma, Bonavides explana que, de 

acordo com os ensinamentos de Dworkin, tanto uma regra positivada quanto os princípios 

podem impor uma obrigação legal.
12

 

Enfatiza-se, assim, o valor axiológico dos princípios nas Constituições, 

transformando-os em pedestal normativo de sustentação para os novos sistemas 

constitucionais. Com a intensificação das Constituições escritas alicerçando os Estados 

Democráticos de Direito, os princípios migram dos Códigos para as leis fundamentais, em um 

verdadeiro processo de constitucionalização dos princípios. Destarte, passam a ser positivados 

nas Cartas Políticas, sendo alçados à categoria de princípios constitucionais, irradiando sua 

força por todo o ordenamento jurídico. 

Há ainda uma quarta fase mencionada pelos doutrinadores, conhecida como 

“juspublicismo pós-positivista”, em que o confronto entre princípio e norma já se encontra 

ultrapassado, já que aqui a norma é elevada à categoria de gênero, sendo suas espécies o 

princípio e a regra. Nessa esteira, Alexy foi o responsável por estabelecer a diferenciação 

entre regras e princípios. 

                                                         
10 ibidem. p. 35. 
11

 Artigo 38 A Corte, cuja função é decidir de acordo com o direito internacional as controvérsias que lhe forem 

submetidas, aplicará:  

a. as convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, que estabeleçam regras expressamente reconhecidas 

pelos Estados litigantes; 

b. o costume internacional, como prova de uma prática geral aceita como sendo o direito; 

c. os princípios gerais de direito, reconhecidos pelas nações civilizadas; 

d. sob ressalva da disposição do Artigo 59, as decisões judiciárias e a doutrina dos juristas mais qualificados das 

diferentes nações, como meio auxiliar para a determinação das regras de direito. 

A presente disposição não prejudicará a faculdade da Corte de decidir uma questão ex aequo et bono, se as partes 

com isto concordarem. 
12

 BONAVIDES, Paulo. op. cit. p. 265. 
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Institui o jurista alemão que tanto as regras como os princípios são normas que 

expressam juízos concretos de dever. Contudo, os princípios são normas com alto grau de 

generalidade, funcionando como mandamentos de otimização
13

, enquanto que as regras 

possuem baixo grau de generalidade. É importante salientar também que, na concepção de 

Alexy, entre os princípios e regras não se constrói apenas uma distinção de grau, como 

também de qualidade. 

Outrossim, a convivência dos princípios é conflitual, mas eles coexistem, enquanto 

que a convivência de regras é antinômica e quando assim se comportarem, excluem-se. 

Segundo Alexy, a colisão entre princípios ocorre quando algo é permitido por um princípio e 

proibido por outro, hipótese em que um dos princípios não será aplicado, o que não significa 

que este será excluído do ordenamento jurídico nem que uma cláusula de exceção será 

empregada.  

Significa dizer que o princípio de maior peso será o preponderante naquele momento, 

podendo ceder lugar ao emprego de outro princípio em ocasião posterior. Assim, o conflito 

entre princípios, diferentemente daquele entre regras, se passa na dimensão do valor, não da 

validade. 

Por sua vez, um conflito entre regras só pode ser resolvido com o emprego de uma 

cláusula de exceção ou quando uma das regras for declarada nula, isso porque cada uma das 

regras conduz a resultados incompatíveis entre si, não sendo permitido que ambas sejam 

aplicadas concomitantemente. Nessa esteira, Bonavides expõe que as regras, para Dworkin, 

são aplicáveis na lógica do tudo ou nada: na ocorrência dos fatos estipulados pela regra, esta 

será válida e sua resposta deverá ser aceita.
14

 

Os princípios, dessa forma, permitem o equilíbrio entre valores e interesses e, em 

caso de conflito, podem ser objeto de ponderação. Por sua vez, as regras devem ser cumpridas 

no exato texto de suas prescrições, pois se ela é válida, então deve ser obedecida, não se 

podendo admitir a validade concomitante de regras contraditórias. Os princípios suscitam 

problemas de validade e peso, enquanto que as regras referem-se apenas a questões de 

validade.
15

 

Portanto, os princípios fundamentais da Constituição constituem o caminho para a 

interpretação dos textos constitucionais, o que deriva do seu máximo poder de legitimação. 

Não se pode considerar que os princípios assegurem somente as funções organizativas e de 

                                                         
13

 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 90. 
14

 BONAVIDES, Paulo. op. cit. p. 282. 
15

 CANOTILHO, J. J. Gomes. op. cit. p. 1130. 
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competência do Estado, pois, assim, estar-se-ia pondo em risco o valor e a funcionalidade de 

todo o sistema constitucional. 

Ao contrário do que acontecia em épocas passadas, hoje os princípios ocupam o topo 

do sistema e fundamentam as demais normas do ordenamento, exercitando sua função 

valorativa. Quando se afirma que certas normas contêm princípios, o que se pretende é incutir 

a ideia de que eles não são meros dizeres dotados de valores a serem perseguidos por seus 

destinatários. Os princípios não são mais simples recomendações empregados quando a lei 

não for suficiente no caso concreto. 

Conclui-se, dessa forma, ter havido um reconhecimento definitivo de sua 

normatividade, positividade e concretude, além da sua total hegemonia dentro do sistema 

constitucional, como fonte das fontes, abalizada pela jurisprudência dos valores. São, 

portanto, normas jurídicas que impõem um verdadeiro dever-ser, sendo compostas de 

cogência e imperatividade.
16

 

Nesse contexto, pode-se mencionar que o art. 3º faz parte dos princípios 

constitucionais fundamentais, com caráter obrigatório e vinculação imperativa para os 

Poderes Públicos, os quais devem concretizá-los. Ao fixar o desenvolvimento nacional como 

um dos fins a serem alcançados, o art. 3º, II fundamenta o direito à reivindicação de políticas 

públicas para a sua realização.
17

 

Consagrando a garantia do desenvolvimento nacional, a Constituição Federal 

propõe-se a assegurar o desenvolvimento subjetivo da nação, a qual é titular desse direito, 

mas considerando tanto o indivíduo como o povo, ou seja, o interesse individual e o coletivo. 

Deve-se ter em mente que a pessoa humana é o sujeito principal do desenvolvimento, sendo 

também a beneficiária das políticas públicas direcionadas ao alcance desse 

desenvolvimento.
18

 

No entanto, quando se passa a analisar a questão ora em foco, percebe-se que a 

própria Constituição não define com exatidão o conceito de “desenvolvimento nacional”, 

considerado, em sua essência, um princípio constitucional impositivo, cujo caráter é 

constitucionalmente reformador.
19

 Ademais, a Lei Fundamental também não determina quais 

os instrumentos necessários para a efetivação desse objetivo constitucional, o que pode ser 

alcançado, por outro lado, mediante a atividade interpretativa dos demais dispositivos e 

                                                         
16

 LEITE, George Salomão; LEITE, Glauco Salomão. op. cit.140-143. 
17 RISTER, Carla Abrantkoski. Direito ao desenvolvimento: antecedentes, significados e consequências. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2007. p. 266. 
18

 ibidem. p. 269. 
19

 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica). 14. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 215. 
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princípios que com ele se relacionam, a exemplo do princípio da interpretação conforme a 

Constituição.
20

 

“Interpretar”, segundo os ensinamentos de Karl Larenz, é uma atividade de 

mediação, pela qual o intérprete traz à sua própria compreensão o sentido de um texto que se 

torna problemático.
21

 Em sentido complementar, Eros Grau esclarece que interpretar é 

identificar ou determinar a significação de algo, que seria, aqui, a norma jurídica.
22

  

Por sua vez, Savigny, segundo Larenz, entende a interpretação sob dois enfoques: 

primeiramente, como uma operação científica, funcionando como princípio e base da ciência 

do Direito e, em seguida, como uma arte, a qual não pode ser transmitida por meio de regras. 

Em sua concepção, a ciência é atividade livre do espírito, cooperando na criação do Direito e, 

devido a esse caráter criador, a ciência aproxima-se da arte.
23

 

Em seus estudos, o jurista alemão atrelou os enunciados da ciência do Direito ao 

conceito de verdade, afirmando que é possível determinar a atividade livre do espírito contida 

na interpretação, conhecendo-se a verdade passada pela lei mediante a aplicação de um 

procedimento regular. Consequentemente, a interpretação procura estabelecer o sentido 

objetivamente válido de uma regra de direito, investigando o significado exato de uma norma 

jurídica nem sempre clara ou precisa. A interpretação mostra, assim, o direito vivendo 

plenamente a fase concreta e integrativa, vinculando a norma geral às conexões concretas, 

conduzindo do abstrato ao concreto e inserindo a realidade no esquema.
24

 

Com a interpretação, confere-se voz ao sentido disposto no texto, sendo este 

enunciado de forma concisa e elucidativa. A interpretação, desse modo, pode ser declarativa, 

quando a letra da lei corresponde exatamente ao sentido que lhe é atribuído, em que 

interpretação gramatical e interpretação lógica coincidem; restritiva, quando a lei diz além do 

que pretendeu o legislador; e extensiva, de maior importância para o presente trabalho, 

                                                         
20

 A interpretação conforme a Constituição pode significar: (i) a leitura da norma infraconstitucional da forma 

que melhor realize o sentido e o alcance dos valores e fins constitucionais a ela subjacentes; ou (ii) a declaração 

de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, que consiste na exclusão de uma determinada 

interpretação possível da norma – geralmente a mais óbvia – e a afirmação de uma interpretação alternativa, 

compatível com a Constituição. A interpretação conforme a Constituição, portanto, pode envolver uma singela 

determinação de sentido da norma, a sua não incidência a uma determinada situação de fato ou a exclusão, por 

inconstitucional, de uma das normas que podem ser extraídas do texto. Em qualquer dos casos, não há 

declaração de inconstitucionalidade do enunciado normativo, permanecendo a norma no ordenamento. 

BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito: o triunfo tardio do Direito 

Constitucional no Brasil. Quaestio Iuris, Rio de Janeiro, v. 1, n. 3, 2006. Disponível em: <http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/3916/2845>. Acesso em: 03 jul. 2013. p. 17-18. 
21

 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. p. 

439. 
22

 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 5. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2000. p. 24. 
23

 LARENZ, Karl. op. cit. p. 444. 
24

 idem. 
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quando a lei, em seu texto, abrange menos casos que aqueles que ela efetivamente contempla, 

cabendo ao intérprete ampliar o seu sentido.
25

 

Ademais, não há como separar o Direito da realidade. A norma é produzida pelo 

intérprete não somente a partir de elementos colhidos no texto da lei (mundo do dever-ser), 

com o auxílio de regras e princípios jurídicos, mas também a partir de elementos do caso ao 

qual ela será aplicada, qual seja, da própria realidade (mundo do ser).
26

 Por conseguinte, toda 

interpretação da lei recebe influência da época na qual vigora. 

Com efeito, o desenvolvimento nacional está intimamente vinculado ao avanço das 

condições sociais e ao aumento da qualidade de vida.
27

 Compete mencionar que a ideia de 

desenvolvimento comporta dinâmicas mutações e um processo de mobilidade social contínuo 

e intermitente. O desenvolvimento deve conduzir a um salto de uma estrutura social para 

outra, acompanhado da elevação do nível econômico e do nível cultural-intelectual 

comunitário.
28

  

Não obstante, uma vez que implica mudanças de ordem não apenas quantitativa, mas 

também qualitativa, o desenvolvimento não pode ser confundido com a ideia de crescimento. 

Este tem caráter tão somente quantitativo, demonstrado pelo incremento da população e da 

riqueza, compreendendo apenas uma parcela da noção de desenvolvimento.  

Em complemento, deve-se atrelar o desenvolvimento à presença de um Estado 

promotor de políticas públicas, por meio de planejamento. O desenvolvimento visa às 

necessidades sociais de um país e, principalmente, à variação dessas necessidades de região 

para região. Dessa forma, pode-se afirmar que nem a modernização nem o crescimento 

observam as estruturas sociais, pois ambos estão especialmente voltados para o setor 

econômico.
29

 

Evidencia-se, assim, que o conceito de desenvolvimento não se resume somente a 

dados econômicos, sendo-lhe inerente a projeção de determinados valores no futuro.
30

 Desse 

modo, conforme citam Caiden e Caravantes, o conceito de desenvolvimento, para Celso 
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Furtado, deve abordar uma visão multidisciplinar, levando em consideração fatores como 

economia, cultura, estruturas sociais e uso dos recursos.
31

 

Assim, o referido autor assevera que a ideia de desenvolvimento possui pelo menos 

três dimensões: a do incremento da eficácia do sistema social de produção, a da satisfação de 

necessidades elementares da população e da consecução de objetivos almejados por grupos 

dominantes da sociedade e que competem na utilização de recursos escassos.
32

 

Pode-se afirmar que o aumento da eficácia da produção, que é comumente indicado 

como principal condição do desenvolvimento, não acarreta por si só a satisfação das 

necessidades elementares da sociedade. Ademais, Furtado ainda ressalta o seu caráter 

acentuadamente predatório, com a degradação do meio ambiente.
33

 

Na mesma direção, Amartya Sen, citado por entende o desenvolvimento como um 

processo de ampliação das liberdades reais das quais uma pessoa goza, contrastando com 

perspectivas mais restritas de desenvolvimento, que o associam à ideia de crescimento do 

produto nacional bruto e do aumento das receitas pessoais. Logo, as oportunidades sociais de 

educação e saúde, por exemplo, complementam as oportunidades individuais de participação 

econômica e política.
34

 

A superação de problemas tais como a pobreza, a fome e a falta de acesso a serviços 

públicos básicos é necessária para o completo exercício do desenvolvimento. O engajamento 

individual também é crucial para que isso aconteça, mas a sua liberdade de ação depende de 

oportunidades sociais, políticas e econômicas.
35

  

Desse modo, Sen identifica a liberdade como o principal objeto do desenvolvimento, 

consistindo a expansão daquela como o fim prioritário e o meio principal desse 

desenvolvimento, simultaneamente.
36

 Esse processo deve estar vinculado à melhora da vida 
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das pessoas e das liberdades que elas desfrutam, pois é preciso enxergar além de um mero 

crescimento econômico, analisando-se também outras variantes.
37

 

Em âmbito internacional, a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1982, adotou a 

Resolução 37/199/18, a qual estatuiu o direito ao desenvolvimento como um direito humano 

inalienável.
38

 A ONU acabou consagrando tal direito em 1986, por meio da Declaração sobre 

o Direito ao Desenvolvimento
39

, vinculando-o ao desenvolvimento econômico, social, 

cultural e político.  

Portanto, o desenvolvimento nacional abrange o desenvolvimento em várias facetas, 

incluindo a econômica, e não deve ser analisado com base tão-somente em indicadores como 

o crescimento do produto global ou do produto per capita. É necessário haver finalidades 

humanas e sociais mais amplas, levando-se em consideração também indicadores que expõem 

mudanças na qualidade de vida, tais como os níveis de educação, acesso a serviços de saúde, 

consumo real per capita, entre outros.
40

 

Pode-se asseverar, por conseguinte, que os objetivos incluídos no art. 3° da 

Constituição Federal e mencionados anteriormente, incluindo a garantia do desenvolvimento 

nacional, definem um modelo econômico de bem-estar e integram a ordem econômica 

nacional, no sentido de que devem informar todas as normas constitucionais ou 

infraconstitucionais.
41

 Com efeito, é possível unir o conceito de desenvolvimento nacional ao 

de desenvolvimento sustentável, o que será abordado a seguir. 
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1.1 A FORMAÇÃO DO CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 

Apesar do atual enfoque dado ao desenvolvimento sustentável e suas implicações, os 

debates que envolvem tais questões e acabaram por criar tal terminologia não datam de hoje, 

mas sim de décadas atrás, por volta dos anos de 1950. Dessa forma, em resposta à degradação 

ambiental ocorrida no planeta e buscando adotar medidas que diminuíssem ou mesmo 

coibissem a mencionada prática, com o escopo de produzir um conceito unificado, algumas 

correntes de pensamento surgiram e várias conferências foram realizadas ao longo dos anos. 

Representando uma dessas correntes, o Ambientalismo surgiu em vários locais do 

mundo e em épocas distintas, porém foi somente no século XX, após a Segunda Guerra 

Mundial, que passou a ter um caráter mais dinâmico. Conhecido também como “Movimento 

Verde”, o Ambientalismo caracterizou-se como um movimento social, baseado na ciência, 

cuja maior preocupação fundou-se na preservação do meio ambiente e na procura de um 

controle social sobre os produtos da mente humana antes que a revolução tecnológica 

causasse degradações ambientais irreversíveis.
42

 Portanto, esse movimento encorajou atores 

civis e governos a escolherem medidas para reduzir os problemas ou até mesmo encontrar 

suas soluções, o que correspondia à proposta apresentada pela ala mais radical do movimento, 

a “ecologia profunda”.  

Em 1949, demonstrando sua preocupação com as causas ambientais, a Organização 

das Nações Unidas (ONU) realizou a Conferência Científica sobre a Conservação e Utilização 

dos Recursos Naturais, em que foi debatida a questão do aumento da utilização desses 

recursos e as consequências geradas. Contudo, não houve qualquer tipo de imposição 

governamental, o que gerou críticas por parte de alguns países e findou por não conferir ao 

encontro uma carga de credibilidade. 

Já no ano de 1968, ocorreu a primeira reunião do chamado Clube de Roma
43

, 

objetivando analisar a situação ambiental mundial e oferecer soluções para o futuro. Todavia, 

                                                         
42

 FERREIRA, Gustavo Assed. Desenvolvimento sustentável. In: BARRAL, Welber Oliveira. Direito e 

Desenvolvimento: análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento. São Paulo: Singular, 

2005. p. 74. 
43

 O Clube de Roma foi fundado em 1968 como uma associação informal de personalidades líderes e 

independentes da política, dos negócios e da ciência, os quais têm interesse em contribuir de forma sistêmica e 

holística para um mundo melhor. É constituído atualmente de aproximadamente 100 membros individuais; cerca 

de 30 associações regionais e nacionais; o Centro Internacional em Winterthur, um centro europeu de apoio em 

Viena; e a Fundação do Clube de Roma, a qual recebe doações de indivíduos interessados em participar no 

desenvolvimento e disseminação dos projetos e mensagens do Clube. Informação disponível em: 

<http://www.clubofrome.org/?p=324>. Acesso em: 15 maio 2013. 



29 
 

apenas no ano de 1972 o grupo atingiu um resultado plausível, quando da elaboração do 

relatório intitulado "Os Limites do Crescimento", o qual apresentou uma análise detalhada 

acerca das funestas consequências vindouras para a humanidade, nas áreas de energia, meio 

ambiente, poluição, crescimento populacional, industrialização, entre outras. 

Diante dos resultados de tal estudo, procurou-se motivar os países a modificarem 

seus métodos econômicos e políticos. Entretanto, a suposta limitação dos recursos e a 

possibilidade de estagnação econômica foram notícias recepcionadas com certa incredulidade 

pelos investidores e atores internacionais, que questionaram os cálculos e prognósticos 

contidos no documento.
44

 

Pelo que se pôde vislumbrar com o referido relatório e constatar nas ações 

empreendidas pelos países na época, ao passo que as nações mais desenvolvidas procuravam 

se engajar nas causas de preservação ambiental e enquadrar suas atividades em um patamar 

compatível com a manutenção dos recursos naturais, aquelas menos ricas clamavam pelo seu 

direito ao desenvolvimento. Todavia, tal acesso contrastava com as medidas que deveriam ser 

aplicadas para evitar a degradação do meio ambiente em seus territórios. 

No ano de 1972, contudo, com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, as discussões entre os países desenvolvidos e os em 

desenvolvimento começaram a tomar novos rumos. Seus posicionamentos divergentes foram 

gradativamente cedendo lugar à busca pelo desenvolvimento sustentável, denominado à época 

de “ecodesenvolvimento.”  

A Declaração de Estocolmo, documento produzido durante o encontro, reconheceu ao 

homem o direito fundamental de viver em um ambiente sadio.
45

 A ideia de desenvolvimento 

sustentável, tal qual se conhece nos dias de hoje, apareceu, ainda que de forma tímida, no 

princípio 5 do mencionado documento, o qual estabelece que os recursos não renováveis da 

terra devem ser empregados para evitar o perigo de seu futuro esgotamento, assegurando-se 

que toda a humanidade compartilhe dos benefícios de sua utilização. 
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Nesse sentido, durante a conferência, uma lista de objetivos a serem alcançados pelos 

países foi proposta pelo economista Ignacy Sachs. Entre eles, incluíam-se a solidariedade com 

relação às gerações futuras, um programa de educação que contemplasse a questão ambiental 

e a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente
46

, valorizando-se a utilização de 

fontes renováveis no campo energético, como o etanol. 

Cabe enfatizar que a sociedade civil não se quedou inerte durante esse tempo, surgindo 

amplas manifestações ambientais contra os inúmeros desastres ecológicos que assolavam o 

mundo.
47

 Os indivíduos, conscientes das possíveis consequências negativas advindas do 

comportamento predatório dos países, protestavam contra os níveis assombrosos de poluição 

que atingiam os diferentes elementos do meio ambiente, como ar, água, florestas e solo. 

Finalmente no ano de 1986, na Conferência Mundial sobre a Conservação e o 

Desenvolvimento, em Ottawa, adotou-se o conceito de desenvolvimento sustentável 

propriamente dito. No ano seguinte, o Relatório Brundtland, também conhecido como “Nosso 

Futuro Comum” e publicado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento da ONU o definiu como “o desenvolvimento que responde às necessidades 

do presente sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de satisfazer suas 

próprias necessidades.”
48

 

É um processo em que a exploração de recursos, a direção dos investimentos, a 

orientação do desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais estão todas em 

harmonia e aprimoram tanto o potencial presente quanto o futuro para atender às necessidades 

e aspirações humanas.
49

 O conceito de desenvolvimento sustentável, assim, engloba não 

somente a proteção do meio ambiente, como também fatores sociais e econômicos, a fim de 

melhorar a qualidade de vida das populações como um todo e a harmonia entre o homem e a 

natureza. 

Em complemento, o citado relatório asseverou que o modelo de desenvolvimento 

econômico da época era o responsável pela degradação ambiental do planeta. Em decorrência 

dessa constatação, foram recomendadas alternativas, a fim de se definir um novo modelo de 

desenvolvimento com bases sustentáveis.
50
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Entre as recomendações, citam-se uma maior participação da população nas decisões 

econômicas; um comércio mais adequado aos imperativos da proteção ambiental; uma 

cooperação internacional para a criação de meios de financiamento para os países menos 

desenvolvidos; a readequação dos padrões de consumo dos países industrializados; a 

promoção da educação; e o combate à pobreza.
51

  

Diante das propostas recomendadas, infere-se que o alcance do desenvolvimento 

sustentável implica a participação de todos os segmentos da sociedade, quais sejam, o poder 

público, os cidadãos e os agentes econômicos, no processo de produção de medidas que 

viabilizem essa consecução. Nesse contexto, assumem vital importância as políticas públicas 

a serem promovidas pelos governos.
52

 

Todavia, a consagração formal do conceito de desenvolvimento sustentável, 

conciliador das aspirações dos países pelo progresso econômico e material, bem como pela 

consciência ecológica e definição de padrões ambientais e sociais necessários à continuidade 

da vida humana
53

, somente ocorreu na Conferência sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, ocorrida no Rio de Janeiro, em 1992, também chamada de ECO 92. 

Foi nessa conferência que a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 

Climáticas foi adotada, da qual adveio, em dezembro de 1997, o Protocolo de Kyoto, o qual 

foi ratificado pelo Brasil em 2002. Também na ECO 92 foram adotados dois documentos que 

dizem respeito especificamente à questão do desenvolvimento sustentável: a Declaração do 

Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e a Agenda 21.  

Em seu princípio 4, reafirmando aqueles insculpidos na Declaração de Estocolmo, a 

Declaração da ECO 92 estabelece que para atingir o desenvolvimento sustentável que se 

espera, a proteção ambiental deve ser parte integrante do processo de desenvolvimento, não 

podendo ser considerada isoladamente deste.
54

 Em adição, aduz o princípio 1 que os seres 

humanos são o foco das preocupações com o desenvolvimento sustentável(...).
55

 Assim, tendo 

em vista os dispositivos referidos, o desenvolvimento sustentável remete a uma meta de 

política econômica que requer a produção de normas protetoras do meio ambiente. 

Por sua vez, a Agenda 21 trata das prioridades a serem executadas pelos países ao 

longo do século XXI, mediante a implementação de políticas públicas que conectem 
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desenvolvimento econômico e proteção ambiental, de forma a atingir um crescimento 

sustentável.
56

 Sob o foco desenvolvimentista, a Agenda 21 aborda temas como a atuação dos 

organismos locais e das autoridades para a realização do desenvolvimento sustentável; a 

cooperação internacional para a aceleração do desenvolvimento sustentável dos países em 

desenvolvimento; a mudança dos padrões de consumo; a integração entre meio ambiente e 

desenvolvimento na tomada de decisões; e a conservação da diversidade biológica. 

Em 2002, ocorreu a Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, também 

conhecida como Rio +10, em Johannesburgo, onde houve poucos avanços em relação à ECO 

92. Avaliou-se o que foi cumprido desde a adoção da Agenda 21, com a criação de 

mecanismos para facilitar a sua efetiva implementação, e discutiu-se a respeito de temas como 

comércio, biodiversidade e água. 

No tocante às mudanças climáticas e energia, a declaração final reconheceu que os 

gases de efeito estufa são responsáveis por provocarem o aquecimento global e as mudanças 

climáticas. Com o intuito de reverter essa situação, os países reunidos exprimiram a intenção 

de aumentar o uso de fontes de energia mais limpas e avançadas nos próximos anos, tais como 

as hidrelétricas. 

Entretanto, durante a conferência, não foram estabelecidas metas reais a serem 

alcançadas e o documento final produzido não previu nenhuma forma substancial de se 

diminuir a queima de combustíveis fósseis no mundo. Compete ressaltar que países como 

Brasil, Noruega, Nova Zelândia, Suíça e Islândia se opuseram fortememente ao não 

estabelecimento de metas para o uso de energia renovável.
57

 

Dez anos mais tarde e novamente no Rio de Janeiro, ocorreu a Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável de 2012, chamada de Rio +20. Seu 

principal objetivo foi renovar e reafirmar a participação dos países no que diz respeito ao 

desenvolvimento sustentável no planeta. O encontro contou também com a presença de 

representantes do setor financeiro, líderes empresariais e organizações não governamentais 

(ONGs). 

As discussões oficiais focaram-se em debater o que foi feito nos últimos vinte anos 

em relação ao meio ambiente; a importância e os processos de uma economia verde, de forma 
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a eliminar a pobreza; e as ações para garantir o desenvolvimento sustentável do planeta, com 

o auxílio da governança internacional. 

O documento final adotado, intitulado “O Futuro Que Queremos”, todavia, não 

trouxe grandes inovações em relação aos resultados que se esperavam. O relatório é 

basicamente composto de meras intenções e adia para os próximos anos a definição de 

medidas práticas para garantir a proteção do meio ambiente.
58

 

A implantação de um desenvolvimento baseado na sustentabilidade, dessa forma, 

deve englobar as dimensões abrangidas pelo tripé sustentável (triple bottom line), composto 

por fatores econômicos, ambientais e sociais, além de levar em consideração aquelas 

referentes à política, cultura e tecnologia, constituindo um foco multidisciplinar. Ademais, é 

marcante o relacionamento intenso que há entre essas variáveis, tendo em vista a sua 

interdependência, conforme será abordado a seguir. 

 

 

1.1.1 Dimensões social, ambiental e econômica do desenvolvimento sustentável 

 

 

Os fatores que sustentam o modelo de desenvolvimento atual ainda dão prioridade ao 

crescimento econômico, ocasionando, como consequência, a exploração descontrolada de 

                                                         
58
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diversos aspectos para se alcançar o desenvolvimento sustentável em todas as suas dimensões. 

4. Reconhecemos que a erradicação da pobreza, a mudança dos modos de consumo e produção não viáveis para 

modos sustentáveis, bem como a proteção e gestão dos recursos naturais, que estruturam o desenvolvimento 

econômico e social, são objetivos fundamentais e requisitos essenciais para o desenvolvimento sustentável. 

Reafirmamos também que, para a realização do desenvolvimento sustentável, é necessário: promover o 

crescimento econômico sustentável, equitativo e inclusivo; criar maiores oportunidades para todos; reduzir as 

desigualdades; melhorar as condições básicas de vida; promover o desenvolvimento social equitativo para todos; 

e promover a gestão integrada e sustentável dos recursos naturais e dos ecossistemas, o que contribui 

notadamente com o desenvolvimento social e humano, sem negligenciar a proteção, a regeneração, a 

reconstituição e a resiliência dos ecossistemas diante dos desafios, sejam eles novos ou já existentes. (...) 

6. Reconhecemos que os povos estão no centro do desenvolvimento sustentável e, nesse sentido, trabalhamos por 

um mundo justo e equitativo para todos, e nos comprometemos a trabalhar juntos, por um crescimento 

econômico sustentável que beneficie a todos, pelo desenvolvimento social e pela proteção do ambiente 

favorecendo o interesse de todos. (...) 

11. Reafirmamos nosso compromisso de fortalecer a cooperação internacional para enfrentar os desafios 

relacionados ao desenvolvimento sustentável para todos, em particular nos países em desenvolvimento(...). 

12. Estamos decididos a tomar medidas urgentes para alcançar o desenvolvimento sustentável. Portanto, 

renovamos nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável, e para tanto, nos comprometemos com a 

avaliação dos progressos alcançados e das lacunas que restarem na implementação dos documentos provindos 

das grandes cúpulas dedicadas ao desenvolvimento sustentável, e com o enfrentamento dos desafios novos e 

existentes (...). ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração final da Conferência das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. 2012. Disponível em: 

<http://www.rets.org.br/sites/default/files/O-Futuro-que-queremos1.pdf>. Acesso em: 16 maio 2013. 
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recursos naturais e o consumo desenfreado. No entanto, deve-se ter em mente que a 

preocupação do desenvolvimento sustentável gira em torno do próprio homem, da sociedade 

na qual ele se insere e da preservação da sua espécie. 

Nesse sentido, é importante frisar que o homem, por si só, não é capaz de atingir o 

desenvolvimento, havendo uma dependência deste em relação aos recursos existentes que o 

circundam. O desenvolvimento sustentável, dessa forma, é um processo participativo, feito 

por todas as pessoas e para todas as pessoas, partindo do individual para o global
59

, levando 

em consideração, para o seu alcance, o tripé social-ambiental-econômico.
60

 

Na dimensão social, a condição de vida dos indivíduos é um dos principais temas de 

discussão, abordando assuntos como a pobreza, saúde, moradia
61

 e o crescimento 

populacional. Uma constante revisão dos sistemas de produção, de gerenciamento e de 

utilização dos recursos naturais representa uma medida de grande importância para compor o 

tripé social do desenvolvimento sustentável. 

Em adição, uma distribuição eficientemente equitativa dos benefícios diretos e 

indiretos projetados para a elevação do nível de emprego e bem-estar social também é fator de 

extrema importância para o critério social da sustentabilidade. Para isso, deve-se considerar 

também uma expansão dos instrumentos que fomentam os serviços básicos, como educação, 

saúde, saneamento e habitação, normalmente fornecidos através de redes públicas de acesso 

universal. A importância desses serviços deriva do fato de que, por meio deles, é possível 

ocorrer a efetivação de direitos humanos fundamentais.
62

 

Quanto à dimensão econômica, pode-se asseverar que o desenvolvimento sustentável 

está vinculado ao estágio econômico em que o mundo se encontra, resultado de um processo 

histórico que culminou no surgimento do capitalismo. Os Estados perseguem a ideia de 

crescimento a todo custo, gerando uma exacerbação do consumismo e da competitividade. 
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 SACHS, Ignacy. O tripé do desenvolvimento includente. Hiléia: Revista de Direito Ambiental da 
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Isso finda por acarretar uma “mercadorização” das relações sociais, ocasionando um modelo 

social de desenvolvimento ecologicamente irresponsável.
63

 

Todavia, ainda que as relações por meio de transações econômicas sejam de vital 

importância para o desenvolvimento da sociedade, outros fatores são igualmente relevantes e 

necessitam ser sopesados, tais como aqueles referentes ao processo de produção. Nesse 

cenário, a realização das atividades produtivas envolve a otimização dos recursos, cada vez 

mais escassos, e a sua utilização consciente, objetivando maximizar o resultado custo-

benefício.
64

 Nessa tarefa, enfatiza-se o papel desempenhado pelas novas tecnologias, 

importantes para o alcance dessa finalidade. 

Ainda no campo econômico, Sachs aduz que o Brasil deve concentrar a maior parte 

da sua capacidade de investimento na implementação de uma estratégia voltada à 

consolidação e expansão do núcleo modernizador da economia nacional, constituído por 

indústrias de alta tecnologia e pela agricultura mecanizada. Embora tais medidas conduzam a 

uma maior criação de empregos indiretos, a política empregacionista deve explorar ao 

máximo esse efeito nos outros setores da economia, sobretudo naqueles que produzem bens e 

serviços não submetidos à concorrência estrangeira. Nessas áreas econômicas, exemplificadas 

pelos serviços sociais, técnicos e pessoais, verificam-se maiores margens de liberdade na 

seleção das tecnologias.
65

 

No tocante à sustentabilidade ambiental, verifica-se uma preocupação entre a 

interação direta e indireta da atividade produtiva e sua subsequente distribuição e consumo 

com o meio ambiente. Nesse sentido, afirma-se que a dimensão ambiental interage com as 

perspectivas econômicas e sociais, limitando os recursos para o desenvolvimento. É 
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 O atual modelo de desenvolvimento prima pelos interesses privados (econômicos) frente aos bens coletivos 

(meio ambiente e outros aspectos). Além disso, a sociedade moderna parte dos pressupostos de que o mundo é 

passível de transformação pela intervenção humana, o que, em muitos momentos, acarreta a perda de vista do 

fato de que o meio ambiente apresenta seus limites constituídos. GUIMARÃES, Mauro. Sustentabilidade e 

educação ambiental. In: CUNHA, Sandra Batista (org). A questão ambiental: diferentes abordagens. Rio de 
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necessário buscá-lo com bases em uma exploração equilibrada dos recursos naturais, 

respeitando os ciclos da natureza.
66

 

Não obstante, no intuito de preservar o meio ambiente, há de existir ainda a tutela de 

proteção por parte dos países. Desse modo, é tarefa dos Estados estabelecer formalmente uma 

legislação que assegure o resguardo dos recursos naturais dos seus territórios, de forma a 

garantir uma coexistência sadia entre as atividades de produção e consumo e o meio ambiente. 

Outrossim, também é importante a garantia de empregos relacionados com a redução 

de desperdício no uso dos recursos naturais e uma manutenção cuidadosa do patrimônio 

correspondente a infraestrutura, equipamentos e parque imobiliário. Em ambos os casos, trata-

se de fatores que contribuem para o crescimento sem exigir novos investimentos.
67

 

É imperioso também ressaltar a necessidade da participação legítima de diferentes 

atores além do Estado, capazes de auxiliar no processo de maximização da proteção 

ambiental. Para o alcance do desenvolvimento sustentável, não são suficientes a atuação 

estatal e a produção de normas de comando e de controle das atividades humanas, sendo 

fundamental que os diferentes interesses envolvidos, econômicos, ambientais e sociais, 

interajam uns com os outros.
68

 

Nesse sentido, deve-se frisar que os problemas ambientais escapam do controle dos 

Estados e instituições internacionais. O âmbito normativo é composto pela conexão de 

diferentes regimes jurídicos, de distintas naturezas, ora complementando-se, ora 

suplementando-se, podendo haver ou não a participação estatal. Assim, as ações não se 

limitam a jurisdições ou fronteiras, destacando-se também a participação de ONGs, 

movimentos sociais e organizações sociais.
69

 

Desse modo, o uso adequado e racional dos recursos naturais está estritamente 

relacionado à questão energética contemporânea, em decorrência das preocupações existentes 

quanto à escassez iminente dos combustíveis fósseis, principalmente o petróleo. Para a 

construção de um novo paradigma, é necessário que os países revejam as políticas energéticas 

atuais, incluindo em seus programas novas tecnologias e métodos mais avançados e também a 

participação da população, para que os hábitos sejam mudados. 
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 Nesse sentido, se, por um lado, o crescimento econômico depende dos recursos naturais e as necessidades 

humanas são ilimitadas, por outro, o meio ambiente é fonte esgotável de recursos. Surge, então, a necessidade de 
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O Brasil é um país dotado de grande biodiversidade, amplas reservas de terras 

cultiváveis e climas favoráveis à produção vegetal. Desse modo, apresenta condições de 

estabelecer um novo ciclo de desenvolvimento rural, liderando o processo mundial de criação 

de uma civilização moderna e sustentável baseada na utilização dos recursos renováveis.
70

 

Esse cenário, por conseguinte, favorece uma contínua inserção de energia advinda da 

biomassa e, mais especificamente, do etanol brasileiro, o qual se constitui em um grande 

candidato para ajudar os países a alcançarem ou manterem uma matriz energética sustentável.  

 

 

1.1.2 O princípio do desenvolvimento sustentável no ordenamento jurídico brasileiro  

 

 

A legislação ambiental brasileira introduz o conceito de desenvolvimento sustentável 

na Lei n.º 6.938/1981, também intitulada de “Política Nacional do Meio Ambiente”, na qual o 

art. 2º dispõe ter a mencionada lei o objetivo de preservar, melhorar e recuperar a qualidade 

ambiental favorável à vida, visando a assegurar, no País, condições para o desenvolvimento 

socioeconômico, os interesses da segurança nacional e a proteção da dignidade da vida 

humana. 

Nesse sentido, o art. 4º, em seus incisos I, IV e VI, reza que a Política Nacional do 

Meio Ambiente tem por objetivo compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com a 

preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico; desenvolver pesquisas 

e tecnologias nacionais voltadas para o uso racional de recursos ambientais; e preservar e 

restaurar os recursos ambientais, primando pela sua utilização racional e disponibilidade 

permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida.
71
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 SACHS, Ignacy. op. cit. p. 106. 
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 Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 

I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente 

e do equilíbrio ecológico; (...) 
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VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade 

permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida. 
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Com o advento da Constituição Federal, em 1988, incorporou-se o meio ambiente ao 

texto constitucional, de forma jamais vista nas Constituições passadas.
72

 Em seu preâmbulo
73

, 

já é possível encontrar referência ao desenvolvimento, onde o texto institui um Estado 

Democrático com vistas a garantir o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça.  

Compete enfatizar que, embora o texto preambular, por si só, não possua densidade 

normativa, visto que não é norma jurídica, representa aquele o momento histórico e os anseios 

da população presentes à época de elaboração da Norma Maior. Dessarte, pode ser utilizado 

como parâmetro hermenêutico, a fim de que o intérprete retire a máxima densidade das 

normas inseridas formalmente ou materialmente na Constituição, propagando seus efeitos ao 

longo de todo o texto fundamental.
74

 

Em complemento, a atual Lei Maior abarcou, no artigo 225, o conceito de 

desenvolvimento sustentável trazido pela Lei n.º 6.938/1981, asseverando ser de todos o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, devendo o Poder Público, e também a coletividade, defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
75

 

Percebe-se que o Constituinte de 1988 elevou o meio ambiente à categoria de bem 

jurídico fundamental no ordenamento brasileiro e reconheceu sua natureza de direito público 

subjetivo.
76

 Nesse sentido, a Constituição assevera que o meio ambiente é de uso comum de 
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todos e primordial para a qualidade de vida, além de ser um direito fundamental, compelindo 

o Estado a promover sua proteção e proporcionar ações e diretrizes a serem seguidas.
77

  

Desse modo, aduz-se que o meio ambiente, tendo em vista as características 

expressas no artigo supracitado, é indisponível, de uso coletivo e pertencente à generalidade 

da sociedade, não sendo restrito apenas a indivíduos isolados. Portanto, não apenas ao Poder 

Público compete a sua proteção, mas também à própria sociedade. 

Ao Estado, cria-se o dever constitucional geral e positivo de defender e preservar o 

meio ambiente, constituindo-se tal tarefa em verdadeira ação vinculada. O art. 23 da 

Constituição
78

, nesse sentido, dispõe ser da competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios a proteção do meio ambiente.
79

  

Por sua vez, quanto à competência legislativa, o texto constitucional, em seu art. 24, 

atribui à União, aos Estados e ao Distrito Federal, concorrentemente, a tarefa de editar leis 

quanto à proteção do meio ambiente.
80

 Deve-se ressaltar que, ainda que não haja expressa 

previsão no artigo citado quanto à competência dos Municípios, a estes também é garantida a 

tarefa de legislar sobre a proteção ambiental e demais assuntos contidos no referido 

dispositivo, amparados pelo que determina o art. 30, II.
81

 

No que tange à participação da sociedade, é importante explanar que o cidadão deixa 

de ser mero espectador e passa a representar uma função ativa, possuindo a titularidade do 

dever de zelo para com o meio ambiente.
82

 Para desempenhar tal tarefa, dispõe aquele da ação 
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popular
83

, verdadeiro remédio constitucional que visa à tutela de interesses coletivos, na 

defesa da coisa pública, nos termos do art. 5º, LXXIII
84

. 

Com essa orientação, assevera-se que, quanto à questão da proteção ao meio 

ambiente
85

, a Lei Fundamental de 1988 contém dispositivos mais modernos que outras 

constituições contemporâneas. Ademais, é indubitável afirmar que as normas constitucionais, 

por meio da tutela do direito à qualidade do meio ambiente, acabam protegendo um valor 

ainda maior, qual seja, a qualidade da vida humana. Dessa forma, a preservação do meio 

ambiente tornou-se um imperativo do Poder Público e da coletividade, a fim de assegurar a 

saúde, o bem-estar e as condições do desenvolvimento humano.
86

  

O Supremo Tribunal Federal, nesse sentido, na Medida Cautelar em Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 3540/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, solidificou o 

entendimento acerca da combinação de forças entre Estado e sociedade para a proteção do 

meio ambiente, afirmando que cabem ao Estado e também à coletividade a defesa e a 

preservação das presentes e futuras gerações. O direito ao meio ambiente, assim, apresenta 

titularidade coletiva e caráter transindividual, devendo-se respeitar também o direito à 

solidariedade, a fim de não permitir a ocorrência de conflitos intergeracionais, conforme 

segue: 
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A incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses 

empresariais nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, 

ainda mais se se tiver presente que a atividade econômica, considerada a disciplina 

constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele 

que privilegia a "defesa do meio ambiente" (CF, art. 170, VI), que traduz conceito 

amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, 

de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral.
87

 

 

Outrossim, o reconhecimento do meio ambiente como bem maior permite a 

visualização do princípio do desenvolvimento sustentável como pedra de toque da 

Democracia Brasileira Sustentada, enquanto princípio orientador e interpretativo das normas 

ambientais.
88

 

Também é possível encontrar a ideia de desenvolvimento sustentável na Lei n.º 

9.478/1997, a qual estabelece a política energética nacional. Já no caput do seu art. 1º é 

possível observar que as políticas nacionais deverão estar pautadas no aproveitamento 

racional das fontes de energia, revelando, assim, uma perspectiva de sustentabilidade, a fim de 

não comprometer o bem-estar das presentes e futuras gerações. 
89

 

A referida lei procura ainda, entre seus objetivos, atrelar a promoção do 

desenvolvimento com a valorização dos recursos energéticos, como é possível constatar por 

meio da proteção do meio ambiente e da promoção da conservação da energia; da 

identificação de soluções mais adequadas para o suprimento de energia elétrica nas diversas 

regiões do País; e da utilização de fontes alternativas de energia, mediante o aproveitamento 

econômico dos insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis. 

Não obstante, o desenvolvimento sustentável também é fomentado por meio do 

estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento e à participação das energias renováveis na matriz 

energética nacional, sobretudo dos biocombustíveis, conforme elenca o art. 1º em seus incisos 

XII e XVII. 

Em adição, em virtude do seu caráter limpo e renovável, há ainda o incentivo à 

geração de energia elétrica a partir da biomassa e seus subprodutos. Essa utilização de fontes 

sustentáveis acaba auxiliando na mitigação das emissões de gases do efeito estufa, 
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promovendo, de modo inegável, uma maior proteção ao meio ambiente e, por consequência, 

impulsionando o desenvolvimento sustentável.
90 

Diante dos dispositivos apresentados, cabe relembrar que o princípio do 

desenvolvimento sustentável é formado pelo tripé da sustentabilidade, primando pelo 

crescimento econômico, pelo desenvolvimento social e pela defesa e proteção de um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado.
91

  

O desenvolvimento sustentável, portanto, busca harmonizar a conservação dos 

recursos do meio ambiente e o desenvolvimento econômico sem causar o esgotamento 

daqueles. Visa também a assegurar uma vida digna e permitir uma melhor distribuição de 

renda, enfatizando, dessa forma, o princípio da dignidade humana previsto também na 

Constituição Federal. 
92

 

A energia, em virtude de constituir-se em um setor estratégico para qualquer país, é 

elemento essencial de progresso das sociedades modernas. Entretanto, a busca pelo 

desenvolvimento social e econômico do país, combinado com a preservação e defesa do meio 

ambiente para as presentes e futuras gerações, deve necessariamente considerar medidas 

sustentáveis de uso e produção dessa energia, promovendo o equilíbrio entre o uso racional 

dos recursos existentes e as atividades econômicas.  
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1.2 A BUSCA POR UM EQUILÍBRIO ENTRE A ATIVIDADE ECONÔMICA E O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: A QUESTÃO ENERGÉTICA DOS 

BIOCOMBUSTÍVEIS 

 

 

É inegável que os recursos naturais são essenciais para a manutenção da vida 

humana, como também o perigo de sua extinção é uma questão a ser enfrentada não no futuro, 

mas nos dias de hoje. O consumo desenfreado desses recursos poderá causar uma ruptura nas 

possibilidades da existência humana no planeta, desestruturando a harmonia ecológica.  

Economia e sociedade estão entrelaçados, mas, apesar disso, o mercado não é uma 

instituição perfeita e uma de suas falhas é a incapacidade de dar respostas adequadas e 

permanentes para os conflitos socioambientais. Como consequência, ao mesmo tempo em que 

a degradação dos ecossistemas piora, as disputas pelo acesso e uso dos recursos naturais se 

intensificam. Nas últimas décadas, esse processo adquiriu proporções espantosas, levando 

governos, sociedade e empresas a confrontarem a situação. 

O subsequente crescimento econômico e tecnológico, com base no uso intensivo de 

matérias-primas e energia, elevou a velocidade de consumo dos recursos naturais. Todavia, a 

tecnologia por si só não seria capaz de gerar significativos impactos ambientais, pois o 

contínuo aumento da produção está intimamente associado ao crescimento da população e ao 

sistema capitalista de produção. Este, por sua vez, depende de novos mercados e, assim, as 

necessidades humanas crescem em conjunto com a escala de produção industrial, 

demandando recursos naturais. 

Desse modo, é impossível dissociar a expansão mundial das atividades econômicas 

da utilização dos recursos naturais. Um impacto causado pelo homem pode originar um efeito 

cascata por toda a cadeia cíclica de eventos naturais, afetando a atual interdependência 

homem-natureza. Por conseguinte, é urgente a necessidade de um balanceamento entre o 

desenvolvimento de um país e a proteção de seus recursos naturais, nomeadamente os 

ambientais. 

A exploração econômica deve ocorrer dentro dos limites dos ecossistemas, 

resguardando a renovação dos recursos renováveis e a exploração não predatória daqueles não 

renováveis, cedendo espaço ao modelo sustentável do século XXI, amparado pela eficiência 

econômica, que combina o equilíbrio ambiental e a justiça social. Deve-se abandonar o prisma 
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individual, o progresso atrelado à industrialização a qualquer custo, devendo-se valorizar 

primordialmente a condição humana.
93

 

Esse equilíbrio é uma forma de atender às disposições da Constituição Federal, a 

qual elenca ser o meio ambiente de qualidade um direito fundamental do ser humano, estando 

o bem estar deste condicionado à preservação daquele. Não obstante, é imperioso também 

trazer ao estudo o art. 170, o qual menciona os princípios da atividade econômica, 

enfatizando-se aqui o inciso VI, que trata da defesa do meio ambiente e do tratamento 

diferenciado de acordo com o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos 

de elaboração e prestação. 

Vive-se em uma base econômica de cunho antropocêntrico e individualista, em 

decorrência do capitalismo fundado na maximização dos lucros. No entanto, o art. 170 vem 

justamente impor certos limites a essa apropriação incessante de capital e às atividades de 

produção que conduzem a esse patamar, incluindo-se aí a defesa do meio ambiente.  

A economia ambiental está assentada na política, realizando-se através dela. Por isso, 

a reconciliação da economia com a natureza não pode corresponder à monetarização do 

ambiente, mas sim de modificações vinculadas a práticas políticas, de forma a buscar uma 

produção humana.  

Deve-se, nesse cenário, substituir a unidimensionalidade da lógica da reprodução do 

capital pela multidimensionalidade da produção humana.
94

 Assim, sujeitando a Constituição 

aos ditames da justiça social para assegurar a todos uma existência digna, com o auxílio dos 

princípios contidos em seus incisos, o legislador procurou humanizar o capitalismo, no intuito 

de efetivar o enunciado no art. 170.
95

 

Compete ressaltar, então, que as atividades, sejam elas públicas ou da iniciativa 

privada, não podem prosperar quando violem a proteção do meio ambiente.
96

 Há que se 

buscar a prevalência do ambiental e do social sobre o econômico, não o contrário, primando 

por uma visão mais ecocêntrica do processo de produção. Assim, a ponderação dos princípios 
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que informam a ordem econômica e a busca do equilíbrio entre estes e as necessidades do 

mercado é o grande desafio para a sociedade.
97

 

Nesse contexto, Luhmann entendia que atrelar os interesses privados à proteção 

ambiental consiste em trabalhar a noção jurídica de risco, na tomada de decisão e na 

realização das atividades.
98

 Do ponto de vista da proteção jurídica do meio ambiente, 

corresponde, assim, à descentralização da responsabilidade do âmbito do direito público, 

procurando-se permear também o direito privado, em maior número de setores. 

Em adição, nesse cenário atual de globalização, o desenvolvimento sustentável torna-

se paradigma para a abordagem multilateral, tratando de questões interligadas umas com as 

outras, como a proteção ambiental, o crescimento econômico, a democratização, a proteção 

dos direitos humanos.
99

 Assim, o trabalho deve ser realizado nas três esferas da 

sustentabilidade e com as diversas categorias de stakeholders
100

, governos e organizações, 

cada um guiando-se de acordo com seus princípios e suas prioridades. 

Desse modo, pode-se contar com a parceria entre o público e a iniciativa privada na 

efetividade do desenvolvimento sustentável; a atuação nacional do setor privado, denotando o 

compromisso sério das empresas em alcançar tal objetivo; além dos esforços do setor privado 

para a internacionalização da sustentabilidade em âmbito global, destacando-se a 

descentralização da responsabilidade nas esferas ecológica e social.
101

 

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o assunto, de forma bastante 

clara e condizente com as preocupações atuais, na Medida Cautelar em Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 3540 MC/DF/2005 já mencionada anteriormente, entendendo que o 
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meio ambiente não pode ficar à mercê dos interesses empresariais nem daqueles de índole 

meramente econômica, uma vez que a própria atividade econômica está subordinada aos 

ditames constitucionais concernentes à defesa do meio ambiente. 

Por outro lado, as atenções não devem estar voltadas apenas às atividades de 

produção, como também para o consumo, o qual já faz parte da cultura do ser humano. Não se 

pode mais conceber um consumo baseado nos parâmetros atuais, sendo necessário estabelecer 

novas formas que visem à proteção e preservação dos recursos existentes
102

, constituindo o 

consumo sustentável.
103

 

A preservação de um meio ambiente de qualidade garante que os direitos inerentes 

ao ser humano sejam também assegurados, assim como os bens atuais às gerações futuras. 

Isso ocorre com a implantação de uma forma de produção sustentável dos recursos naturais, 

evitando danos aos bens ambientais e, consequentemente, à saúde, ao desenvolvimento e à 

dignidade humana.
104

 

Nesse sentido, pode-se afirmar que o desenvolvimento sustentável tanto incorpora a 

ideia de que a proteção ambiental não tem por objetivo frear os avanços tecnológicos, quanto 

procura fazer com que tal desenvolvimento seja, pelo menos, suportável pela natureza. Dessa 

forma, o processo de inovação
105

 tecnológica vem contribuindo para a mitigação dos impactos 

ambientais e reunindo modificações consideráveis na geração e consumo de energia, podendo 

ser utilizado para substituir meios não sustentáveis de consumo de energia, como os 

combustíveis fósseis.  

Em adição, as pressões sofridas pelas empresas para tornarem seus produtos e 

processos de produção ambientalmente corretos fazem com que elas adotem medidas 

inovadoras, a fim de se adequarem às imposições dos padrões ambientais. Essas inovações as 

levam a empregarem uma gestão que vise à redução de custos, melhorando a competitividade 

e amenizando os gastos com avanços ambientais. Ao final, pode-se afirmar que essa 

valorização das questões ambientais possibilita benefícios tanto para a empresa como para o 
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consumidor final, uma vez que um processo produtivo mais eficiente torna o produto 

ambiental e economicamente viável para ambos.
106

 

Nesse cenário, podem ser citadas as seguintes inovações: (a) tecnologias para 

despoluir o ambiente (cleaning technologies), usadas após a ocorrência da degradação; (b) 

tecnologias poupadoras de recursos naturais (environment-saving technologies), que são 

ecoeficientes, utilizando menos matérias-primas derivadas dos recursos naturais; (c) 

tecnologias mais limpas (cleaner technologies), prejudicando menos o meio ambiente em 

comparação com as tecnologias previamente empregadas; e (d) tecnologias de controle, as 

quais monitoram o nível de degradação.
107

  

Na visão de Sachs, a tecnologia deve ser utilizada para enfatizar o que o autor chama 

de “triplo B”: biodiversidade, biomassa e biotécnicas. Em sua concepção, cientistas naturais e 

sociais, compondo uma abordagem interdisciplinar, necessitam trabalhar em grupo a favor de 

um emprego adequado dos recursos naturais, respeitando sua diversidade.
108

  

Conservação e utilização racional devem trabalhar lado a lado, considerando que o 

uso produtivo dos recursos naturais não deve implicar a destruição da diversidade. Nesse 

sentido, a sociedade, os governos e as empresas devem estar cientes de que as atividades 

econômicas estão estritamente relacionadas com o meio ambiente natural.
109

 

Assim, os biocombustíveis, a exemplo do etanol, exemplificam uma otimização do 

uso da biomassa, especialmente no Brasil, onde o clima e o solo são favoráveis à produção 

desse tipo de fonte renovável, como o etanol. Consequentemente, nações tropicais possuem 

mais chances de alcançar a denominada “civilização moderna da biomassa”, baseada em uma 

harmonização entre economia e natureza, respeitando os três pilares do desenvolvimento 

sustentável.
110

 

Se os esforços continuarem nessa direção, países em desenvolvimento poderão ser os 

maiores beneficiários desse padrão mais justo de desenvolvimento, combinado com um maior 

respeito à estrutura da natureza. O controle do potencial da biomassa nos trópicos concede aos 

cientistas a oportunidade de “pular passos” e seguir em frente, deixando os países 

industrializados para trás, além de permitir a promoção de um gerenciamento global 

inteligente da biosfera.
111
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É possível asseverar que o debate envolvendo a produção de etanol, de um lado, e o 

desenvolvimento das atividades econômicas, de outro, é complexo. É sabido que o etanol é 

capaz de promover maior segurança no suprimento de energia, ganhos econômicos e redução 

nas emissões dos gases de efeito estufa, em comparação aos combustíveis tradicionais. No 

entanto, ao expandir a fronteira agrícola, esse biocombustível pode simultaneamente 

contribuir para o desmatamento, a ampliação de monoculturas, a poluição da água e a 

precariedade de condições de trabalho.
112

  

Por ser apontado como o principal biocombustível substituto dos combustíveis de 

origem fóssil, o etanol é alvo de pressões, por parte dos mercados internacionais, quanto ao 

fato da sua capacidade de produção e expansão estar ou não em conformidade com as práticas 

da sustentabilidade. Desse modo, o equilíbrio entre as atividades concernentes ao etanol e o 

desenvolvimento sustentável pode ser alcançado mediante ações voltadas especificamente 

para esse setor.
113

 

Medidas como a disseminação e a incorporação do conceito de sustentabilidade no 

âmbito sucroalcooleiro, o alinhamento das questões socioambientais ao processo de 

crescimento e a formação de mão de obra especializada são alguns dos desafios a serem 

vencidos. Nesse contexto, deve-se investir em ações prioritárias de mecanização dos canaviais 

e o fim das queimadas, da ampliação do uso da palha na geração de energia e da formalização 

das relações de trabalho. Complementarmente, é necessário desenvolver mecanismos de 

gestão territorial contra o domínio monocultural, o que pode ser auxiliado pelos planos 

diretores dos Municípios.
114

 

Percebe-se, então, que a demanda crescente por biocombustíveis, e em particular, 

pelo etanol, em conjunto com uma maior consciência da sociedade sobre a necessidade da 

busca por modelos sustentáveis de desenvolvimento, têm suscitado preocupações quanto às 

implicações que a cadeia produtiva da cana pode gerar. Dentro desse cenário, novas 

exigências vêm sendo cada vez mais infligidas, pelos mercados importadores, ao etanol 

brasileiro, no que tange às práticas de sustentabilidade, conferindo espaço para a implantação 

do processo de certificação desse biocombustível. 
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Compreende-se tal certificação sustentável tanto como uma ferramenta de mercado, 

quanto um mecanismo de governança, agindo em consonância com os princípios de produção 

ambientalmente sustentável e com a equidade social. Consequentemente, por meio da adoção 

de critérios certificadores, é possível a conquista de novos mercados, a promoção de uma 

melhor imagem da empresa certificada, o aprimoramento da segurança e da credibilidade 

junto aos consumidores
115

 e a obediência a práticas sustentáveis de produção. 

Mais que uma opção, os investimentos em fontes renováveis de energia simbolizam 

uma questão estratégica envolvendo segurança energética e consciência ambiental.
116

 

Atualmente, tecnologias mais limpas, como as do etanol, representam uma alternativa 

possível à atual estrutura, servindo como um modelo que respeita os ciclos do meio ambiente 

e promove um melhor alinhamento entre as atividades econômicas e o desenvolvimento 

sustentável, o que pode ser atestado mediante o processo de certificação.  
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2 A INSERÇÃO DAS FONTES RENOVÁVEIS NA MATRIZ ENERGÉTICA 

BRASILEIRA 

 

 

Podemos obter combustível a partir de frutas, a partir daquele arbusto à beira da 

estrada, ou a partir de maçãs, ervas daninhas, serragem — quase qualquer coisa! 

Há combustível em cada pedaço de matéria vegetal que pode ser fermentado. Há 

álcool suficiente resultante da produção de um ano de um hectare de batatas capaz 

de conduzir o maquinário necessário para cultivar esse campo durante cem anos. E 

cabe a alguém descobrir como esse combustível pode ser produzido comercialmente 

— um combustível melhor a um preço mais barato do que conhecemos agora.
117

 

 

Henry Ford, 1925. 

 

 

Nos últimos anos, vem crescendo paulatinamente a utilização de fontes energéticas 

renováveis no plano internacional, medida que é considerada estratégica por diversos países 

desenvolvidos
118

. Essa busca por recursos renováveis pode ser explicada principalmente pela 

preocupação com as mudanças climáticas, sobretudo em decorrência do estabelecimento de 

metas de redução das emissões de gases de efeito estufa
119

, e pela segurança energética 

atrelada a uma diminuição no consumo de combustíveis fósseis, levando-se em consideração 

a futura escassez de petróleo e seus derivados. 

No que tange às mudanças climáticas, a Organização das Nações Unidas (ONU) 

criou, em 1988, o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC, da sigla em 
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inglês) para avaliar o grau de conhecimento humano acerca das alterações climáticas, levando 

em consideração os aspectos científicos, a estimativa de seus impactos
120

 e as possíveis 

respostas para os malefícios existentes. 

A utilização de energia limpa e renovável e com baixo teor de carbono é uma das 

soluções que auxiliam na mitigação da emissão de gases de efeito estufa e, consequentemente, 

na amenização dos efeitos das mudanças do clima. Entre essas fontes, é possível citar o 

etanol, o qual já evitou o equivalente a 10% das emissões totais do Brasil, em 2006, e atingirá 

18%, segundo pesquisas, em 2020. No cenário internacional, o etanol brasileiro contribuiu 

para a redução de 0,1% das emissões globais de gases causadores do efeito estufa, em 2006, 

podendo alcançar, em 2020, uma porcentagem correspondente a 0,25%.
121

 

Em relação à questão da segurança energética, o atual estágio da globalização impõe 

aos países o investimento em fontes de energia distintas do petróleo, no intuito de evitarem 

eventuais crises energéticas. Dessa forma, “segurança energética” pode ser entendida como o 

desenvolvimento de medidas políticas e econômicas para garantir, por meio de acordos 

internacionais públicos ou privados, a normalidade do fluxo de energia ao consumo nacional, 

a preços razoáveis.
122

 

Impende mencionar que as projeções da Agência Internacional de Energia (AIE) 

apontam no sentido de que, até o ano de 2030, a necessidade global de energia crescerá mais 

de 50% em relação à demanda atual. Nesse contexto, o petróleo continuará sendo a principal 

fonte, cujo consumo maior se dará no setor de transportes, gerando aproximadamente 25% 

das emissões de gases de efeito estufa de origem antrópica.
123

 Não se pode olvidar, contudo, 
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que o petróleo é um combustível sujeito a riscos de interrupção de abastecimento e à 

volatilidade de preços, sendo vital a busca por recursos energéticos alternativos. 

No Brasil, a expansão na utilização de recursos renováveis ocorre em ritmo 

acelerado, o que pode ser exemplificado pelo fato de o país ter, atualmente, uma das matrizes 

energéticas mais “verdes” do mundo. Há uma grande diversificação de fontes para a produção 

energética, como se pode observar na tabela abaixo, com a participação das chamadas 

“energias limpas”, entre estas, a energia hidráulica e os biocombustíveis. 

 

% 

FONTES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 SOURCES 

NÃO 

RENOVÁVEL 

52,7 52,6 51,3 51,6 53,1 52,6 54,2 NON-

RENEWABLE 

ENERGY 

PETRÓLEO 42,0 42,1 40,6 39,7 42,1 42,1 42,4 PETROLEUM 

GÁS NATURAL 8,8 8,3 8,1 9,0 8,7 9,0 9,3 NATURAL 

GAS 

CARVÃO 

VAPOR 

1,2 1,0 1,0 1,1 0,8 0,8 0,8 STEAM COAL 

CARVÃO 

METALÚRGIC

O 

0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 METALLURGI

CAL COAL 

URÂNIO 0,7 1,1 1,6 1,7 1,4 0,7 1,6 URANIUM 

RENOVÁVEL 47,3 47,4 48,7 48,4 46,9 47,4 45,8 RENEWABLE 

ENERGY 

ENERGIA 

HIDRÁULICA 

14,5 14,2 14,4 13,4 14,0 13,7 14,3 HYDRAULIC 

LENHA 14,2 13,5 12,8 12,4 10,3 10,3 10,3 FIREWOOD 

PRODUTOS DA 

CANA-DE-

AÇÚCAR 

15,5 16,6 18,1 19,0 18,7 19,3 16,9 SUGAR CANE 

PRODUCTS 

OUTRAS 

RENOVÁVEIS 

3,2 3,2 3,4 3,6 3,9 4,1 4,4 OTHERS 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 TOTAL 

 

Tabela 1 – Produção de energia primária
124

 

Fonte: EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2012. 
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Analisando a tabela, percebe-se que, desde 2005, as fontes renováveis têm 

demonstrado uma linearidade na sua participação na matriz energética nacional, oscilando 

entre 45 e 48% dos recursos totais, representando quase a metade da produção da energia 

primária no Brasil, enquanto que em países mais desenvolvidos, a média do componente 

renovável não passa de 7%.
125

 Contudo, as fontes não renováveis ainda são predominantes em 

nosso país, cuja parcela maior de representação cabe ao petróleo, o qual atingiu sozinho, em 

2011, 42,4% da produção de energia não renovável na tabela analisada. 

Não obstante essa grande participação do petróleo, um relatório da organização não 

governamental Greenpeace aponta para um uso crescente dos biocombustíveis, com o etanol e 

o biodiesel atingindo 30% do consumo de combustíveis no Brasil, em 2050, o que leva em 

consideração também a estimada produção resultante das reservas brasileiras de pré-sal. Isso 

demonstra que, ainda que haja atualmente um predomínio das fontes fósseis, a utilização de 

biocombustíveis promoverá, nos próximos anos, uma redução da dependência dos derivados 

de petróleo.
126

 

Em relação à oferta de energia, enquanto a capacidade mundial de fontes renováveis 

totais, em 2009, foi de 12,5% (hidráulica – 2,3% somada às fontes renováveis – 10,2%), o 

Brasil atingiu o patamar de 47,2% em sua matriz, reforçando o fato de esta ser considerada 

uma das mais sustentáveis do mundo. Entre esses recursos, destacaram-se os derivados da 

cana-de-açúcar, como o etanol e o bagaço da cana, e a energia hidráulica, com 18% e 15,2%, 

respectivamente, conforme se depreende da análise da tabela e do gráfico abaixo: 
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% 

FONTES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 SOURCES 

NÃO 

RENOVÁVEL 

55,5 55,0 53,9 54,1 52,8 54,9 55,9 NON-

RENEWABLE 

ENERGY 

PETRÓLEO E 

DERIVADOS 

38,7 37,8 37,5 36,6 37,8 37,8 38,6 PETROLEUM 

AND OIL 

PRODUCTS 

GÁS NATURAL 9,4 9,6 9,3 10,3 8,7 10,2 10,2 NATURAL GAS 

CARVÃO 

MINERAL E 

COQUE 

6,3 6,0 5,7 5,8 4,8 5,4 5,6 COAL AND 

COKE 

URÂNIO 1,2 1,6 1,4 1,5 1,4 1,4 1,5 URANIUM 

RENOVÁVEL 44,5 45,0 46,1 45,9 47,2 45,1 44,1 RENEWABLE 

ENERGY 

HIDRÁULICA E 

ELETRICIDADE 

14,8 14,8 14,9 14,0 15,2 14,0 14,7 HYDRAULIC 

AND 

ELECTRICITY 

LENHA E 

CARVÃO 

VEGETAL 

13,0 12,6 12,0 11,6 10,1 9,7 9,7 FIREWOOD 

AND 

CHARCOAL 

PRODUTOS DA 

CANA-DE-

AÇÚCAR 

13,8 14,6 15,9 17,0 18,0 17,5 15,7 SUGAR CANE 

PRODUCTS 

OUTRAS 

RENOVÁVEIS 

2,9 3,0 3,2 3,4 3,9 3,9 4,1 OTHERS 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 TOTAL 

 

Tabela 2 – Oferta Interna de Energia
127

 

Fonte: EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2012. 
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Gráfico 1 – Oferta de Energia Mundial por Fonte em 2009
128

 

Fonte: EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2012. 

 

Não obstante a abundância de fatores favoráveis à expansão das energias renováveis 

em nosso país, não há como desenvolver e manter uma matriz sustentável se não houver um 

planejamento energético consistente e estruturado no país. Assim, é necessário que o Brasil, 

assim como outros países interessados, projete a evolução dos sistemas energéticos e promova 

medidas para assegurar um suprimento suficiente e a preços justos à população. 

Quanto a sua utilidade, o planejamento energético permite, pelo lado da oferta de 

energia, identificar as fontes mais adequadas nos âmbitos tecnológico, econômico, social e 

ambiental, a fim de cumprir com as demandas da sociedade. Pelo lado da demanda, é possível 

visualizar as tecnologias de uso final que geram uma utilização mais racional e eficiente dos 

recursos energéticos.  

Em adição, há uma forte relação entre o planejamento energético e o conceito de 

desenvolvimento sustentável, evitando-se a degradação prematura dos recursos não 

renováveis pela pesquisa de fontes alternativas de energia e garantindo uma oferta 

diversificada necessária à manutenção do desenvolvimento da sociedade.
129

 Ainda nesse 

sentido, o planejamento prima também pela geração de empregos, maximização da 
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sustentabilidade e minimização dos custos da energia fornecida, impulsionando a 

competitividade na produção.
130

 

Desse modo, para que o Brasil possa investir cada vez mais em fontes renováveis e 

continue exercendo uma posição de liderança nesse mercado, é imprescindível que o governo 

priorize um planejamento energético coerente com a realidade do setor sucroenergético, que 

represente tanto as necessidades do país e dos produtores, quanto as dos consumidores. Nesse 

contexto, as políticas públicas são uma ferramenta importante no auxílio para a concretização 

dessa tarefa. 

 

 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO AOS BIOCOMBUSTÍVEIS E OS 

INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE RESPALDO 

 

 

Após a apresentação inicial acerca da matriz de energia nacional e suas fontes, é 

necessário agora demonstrar a importância das políticas públicas para o desenvolvimento do 

cenário energético brasileiro. Primeiramente, é importante trazer o seu conceito ao presente 

estudo. 

“Políticas públicas” correspondem a programas de ação governamental resultantes de 

um processo ou conjunto de processos juridicamente regulados, que almejam coordenar as 

atividades privadas e os meios à disposição do Estado, no intuito de realizar objetivos 

socialmente relevantes e politicamente determinados.
131

  

É necessário mencionar que esses objetivos definidos necessitam ter a reserva de 

meios necessários à sua consecução, além de um intervalo de tempo no qual se espera o 

alcance dos resultados. Tais políticas, pode-se afirmar, são vinculadas à atividade 

promocional do Estado e vitais para a efetivação dos direitos sociais, econômicos e culturais. 

O termo “políticas públicas” também pode se referir a diretrizes ou princípios 

norteadores de ação do Poder Público, regulando as relações entre este e a sociedade. Desse 

modo, correspondem a leis, programas ou linhas de financiamentos que servem de orientações 

a ações e envolvem aplicações de recursos públicos. Tendo em vista a participação de vários 
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atores em sua elaboração e a presença de diversos projetos, há a necessidade de mediações 

sociais e institucionais, a fim de se alcançar um mínimo de consenso para a legitimação e 

eficácia de tais políticas.
132

 

Nesse contexto, a tarefa de elaborar uma política pública anseia definir quem decide 

o quê, quando, com quais consequências e para quem.
 
Trata-se de um conceito abrangente que 

envolve não apenas a prestação de serviços ou atividades executivas desenvolvidas 

diretamente pelo Estado, mas também sua atuação normativa reguladora e de fomento em 

diversas áreas. Os fins considerados valiosos pela Constituição e pela sociedade serão 

alcançados com uma combinação harmoniosa entre um conjunto normativo adequado, uma 

regulação eficiente, uma política de fomento bem estruturada e ações concretas do Poder 

Público.
133

 

No que concerne às modalidades de políticas públicas, estas podem ser divididas 

quanto à: (a) natureza, sendo estruturais, quando interferem em relações como renda, 

emprego, propriedade etc. e conjunturais, caso tenham por finalidade remediar uma situação 

emergencial; e (b) abrangência, existindo as políticas universais, destinadas a todos os 

cidadãos; as segmentais, voltadas apenas para uma parcela da população; e as fragmentadas, 

que atingem determinados grupos sociais dentro de um segmento da população.
134

 

Não obstante, podem ainda as políticas públicas ser identificadas quanto ao papel que 

exercem nas relações sociais. Assim, as distributivas são aquelas focadas, como o próprio 

nome já diz, na distribuição de benefícios individuais; as redistributivas visam a redistribuir 

recursos entre os grupos sociais de forma mais equânime; e as regulatórias definem regras e 

procedimentos para regular o comportamento dos atores, objetivando atender os interesses 

gerais da sociedade.
135

 

Compete ao Poder Legislativo propor as políticas públicas e fazer o controle 

institucional externo da função administrativa do Estado, a qual, por sua vez, é desempenhada 
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precipuamente pelo Poder Executivo e, de forma secundária, pelos Poderes Legislativo e 

Judiciário. É válido destacar que a participação popular também é importante na elaboração 

das mencionadas políticas, por meio da implementação das prioridades derivadas de valores e 

afirmações sociais. Deve-se ter em mente, dessa forma, a ideia do público como um 

participante ativo da mudança, em detrimento de uma visão que o compreende como um 

“recebedor dócil e passivo de instruções ou de auxílio concedido”.
136

 

Outrossim, cabe destacar que, dentro do rol dos direitos fundamentais, encontra-se o 

direito à energia. Tal inclusão remonta à época da Revolução Industrial, quando ocorreu pela 

primeira vez, em escala comercial, a transformação de energia originada de combustíveis 

fósseis em energia elétrica, alterando os hábitos das sociedades, a exemplo da acentuação do 

êxodo rural. 

Por meio da Constituição Federal, o Estado brasileiro assumiu a responsabilidade de 

proporcionar o bem-estar dos cidadãos, provendo políticas públicas de saúde, moradia, 

educação e trabalho.
137

 Assevera-se, assim, que esses e outros direitos fundamentais apenas 

atingem sua efetivação mediante o desenvolvimento dessas políticas
138

, assumindo a energia, 

nesse contexto, papel fundamental para que tais direitos sociais sejam concretizados, 

reforçando o princípio da dignidade humana.  

Em adição, o acesso à energia está relacionado também à concretização dos direitos 

individuais, porquanto o seu uso permite o alcance da liberdade individual dos cidadãos. 

Dessa forma, por meio de políticas públicas governamentais, é possível a realização de 

atividades básicas, ao mesmo tempo em que se busca a efetivação do direito individual de 

liberdade do ser humano.
139

 

O direito fundamental do acesso à energia vincula-se também à questão da segurança 

energética, participando da formação da soberania
140

 de um país. Tal fato pode ser visualizado 

quando se observa a presença crescente das fontes de energias alternativas na agenda política 
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dos países, a fim de assegurar os níveis de desenvolvimento econômico. Nesse cenário, 

afirmar que um país possui segurança energética implica asseverar que há, consequentemente, 

garantia de liberdade, independência e autodeterminação.  

Entretanto, apesar de o Brasil ser, na atualidade, um dos países com a matriz 

energética mais sustentável e com condições geográficas e climáticas de continuar se 

destacando no campo das energias renováveis, há uma carência de políticas públicas e 

diretrizes específicas que impulsionem o setor sucroenergético nacional e, principalmente, a 

produção de etanol.  

Ainda que ações como o aumento da mistura de etanol anidro à gasolina sejam 

efetuadas
141

, outras medidas precisam ser também adotadas, sobretudo no que se refere à 

tributação adequada aplicada ao setor e ao planejamento de longo prazo, o que evitaria o 

fechamento de usinas, por exemplo. 

Nesse contexto, a seguir serão apresentados alguns programas governamentais que 

contribuem ou exerceram influência no alcance da matriz energética sustentável ostentada 

hodiernamente pelo país. 

 

 

2.1.1 O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa) 

 

 

O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), criado 

em 2002 pela Lei n.º 10.438 e inspirado em legislações bem sucedidas da Alemanha e 

Dinamarca
142

, representou um marco na inserção das energias renováveis na matriz energética 

brasileira, tendo por finalidade a diversificação desta. Para isso, visa ao aumento da segurança 

no abastecimento de energia elétrica; à valorização das potencialidades regionais e locais com 

a criação de empregos, capacitação e formação de mão de obra; e à redução da emissão de 

gases de efeito estufa.
143
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Desse modo, o Proinfa busca agregar à matriz energética nacional novas fontes de 

energia, compreendendo a energia eólica, a biomassa e as pequenas centrais hidrelétricas 

(PCHs). Para a sua concretização, conta com a coordenação do Ministério de Minas e Energia 

(MME) e apoio financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) e da Eletrobras.
144

 

O funcionamento do programa consiste basicamente de chamadas públicas para cada 

tipo de fonte de energia, tendo prioridade aquelas usinas que já tenham obtido sua Licença 

Ambiental de Instalação (LI) e, em seguida, as que possuírem uma Licença Ambiental Prévia 

(LP). Tais usinas, cabe observar, são cadastradas na Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica (CCEE) e vendem a energia produzida para a Eletrobras, por meio de contratos 

firmados a longo prazo. Esta deve adquirir o produto pagando o denominado “valor 

econômico” referente a cada tecnologia, o qual deve corresponder a, no mínimo, 80% da 

tarifa média de eletricidade no País
145

. 

Cabe aqui ressaltar que o critério da antiguidade referente à licença ambiental de 

instalação é uma vantagem aos produtores concorrentes na chamada pública
146

, beneficiando-

os em decorrência do cumprimento dos requisitos ambientais necessários para a instalação do 

empreendimento. Desse modo, ressalta-se a importância de um desenvolvimento energético 

sustentável, aliando-se a preservação do meio ambiente à atividade econômica. 

Com uma duração prevista de vinte anos, o objetivo principal do programa é 

promover a utilização das fontes energéticas anteriormente mencionadas, para que estas 

atendam a 10% do consumo anual de energia elétrica no País, o que está previsto no art. 3º, II, 

a
147

, mediante o aproveitamento de insumos disponíveis e tecnologias aplicáveis. Dessa 
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forma, há um impulso à introdução de novos agentes de pequeno e médio portes no setor para 

que essa porcentagem seja alcançada, garantindo-se uma maior confiabilidade e segurança no 

abastecimento.
148

 

Outrossim, para que haja um estímulo aos produtores e a meta de 10% seja 

alcançada, o Proinfa conta com suporte financeiro advindo do BNDES, o qual criou um 

programa de apoio a investimentos em fontes alternativas renováveis de energia elétrica. A 

linha de crédito prevê financiamento de até 70% do investimento, excluindo apenas bens e 

serviços importados e a aquisição de terrenos, cabendo aos investidores assegurarem 30% do 

projeto com capital próprio.
149

 

Ademais, outro benefício trazido pela Lei n.º 10.438/2002, com redação alterada pela 

Lei n.º 12.783/2013, foi a criação da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), com o 

escopo, entre outros, de promover a universalização do serviço de energia elétrica em todo o 

território nacional e impulsionar a competitividade da energia produzida a partir das fontes 

eólica, termossolar, fotovoltaica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, outras fontes 

renováveis e gás natural.
150

  

Não obstante, o art. 13, §11 dispõe ainda que os recursos da CDE poderão ser 

empregados em programas de desenvolvimento e qualificação de mão de obra técnica, no 

segmento de instalação de equipamentos de energia fotovoltaica, conferindo capacitação aos 

trabalhadores e criação de postos de trabalho diretos e indiretos. 
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Por fim, é necessário mencionar alguns problemas relativos ao Programa. Um deles 

refere-se à alta incidência de projetos nas mãos de poucos empreendedores, o que não 

proporciona uma variedade de contratos. É salutar haver uma revisão dos modelos de 

planejamento concernentes à eficiência energética no país, a fim de se promover uma maior 

diversificação das fontes de produção de energia elétrica, incluindo-se nesse âmbito, por 

exemplo, a solar.
151

 

 

 

2.1.2 O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) 

 

 

Em dezembro de 2004, foi lançado o Programa Nacional de Produção e Uso do 

Biodiesel (PNPB), tendo sido a Lei n.º 11.097/2005 a responsável por introduzi-lo na matriz 

energética nacional. Com a instituição do PNPB, o Governo Federal buscou implementar de 

forma sustentável a produção e o uso do biodiesel, bem como incentivar o desenvolvimento 

regional e a inclusão social
152

, via geração de emprego e renda.  

O Governo, desse modo, organizou a cadeia produtiva, definiu as linhas de 

financiamento, estruturou a base tecnológica e, visando a aprimorar o marco regulatório do 

combustível, priorizou a ampliação da produção e consumo em escala comercial, mas de 

forma sustentável. Para isso, focou-se na inclusão social e no desenvolvimento regional, 

através da diversificação das matérias-primas e das regiões produtoras, como a mamona no 
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semiárido nordestino
153

, além da agricultura familiar, com a garantia de preços competitivos, 

qualidade e suprimento.
154

 

Nesse contexto, a referida lei de 2005 fixou metas de uso do biodiesel para o país, 

determinando que, em oito anos da data de publicação, o percentual obrigatório seria de 

5%.
155

 De 2005 a 2007, a adição de 2% de biodiesel ao diesel fóssil seria facultativa, 

evoluindo para a obrigatoriedade, no mesmo percentual, nos anos de 2008 a 2012, enquanto 

que, em 2013, o uso de 5% seria obrigatório. 

Já em 2008, foi lançada a mistura de diesel com 2% de biodiesel, denominada “B2”. 

Em julho do ano seguinte, adotou-se no país o B4 e, em janeiro de 2010, entrou no mercado o 

B5. Conforme se observa, o Governo Federal conseguiu antecipar a meta final disposta na Lei 

n.º 11.097/2005, qual seja, a adição de 5% de biodiesel ao diesel, em três anos
156

, seguindo, 

sobretudo, o elencado em diversas resoluções do Conselho Nacional de Política Energética 

(CNPE), o qual poderia alterar as datas a partir das quais os percentuais entrariam em vigor.
157

 

                                                         
153

 Nesse sentido, quando do lançamento do Programa, o Governo Federal avaliou que os impactos no meio rural 

seriam positivos, principalmente na renda das famílias, tornando o biodiesel um importante instrumento de 

geração de renda no campo. No Semiárido, por exemplo, a renda anual líquida de uma família, a partir do cultivo 

de cinco hectares com mamona e uma produção média entre 700 e 1,2 mil quilos por hectare, poderia variar 

entre R$ 2,5 mil e R$ 3,5 mil. Além disso, a área poderia ser consorciada com outras culturas, como o feijão e o 

milho. Levantamentos indicavam que, na safra 2004/05, 84 mil hectares seriam cultivados com oleaginosas por 

agricultores familiares para a produção de biodiesel, dos quais 59 mil estariam localizados no Nordeste. O 

cultivo da área total envolveria 33 mil famílias, das quais 29 mil do Nordeste. MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Plano Nacional de Agroenergia 2006-2011. 1. ed. 

Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2006. p. 64 apud DOS SANTOS, Gesmar Rosa; WEHRMANN, 

Magda Eva Soares de F. Agroenergia no Brasil: fragilidades, riscos e desafios para o desenvolvimento 

sustentável. In: ENCONTRO NACIONAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA 

ECOLÓGICA, 7., 2007, Fortaleza. Disponível em: 

<http://www.ecoeco.org.br/conteudo/publicacoes/encontros/vii_en/mesa2/trabalhos/agroenergia_no_brasil_fragi

lidades.pdf>. Acesso em: 21 out. 2013. p. 8. 
154

 SALLET, Cíntia Letícia; ALVIM, Augusto Mussi. Biocombustíveis: uma análise da evolução do biodiesel no 

Brasil. Economia & Tecnologia, Curitiba, v. 7, n. 2, 2011. p. 148. Disponível em: 

<http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/ret/article/view/26828/17793>. Acesso em: 19 abr. 2013. 
155

 Art. 2
o
 Fica introduzido o biodiesel na matriz energética brasileira, sendo fixado em 5% (cinco por cento), em 

volume, o percentual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel comercializado ao consumidor 

final, em qualquer parte do território nacional. 

§ 1
o
 O prazo para aplicação do disposto no caput deste artigo é de 8 (oito) anos após a publicação desta Lei, 

sendo de 3 (três) anos o período, após essa publicação, para se utilizar um percentual mínimo obrigatório 

intermediário de 2% (dois por cento), em volume. 
156

 TÁVORA, Fernando Lagares. Vale a pena desenvolver o biodiesel? Brasil Economia e Governo, São Paulo, 

3 set. 2012. Disponível em: <http://www.brasil-economia-governo.org.br/2012/09/03/vale-a-pena-desenvolver-

o-biodiesel>. Acesso em: 19 abr. 2013. 
157

 Art. 2
o
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§ 2
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Gráfico 2 – Evolução de uso do biodiesel no Brasil
158

 

Fonte: DORNELLES, Ricardo de Gusmão, 2011. 

 

Em relação ao seu conceito, o Decreto Federal n.º 5.297/2004 define o biodiesel, em 

seu art. 1º, I, como o combustível para motores a combustão interna com ignição por 

compressão, renovável e biodegradável, derivado de óleos vegetais ou de gorduras animais, o 

qual tem a capacidade de substituir parcial ou totalmente o óleo diesel de origem fóssil. 
159

 

No ano seguinte, a Lei n.º 11.097/2005, alterando o art. 6º da Lei n.º 9.478/1997, 

acrescentou o inciso XXV, alargando a definição de biodiesel e conceituando-o como o 

biocombustível originado da biomassa renovável para uso em motores a combustão interna 

com ignição por compressão ou, de acordo com regulamento próprio, para a geração de outro 

tipo de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil.  

Cabe também mencionar que a aludida Lei n.º 11.097/2005 trouxe alterações à 

competência da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 

incluindo em seu rol a regulação e a autorização das atividades referentes à produção, 

importação, exportação, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda e comercialização do 

biodiesel. Incumbe ainda à ANP fiscalizar as atividades citadas diretamente ou mediante 

convênios com outros órgãos da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
160
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 Art. 1 
 
As definições das expressões "Biodiesel" e "Produtor ou Importador de Biodiesel", para os fins deste 
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 Art. 6
o
 O art. 8

o
 da Lei n
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 9.478, de 6 de agosto de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação: 
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Ademais, a Agência, por meio da Resolução n.º 30, de 06 de agosto de 2013, é 

responsável por criar a figura do produtor de biodiesel e estabelecer as especificações do 

combustível e a estrutura da cadeia de comercialização.
161

 Percebe-se, assim, que a 

regulamentação de toda a produção do biodiesel cabe à ANP, devendo ainda implementar a 

política nacional do biodiesel, com ênfase na garantia do suprimento e na proteção dos 

interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta de produtos.
162

 

Compete ressaltar que, desde a sua criação, o PNPB trouxe como principais 

diretrizes a promoção da inclusão social e a redução das desigualdades regionais, 

corroborando com um dos objetivos fundamentais da República contido no art. 3º, III da 

Constituição Federal.
163

 Igualmente, por meio da geração de emprego e renda, respeitam-se 

direitos fundamentais do indivíduo, tais como a dignidade humana, o direito ao trabalho e à 

vida. 

Nesse cenário, objetivando assegurar espaço para a agricultura familiar, o Ministério 

do Desenvolvimento Agrário (MDA) instituiu os critérios e procedimentos relativos à 

obtenção, manutenção, renovação, suspensão e cancelamento da concessão e uso do chamado 

Selo Combustível Social. Essa certificação estabelece as condições para os produtores 

industriais de biodiesel receberem benefícios tributários e financiamentos.  

Para conquistar o Selo, o produtor industrial terá que adquirir matéria-prima de 

agricultores familiares enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF), em percentuais mínimos pré-definidos. Deve estabelecer também 

                                                                                                                                                                                
"Art. 8

o
 A ANP terá como finalidade promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades 

econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, cabendo-lhe: 

(...)  

XVI - regular e autorizar as atividades relacionadas à produção, importação, exportação, armazenagem, 

estocagem, distribuição, revenda e comercialização de biodiesel, fiscalizando-as diretamente ou mediante 

convênios com outros órgãos da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.” 
161

 Art. 2º Para os fins desta Resolução valem as definições contidas no presente artigo, sempre que os seguintes 

termos e expressões sejam aqui utilizados, no singular ou no plural: (...) XIV - Produtor de Biodiesel: empresa, 

cooperativa ou consórcio autorizado pela ANP a exercer a atividade de produção de Biodiesel; (...) 
162

 FERREIRA, Ana Mônica Medeiros; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; GUIMARÃES, Patrícia Borba 

Vilar. op. cit. p. 150. 
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 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação. 
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contrato com especificação de renda, prazo, valores de compra e condições de entrega da 

matéria-prima, garantindo assistência e capacitação técnica aos agricultores familiares.
164

  

Além de permitir a desoneração total ou parcial de tributos federais incidentes sobre 

a produção do biodiesel, levando-se em consideração a matéria-prima, a região e a estrutura 

fundiária, o Selo Combustível Social auxilia os produtores na obtenção de melhores 

condições de financiamento junto a instituições financeiras, a exemplo do BNDES.
165

 

O MDA, nesse sentido, desenvolveu o Sistema de Gerenciamento das Ações do 

Biodiesel (SABIDO), responsável por monitorar a inclusão produtiva da agricultura familiar 

no PNPB. Por meio desse Sistema, as empresas produtoras de biodiesel e as cooperativas da 

agricultura familiar informam ao MDA acerca dos contratos e das compras e vendas de 

matérias-primas de agricultores familiares, com a finalidade de gerenciar o Selo Combustível 

Social.
166

 

No que tange à causa ambiental, com o impulso do biodiesel por meio do PNPB, 

haveria uma diminuição das emissões de poluentes, como os gases que provocam o efeito 

estufa (GEE), especialmente nos grandes centros urbanos. Isso seria possível graças ao ciclo 

fechado apresentado por esse combustível, em que o gás carbônico liberado no seu uso é 

absorvido no crescimento das plantas, devido ao processo de fotossíntese. Embora não seja 

esse um ponto pacífico, o Departamento de Energia Norte-americano já atestou que o 

biodiesel é capaz de reduzir as emissões líquidas em até 78%.
167

 

Contudo, algumas críticas devem ser feitas ao PNPB, atinentes tanto à área social 

quanto à questão ambiental. No que tange à geração de emprego e renda para a agricultura 

familiar no cultivo de matérias-primas oleaginosas, o que se percebe é que a produção atual 

de biodiesel ainda é, em grande parte, derivada da soja, cultura que é predominante em 

grandes propriedades do Centro-Oeste e na agricultura familiar da região sul.
168

 Essa 
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<http://aladee.org/elaee2013/papers/203.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2013. p. 6. 
165

 idem. 
166

 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. SABIDO - Sistema de Gerenciamento das Ações 
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abr. 2013. 
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 Holanda, A. Biodiesel e inclusão social. Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, Brasília, 2004 

apud TÁVORA, Fernando Lagares. Biodiesel e proposta de um novo marco regulatório: obstáculos e 

desafios. Senado Federal, Núcleo de Estudos e Pesquisas, Brasília, 2012. Disponível em: 

<http://www.senado.gov.br/senado/conleg/textos_discussao/TD116-FernandoLagaresTavora.pdf>. Acesso em: 

24 abr. 2013. p. 23. 
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 Em 2008, a mamona obteve a tímida participação de apenas 1,8% do valor total adquirido para a produção de 

biodiesel junto à produção familiar, enquanto a soja (em grão e óleo) obteve cerca de 96%. ALVARENGA 

JÚNIOR, Marcio; YOUNG, Carlos Eduardo Frickmann. op. cit. p. 13. 
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hegemonia pode ser explicada, por exemplo, em virtude do seu avanço técnico e elevada 

rentabilidade em relação às demais oleaginosas.
169

 

Pode-se afirmar, assim, que o preço da maioria dos óleos vegetais de matérias-primas 

alternativas são mais elevados que o preço do óleo de soja e o próprio preço final do 

biodiesel, conduzindo à inviabilidade econômica da utilização das oleaginosas alternativas na 

produção de biodiesel.
170

  

A isenção ou diferenciação dos tributos do PIS/Cofins, concedida às empresas que 

usam as matérias-primas da agricultura familiar na produção de biodiesel, desse modo, 

beneficia principalmente as aquisições de soja. Atualmente, de acordo com o MDA, os 

benefícios de desoneração do PIS/Cofins foram ineficazes no seu objetivo inicial de promover 

a diversificação de matérias-primas na cadeia de produção do biodiesel.
171

 

Consequentemente, com o domínio da soja nessas áreas, o objetivo de reduzir as 

desigualdades regionais e impulsionar o desenvolvimento de regiões mais carentes do país, 

como o Norte e o Nordeste, resta dificultado. O que se nota, nesse cenário, é apenas um 

reforço das áreas de excelência da agricultura brasileira, prejudicando a redistribuição 

regional da renda, o que traz consequências negativas para o próprio Selo Combustível 

Social.
172

 

Já no que diz respeito ao potencial de melhoria das condições ambientais, apesar da 

combustão do biodiesel gerar menos emissões que a queima do diesel mineral, verifica-se que 

o predomínio da soja na produção do biodiesel brasileiro traz insegurança quanto a esse 

suposto menor nível de poluição. Isso se deve ao fato de que o cultivo de oleaginosas não 

deve se estabelecer em áreas de vegetação primária, uma vez que geraria uma elevação das 

taxas de desmatamento, em decorrência da mudança no uso da terra.
173

 

Entretanto, o que se verifica no Brasil é que o cultivo da soja se constitui 

historicamente em uma atividade associada ao desmatamento, o que finda por ocasionar 

também um deslocamento da pecuária para novas áreas. Como o processo de desmatamento 

utiliza o artifício das queimadas para fazer a limpeza do solo, milhões de toneladas de gás 
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carbônico acabam sendo emitidas por ano, podendo a própria produção de biodiesel se 

converter em uma das principais atividades responsáveis pela emissão de GEE.
174

  

É notório, por fim, que o PNPB ainda possui alguns pontos importantes que precisam 

ser revistos e aprimorados. Há a necessidade de uma diversificação da matéria-prima para o 

biodiesel, hoje pautada, mormente, na soja, assim como devem ser realizados estudos técnicos 

mais aprofundados, com vistas a pôr fim ao debate ambiental quanto aos reais impactos 

decorrentes da emissão de gases pela atividade. Ademais, compete enfatizar a promoção de 

um maior suporte à organização da agricultura familiar dentro do PNPB, permitindo que o 

Selo Combustível Social seja continuamente atendido e respeitado.
175

 

 

 

2.1.3 O Programa Nacional do Álcool (Proálcool)
176

 

 

 

O Brasil é o país pioneiro no desenvolvimento de veículos fabricados para funcionar 

utilizando álcool puro, processo que surgiu, em grande parte, a partir da edição do Programa 

Nacional do Álcool (Proálcool) pelo Decreto Federal n.º 76.593 de 1975, o qual visava, 

inicialmente, a expandir a produção do álcool anidro para uso na indústria química e como 

combustível adicionado à gasolina.
177

 Para entender as causas que levaram à formulação desse 

programa, é fundamental conhecer, primeiramente, a conjuntura econômica interna e mundial 

que vigorava à época. 

No início da década de 1970, houve uma queda drástica no preço do açúcar, ao 

mesmo tempo em que o preço internacional do petróleo aumentou exorbitantemente, 

atingindo seu pico em 1973, ano que marcou a chamada “primeira crise do petróleo” no 
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contexto histórico mundial. Nesse período, o Brasil era amplamente dependente das 

importações de petróleo, cujos gastos saltaram de 600 milhões de dólares, em 1973, para 2,5 

bilhões de dólares, em 1974, gerando um déficit comercial de 4,7 bilhões de dólares na 

balança comercial brasileira.
178

 

Desse modo, dois anos após a primeira crise, foi instituído o Proálcool, cujos 

objetivos eram reduzir a dependência nacional em relação às importações de petróleo; 

promover o desenvolvimento tecnológico e industrial associado à cadeia produtiva do álcool 

combustível; e fortalecer o setor da cana-de-açúcar.
179

 Em decorrência da queda dos preços 

internacionais do açúcar, o programa veio auxiliar o setor sucroenergético ao deslocar parte 

da produção de açúcar para a de álcool
180

, o que substituiria, de certa forma, a gasolina nos 

tanques de combustível, e, assim, conduziria o país a enfrentar as duas crises do momento, 

tanto a do petróleo quanto a do açúcar. 

O conjunto de incentivos do Proálcool contribuiu para a expansão do setor, em 

decorrência da definição de níveis mínimos compulsórios de álcool na gasolina
181

, da garantia 

de um preço acessível ao consumidor e de remuneração competitiva para o produtor de álcool 

e da redução dos impostos. Também previu a abertura de crédito, concedendo empréstimos 

em condições favoráveis para os usineiros incrementarem sua capacidade de produção, e o 

estabelecimento da obrigatoriedade de venda do combustível nos postos de abastecimento.
182
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181

 O álcool derivado da cana tem sido misturado à gasolina há décadas, o que se tornou obrigatório em 1993, 

com a edição da Lei n.º 8.723, alterada pelas Leis n.º 10.203/2001 e n.º 12.490/2011. Segundo o que aquela 

dispõe, o percentual de álcool a ser misturado à gasolina pode variar entre 18% a 25%, sendo este último o valor 

que passou a ser praticado a partir de 1º de maio de 2013. 
182

 GOLDMAN, Alberto; GOLDEMBERG, José. Foreword. In GOLDEMBERG, José; NIGRO, Francisco E. 

B.; COELHO, Suani T. Bioenergy in the state of São Paulo: present situation, perspectives, barriers and 

proposals. São Paulo Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2008, p. 155 apud LIMA, Gabriela Garcia 

Batista. O caso do bioetanol brasileiro: a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável pela atuação de 

empresas privadas. In: CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 19., 2010, Brasília. Anais eletrônicos... 

Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3566.pdf>. Acesso em: 17 out. 

2013. p. 1658. 



70 
 

O programa incluía o financiamento para produtores e o desenvolvimento de motores 

a explosão movidos a álcool para veículos variados. Entretanto, é válido ressaltar que, 

inicialmente, não havia interesse por parte do governo de que a indústria automobilística 

popular fizesse parte do Proálcool, uma vez que se primava pela utilização de álcool 

combustível apenas em frotas de empresas e de táxis movidos a gasolina.
183

 

Na primeira fase do programa, ocorrida entre 1975 e 1978, o objetivo principal era a 

produção de álcool anidro, a ser misturado à gasolina em uma proporção de 20%. Houve 

também a implantação de destilarias anexas, a quem caberia essa fabricação, e a participação 

da indústria automobilística no desenvolvimento de carros movidos a álcool
184

, incentivada 

pela redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Em 1977, o então presidente 

Ernesto Geisel, ao ver o êxito que o programa estava atingindo, autorizou dar prioridade 

absoluta ao álcool, com recursos ilimitados.
185

 

Compreendida entre os anos de 1979 e 1985, a segunda fase do Proálcool deu ênfase 

à produção de álcool hidratado para uso em veículos movidos apenas a esse combustível, 

objetivo que foi possível de ser alcançado em virtude da coordenação do Governo Federal 

com o setor alcooleiro, a indústria automobilística, os centros de pesquisas e as 

universidades.
186

 Em julho de 1979, quando o mundo vivenciava a sua segunda crise do 

petróleo, o Brasil lançava o seu primeiro carro a álcool produzido no país.
187

 

Todavia, também na segunda etapa do programa começaram a surgir os primeiros 

problemas, sobretudo em relação à distribuição e estocagem do etanol. Para contornar a 

situação, o Governo Federal, por meio do Decreto n.º 88.626/1983, dispôs sobre o 

armazenamento do álcool combustível no país, tornando obrigatória a existência física de 

estoques de segurança. Essa quantidade preventiva corresponderia aos volumes mínimos de 

consumo de um mês para o álcool anidro e de dois meses para o álcool hidratado, de acordo 

com as previsões de consumo do mês de encerramento de cada safra, cabendo à Petrobras a 

aquisição dos volumes destinados à formação desses estoques. 
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Em 1987, preocupado com a elevação da frota de carros movidos a álcool, o 

Governo Federal editou o Decreto n.º 94.541, objetivando aumentar os volumes de álcool 

hidratado e álcool anidro nos estoques de segurança. A obrigatoriedade de adquirir os 

volumes necessários para compor os estoques continuou a cargo da Petrobras, respeitando-se, 

assim, o que dispunha o Decreto n.º 88.626/1983. Contudo, os custos advindos da 

manutenção dos referidos estoques eram altíssimos, tanto para os produtores quanto para a 

própria Petrobras, o que acabou ocasionando a sua não implementação efetiva.
188

 

No início da década de 1980, o consumo de derivados de petróleo foi reduzido, 

passando de 1.120.000 barris, em 1979, para 961.500 barris, em 1983, ao mesmo tempo em 

que a produção alcooleira atingiu um valor de 12,3 bilhões de litros na safra de 1986-87, 

superando a meta inicial proposta pelo governo para o período.
189

 Entretanto, ao final da 

mesma década, o aumento dos preços internacionais do açúcar e o crescimento da produção 

nacional de petróleo provocaram um contrachoque, o que freou a expansão do Proálcool. 

Ainda que a demanda por álcool fosse crescente, a sua oferta estava sendo diminuída, 

em decorrência dos preços mais lucrativos relativos ao açúcar no mercado internacional, o 

que deslocou a produção no sentido contrário ao que havia impulsionado o Programa em anos 

anteriores. Em adição, o Governo diminuiu a mistura de álcool anidro à gasolina, passando 

para 18% e, em 1990, para 13%. 

Simultaneamente, com o aumento da oferta externa e interna de petróleo, houve 

queda nos preços da gasolina, comprometendo a competitividade do álcool e também a 

produção de novos carros movidos a esse combustível.
190

 Nesse cenário, os produtores se 

endividaram, migraram de atividade e o Governo findou por restringir seu apoio ao Proálcool, 

cortando os subsídios antes concedidos. 

Apenas anos mais tarde, a partir de 2002, o Programa Nacional do Álcool foi 

retomado. Dessa vez, porém, a motivação era diversa: a expansão das plantações de cana-de-

açúcar, com o seu avanço para além das áreas tradicionais, como o interior paulista, o 

Nordeste, o cerrado e o Sul
191

, e a maior preocupação com as mudanças climáticas e as 

emissões de gases do efeito estufa, o que vem levando os países a investirem em recursos 

energéticos menos poluentes, a fim de construírem matrizes mais limpas.  
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Houve também, novamente, uma grande diferença entre os preços da gasolina e do 

álcool, incentivando a utilização de carros flex fuel ou bicombustível, que permitem a 

utilização tanto de etanol hidratado quanto gasolina no tanque, a depender da preferência do 

condutor.
192

 

Compete fazer menção ao fato de, no ano de 2005, pela primeira vez, as vendas 

desses veículos flex fuel terem superado a de carros movidos a gasolina, enaltecendo a 

relevância dessa nova fase do Proálcool. Em adição, no mesmo ano, os carros bicombustíveis 

representaram 57% das vendas totais de veículos no país
193

 e, em 2006, a venda de 

automóveis bicombustíveis representou 75% das vendas no país, sendo a proporção de um 

carro flex para cada dez movidos a gasolina.
194

 

Essa retomada do álcool no país pode ser observada no gráfico abaixo, o qual 

demonstra o crescimento da produção desse biocombustível desde os primeiros anos da 

retomada do Proálcool até recentemente: 
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194
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Gráfico 3 – Evolução da produção nacional de etanol anidro e hidratado – 2003-2012
195

 

Fonte: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, 2013. 

 

Contudo, cabe ressaltar que, diferentemente do ocorrido no início do Proálcool, 

quando a ênfase na produção do álcool era subsidiada pelo Governo Federal, os projetos de 

ampliação e construção de novas usinas no país estão sendo financiados, nessa nova fase, 

majoritariamente pela iniciativa privada.
196

 

Atualmente, o setor sucroenergético vivencia uma fase marcada pela escassez de 

políticas de fomento ao uso e produção do álcool na matriz energética nacional, o que pode 

ser depreendido da análise do gráfico anterior, em relação aos anos de 2008 a 2012. O 

presente governo vem atuando de forma tímida e insuficiente nessa área, com a edição de 

algumas medidas emergenciais que, até então, não surtiram os efeitos desejados e serão 

explanadas a seguir. 
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2.1.4 A atual regulação do etanol 

 

 

Em 16 de setembro de 2011, foi promulgada a Lei n.º 12.490, oriunda da Medida 

Provisória n.º 532/2011 e representando a inserção de uma nova regulação para o etanol no 

ordenamento jurídico brasileiro. A referida norma foi responsável por trazer alterações 

importantes à Lei n.º 9.478/1997 (Lei do Petróleo) e à Lei n.º 9.847/1999 (Lei da Fiscalização 

do Abastecimento Nacional de Combustíveis). 

Novos objetivos foram incluídos à Política Energética Nacional, denotando maior 

relevo ao papel dos biocombustíveis na matriz energética nacional, a exemplo dos incisos 

XIII a XVIII do art. 1º da Lei n.º 9.478/1997. Assim, deve-se garantir o fornecimento de 

biocombustíveis em todo o território nacional, atrair investimentos em infraestrutura para 

transporte e estocagem de biocombustíveis, além de fomentar a pesquisa e o desenvolvimento 

relacionados à energia renovável, promovendo a competitividade do País no mercado 

internacional de biocombustíveis. 

Não obstante, em virtude de uma maior preocupação com a sustentabilidade, 

políticas devem ser criadas no sentido de incentivar a geração de energia elétrica a partir da 

biomassa e de subprodutos da produção de biocombustíveis, em razão do seu caráter limpo e 

renovável. Deve-se também priorizar, com a utilização dos biocombustíveis, a mitigação das 

emissões de gases causadores de efeito estufa e de poluentes nos setores de energia e de 

transportes. 

A Lei n.º 12.490/2011 foi igualmente responsável por reformular o conceito de 

“biocombustível”, abarcando o etanol em seu conjunto. Reformulando o art. 6º, XXIV da Lei 

n.º 9.478/1997, a Lei n.º 12.490/2011 dispõe que biocombustível é a substância derivada de 

biomassa renovável, a exemplo do biodiesel, etanol e outras substâncias estabelecidas em 

regulamento da ANP, podendo ser utilizada diretamente ou mediante alterações em motores a 

combustão interna ou para outro tipo de geração de energia, tendo a capacidade de substituir 

parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil. 

Ademais, uma vez que a norma em estudo incluiu finalmente o etanol no conceito de 

biocombustível, nada mais coerente do que compreender também em seu texto a definição 

legal do mencionado combustível. De acordo com o art. 6º, XXX da Lei n.º 9.478/1997, 

etanol é o biocombustível líquido derivado de biomassa renovável, cujo principal componente 

é o álcool etílico, podendo ser empregado, diretamente ou mediante alterações, em motores a 

combustão interna com ignição por centelha, em outras formas de geração de energia ou em 
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indústria petroquímica, sendo obtido por rotas tecnológicas distintas, conforme especificado 

em regulamento. 

Inovações também foram introduzidas nas competências da ANP, presentes no art. 8º 

da Lei n.º 9.478/1997. Nesse sentido, a Agência, segundo o inciso XVI, deverá regular e 

autorizar as atividades relacionadas à produção, à importação, à exportação, à armazenagem, 

à estocagem, ao transporte, à transferência, à distribuição, à revenda e à comercialização de 

biocombustíveis. Em adição, segundo o inciso seguinte, cabe à Agência proceder com a 

avaliação de conformidade e certificação de sua qualidade, exercendo a fiscalização 

diretamente ou mediante convênios com outros órgãos da União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios. 

É imperioso também fazer alusão ao parágrafo único do mencionado artigo, o qual 

trata de algumas exigências que a ANP pode fazer em relação aos seus agentes regulados. 

Segundo o art. 8º, parágrafo único, I , a Agência pode demandar a manutenção de estoques 

mínimos, tanto de combustíveis como de biocombustíveis, em instalações próprias ou de 

terceiros. Pode-se asseverar que a preocupação com a existência de estoques de segurança não 

é de hoje, o que foi percebido também durante o período inicial do Proálcool, ainda que com 

os percalços presentes à época. 

Em seguida, o art. 8º, parágrafo único, II dispõe que a ANP pode exigir a garantia e 

comprovação de capacidade de atendimento ao mercado, por meio da apresentação de 

contratos de fornecimento entre os agentes regulados. Essa medida é importante para o setor 

sucroalcooleiro, já que assegura o abastecimento da demanda interna e da produção e, assim, 

evita o fechamento de usinas. 

É necessário frisar, entretanto, que tais exigências não podem ocorrer de forma 

aleatória, mencionando o parágrafo único do art. 8º as condições necessárias para aquelas. 

Desse modo, as requisições por parte da ANP devem obedecer a bases econômicas 

sustentáveis, havendo ainda ênfase na garantia do abastecimento nacional de combustíveis, 

não sendo permitido impor a obrigação de estocagem ou contratação sem instrumentos que as 

viabilizem economicamente.
197

 

Outra inclusão fundamental à Lei n.º 9.478/1997 foi o art. 68-A, o qual reza que 

qualquer empresa ou consórcio de empresas, constituídas sob as leis brasileiras com sede e 

administração no País, é competente para obter autorização da ANP no intuito de exercer as 
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atividades econômicas da indústria de biocombustíveis. Assim, a abertura e o funcionamento 

de usinas de etanol seguem as regras elencadas no caput e parágrafos do supramencionado 

dispositivo.
198

 

Outrossim, é necessário ressalvar que a ANP não é responsável por regular e 

autorizar a produção agrícola, a fabricação de produtos agropecuários e a geração ou 

comercialização de energia elétrica da unidade de produção de biocombustível, cabendo tais 

tarefas aos órgãos e às entidades competentes por cada setor.
199

 Com isso, sanam-se possíveis 

dúvidas e caracteriza-se o etanol, de uma vez por todas, como produto energético. 

No tocante a medidas coercitivas, acompanhando as modificações na competência da 

ANP decorrentes da Lei n.º 12.490/2011, também foi alterada a Lei n.º 9.874/1999, prevendo 

a aplicação de sanções administrativas à adulteração ou alteração da qualidade de 

combustíveis, incluindo-se aí o etanol. Segundo o seu art. 2º, as sanções possíveis, e que 

podem ser cumuladas entre si, variam desde multa e apreensão de bens e produtos até o 

cancelamento de registro do estabelecimento e a revogação de autorização para o exercício da 

atividade, sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal cabíveis.
200
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 Art. 68-A. Qualquer empresa ou consórcio de empresas constituídas sob as leis brasileiras com sede e 

administração no País poderá obter autorização da ANP para exercer as atividades econômicas da indústria de 

biocombustíveis. 

(...) 

§2
o
 A autorização de que trata o caput deverá considerar a comprovação, pelo interessado, quando couber, das 

condições previstas em lei específica, além das seguintes, conforme regulamento:  

I - estar constituído sob as leis brasileiras, com sede e administração no País;  

II - estar regular perante as fazendas federal, estadual e municipal, bem como demonstrar a regularidade de 

débitos perante a ANP;  
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 §6
o
 Não são sujeitas à regulação e à autorização pela ANP a produção agrícola, a fabricação de produtos 

agropecuários e alimentícios e a geração de energia elétrica, quando vinculadas ao estabelecimento no qual se 

construirá, modificará ou ampliará a unidade de produção de biocombustível.  

§7
o
 A unidade produtora de biocombustível que produzir ou comercializar energia elétrica deverá atender às 

normas e aos regulamentos estabelecidos pelos órgãos e entidades competentes.  
200

 Art. 2
o
 Os infratores das disposições desta Lei e demais normas pertinentes ao exercício de atividades 

relativas à indústria do petróleo, à indústria de biocombustíveis, ao abastecimento nacional de combustíveis, ao 

Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e ao Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis 

ficarão sujeitos às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil e penal cabíveis: 

I - multa; 

II - apreensão de bens e produtos; 

III - perdimento de produtos apreendidos; 

IV - cancelamento do registro do produto junto à ANP; 

V - suspensão de fornecimento de produtos; 

VI - suspensão temporária, total ou parcial, de funcionamento de estabelecimento ou instalação; 

VII - cancelamento de registro de estabelecimento ou instalação; 

VIII - revogação de autorização para o exercício de atividade. 
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Também exercendo papel importante no atual marco regulatório do etanol está a 

Resolução n.º 67/2011 da própria ANP, a qual versa primordialmente sobre a manutenção dos 

estoques mínimos de biocombustíveis e a garantia do abastecimento da gasolina C
201

 em todo 

o território nacional, o que depende do regular fornecimento do etanol anidro combustível. 

Este poderá ser adquirido pelo distribuidor de combustíveis por meio do regime de contrato 

de fornecimento ou do regime de compra direta, cada qual com seus prazos, características e 

volumes específicos a serem atendidos. 

Em abril de 2013, o Governo Federal anunciou um pacote de medidas de apoio ao 

setor agroenergético (Medida Provisória n.º 613/2013), aprovado em agosto pelo Senado 

Federal, visando a estimular a produção de etanol e torná-lo mais competitivo. Entre essas 

ações, estão a liberação de linhas de crédito para a renovação de canaviais e plantio de novas 

áreas e para a estocagem de etanol ao longo da safra, com taxas de juros menores; e a redução 

das alíquotas do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento 

da Seguridade Social (COFINS), o que poderá melhorar a competitividade do etanol hidratado 

frente a gasolina.
202

 

No entanto, é possível afirmar que essa tentativa de ajuda por parte do governo 

chegou de forma tardia, tendo em vista o número de usinas de etanol que já encerraram suas 

atividades desde que a crise no setor se firmou.
203

 Não há uma política contínua, com efeitos 

de longo prazo, que permitam o crescimento e a consolidação do etanol no mercado brasileiro 

de combustíveis, prejudicando até mesmo a estratégia energética do país em escala 

internacional. 

Outro fato que embaraça o desenvolvimento pleno do etanol é o controle de preços 

da gasolina exercido pelo Governo Federal, fazendo com que o preço aqui não oscile 

                                                                                                                                                                                
Parágrafo único. As sanções previstas nesta Lei poderão ser aplicadas cumulativamente. 
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 Art. 2º Para efeitos desta Resolução as gasolinas automotivas classificam-se em: 
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II - gasolina C - combustível obtido da mistura de gasolina A e etanol anidro combustível, nas proporções 

definidas pela legislação em vigor. 
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juntamente com o do petróleo no mercado internacional, mantendo um preço médio que não 

flutua de acordo com cada mudança que ocorre. Desse modo, beneficia-se, por um lado, tão-

somente a gasolina, retirando, por outro, a competitividade do etanol. 

Recentemente, em outubro de 2013, lançou-se a Frente Parlamentar em Defesa do 

Setor Sucroenergético, na Assembleia Legislativa de São Paulo, como reforço às ações para 

melhorar a cadeia produtiva do setor, chamando a atenção do Governo Federal e da sociedade 

em geral para os problemas atuais que afligem produtores, distribuidores e trabalhadores.
204

 

Os parlamentares que compõem a Frente buscam uma maior promoção de políticas 

públicas a curto, médio e longo prazos, por parte do Governo Federal, voltadas para o setor 

sucroenergético, incentivando a produção e a geração de empregos. Tal medida, visando a 

amenizar a crise que se instalou, poderia restabelecer o preço do etanol a patamares mais 

baixos em relação à gasolina, tornando-o mais competitivo, além de aumentar a arrecadação 

dos impostos dos municípios produtores. Ademais, em novembro do mesmo ano, a Frente 

Paulista reuniu-se novamente e criou, dessa vez, a Frente Nacional em Defesa do Setor 

Sucroenergético, ampliando a abrangência das suas propostas e dos seus parlamentares 

componentes.
205

 

Percebe-se, assim, a necessidade de propostas consistentes e de longo prazo que 

definam o papel do etanol na matriz energética nacional, esclarecendo as vantagens de ordem 

econômica, social e ambiental proporcionadas pela indústria da cana, quando em comparação 

com os combustíveis fósseis. Outrossim, é fundamental que haja também a definição de uma 

política previsível de preços da gasolina, para que o etanol recupere sua força de 

competitividade no mercado, tornando-se menos vulnerável.
206
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3 SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO SUSTENTÁVEL DO ETANOL BRASILEIRO 

 

 

Conforme abordado no presente trabalho, vários governos, ao longo dos últimos 

anos, vêm introduzindo os biocombustíveis em suas matrizes energéticas por meio da 

implantação de programas domésticos de incentivo à sua produção e uso. Parte dessas 

motivações para explorar os recursos alternativos de energia são os crescentes preços dos 

combustíveis fósseis, as preocupações com a segurança energética e a consciência ambiental, 

especialmente relacionada à estabilização das mudanças climáticas.
207

  

Os biocombustíveis, nessa conjuntura, são assimilados como uma solução triple-win 

que pode auxiliar, sob gestão apropriada, em três frentes: na mitigação das emissões de gases 

do efeito estufa, no aumento da diversificação energética e no impulso ao desenvolvimento 

rural, especialmente por meio do acesso à energia em escala comercial.
208

 

Não obstante, simultaneamente a esse acelerado crescimento do uso dos 

biocombustíveis, questões têm sido levantadas a respeito da sustentabilidade desses recursos, 

especialmente, no caso brasileiro, do etanol. O mercado internacional e os consumidores 

internos demandam garantias não só em relação à qualidade dos produtos, mas também no 

que diz respeito à sustentabilidade da cadeia de oferta.  

Nesse contexto, requisitos rígidos sustentáveis, apoiados principalmente pelo 

mercado europeu, têm gerado uma busca pela certificação, notavelmente no que tange aos 

critérios sociais e ambientais na cadeia de produção do etanol. É necessário haver um 

desenvolvimento cuidadoso e detalhado de parâmetros ou padrões para formar os planos de 

certificação, encorajando uma produção sustentável. 

Desse modo, “padrões” ou “parâmetros” podem ser compreendidos como um 

conjunto de princípios e critérios a ser utilizado consistentemente como regras, diretrizes ou 

definições de características, no intuito de assegurar que materiais, produtos, processos e 
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serviços atendam o seu propósito. Esse “padrão” também definiria indicadores e métodos 

empregados para medir a conformidade com os princípios e critérios.
209

 

Ainda em relação aos padrões, estes contêm, segundo a Agência Internacional de 

Energias Renováveis (IRENA)
210

, especificações técnicas ou outros critérios precisos 

destinados a serem utilizados como regras, diretrizes ou definições. Em adição, derivam de 

um trabalho coletivo de especialistas em determinado assunto e são estabelecidos por um 

consenso, representando o que pode ser acordado na área de estudo especificada.
211

 

O processo de estabelecimento de padrões pode ser visto ainda como uma forma 

efetiva de apoio à legislação e regulação por parte dos países, conferindo vantagens para 

produtores, agentes econômicos e consumidores, tais como a simplificação das questões 

contratuais e da comunicação acerca das características do produto; facilitação dos processos 

de auditoria e do cumprimento dos requisitos inerentes ao processo; o aumento da confiança 

das partes envolvidas; e o incremento da eficiência dos recursos.
212

 

Nesse sentido, os sistemas de certificação são responsáveis por atestar a adoção de 

prática de critérios técnicos, viabilidade econômica e responsabilidade socioambiental dentro 

da cadeia de produção dos biocombustíveis. Assim, o processo de certificação deve 

necessariamente buscar a sustentabilidade, levando em consideração elementos sociais, 

ambientais e econômicos e abrangendo desde a cadeia da oferta até a fase de distribuição, 

revelando sua abordagem ampla.  

Pode-se definir “certificação”, desse modo, como a emissão de uma garantia de 

forma escrita – o certificado – por um organismo de certificação, independente e externo, o 
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 A Agência Internacional de Energias Renováveis (IRENA), fundada em 2009, é uma organização 

intergovernamental que apoia os países na transição para um futuro energético sustentável, servindo como uma 
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qual audita um determinado processo, serviço ou produto e verifica que este está em 

conformidade com o padrão específico.
213

 Dessa forma, o processo de certificação atesta que 

o produtor atende aos objetivos da política instituída, de acordo com os critérios utilizados em 

confronto com a documentação fornecida, análises e auditorias. 

Na prática, o certificado é emitido quando o operador de um produto, serviço ou 

processo responde ou confirma que é capaz de responder a um conjunto de questões 

padronizadas, divididas de acordo com os princípios que compõem o padrão respectivo. Essa 

verificação requer um conjunto detalhado de critérios e indicadores implementados pelos 

organismos de certificação, o que definirá a complexidade dos procedimentos de auditoria 

para a emissão dos certificados.
214

  

No que concerne aos objetivos do processo de certificação, dois podem ser 

identificados: no lado da oferta, o certificado funciona como um instrumento de gestão e 

garantia de cumprimento de certos requisitos em produtos, processos e serviços; e no lado da 

demanda, aquele informa e garante aos consumidores que os produtos certificados detêm os 

atributos procurados dentro do mercado.
215

 A certificação é reconhecida, consequentemente, 

como uma ferramenta capaz de reduzir a assimetria de informações, oferecendo maior 

segurança aos consumidores. 

A certificação, assim, auxilia os produtores a aprimorarem a qualidade, a 

aumentarem a produtividade e, mais adiante, a reduzirem os seus custos, melhorando a sua 

renda. Ademais, com a certificação é possível distinguir os produtores certificados dos 

convencionais, fortificando o relacionamento com seus compradores, ao mesmo tempo em 

que a origem certificada da cana-de-açúcar e de seus derivados permite que os compradores 

demonstrem o seu compromisso com a sustentabilidade e tenham um alicerce para fazer 

reivindicações no mercado. 

Em relação à certificação específica dos biocombustíveis, esta pode ocorrer sob dois 

aspectos. De acordo com a certificação por tipo de biocombustível, considera-se para esse 

processo suas características – rendimento por hectare, balanço energético e de emissões de 

GEE, localização geográfica e tecnologia utilizada –, sua fonte – produtos florestais, agrícolas 
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e da pesca, resíduos e subprodutos municipais, agroindustriais e da indústria de alimentos – e 

seu tipo propriamente dito – sólido, gasoso ou líquido.
216

 

Há também a certificação para um determinado aspecto apresentado pelo 

biocombustível, como, por exemplo, a quantidade de etanol ou teor de carbono contido, a 

matéria-prima do qual se origina, especificações técnicas, entre outros. Aqui, considera-se 

apenas uma parte do biocombustível, enquanto que na certificação mencionada no parágrafo 

anterior, considera-se o todo, isto é, todos os aspectos mencionados em conjunto que formam 

o biocombustível e o tornam apto para ser certificado.
217

 

Ademais, um importante fator concernente à certificação é que esta permite a criação 

de padrões globais para a produção e qualidade, o que facilita a internacionalização do 

produto avaliado como uma commodity.
218

 Com a disseminação da produção e consumo do 

etanol em vários países, existem expectativas de que esse combustível renovável alcance seu 

status de commodity em um futuro próximo, ganhando credibilidade no mercado 

internacional.  

Uma vez tratado sob essas circunstâncias, estaria o etanol livre, em teoria, da 

incidência de barreiras tarifárias e não tarifárias, o que proporcionaria um aumento nas 

importações e exportações do produto entre os países e, desse modo, impulsionaria o 

comércio em escala internacional.
219

 

O Brasil já é mundialmente reconhecido na produção de etanol
220

, porém a definição 

deste como commodity depende também da existência de novos e grandes produtores no 

mercado internacional, que invistam maciçamente e produzam etanol em larga escala. Apesar 

desses reclames, diferentes certificados técnicos, ambientais e sociais adotados por países 

compradores constituem obstáculos para a efetividade desse processo e, consequentemente, 

para a padronização da certificação. 

Nesse sentido, um dos maiores desafios envolvendo a criação de um padrão global 

de sustentabilidade para os biocombustíveis corresponde à busca de um equilíbrio entre as 
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demandas feitas por diferentes atores da cadeia, como produtores, distribuidores e outros 

stakeholders envolvidos com a indústria.
221

 

Os problemas gerados na base produtiva do etanol por padrões e certificações não 

uniformes abrangem desde as dificuldades no manuseio da produção agrícola até àquelas no 

setor de logística, armazenagem e distribuição. A monitoração dos diversos estágios do 

processo de produção torna-se necessário, já que envolve fases que são aparentes somente 

durante certas etapas e não podem ser detectadas facilmente no produto final.
222

 

Outrossim, certificações elaboradas para apoiar um produto como commodity 

representam um instrumento de mercado que beneficia primordialmente as demandas dos 

consumidores, mas que também necessitam de uma limitação de acordo com regras de 

conduta rígidas. Esse conjunto de normas, por outro lado, requer um esforço conjunto entre 

governo, setor privado e sociedade, visto que a força das certificações advém do respeito 

voluntário a essas regras, denotando não apenas um comportamento legal, mas também moral 

e politicamente correto.
223

 

Esse conjunto de normas que alicerçam o processo de certificação deve atender às 

peculiaridades do setor, o que, entretanto, não implica a adoção de critérios excessivos por 

parte de cada país. Ao mesmo tempo, não se pode certificar o etanol aqui produzido e não 

adotar os mesmos critérios para certificar aquele obtido em outros países. Deve-se exigir dos 

produtores requisitos semelhantes, mas considerando as condições de produção que cada um 

possui.
224

  

Dessa forma, buscar os requisitos apropriados para construir uma ampla certificação 

para o etanol é importante, mas também é fundamental ter em vista as diferenças existentes 

entre cada país, a fim de criar um processo o mais igualitário e justo possível. O 

desenvolvimento de um sistema de certificação, nesse âmbito, deve ser transparente e não 

discriminatório, conciliando os interesses distintos de todas as partes envolvidas no processo.  
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Não obstante, também se faz premente a implementação de sistemas de 

monitoramento, a fim de verificar se os princípios e critérios estabelecidos estão sendo, de 

fato, cumpridos. Essa análise de conformidade, cabe ressaltar, deve ser conduzida por 

auditores independentes, credenciados por um órgão acreditador.
225

 Além de padrões 

consistentes, a credibilidade e a eficiência dos sistemas de certificação dependem da estrutura 

institucional na qual estão apoiados, devendo-se garantir o cumprimento dos princípios de 

transparência e independência da certificação.
226

 

É possível asseverar que, quanto mais exigente for a certificação, melhor será a 

qualidade do serviço ou produto, devendo-se, para isso, adotar um procedimento claro e sério 

na sua obtenção. Por conseguinte, quanto mais atores estiverem envolvidos no processo de 

diálogo para a criação da certificação, como produtores, indústria, academia, sociedade civil 

organizada, organizações não governamentais, mais respeitada, valiosa e criteriosa será a 

certificação
227

, conferindo-lhe também maior legitimidade. Essa participação de múltiplos 

agentes auxilia no estabelecimento de critérios de sustentabilidade críveis, objetivamente 

mensuráveis, auditáveis e passíveis de aplicação geral.
228

 

 

 

3.1 CRITÉRIOS PARA A ELABORAÇÃO DOS PADRÕES CERTIFICADORES E SEUS 

ATORES PARTICIPANTES  

 

 

Como visto anteriormente, com o consumo e a comercialização cada vez maiores dos 

biocombustíveis, certos mecanismos são necessários para garantir aos formuladores de 

políticas e aos consumidores que tais recursos energéticos estão sendo produzidos de forma 

sustentável, assim como geram resultados benéficos à população e ao meio ambiente. Definir 

normas de sustentabilidade e estabelecer planos de certificação, dessa forma, são estratégias 

cada vez mais utilizadas para o alcance desses objetivos.  
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No entanto, se, por um lado, há um consenso crescente sobre os princípios 

abrangentes que precisam ser analisados para uma certificação sustentável, por outro, existe 

pouca clareza e experiência sobre como os grupos temáticos de trabalho devem traduzir tais 

princípios em critérios e indicadores operacionais que possam ser eficientemente verificados 

quanto aos seus custos.  

Apesar da sua especificidade, esses critérios e indicadores devem ser flexíveis o 

suficiente para se adaptarem às condições e circunstâncias regionais
229

, sendo importante a 

definição dos chamados “princípios-base”, por serem universais e de aplicação a um grande 

número de processos produtivos diferentes. Assim, promove-se um ambiente de debates 

equilibrados e transparentes.
230

  

Em relação aos critérios de sustentabilidade ambiental envolvendo o etanol e sua 

produção, é importante que as certificações abranjam os seguintes itens
231

: (a) proteção da 

atmosfera, promovendo a redução das emissões de gases que provocam o efeito estufa, o uso 

eficiente de energia e a utilização de recursos renováveis; (b) preservação dos ecossistemas 

existentes, não permitindo que plantações de cana-de-açúcar substituam florestas; (c) 

conservação e melhoramento da fertilidade do solo
232

 e da água de superfície; e (d) 

conservação dos recursos não renováveis, focando na utilização de meios de transporte que 

produzam menos gases poluentes. 

Como demonstrado acima, as preocupações não são apenas em relação ao etanol em 

si – produto final –, como também são referentes aos aspectos rurais da sua produção, a 

exemplo da expansão da monocultura da cana-de-açúcar, a qual pode acarretar altos custos 

ambientais.  

Tais critérios, entretanto, precisam ser primeiramente avaliados e, então, 

racionalizados, mitigados e controlados por meio do monitoramento dos impactos ambientais, 

como as emissões dos gases que provocam o efeito estufa. Auxiliam também nessa tarefa de 
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supervisão a necessidade de licenças para explorar atividades produtivas e a fiscalização do 

setor pelos diferentes órgãos governamentais responsáveis. 

O tripé do princípio do desenvolvimento sustentável também consiste em condições 

econômicas e as seguintes devem ser levadas em consideração para o processo de certificação 

do etanol
233

: (a) viabilidade do negócio, minimizando os custos para assegurar 

competitividade entre as empresas e ter capital para o desenvolvimento da infraestrutura, 

aquisição de máquinas e questões diárias; (b) força e diversificação da economia local pelas 

atividades realizadas, utilizando mão de obra da localidade, incrementando, assim, os recursos 

humanos; (c) rendimentos, incluindo a taxa sustentável de exploração e desenvolvimento e 

programas de pesquisa de novas tecnologias e processos de produção; e (d) o não bloqueio de 

outros empreendimentos, em respeito ao princípio da livre concorrência.  

Para alcançar a sustentabilidade e a ecoeficiência, o processo de produção do etanol 

precisa respeitar o ciclo de vida do próprio produto, desde a extração da matéria-prima da 

natureza até o seu consumo final. Desse modo, para produzir mais e melhor e com preços 

competitivos no mercado, a gestão de uma produção ecoeficiente do etanol deve utilizar 

menos recursos naturais, progressivamente reduzindo os impactos ambientais e levando em 

consideração as necessidades das futuras gerações
234

. 

No que concerne aos elementos sociais, os seguintes podem ser mencionados
235

: (a) 

condições trabalhistas, garantindo o pagamento de salários mínimos e horas extras e proibindo 

os trabalhos forçados; (b) proteção da segurança e saúde
236

 humanas, com equipamentos de 

proteção para trabalhadores e máquinas; (c) direitos das crianças, das mulheres e dos povos 

indígenas contra a discriminação; (d) acesso a recursos que garantam uma adequada qualidade 

de vida, como água potável, amenidades sanitárias, educação e transporte; (e) capacitação da 

mão de obra local; e (f) condições comerciais justas, implicando transparência e prestação de 

contas das negociações. 

Nesse contexto social, o Brasil adotou, em 2008, o Compromisso Nacional para 

Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar, um conjunto de políticas públicas 
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e práticas negociais cujo objetivo era tornar mais humano e seguro o cultivo manual da cana-

de-açúcar.
237

 Em adição, o Compromisso também buscou aprimorar a inclusão ocupacional 

dos trabalhadores que perderam seus empregos com o avanço da colheita mecanizada. 

Um diálogo nacional tripartite formado entre empresários, trabalhadores e o Governo 

Federal foi responsável pela produção do documento, o qual abrange uma agenda relativa a 18 

questões, entre elas: (a) contratos de trabalho; (b) saúde e segurança no trabalho; (c) 

escolaridade; (d) jornada de trabalho
238

; (e) trabalho infantil
239

 e trabalho forçado; (f) 

organização sindical e negociações coletivas; (g) responsabilidade sobre as condições de 

trabalho na cadeia produtiva; (h) PAS (Programa de Assistência Social) nas atividades 

canavieiras; e (i) trabalho decente e trabalho similar ao escravo.
240

 

O Compromisso Nacional, nesse cenário, promoveu a valorização e a difusão de 

boas práticas empresariais, tanto as novas como as já existentes na atividade sucroalcooleira, e 

a adoção pelo governo de um conjunto de programas e políticas públicas destinadas aos 

trabalhadores desse setor. Ademais, cumpre ressaltar que essas práticas, quando em ação, 

ampliam os direitos sociais, trabalhistas e sindicais reconhecidos na legislação brasileira. 

Nesse sentido, a Cláusula Segunda, I do mencionado Compromisso, acerca do 

contrato de trabalho, dispõe que serão contratados diretamente os trabalhadores para as 

atividades manuais de plantio e corte da cana-de-açúcar, com o devido registro na Carteira de 

Trabalho e Previdência Social – CTPS. Dessa forma, o contrato passou a ser feito diretamente 
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perigoso ou insalubre a menores de dezoito e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
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entre a empresa e o trabalhador, eliminando a figura do intermediário, o qual tem gerado, ao 

longo dos anos, a precarização do trabalho.
241

 

Adiante, no inciso III da Cláusula Segunda, o documento tratou da transparência na 

aferição da produção. Mecanismos para sua medição foram previamente estabelecidos com as 

representações dos trabalhadores no corte manual da cana-de-açúcar, permitindo a esses 

mesmos trabalhadores avaliarem o cálculo do salário devido, além de serem antecipadamente 

informados acerca do preço a ser pago. 

Nesse contexto de pagamento por produção, compete trazer ao trabalho a sentença do 

Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, datada de 11 de outubro de 

2013, a qual manteve proibida a remuneração por produção do corte de cana, obrigando a 

recorrente, a Usina Santa Fé S.A., a suspender o pagamento de trabalhadores por quantidade 

de cana cortada. A decisão deve ser cumprida no prazo de 180 dias, cabendo multa no valor 

de R$ 1,5 mil por trabalhador atingido, a cada mês de descumprimento da decisão.
242

 

A sentença foi alicerçada por um estudo, o qual demonstrou que, no intuito de se 

manter empregado, cada trabalhador deve cortar, no mínimo, 10 toneladas de cana por dia. 

Ademais, em um dia de trabalho, um cortador caminha cerca de 8,8 km, dá 366,3 mil golpes 

de facão, carrega 12 toneladas de cana em montes de 15 kg cada, faz 36,6 mil flexões de 

perna para golpear a cana, e perde em média 8 litros de água. Tudo isso ainda contribui para 

reduzir em, aproximadamente, 10 anos a expectativa de vida do trabalhador.
243

 

No caso da usina recorrente, o cálculo da remuneração considerava metros cortados x 

tonelada, método considerado pelo relator, o desembargador Helio Grasselli, de difícil 

entendimento por parte dos trabalhadores. Este ainda afirmou, em sua decisão, que o 

pagamento por produção no setor sucroalcooleiro remonta aos abusos da Primeira Revolução 
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 A C O R D A M os Magistrados do(a) 11ª Câmara - Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 
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vencido o Exmo. Sr. Juiz Relator originário, que juntou voto vencido. Disponível em: 
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13 nov. 2013. 
243

 SANTO, Zelineide Novaes E.; ALMEIDA, Luciana Togeiro de. op. cit. p. 18. 



89 
 

Industrial, levando o trabalhador aos seus limites físicos e mentais para receber um salário 

aviltante, já que a remuneração média, no setor, não atinge R$ 1 mil.
244

 

Reconheceu-se, portanto, por meio da mencionada sentença, a penosidade e 

insalubridade da atividade manual do corte de cana-de-açúcar. As condições a que os 

trabalhadores são submetidos são degradantes e beiram a desumanidade, sendo uma conquista 

importante, por parte dos cortadores contratados pela Usina Santa Fé, a proibição da 

remuneração por quantidade de cana cortada.  

Entre outras disposições importantes do Compromisso Nacional, há também aquelas 

referentes à saúde e segurança no trabalho (fornecimento gratuito de Equipamento de 

Proteção Individual – EPI – certificado e de boa qualidade e a conscientização do seu uso em 

meio aos trabalhadores; realização de duas pausas coletivas por dia; adoção da ginástica 

laboral nas atividades manuais de plantio e corte), ao transporte seguro e gratuito dos 

trabalhadores para o campo e às negociações coletivas, primando pelo cumprimento dos 

acordos.
245

 

A Cláusula III do Compromisso, por sua vez, expôs acerca das políticas públicas a 

serem adotadas pelo Governo Federal, como a ampliação progressiva dos serviços oferecidos 

pelo Sistema Público de Emprego quanto à intermediação da contratação de trabalhadores 

para o cultivo manual da cana-de-açúcar e a promoção da escolaridade dos trabalhadores do 

cultivo manual da cana-de-açúcar. 

Outrossim, mediante o Decreto de 24 de novembro de 2010, foi criada a Comissão 

Nacional de Diálogo e Avaliação, composta pelas três partes já mencionadas e, segundo o art. 

2º, I, com a tarefa de aplicar, monitorar e avaliar os resultados do Compromisso. A Comissão 

Nacional também foi responsável por propor e promover debates de revisão do Compromisso, 

levando em consideração os aprimoramentos contínuos nas condições de trabalho e de 

moradia nas atividades da cana-de-açúcar e do etanol, conforme dispõe o art. 2º, V.
246

 

Ademais, coube à Comissão também autorizar auditoria independente para monitorar 

o cumprimento das práticas empresariais e estimular a adesão das empresas da atividade 
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 BEZERRA, Elton. TRT-15 proíbe pagamento por produção a cortador de cana. Revista Consultor Jurídico, 
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 Art. 2
o
 São atribuições da Comissão Nacional: 

I – I - estabelecer critérios e procedimentos para implementar, acompanhar e avaliar os resultados do 

compromisso nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho na cana-de-açúcar, inclusive por meio da 

colaboração de auditoria independente para exercer atividades de monitoramento do cumprimento das práticas 

empresariais;  

(...) 

V - debater e propor a revisão e vigência dos termos do compromisso nacional referido no inciso I. 
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sucroalcooleira, além de propor e definir ajustes na adesão e permanência de empresas aos 

termos do Compromisso Nacional. 

Compete ainda mencionar que, às empresas que aderissem ao Compromisso 

Nacional e cumprissem as práticas empresariais nele contidas, seria concedido o Selo de 

Reconhecimento pela referida Comissão. A concessão do Selo de Reconhecimento objetivava 

estimular apenas a ética positiva e as boas práticas empresariais, não conferindo o desfrute de 

qualquer vantagem comercial ou governamental pela empresa que o recebe.  

Para receber o selo, era necessário que a empresa encaminhasse requerimento à 

Comissão Nacional, acompanhado do Relatório de Verificação. Caso o selo fosse concedido, 

seria ele válido durante o prazo de vigência do Compromisso Nacional, com suas eventuais 

prorrogações, desde que a empresa não descumprisse as diretrizes acordadas. 

Todavia, o Compromisso Nacional perdeu sua vigência e não está atualmente em 

operação, o que será abordado mais detidamente no capítulo 4 deste trabalho. 

Já no que diz respeito aos atores interessados em participar do processo de definição 

das certificações de sustentabilidade, três podem ser mencionados: (a) grupo estatal, o qual 

determina e modifica as leis e/ou regulamentos sobre os biocombustíveis, filtrando as 

certificações de acordo com a sua definição de sustentabilidade; (b) grupo do agronegócio, 

formado por empresas e indústrias que produzem e negociam biocombustíveis e também por 

suas instituições representativas; e (c) stakeholders ou grupo de interesses, identificados como 

aqueles que defendem o uso dos biocombustíveis ou fomentam a sua produção com 

investimentos em maquinário ou pesquisas.
247

 

Ainda que haja controvérsias no mundo científico acerca da mensuração de certos 

índices atinentes à atividade sucroalcooleira, como aquela referente às emissões evitadas pelo 

etanol, tal fato não pode servir de justificativa para a subjetividade de critérios formadores das 

certificações sustentáveis, muito menos para a adoção de mecanismos arbitrários de 

certificação.
248

 Nesse sentido, tais medidas poderiam ser encaradas até mesmo como barreiras 

não tarifárias
249

 praticadas pelos países importadores de etanol. 
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 HERRERA, Selena. As certificações globais de sustentabilidade dos biocombustíveis como instrumento 

de governança - subsídios a partir do caso brasileiro. In: XXX CONGRESSO INTERNACIONAL DA 
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Dentro dessa conjuntura, para uma exitosa implementação do sistema de certificação 

dos biocombustíveis, é crucial que haja um diálogo construtivo entre todos os atores 

interessados – grupo estatal, empresários do agronegócio e stakeholders – e que um consenso 

amplo acerca dos princípios básicos seja alcançado. Embora esses atores apresentem 

divergências em suas opiniões no que tange ao estabelecimento de critérios específicos, o uso 

de indicadores mais básicos, no início do processo, poderá auxiliar no progresso dessa tarefa, 

buscando sempre um melhoramento contínuo. 

Todavia, o envolvimento de alguns atores em processos já existentes é ainda 

limitado, tanto devido a uma seleção arbitrária que tende a escolher aqueles mais influentes 

em detrimento de grupos locais, como em virtude da falta de acesso a canais modernos de 

comunicação. Isso finda por afetar, por exemplo, pequenos produtores que vivem em áreas 

rurais e não são, frequentemente, pessoas informadas e esclarecidas.
250

 

Não obstante a participação dos atores mencionados acima, também é importante 

reconhecer o trabalho promovido pelas organizações não governamentais (ONG), 

impulsionando-se cada vez mais o seu diálogo com as empresas do setor, em uma abordagem 

multistakeholder. Há uma discussão, de início, voltada para o reconhecimento das agendas e 

pontos importantes que necessitam de um aprofundamento.
251

  

Em seguida, poderá ocorrer a formação de grupos de trabalhos temáticos dedicados à 

certificação, avançando-se nas negociações quanto à definição dos princípios e critérios e aos 

processos de monitoramento e verificação. Por fim, pode-se asseverar que a quantidade 

considerável de recursos, juntamente com a sua destacada posição política, permitiu que as 

ONGs se transformassem em poderosos atores em questões nacionais e internacionais.
252
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3.2 INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS DE 

CERTIFICAÇÃO SUSTENTÁVEL 

 

 

Ao longo dos últimos anos, algumas iniciativas governamentais e também não 

governamentais vêm buscando estabelecer padrões de sustentabilidade e planos de 

certificação dos biocombustíveis utilizados em seus territórios. Muitos desses requisitos 

adotados têm surtido efeitos positivos nas certificações utilizadas, a exemplo da redução das 

emissões de GEE e da abordagem dos impactos ambiental e social associados à produção de 

biomassa. 

Entre as iniciativas governamentais, é possível mencionar a Lei de Cotas de 

Biocombustíveis na Alemanha, em vigor desde 1º de janeiro de 2007.
253

 Esse documento 

estabelece metas obrigatórias de mistura de biocombustíveis ao diesel e à gasolina do país, 

além de requisitos obrigatórios de sustentabilidade para que os biocombustíveis sejam 

elegíveis no âmbito desse sistema de cotas.
254

 

Em dezembro do mesmo ano, o Decreto sobre Sustentabilidade da Biomassa elencou 

critérios específicos para as matérias-primas derivadas da biomassa, para o uso e a proteção 

sustentáveis de habitáts e para a redução das emissões de GEE. Assim, a fim de serem 

qualificados dentro da cota governamental e obterem apoio financeiro, os biocombustíveis 

necessitam demonstrar que cumprem determinados aspectos regulados na lei referida, como, 

por exemplo, a redução de, no mínimo, 40% das emissões de gases do efeito estufa.
255

  

Quanto ao sistema de concessão de certificados, a Lei de Cotas alemã traz 

dispositivos acerca da acreditação dos organismos certificadores e da validação dos 

certificados, levando em consideração toda a cadeia de oferta e as atividades subsequentes. 

Assim, a aprovação desses certificados deve ser conduzida pela Agência Federal para 

Agricultura e Alimentação, em colaboração com a Agência Federal do Meio Ambiente, as 

quais são igualmente responsáveis pela admissão dos organismos de certificação.
256
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Ainda no âmbito das iniciativas governamentais, destaca-se a Diretiva 2009/28/CE 

do Parlamento e do Conselho Europeus, de 23 de abril de 2009, relativa à promoção da 

utilização de energia proveniente de fontes renováveis. Em seu art. 3º, o qual trata dos 

objetivos globais nacionais obrigatórios e das medidas de energia proveniente de fontes 

renováveis, dispõe-se que cada Estado-Membro da União Europeia deve assegurar que a sua 

cota de energia renovável, no consumo final bruto de energia, corresponda a 20%, até 2020
257

, 

e que a meta mínima de uso dos biocombustíveis seja de 10%.
258

  

Entre as políticas e medidas previstas, a Comissão Europeia proporá aquelas com 

vistas a melhorar o mercado interno e a eliminar os obstáculos ao desenvolvimento das 

energias renováveis nos setores da eletricidade. Ademais, a Comissão recomendará a adoção 

de medidas de apoio, incentivo e promoção das fontes de energias renováveis, notadamente a 

favor dos biocombustíveis.
259

 

Incentivar-se-á também uma cooperação estreita entre a Comissão e os agentes 

envolvidos no setor das energias renováveis, como as entidades reguladoras europeias, a fim 

de permitir uma melhor integração das fontes de energias renováveis. A Comissão assegurará 

ainda que seja realizado um intercâmbio de boas práticas e que os custos externos das 

energias fósseis sejam incluídos em seu preço, por meio, principalmente, da tributação.
260

 

Recentemente, cabe mencionar, por decisão do Parlamento Europeu, aprovou-se a 

proposta de limitar a cota de biocombustíveis oriundos de culturas agrícolas a 6% do consumo 

total de combustíveis por carros e caminhões. Essa medida, entretanto, ainda precisa ser 

ratificada pelos governos dos países membros da União Europeia para entrar em vigor.
261
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Na seara não governamental, os padrões adotados não refletem simplesmente os 

valores ou normas de um só governo ou de partes interessadas isoladas: forma-se um sistema 

heterogêneo, buscando princípios comuns ou reconhecendo uma pluralidade de critérios. 

Prima-se por um consenso entre os diferentes países nas áreas ambiental, social e econômica, 

de modo que a tarefa de elaborar esquemas de certificação resulte menos difícil. Nesse 

contexto, algumas iniciativas globais foram criadas ao longo dos últimos anos. 

Na cúpula de 2005, os líderes do G8
262

 abordaram os desafios das mudanças 

climáticas, segurança energética e desenvolvimento sustentável, concluindo que medidas 

urgentes precisam ser tomadas e uma discussão com outros países consumidores de energia 

deve ser realizada, incluindo o Brasil. Desse modo, a partir dessas conclusões, originou-se, 

em 2007, o Global Bioenergy Partnership (GBEP), uma iniciativa multilateral voluntária que 

contribui para a implementação da Agenda 21, do Rio +5 e do Plano de Implementação de 

Johanesburgo.
263

 

É válido afirmar que a forte presença de representantes do governo e o papel 

orientador do GBEP com foco nos países em desenvolvimento põem em discussão diferentes 

níveis de critérios de certificação para biocombustíveis, de acordo com o seu objetivo e com 

os atores envolvidos na sua elaboração.  

Entre esses preceitos, existem aqueles discutidos e produzidos dentro da esfera do 

governo entre os países interessados no mercado internacional de biocombustíveis; os que são 

reconhecidos mundialmente, que podem ser aplicados diretamente; e certificações bilaterais 

ou multilaterais estabelecidas entre o produtor e o consumidor ou entre um grupo de países.
264

 

Outra iniciativa internacional de caráter não governamental é a Roundtable on 

Sustainable Biofuels (RSB), a qual procura desenvolver, por meio da reunião de stakeholders 

em grupos de trabalho, padrões de sustentabilidade para os biocombustíveis que sejam 

simples, genéricos, adaptáveis e eficientes.
265
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Em 2007, o grupo produziu princípios gerais e, no ano seguinte, um projeto com 

alguns princípios e critérios, conhecido como “Versão Zero.” O projeto em questão inclui 

disposições acerca do planejamento, monitoramento e aplicação das leis nos países onde haja 

produção de biocombustíveis; das emissões de gases causadores do efeito estufa; dos direitos 

trabalhistas; do desenvolvimento social e rural; e da eficiência econômica.
266

 

No tocante ao Brasil, o governo foi responsável por iniciar a proposta de um 

programa de certificação nacional do etanol, por meio do Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), além de o país ter empresas participantes 

da iniciativa global Bonsucro, explicados a seguir. 

 

 

3.2.1 Programa Brasileiro de Certificação em Biocombustíveis do Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) 

 

 

Em 2007, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(Inmetro), órgão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), 

iniciou a preparação do Programa Brasileiro de Certificação em Biocombustíveis (PBCB), o 

qual, além de avaliar requisitos técnicos, também abrangeria aspectos sociais e ambientais. 

Dessa forma, o programa teria como objetivo proporcionar adequado grau de 

confiança quanto ao processo de obtenção do biocombustível certificado, seguindo os 

requisitos técnicos estabelecidos em normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). Ademais, o programa almejaria ainda assegurar que a produção do biocombustível 

atentasse para as boas práticas sociais, ambientais e trabalhistas.
267

 

Sem embargo, o desenvolvimento do PBCB visaria a contribuir para a superação de 

possíveis barreiras técnicas ao biocombustível brasileiro, facilitar o comércio internacional e o 

acesso a novos mercados, minimizar o impacto socioambiental provocado pelo processo 
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produtivo, tornar o etanol brasileiro mais competitivo e valorizar a imagem do biocombustível 

brasileiro nos mercados interno e externo.
268

 

Cabe ressaltar que o mencionado programa teria caráter voluntário e, assim, o 

produtor poderia aderir caso tivesse interesse, não sendo sua participação obrigatória. O 

reconhecimento da conformidade seria feito por um organismo de certificação independente 

do processo produtivo e acreditado pelo Inmetro, cabendo àquele verificar a conformidade da 

empresa que busca ser certificada com os critérios adotados pelo programa. 

Em relação aos critérios adotados pelo PBCB e de observância pelo processo 

produtivo das empresas candidatas, encontram-se: a inexistência de trabalho escravo e 

infantil; a inexistência de desmatamento; o respeito aos direitos trabalhistas; o fornecimento 

de condições adequadas aos trabalhadores em sua jornada; o cumprimento da legislação 

nacional; e o uso sustentável dos recursos naturais.
269

 

Entre suas etapas, haveria a realização de painéis setoriais, como os que já foram 

realizados em 2007 e 2008, e a elaboração do Regulamento de Avaliação da Conformidade 

para Etanol (RAC), com a participação do setor produtivo, Ministérios, órgãos 

regulamentadores, meio acadêmico e organizações de exportadores.  

Com a elaboração do RAC, pretender-se-ia atestar que o etanol brasileiro atende a 

requisitos de sustentabilidade reconhecidos internacionalmente; evidenciar que a utilização do 

etanol produzido com cana-de-açúcar reduz a emissão dos gases causadores do efeito estufa e 

contribui para a mitigação das mudanças climáticas; e reconhecer um importante agente de 

promoção das exportações brasileiras de biocombustíveis.
270

 

A estratégia de desenvolvimento do RAC, envolvendo governo e produtores, 

englobaria o estabelecimento e o aumento gradativo do rigor dos requisitos socioambientais, 

buscando o reconhecimento nos fóruns internacionais devidos, e a realização, em um primeiro 

momento, de uma certificação piloto, de forma a exercitar o processo de avaliação e avaliar a 
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adequação dos requisitos à realidade do setor, para, posteriormente, proceder à sua 

implantação definitiva.
271

 

Nesse contexto, em 07 de agosto de 2008, editou-se a Portaria de Consulta Pública 

n.º 282, com a proposta de texto da Portaria Definitiva e a do Regulamento de Avaliação da 

Conformidade para Etanol Combustível, a fim de colher críticas e sugestões ao documento.
272

 

Nessa Portaria, constam as etapas para o Processo de Avaliação da Conformidade, 

abrangendo a declaração do solicitante quanto ao fator de redução das emissões e do impacto 

socioambiental do processo produtivo, e sua avaliação, para posterior emissão do Atestado de 

Conformidade ou não. Caso não estivesse apto, as disfunções seriam avaliadas por processos 

específicos também previstos na Portaria.  

A Identificação da Conformidade, por sua vez, indicaria que o etanol combustível 

estaria em harmonia com os requisitos definidos no Programa de Avaliação da Conformidade 

para Etanol Combustível. Assim, conceder-se-ia o Selo de Identificação da Conformidade, o 

qual seria impresso ou aposto no certificado, juntamente com a etiqueta de declaração do fator 

de redução das emissões de GEE.
273

 

Compete ressaltar que, ao receberem o Selo, ficariam as empresas certificadas 

sujeitas às responsabilidades e penalidades que decorressem do cometimento de possíveis 

infrações dispostas na Portaria. Ademais, seria necessário haver o processo de recertificação a 

cada três anos, contemplando todos os procedimentos, partindo desde a avaliação inicial.
274

 

O anexo A da mencionada Portaria elenca os princípios, critérios e indicadores que 

conferem respaldo à avaliação de conformidade. O princípio 1 refere-se à racionalidade no 

uso dos recursos naturais em busca da sustentabilidade, com vistas à minimização das 

emissões de GEE e mediante a adoção dos seguintes critérios e indicadores: (a) Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA); (b) práticas 

minimizadoras ou promotoras da reutilização dos recursos hídricos; e (c) processo de geração 

de energia elétrica a partir do uso de biomassa. 

Em seguida, mencionam-se a proteção, recuperação e conservação da biodiversidade 

(princípio 2), o respeito às águas, ao solo e ao ar (princípio 3), com destaque para a redução 
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da queima da palha de cana no campo
275

, e o respeito às questões trabalhistas, previdenciárias 

e de saúde e segurança do trabalhador (princípio 4), adotando-se medidas coletivas e 

individuais para a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. 

No entanto, após a elaboração da Portaria de consulta pública, o governo brasileiro 

optou pela não publicação da proposta de certificação elaborada pelo Inmetro, frustrando as 

expectativas de empresários, agricultores e do próprio Instituto. Assim, o procedimento 

seguido pelos produtores é avaliar qual protocolo adotar de acordo com o país para o qual irá 

exportar.
276

 

Não se entende o porquê de o Brasil não ter seguido em frente com o documento 

elaborado pelo Inmetro, já que o órgão tem experiência no desenvolvimento de programas de 

certificação de diversas naturezas, além de fazer parte do International Accreditation Forum 

(IAF), o qual reúne reconhecidos acreditadores de diversos países.  

Ainda que seja atribuição legal da ANP a avaliação da conformidade e a certificação 

e especificação da qualidade dos biocombustíveis nacionais, de acordo com a já mencionada 

Lei n.º 12.490/2011, não se trata aqui de usurpação da competência atribuída à Agência. 

Entende-se, nesse sentido, que o PBCB seria uma ferramenta de complementação ao trabalho 

exercido pela ANP, em prol do processo de certificação do etanol brasileiro. 

Mesmo assim, o Programa Brasileiro de Certificação em Biocombustíveis parece não 

ter sido abandonado por completo pelo governo, tendo em vista o pleno funcionamento do 

sítio eletrônico com informações detalhadas e pertinentes ao assunto.
277

 

Ainda no âmbito das tentativas de certificação do etanol brasileiro, cumpre fazer 

menção ao Projeto de Lei n.º 1.299-B/2007, o qual estabelece o programa de certificação para 
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o etanol e a participação governamental sobre a sua produção, com o objetivo de garantir a 

padronização, a qualidade e a sustentabilidade da sua produção.
278

 

De acordo com a proposta, os critérios e os parâmetros para a certificação serão 

estabelecidos pelo Inmetro, mediante a observância das leis trabalhistas, segurança e 

remuneração do trabalho; da gestão ambiental; do uso e reuso da água; do desmatamento e 

reflorestamento; das técnicas de manejo e transporte; e dos aspectos físicos químicos do 

produto final.
279

 

O art. 3º do referido projeto também prevê que a certificação disporá sobre a 

participação de royalties governamentais de 5% sobre o valor da produção de etanol, a ser 

recolhido pelas usinas, os quais serão distribuídos entre os Estados e Municípios produtores 

de etanol, os Municípios produtores de cana-de-açúcar sem usinas de beneficiamento, os 

Municípios afetados pelas operações de transporte, embarque e desembarque de etanol e o 

Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT). 

Todavia, esse ponto específico da proposta gerou divergências entre os deputados e 

incongruência com a própria Constituição, uma vez que, para a cobrança de royalties, é 

necessário haver a utilização de algum bem público no processo produtivo, o que não se 

verifica no caso do etanol, atividade de cunho eminentemente privado.
280

 Ademais, a própria 

Constituição Federal, ao dispor sobre a participação governamental em determinadas 

atividades, não inclui a produção do etanol, cana-de-açúcar ou semelhantes.
281

 

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, desse modo, 

rejeitou, em março deste ano, o projeto de lei referido, o qual já havia sido anteriormente 

refutado pela Comissão de Minas e Energia. O projeto encontra-se atualmente na Comissão 

de Finanças e Tributação, devendo seguir posteriormente para a análise da Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania.
282
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3.2.2 A iniciativa não governamental Bonsucro 

 

 

Atualmente, o modelo mais amplamente utilizado para a certificação no Brasil é o 

Better Sugarcane Initiative, também conhecido como Bonsucro. Lançado em julho de 2011 

para avaliar a sustentabilidade de produtos feitos a partir da cana-de-açúcar, a certificação já 

conta com 28 empresas de agroenergia, sendo 26 brasileiras, cujas plantações de cana-de-

açúcar somam mais de 574 mil hectares no país.
283

 

A iniciativa Bonsucro é uma organização global multilateral sem fins lucrativos, 

dedicada a reduzir os impactos ambientais e sociais da produção de cana-de-açúcar. É 

constituída por comerciantes, empresas compradoras de açúcar e de produtos derivados, 

investidores, produtores e ONGs.  

Dessa forma, com a participação de vários stakeholders, a Bonsucro desenvolveu 

uma plataforma que oferece uma visão multissetorial da atividade sucroenergética, com 

diferentes perspectivas e um melhor gerenciamento de suas práticas. Compete mencionar que 

a iniciativa é membro integrante da Aliança ISEAL, a qual corresponde a uma organização 

não governamental cuja missão é fortalecer os sistemas de padrões sustentáveis, beneficiando 

o meio ambiente e os cidadãos.
284

  

Assim, uma vez tendo sido aceita a fazer parte da mencionada Aliança, a iniciativa 

Bonsucro cumpre com os requisitos dos Códigos de Boas Práticas propostos por essa 

organização, constituídos pelo Código de Boas Práticas para garantir o cumprimento das 

normas sociais e ambientais (Código de Garantia); pelo Código de Boas Práticas para o 

estabelecimento das normas ambientais e sociais (Código de Estabelecimento de Padrões); e 

pelo Código de Boas Práticas para avaliar os impactos das normas sociais e ambientais 

(Código de Impactos).
285

 

Cabe ressaltar que os objetivos da Aliança ISEAL englobam o aperfeiçoamento dos 

impactos causados pelos padrões sustentáveis adotados e a definição de sua credibilidade; o 

aumento da absorção desses padrões por parte dos seus membros; e o aprimoramento da sua 

efetividade.
286
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Nesse contexto de objetivos, a própria iniciativa Bonsucro aborda os cinco maiores 

impactos sociais e ambientais da cana-de-açúcar: a conformidade legal, os impactos da 

biodiversidade e do ecossistema, os direitos humanos, a produção e o processamento e o 

aprimoramento contínuo. Desse modo, incentivando os produtores de cana-de-açúcar a 

implementarem boas práticas de agricultura e de gerenciamento, a Bonsucro almeja promover 

o aumento da produtividade combinado com um modo mais eficiente de produção, um menor 

impacto sobre o meio ambiente e melhores condições de trabalho, originando aumento da 

renda.
287

 

Deve-se mencionar que o padrão Bonsucro é do tipo métrico, em que cada critério é 

composto de indicadores mensuráveis, os quais permitem quantificar o desempenho e a 

conformidade com a norma, além de avaliar a melhora contínua ao longo dos anos. Nesse 

sentido, o processo de certificação funciona vinculando seu nome a um produto, processo ou 

serviço que tenha sido certificado por um organismo certificador independente e que esteja 

em conformidade com o padrão Bonsucro.
288

 Consiste em três principais elementos
289

, 

expostos a seguir, cujos documentos devem sempre ser utilizados vinculados uns aos outros.  

O primeiro deles diz respeito aos padrões, os quais, por sua vez, são formados por 2 

subelementos: o Padrão de Produção Bonsucro e o Padrão de Cadeia de Custódia Bonsucro. 

O primeiro contém princípios e critérios para alcançar uma produção sustentável de cana-de-

açúcar e de todos os seus produtos derivados nas dimensões econômica, social e ambiental, 

enquanto que o segundo representa um conjunto de requisitos técnicos e administrativos para 

possibilitar o rastreamento de reclamações sobre a produção sustentável de cana-de-açúcar e 

de todos os produtos derivados, ao longo da cadeia de fornecimento. 

O segundo elemento refere-se à orientação de auditoria, em que esclarecimentos são 

prestados aos membros. Entre estes, incluem-se a descrição de como interpretar os princípios 

e critérios de padrões Bonsucro, instruções de auditoria por meio de indicadores e 

verificadores, a prestação de informações relacionadas a situações excepcionais e as 

ferramentas e cálculos necessários para a atividade de auditoria. 
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É necessário mencionar que as usinas podem fazer uma auditoria piloto, com o 

objetivo de se adequarem aos critérios adotados pelo programa, sendo avaliadas pelo auditor 

credenciado pela Bonsucro no momento em que se declararem prontas. Após a auditoria, a 

empresa que estiver em conformidade com os padrões pode ser aprovada para receber o selo.  

Entretanto, pode ocorrer também de o auditor encontrar alguns descumprimentos de 

menor valor, concedendo o selo com a ressalva de, no ano seguinte, a empresa comprovar que 

as inconformidades encontradas foram sanadas. Caso isso não aconteça, a empresa perderá o 

selo e não receberá o certificado correspondente.
290

 

Como último elemento, há o protocolo de certificação, referente a regras e requisitos 

para os organismos de certificação auditarem contra os padrões Bonsucro; condições de 

certificação para os operadores econômicos demonstrarem o cumprimento das normas 

Bonsucro; e procedimentos de auditoria para os organismos de certificação verificarem o 

atendimento aos padrões Bonsucro. 

É importante enfatizar que o padrão de produção Bonsucro está atrelado a cinco 

princípios: obedecer à lei; respeitar os direitos humanos e as normas trabalhistas; gerenciar a 

entrada, a produção e o processamento de eficiência para aumentar a sustentabilidade; 

administrar ativamente a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos; e melhorar 

continuamente as áreas-chave do negócio empreendido.
291

 

Nesse cenário, para ter direito ao certificado, é necessário que, no mínimo, 80% dos 

indicadores contidos nos princípios sejam efetivados. Assim, critérios como o cumprimento 

da legislação aplicável e das convenções de trabalho da Organização Mundial do Trabalho 

(OIT) que regem o trabalho infantil e o trabalho forçado; o pagamento aos trabalhadores de, 

pelo menos, o salário mínimo nacional; e a transparência na avaliação dos impactos 

ambientais e sociais para a expansão das lavouras ou novos projetos de cana devem ser 

atendidos.
292

 

Quanto aos custos da certificação, há aqueles relacionados ao investimento, 

necessários para implementar e cumprir com os requisitos dos padrões, e os referentes à 

auditoria, que correspondem aos custos das auditorias inicial e anual de vigilância para 

garantir que a empresa está em conformidade com o sistema de certificação Bonsucro.
293

 

Por outro lado, as vantagens que a certificação traz aos produtores de cana-de-açúcar 

acabam superando os custos expendidos, resultando, muitas vezes, na sua redução e na 
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obtenção do lucro esperado. Ademais, o produtor pode usar o lucro em questão para financiar 

seus custos de certificação e investir em seu próprio negócio, podendo gerar valor 

acrescentado aos seus produtos, bem como acesso a novos mercados sustentáveis. 

Um exemplo da importância da iniciativa Bonsucro na área de certificação foi 

demonstrado em 2011, quando o seu processo de certificação foi reconhecido pela União 

Europeia. O etanol certificado de acordo com os padrões da iniciativa, atendendo aos 

requisitos da Diretiva Europeia de Energias Renováveis (RED)
294

 e da Diretiva Europeia de 

Qualidade dos Combustíveis (FQD)
295

, servirá como objetivo a ser alcançado pelos 28 países 

da União Europeia até 2020.  

Por fim, o certificado tem uma validade de três anos e, já que a iniciativa Bonsucro é 

uma organização sem fins lucrativos, seus recursos são fornecidos por seus membros, tais 

como empresas de consumo (Bacardi, Coca-Cola, Cadbury Schweppes), da área de 

commodities (ED & F Man, Cargill), ONGs (WWF, Solidaridad, Reef Catchments), 

produtores nacionais e locais (UNICA, EID Parry) e empresas petrolíferas (Shell, BP, North 

Sea Petroleum).
296
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4 CONSEQUÊNCIAS ADVINDAS DA ADOÇÃO DE CERTIFICADOS NO BRASIL 

 

 

Como visto, existem atualmente algumas tentativas com o intuito de desenvolver 

métodos de certificação para os biocombustíveis, o que proporciona transparência e 

informações mais claras sobre sua cadeia de formação. Apesar da possibilidade de tais 

medidas trazerem potenciais conflitos entre produtores e consumidores, um quadro de padrões 

flexíveis e cuidadosamente desenvolvidos deve ser estabelecido.  

Desse modo, todo o processo deve ser conduzido com planejamento e 

implementação detalhados e criteriosos. Não obstante, como todo novo método adotado, 

surgem pontos positivos e negativos da sua utilização, o que deve ser sopesado pelos países. 

No caso do Brasil, as vantagens podem efetivamente se sobrepor às desvantagens, conforme 

será demonstrado. 

De forma geral, questões de custo e pagamento são fundamentais para o sucesso das 

certificações de sustentabilidade, principalmente quando se busca a participação de produtores 

de menor escala em países em desenvolvimento
297

, revelando que os custos adicionais para o 

cumprimento dos rigorosos critérios sustentáveis podem ser substanciais. 

Os custos para o processo de certificação estão relacionados com a escala de 

operação e produção, o rigor, o número de critérios de sustentabilidade e os conhecimentos 

necessários para verificá-los de forma adequada. Podem ser eles divididos em custos diretos, 

correspondentes às taxas de certificação e de auditoria, e custos indiretos, vinculados aos 

requisitos de sustentabilidade de um sistema e dependentes, em grande parte, do arranjo de 

uma empresa e do seu aprimoramento para atender à conformidade legal.
298

 

Esses custos adicionais enfrentados pelos produtores no sistema de certificação, no 

entanto, poderiam ser divididos ao longo da cadeia, incluindo-se aí comerciantes e 

distribuidores. Essa solução evitaria colocar todos os encargos de custo para os agricultores, 

especialmente os pequenos produtores, que tendem a ser o segmento mais fraco ao longo da 

cadeia de produção.
299

 

Outrossim, é importante abordar um problema que os países em desenvolvimento 

frequentemente encaram: a dificuldade na obtenção de certificados emitidos por seus 
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organismos de certificação nacionais e o posterior reconhecimento desses documentos pelos 

países importadores.  

A fim de amenizar esse dilema, defende-se que os requisitos de certificação devem 

ser conjugados com financiamento e assistência técnica, com vistas a melhorar a habilidade 

desses países em dominar e aplicar qualquer sistema de certificação e aperfeiçoar a 

capacidade e credibilidade dos seus organismos de avaliação de conformidade legal.
300

 No 

cenário brasileiro, um razoável número de empresas sucroenergéticas já tentam evitar esse 

problema adotando as normas propostas pelo sistema de certificação Bonsucro, como 

mencionado anteriormente. 

Juntamente com essas questões, a adoção de planos de certificação também traz 

transparência para o mercado e fornece indicadores claros para os produtores, uma vez que os 

consumidores vão estar cientes da cadeia produtiva do etanol, desde a extração da cana-de-

açúcar até o combustível despejado nos tanques de seus carros. 

Consequentemente, o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual 

estabelece os direitos básicos do consumidor, e principalmente o seu inciso III
301

, seriam 

respeitados. O consumidor com conhecimento terá, assim, livre arbítrio para escolher o 

produto que melhor preencha os seus anseios, esperando-se que, com isso, aquele certificado 

seja o eleito.  

É fato que o consumidor brasileiro ainda não é plenamente consciente das normas de 

proteção socioambiental envolvidas no processo de certificação, quando em comparação com 

usuários de outros países, como os Estados Unidos. Contudo, a tendência do mercado de 

certificação no Brasil é irreversível, transformando-se em um instrumento vital para 

diferenciar os produtores e seus produtos, mediante a apresentação de garantias de origem 

para acesso a mercados cada vez mais exigentes.
302

 

Igualmente, a adoção de certificações de sustentabilidade evitaria a fragmentação do 

mercado e implementaria um processo com ampla participação dos produtores em diferentes 

regiões.
303

 Embora um processo internacional seja longo, lento e complexo, já existem 

iniciativas voluntárias globais na ativa, como demonstrado no caso da Bonsucro, as quais vêm 

produzindo resultados importantes no mercado de biocombustíveis. 
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Em relação às consequências da adoção de processos de certificação no Brasil, 

podem ser mencionadas aquelas no âmbito do desenvolvimento sustentável, bem como as 

implicações no contexto do comércio internacional, conforme explanação a seguir.  

 

 

4.1 A CONTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS PARA O ALCANCE DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 

É possível asseverar que os sistemas de certificação são capazes de fornecer uma 

estrutura operacional para verificar se os biocombustíveis são processados e distribuídos de 

maneira sustentável. No entanto, os fatores que levam as empresas a optarem pela certificação 

se referem aos incentivos, dos quais os mais comuns estão associados à demanda. Caso 

existam consumidores dispostos a pagar mais por um produto certificado, reconhecendo os 

seus atributos qualitativos, haverá estímulos para a certificação.
304

 

Toda produção requer consumo, ou seja, é imprescindível que haja consumidores 

para receber a oferta de produtos colocados no mercado à sua disposição. Assim, é o 

consumidor quem alimenta o mercado, estimulando-o. Nesse cenário, o consumo vem 

crescendo de tal forma que já se incorporou à cultura da população como elemento essencial. 

As pessoas, muitas vezes, consomem para atingirem uma determinada posição na sociedade, 

levando algumas a associarem o consumo à própria felicidade.
305

 

Desse modo, as pessoas findam por perseguir essa felicidade por meio de um 

consumo exacerbado e sem limites, aumentando, consequentemente, a demanda pelos 

produtos que as satisfazem nessa busca incessante. Todavia, esse crescente consumo 

exagerado, baseado na aquisição, utilização e posterior descarte de mercadorias, acarreta 

reflexos negativos ao meio ambiente, o qual sofre degradações constantes, frequentemente de 

caráter irreversível. 

Para impedir o agravamento desse quadro, o indivíduo deve contribuir para a 

proteção e preservação ambiental por meio de um consumo sustentável, o qual corresponde a 

um fornecimento de produtos e serviços que preencham as necessidades básicas e confiram 

uma melhor qualidade de vida. Ao mesmo tempo, deve haver uma diminuição do uso 

predatório de recursos naturais e substâncias tóxicas e da emissão de poluentes, durante o 
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ciclo de vida do produto ou serviço. Assim, não há ameaças às necessidades das gerações 

futuras
306

. 

O consumidor, portanto, precisa se conscientizar e mudar sua atitude, adotando 

medidas sustentáveis. É necessário que ele assuma, ainda que em parte, os ônus dos produtos 

que consome, retirando um pouco do peso que recai sobre o meio ambiente. Com essa 

mudança de postura, o indivíduo estará bem mais atento ao que consome e, paulatinamente, a 

postura consumerista da sociedade em geral estará mais esclarecida e ambientalmente 

responsável. 

Com essa transformação, acaba-se criando uma reação em cadeia, trazendo 

consequências positivas: ao optarem por produtos menos danosos ou livres de prejuízos ao 

meio ambiente, os consumidores compelem os fornecedores a disponibilizarem no mercado 

produtos dessa natureza.
307

 Dessa forma, se a sociedade buscar cada vez mais produtos que 

gerem menos externalidades negativas, a cadeia de produção deverá se adequar a essa postura, 

suprindo a demanda conforme os anseios dos compradores. 

É nesse contexto que pode ser inserido o processo de certificação sustentável do 

etanol brasileiro. Por meio da adoção e verificação de padrões com abrangência social, 

econômica e ambiental, priorizando conjuntamente essas três áreas, os certificados buscam 

assegurar uma cadeia produtiva sustentável do etanol brasileiro. Assim, a proteção e a 

preservação do meio ambiente abarcam os caminhos que vão desde o agricultor até o 

distribuidor do mencionado biocombustível.  

Por outro lado, deve-se também enfatizar o papel do Estado como agente 

regulamentador, garantindo um ambiente institucional de estímulo às empresas 

sucroenergéticas, a fim de que estas adotem certificações de sustentabilidade, as quais 

repercutem no ambiente interno e facilitam as negociações no ambiente externo. Nesse 

sentido, é necessário que a certificação seja um processo voluntário, transparente e apoiado 

em padrões consistentes, antecipando-se às exigências do mercado externo.
308

 

Os critérios utilizados no processo de certificação sustentável, dessa forma, são 

fundamentais para identificar as conformidades entre os diferentes tipos de certificação 

existentes em países e/ou iniciativas, além de serem indispensáveis para a criação de acordos, 

leis e estratégias de ação. Como já mencionado em linhas anteriores, esses critérios adotados 
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correspondem às áreas econômica, ambiental e social, cada um com suas respectivas 

consequências no contexto das certificações e guiam toda a cadeia de produção do etanol, 

exercendo o papel de fundamentação das demais especificações que esse biocombustível 

necessite, porventura, observar. 

No tocante aos fatores econômicos, em decorrência de promover uma diferenciação 

entre os produtos finais, o processo de certificação agrega benefícios para o mercado no 

âmbito da redução da assimetria de informações.
 309

 Desse modo, os consumidores tornam-se 

mais conscientes do processo de produção do etanol que estão adquirindo, podendo optar pelo 

biocombustível produzido com um menor índice de danos ao meio ambiente. 

Simultaneamente, os fornecedores certificados melhoram a imagem de suas 

empresas e novos nichos de mercado são a eles abertos, aumentando a quantidade de 

compradores e, consequentemente, a demanda por etanol.
310

 Ademais, essa maior abertura de 

mercado confere respaldo ao processo de commoditização do etanol. 

Não se pode olvidar que, inerente ao âmbito econômico, encontra-se também a 

questão da competitividade do produto e esta, pode-se afirmar, depende da sustentabilidade 

que deve estar presente em cada etapa do processo de produção. Para isso, realiza-se uma 

ampla avaliação da cadeia produtiva, analisando-se os reais benefícios gerados para a 

sociedade e, assim, podendo-se determinar a competitividade do etanol no mercado.
311

 

Outrossim, essa análise das etapas de produção permite que haja uma ecoeficiência 

de todo o processo, objetivando uma minimização dos impactos nocivos gerados ao longo da 

cadeia. Essa ecoeficiência também prioriza uma produção com menos uso dos recursos 

naturais, a fim de aumentar a competitividade dos preços e, paulatinamente, reduzir os 

malefícios ocasionados ao meio ambiente.
312

 

Cabe ressaltar, por último, outro fator econômico que serve de impulso à certificação 

do etanol brasileiro: o baixo custo de produção desse biocombustível, em comparação a 

outros países. Estudos baseados em informações da Agência Internacional de Energia e do 

Departamento de Energia Norte-Americano já demonstraram que a média de custos do etanol 

anidro brasileiro de cana-de-açúcar varia entre 14-20 euros/m³, enquanto que o etanol 
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derivado do milho nos Estados Unidos é produzido a um custo médio de 23-35 euros/m³ e na 

Europa, 28-46 euros/m³, onde o etanol é derivado de grãos.
313

 

No âmbito ambiental, com base nos critérios apresentados em linhas anteriores, 

aquele mais amplamente debatido nos estudos realizados é o que diz respeito à redução das 

emissões de gases causadores do efeito estufa. Pode-se asseverar, nesse sentido, que o balanço 

das emissões de GEE pelo etanol brasileiro é o melhor entre todos os biocombustíveis 

atualmente produzidos.
314

 

Avaliando-se o etanol de milho produzido nos Estados Unidos, o etanol de trigo 

advindo da Europa e o etanol de cana-de-açúcar brasileiro, percebe-se que aqueles emitem 

cerca de três vezes mais gases de efeito estufa, em relação ao etanol produzido no Brasil. 

Além disso, quando comparado com a gasolina, o etanol brasileiro emite entre 60 a 105% 

menos gases de efeito estufa, número que varia entre - 20 a 55% para o etanol de milho e - 5 a 

90% para o de trigo.
315

 

A vantagem da cana-de-açúcar decorre principalmente do fato do seu bagaço servir 

como combustível nas usinas de etanol, produzindo vapor e energia, ao passo que a produção 

oriunda do milho e do trigo necessitam de uma fonte externa de combustível, a qual 

geralmente é fóssil. Outro fator explicativo é o fator de o etanol de cana-de-açúcar possuir o 

melhor balanço energético entre as fontes citadas, atingindo uma razão matemática de 9,3, 

enquanto as demais não chegam a alcançar um quarto desse valor.
316

 

Outro critério importante a ser analisado no âmbito ambiental corresponde à 

preservação dos ecossistemas e a conservação da fertilidade do solo, o que pode ser atingido 

com a redução das queimadas da palha da cana-de-açúcar.
317

 Essa medida já vem sendo 

adotada em algumas regiões do país, com destaque para São Paulo, o maior estado produtor 

de etanol. 

A queima da cana-de-açúcar tem como impactos negativos a emissão de gases 

poluentes para a saúde humana, como o monóxido de carbono, o metano, compostos 
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orgânicos e materiais particulados
318

, além de estar relacionada com o avanço dos níveis de 

ozônio nas cidades produtoras. Danos a florestas e infraestrutura e riscos a sistemas elétricos, 

ferrovias, rodovias e reservas florestais também podem ser ocasionados por essa queima. Em 

adição, prejuízos também podem ser causados à própria lavoura da cana, já que o tecido 

celular da haste pode ser danificado, aumentando o risco de infecção e destruição da matéria 

orgânica e da estrutura do solo.
319

 

Essa questão, assim, foi regulada na Lei Estadual n.º 11.241/2002, a qual estabeleceu 

um cronograma para a redução gradativa da prática da queima para a pré-colheita da cana-de-

açúcar, nas áreas mecanizáveis, até o ano de 2021, e nas áreas não mecanizáveis, até 2031.
320

 

Entretanto, em 2007, firmou-se voluntariamente o chamado “Protocolo Agroambiental” entre 

associações de fornecedores e unidades agroindustriais, antecipando os prazos legais paulistas 

para a eliminação da prática da queima.
321

 

Desse modo, o prazo anterior, nas áreas onde já é possível a colheita mecanizada, foi 

reduzido de 2021 para 2014, e nas demais áreas, antecipou-se o prazo em 14 anos, passando 

de 2031 para 2017. A título exemplificativo, na safra 2011/2012, a colheita sem queima no 

estado de São Paulo atingiu mais de 65% da área cultivada.
322

  

Nesse cenário, a colheita mecanizada
323

 auxilia tanto na redução dos gases que 

causam o efeito estufa, provocados pela queima da palha, como elimina a emissão de fuligem 

para a atmosfera, além de promover a volta da biodiversidade às plantações de cana-de-

açúcar. Cabe ressaltar que o mencionado Protocolo também prevê o desenvolvimento de 
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cursos profissionalizantes e programas de requalificação para os trabalhadores atuantes no 

corte manual e afetados pela mecanização.
324

 

Ademais, o Protocolo também tem por objetivo a proteção das áreas de mata ciliar 

das propriedades canavieiras; a proteção e a recuperação de nascentes em propriedades 

canavieiras; a implementação do Plano Técnico de Conservação de Recursos Hídricos; a 

efetivação do Plano Técnico de Conservação do Solo; a não utilização da queima em áreas de 

expansão de canaviais e de restos e subprodutos da cana, a céu aberto; o controle da emissão 

de poluentes atmosféricos e reuso e reciclagem de resíduos do processamento da cana; e a 

adoção de boas práticas no uso de agrotóxicos.
325

 

Segundo estabelece o Protocolo, entre as obrigações do Estado, incluem-se o 

fomento à pesquisa para o aproveitamento energético e econômico da palha da cana-de-açúcar 

e à logística para o transporte, em especial para a exportação; a concessão do certificado agro-

ambiental aos produtores agrícolas e industriais que aderirem ao Protocolo e atenderem aos 

seus dispositivos; e o estímulo à transição para a colheita de cana crua, em especial para os 

pequenos e médios plantadores de cana, com área de até 150 hectares.  

Em parceria com o Banco Mundial, o Protocolo Agroambiental realiza, em adição, 

investimentos na capacitação e conscientização de diretores, colaboradores e gerentes de 

usinas; em programas de sustentabilidade para toda a cadeia produtiva de açúcar e etanol e de 

desenvolvimento de novos líderes, almejando a introdução e implementação de práticas de 

responsabilidade socioambiental em universidades do Estado de São Paulo; e no diagnóstico 

de áreas que necessitem de ações de aprimoramento socioambiental e de sustentabilidade.
326

 

Ainda no tocante à proteção da biodiversidade mencionada, é importante enfatizar 

que, em média, a cada cinco anos, as plantações de cana-de-açúcar são renovadas ou 

replantadas, agredindo menos o solo em comparação com outras culturas sazonais ou 

anuais.
327

 Compete mencionar também que, no combate a pestes, o uso de agrotóxicos, tais 

como pesticidas, fungicidas e herbicidas, está sendo reduzido, preferindo-se o emprego de 

parasitoides, inimigos naturais ou outras ferramentas biológicas de controle menos agressivas 

às plantações e ao solo
328

, além do investimento na modificação genética das plantas para 

adicionar resistência às doenças
.
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É válido também trazer ao contexto do presente trabalho o Projeto de Lei do Senado 

n.º 626 de 05 de outubro de 2011, o qual dispõe sobre o cultivo sustentável da cana-de-açúcar 

em áreas alteradas e nos biomas Cerrado e Campos Gerais situados na Amazônia Legal
329

, 

observado o que dispõe o Código Florestal Brasileiro. Percebe-se, assim, que a referida 

proposta tem por objetivo a expansão da plantação de cana, e consequente produção de etanol, 

para a área da Amazônia Legal, a qual corresponde a 59% do território brasileiro.
330

 

Embora, entre suas diretrizes, estejam previstas a proteção do meio ambiente, a 

conservação da biodiversidade e a utilização racional dos recursos naturais, o mencionado PL 

está sendo alvo de críticas e trouxe de volta à tona a polêmica acerca da possível aceleração 

do desmatamento da região, caso a proposta seja aprovada.  

Há também diretrizes no sentido da promoção do desenvolvimento social e 

econômico da região, o respeito ao trabalhador e o atendimento à segurança alimentar, mas a 

que causa maior preocupação é a que se refere à ocupação prioritária de áreas degradadas ou 

de pastagens.
331

 Ainda que a referida proposta não tenha como fundamento o desmatamento 

para o plantio de cana-de-açúcar, “prioridade” não compreende “exclusividade”, o que pode 

deixar margem à exploração de áreas ainda não transformadas quando não mais restarem 

aquelas mencionadas no art. 3º, XII. 

Dessa forma, por mais que o PL preveja, em seu texto, os pressupostos de 

sustentabilidade para o plantio da cana-de-açúcar na Amazônia Legal, primando pelo 

desenvolvimento socioeconômico de toda a região e melhora da qualidade de vida da 
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população local, é evidente que a brecha deixada por esse inciso pode contribuir, de fato, para 

o desmatamento de áreas produtivas para o cultivo da cana. 

Outrossim, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) alerta que a expansão para as 

áreas de pastagens acarretaria impactos ambientais negativos consideráveis, visto que, nas 

áreas de pastagens, o solo já está degradado e possui pouca água. Embora a utilização de 

recursos hídricos seja menor no cultivo da cana-de-açúcar, em relação a outras culturas, a 

água restante seria absorvida rapidamente, gerando consequências ambientais ainda maiores 

para estas áreas.
332

 

Cabe ressaltar que, anteriormente, o Decreto n.º 6.961, de 17 de setembro de 2009, 

havia restringido a plantação de cana-de-açúcar na Amazônia, por meio da aprovação do seu 

zoneamento agroecológico.
333

 Em virtude desse documento legal, proibiu-se a instalação de 

novas usinas na Amazônia, no Pantanal e na Bacia do Alto Paraguai e estabeleceu-se que 

áreas de vegetação primária não poderiam ser desmatadas para o cultivo de cana.
334

 

Caso o PL n.º 626/2011 transforme-se em lei efetivamente, defende-se que haja uma 

fiscalização intensa e permanente acerca da ocupação das áreas previstas para o 

desenvolvimento da cana e do etanol. Nesse sentido, até mesmo as exportações desse 

biocombustível poderão ser prejudicadas se não houver um monitoramento rígido das áreas 

utilizadas pela atividade canavieira, tendo em vista as exigências sustentáveis feitas pelos 

países importadores. 

Atualmente, o PL segue em tramitação na Comissão de Ciência, Tecnologia, 

Inovação, Comunicação e Informática (CCT), já tendo sido aprovado na Comissão de Meio 

Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA).
335
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Por último, dentro do cenário ambiental, deve-se dar destaque também ao critério da 

conservação dos recursos hídricos, o qual é previsto, inclusive, no mencionado Protocolo 

Agroambiental. O próprio uso reduzido de agrotóxicos já é um importante fator de auxílio a 

essa conservação, conjugado com o fato de as plantações de cana-de-açúcar consumirem 

menos água que outras culturas
336

, já que a sua produção ocorre majoritariamente sem o uso 

de irrigação.
337

 

Em adição, a aplicação das melhores práticas de tecnologia também auxilia a limitar 

os níveis de utilização de fertilizantes
338

 e de água na atividade canavieira e de produção do 

etanol, restringindo a irrigação e proporcionando a otimização do uso desse recurso hídrico, o 

aumento da sua reciclagem e a redução da lavagem da cana. Deve-se ressaltar que a maior 

parte da produção de cana-de-açúcar na região Centro-sul brasileira é abastecida com águas 

pluviais, enquanto que a irrigação é mais utilizada no Centro-Oeste e no Oeste paulista.
339

 

Na seara social, por sua vez, as questões mais prementes e que devem orientar uma 

ação responsável e ética são a garantia da segurança alimentar, a proteção dos direitos 

trabalhistas e previdenciários da mão de obra empregada no setor sucroenergético, a 
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capacitação e treinamento de trabalhadores
340

, além da fiscalização para a eliminação do 

trabalho escravo e infantil.
341

 

De início, deve-se definir o que seja “segurança alimentar.” Segundo a Organização 

das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), a segurança alimentar caracteriza 

um cenário em que todas as famílias têm acesso físico e econômico à alimentação adequada, 

sem riscos de desabastecimento.
342

  

Nessa linha, é necessário desmistificar a discussão sobre o conflito alimentar versus 

energia, uma vez que, no Brasil, esse debate não prospera. Nas últimas décadas, a produção 

de cana-de-açúcar vem aumentando, mas isso não ocasionou uma desaceleração no ritmo da 

produção de alimentos. O que se pode afirmar, nesse cenário, é que esse crescimento está 

atrelado muito mais a ganhos de produtividade do que a um aumento das áreas cultivadas.
343

 

Outrossim, no geral, metade da cana-de-açúcar é destinada à fabricação de açúcar, 

enquanto a outra metade direciona-se à produção do etanol e, assim, a expansão das lavouras 

implica um crescimento proporcional tanto na obtenção de açúcar, quanto na de etanol. Nessa 

conjuntura, é possível asseverar, consequentemente, que essa expansão da cana-de-açúcar não 

afeta de forma negativa a oferta de etanol, nem os preços dos alimentos.
344

 

Por outro lado, quando se considera a produção do etanol norte-americano derivado 

do milho, o debate acerca da alta dos alimentos é válido. Isso porque cerca de 20% da 

produção de milho norte-americana é empregada na produção de etanol e, sendo o país um 

dos grandes exportadores dessa commodity, seu uso para fins energéticos acaba refletindo 

negativamente no preço internacional desse e de outros alimentos, provocando a sua 

elevação.
345

 

Não obstante a questão do milho norte-americano, deve-se ressaltar que, de acordo 

com a FAO, as terras mundiais destinadas à produção de alimentos totalizam 1,4 bilhão de 

hectares, sendo 15 milhões utilizados para o plantio de matérias-primas que dão origem ao 
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etanol. Dessa forma, como se percebe, apenas cerca de 1% das áreas plantadas do planeta é 

direcionada para a produção de etanol, número bastante ínfimo a ser considerado como único 

culpado pela alta dos preços dos alimentos.
346

 

Segundo ainda a Organização, no que concerne à disponibilidade, o estudo aponta 

que a região da América Latina e do Caribe apresenta um superávit alimentício, havendo uma 

oferta de alimentos superior ao consumo em todos os países, com exceção do Haiti e da 

Bolívia. Igualmente, o estudo ainda indica a disponibilidade de terras para expansão da 

produção agrícola destinada à bioenergia, destacando-se o Brasil.
347

 

No tocante à certificação, os critérios que poderiam ser desenvolvidos em relação a 

essa temática estariam vinculados ao nível de consumo de alimentos, em que os padrões 

poderiam ser monitorados diretamente ou através de estatísticas ou modelos; ao preço dos 

alimentos, os quais poderiam ser interpretados como um representante da disponibilidade 

destes, devendo o preço ser analisado também em conexão com a renda dos indivíduos; e aos 

padrões de uso da terra, no intuito de avaliar o impacto da produção de etanol em larga 

escala.
348

 

Portanto, a questão da segurança alimentar é multidimensional, devendo ser 

analisada sob vários aspectos, não se restringindo apenas à produção dos biocombustíveis. 

Assim, não se pode acusar apenas os biocombustíveis pelo aumento dos preços de vários 

produtos alimentícios ao redor do mundo, muito menos o etanol brasileiro
349

, o qual, pelos 

motivos anteriormente expostos, está fora dessa discussão. 

No tocante aos direitos e às condições trabalhistas da mão de obra empregada no 

setor da cana-de-açúcar, estes foram previstos no Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as 

Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar, já mencionado na seção anterior respectiva. Essa 

iniciativa contém uma agenda com 18 temas, entre eles a saúde e segurança no trabalho, a 

jornada dos trabalhadores, o trabalho infantil e o trabalho forçado e o PAS (Programa de 

Assistência Social) nas atividades canavieiras. Ademais, será concedido o Selo de 
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Reconhecimento às empresas que aderirem ao Compromisso Nacional e cumprirem as 

práticas empresariais nele contidas.
350

 

Entretanto, após as prorrogações ocorridas em junho de 2011 e junho de 2012, 

perderam a validade, desde o final de abril de 2013, tanto o mencionado Compromisso 

Nacional quanto os selos sociais concedidos a um total de 185 usinas espalhadas pelo país. 

Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, houve progresso significativo nas 

áreas de saúde e segurança, transporte dos trabalhadores, alojamentos e aferição da produção, 

como também na eliminação da intermediação. Ainda conforme o órgão federal, a adoção de 

um novo acordo está em discussão no âmbito da Mesa Nacional de Diálogo e Avaliação.
351

 

Por outro lado, de acordo com o Ministério Público Federal, apesar de alguns 

avanços alcançados, foram constatadas fraudes no processo de concessão dos selos, uma vez 

que usinas reconhecidamente violadoras de direitos trabalhistas e praticantes de ilícitos graves 

constavam da lista de empresas agraciadas com o selo referido. Ademais, o MPF atestou 

falhas na fiscalização dos acordos firmados, questionando a eficiência destes.
352

 

Aliado a isso, o trabalho escravo no setor canavieiro ainda é bastante preocupante, 

ainda que, ao longo dos anos, esse número venha diminuindo. A título exemplificativo, de 

2003 a 2006, o setor havia respondido por 10% das libertações de trabalhadores (1.605). Em 

2007, 51% das pessoas resgatadas (3.060) trabalhavam no setor; em 2008, 48% (2.553); e em 

2009, 45% (1.911). Já em 2010, o número foi bem reduzido em relação aos anos anteriores, 

tendo sido o setor palco da libertação de 535 trabalhadores, representando 18% do total.
353

 

Desse modo, o critério social correspondente aos direitos laborais dos trabalhadores 

da cana-de-açúcar ainda necessita de profundas alterações e reparos. Não se pode admitir que 

a certificação do etanol brasileiro ocorra, atestando uma suposta cadeia sustentável, enquanto 

aqueles que fazem parte do seu processo de produção ainda sofrem com as péssimas e 

degradantes condições de trabalho no campo.  

É necessário reverter esse quadro, demonstrando aos consumidores, tanto do 

mercado interno, quanto externo, que as regras atinentes à saúde, segurança e bem-estar dos 
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trabalhadores estão sendo efetivamente cumpridas. Deve-se, por fim, promover a capacitação 

da mão de obra empregada na indústria da cana, por meio de cursos profissionalizantes, 

abolindo por completo o trabalho escravo das lavouras e impedindo também o emprego de 

crianças entre os trabalhadores. 

 

 

4.2 OS EFEITOS DA CERTIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL 

 

 

A criação de padrões certificadores é um fator que favorece a expansão de 

determinado produto no mercado, uma vez que reduz a assimetria de informações, permitindo 

que o consumidor obtenha mais informações sobre aquele produto certificado. Outrossim, no 

caso do etanol, a formação de padrões em comum entre os países beneficia a sua 

comercialização, em escala global, com o aumento gradativo do mercado consumidor, assim 

como do produtor. Dessa forma, torná-lo uma commodity seria uma das consequências 

positivas desse processo. 

Também nesse cenário, contudo, a possibilidade de que essas certificações possam 

promover a aplicação de barreiras comerciais especialmente contra países em 

desenvolvimento, como o Brasil, é causa de preocupação. A falta de um rígido regime de 

comércio global aplicável aos biocombustíveis, o qual acaba variando de país para país, finda 

por comprometer a sua liberalização.  

Além disso, a questão é difícil de ser resolvida devido à vasta gama de produtos 

envolvidos no comércio de biocombustíveis, abrangendo desde os diferentes tipos de 

matérias-primas até os produtos finais.
354

 A Organização Mundial do Comércio (OMC), nesse 

âmbito, é responsável por regular o comércio internacional de mercadorias através do Acordo 

Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT).  

A questão foca-se, primordialmente, no processo de produção de tais 

biocombustíveis, o qual faz uso de matérias-primas, enquanto que o produto final poderia ser 

considerado um bem industrial, em decorrência de suas características ao término do 

processo. Nesse sentido, atualmente, entre os biocombustíveis de maior repercussão, apenas o 
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etanol é classificado como um produto agrícola, tendo em vista que o biodiesel, por sua vez, é 

considerado um produto industrial.
355

 

Em adição ao GATT, há também o Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio 

(TBT, da sigla em inglês), cujo objetivo é garantir que as normas, regulamentos técnicos e 

procedimentos de avaliação da conformidade elaborados por membros da OMC não se 

transformem em obstáculos desnecessários ao comércio.
356

 

Nesse intuito, as normas e os regulamentos técnicos devem observar fielmente as 

regras trazidas no Acordo mencionado, enunciando as características de produtos industriais e 

agrícolas ou os processos e métodos de produção a eles relacionados. Poderão ainda tratar de 

terminologia, símbolos, embalagem, marcação e etiquetagem, bem como de que forma estes 

são aplicados a um produto, processo ou método de produção.
357

 

No âmbito de tal Acordo, não é permitida, por parte dos membros da OMC, a 

discriminação de produtos com base na sua forma de produção, uma vez que os métodos de 

processo e produção não podem servir como base para a diferenciação. Ademais, os 

parâmetros a serem adotados necessitam ter embasamento científico, a fim de evitar 

arbitrariedades. O próprio Acordo abarca planos de certificação oficiais, desde que sejam 

transparentes, e, ainda que os planos de caráter voluntário não sejam previstos em seu texto, 

estes podem ser utilizados no caso dos biocombustíveis.
358

 

Contudo, ao longo dos anos, várias questões foram levantadas sobre as diferentes 

regras de compensação aplicáveis tanto aos produtos agrícolas, quanto aos industriais. As 

preocupações direcionam-se às potenciais distorções que tais subsídios seriam capazes de 

acarretar ao comércio internacional, gerando falta de transparência.
359

 Não obstante, é 

importante ressaltar que os biocombustíveis, tais como o etanol e o biodiesel, devem ser 

tratados como produtos similares
360

 e, dessa forma, a eles aplica-se a regra da não 

discriminação em virtude do método de produção, conforme explanado no parágrafo anterior. 
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Por conseguinte, durante as negociações da Rodada Doha, o Brasil
361

 pleiteou a 

inclusão de produtos pertencentes à categoria de energias renováveis em uma lista de bens 

ambientais, incluindo, portanto, o etanol, no intuito de acelerar o processo de liberalização do 

comércio desses produtos.  

A classificação do etanol como um bem ambiental implicaria uma série de vantagens 

para o Brasil e demais países exportadores desse biocombustível. Nesse sentido, o parágrafo 

31.III da Declaração Ministerial de Doha
362

, aprovado em 14 de novembro de 2001, inclui a 

redução e até a eliminação de barreiras tarifárias e não tarifárias sobre bens e serviços 

classificados como ambientais. 

Desse modo, caso o etanol fosse inserido na categoria de bens ambientais, o Brasil 

encontraria apoio nas regras da OMC para negociar a redução ou, conforme o caso, a remoção 

de possíveis barreiras protecionistas praticadas por outros membros. Se os resultados obtidos 

a partir de tais negociações fossem insatisfatórios, o país poderia apresentar ao Órgão de 

Solução de Controvérsias da OMC
363

, desde que os requisitos estivessem presentes, um caso 

envolvendo o etanol e suas restrições internacionais.  

Contudo, já que, até os dias atuais, o etanol continua sendo enquadrado como 

produto agrícola, o mencionado parágrafo 31.III não pode ser aplicado e, dessa forma, 

barreiras ao comércio do etanol continuam sendo impostas, sem que o Brasil possa, de fato, 

apresentar um caso concreto perante o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC 

questionando essas medidas protecionistas. 
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Nessa conjuntura, considerando o contexto do comércio global, o processo de 

certificação sustentável é um instrumento de grande importância para garantir que a produção 

e a utilização generalizadas de biocombustíveis sejam propícias à realização de metas sociais 

e ambientais, não devendo, no entanto, criar obstáculos desnecessários ao comércio 

internacional.
364

 

É imperioso que se continue a trabalhar para promover harmonia na construção de 

um processo de certificação robusto, com a colaboração da ciência. O fornecimento de 

indicadores, métodos e análises de impacto sobre o mercado, e também sobre o meio 

ambiente, facilitará indubitavelmente a expansão da produção e da comercialização para 

atender as demandas atual e futura. 

Outrossim, o apoio a um processo de certificação do etanol serviria de grande auxílio 

para promover a sua classificação como commodity. Por um lado, para alcançar esse objetivo, 

são necessários esforços para garantir que o uso e a produção desse biocombustível não sejam 

dificultados por barreiras à liberalização do mercado, aprimorando, dessa forma, a cooperação 

internacional. Por outro lado, é necessária a criação de condições para garantir a oferta 

internacional desse combustível.  

O Brasil vem adotando medidas a fim de evitar a escassez interna em momentos de 

aumento da demanda doméstica e, assim, sustentar excedentes exportáveis com preços 

competitivos, de acordo com os reclames futuros do mercado internacional. Nesse contexto, 

impende enfatizar a importância desempenhada pelo desenvolvimento da tecnologia do etanol 

de segunda geração, ou etanol 2G, produzido a partir do aproveitamento de celulose e 

hemicelulose, presentes em resíduos da cana-de-açúcar, como o bagaço
365

 e a palha, e do 

etanol de terceira geração, oriundo de microalgas. 

No que tange à tecnologia inerente ao etanol 2G, esta poderá ser integrada à estrutura 

já existente nas unidades produtoras, reduzindo os custos de instalação e operação.
366

 Além 
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disso, a maior parte da cana-de-açúcar é constituída de material lignocelulósico, de alto 

potencial energético. Dessa forma, haveria uma elevação da produção de etanol em uma 

mesma área plantada, devido, sobretudo, aos avanços tecnológicos, utilizando-se a matéria-

prima já cultivada no local
367

, representando uma grande vantagem do Brasil em relação a 

outros países.  

Por conseguinte, haveria um aumento de produção sem a necessidade de expansão de 

canaviais, utilizando-se os resíduos das áreas já cultivadas para a produção de energia nas 

usinas e etanol. Será possível, assim, obter etanol de três formas: pelo líquido extraído da 

cana, pelo bagaço e pela palha. Essa tecnologia poderá ajudar o Brasil a suprir a crescente 

demanda por etanol, uma vez que a produção atual poderá dobrar ou mesmo triplicar nos 

próximos anos. Os primeiros resultados são esperados já para 2014
368

, enquanto a produção 

em escala comercial deve ocorrer apenas em 2015.
369

 

A maior oferta de etanol por meio do desenvolvimento de novas tecnologias e uma 

revisão da classificação desse biocombustível perante a OMC, permitindo a redução de 

barreiras comerciais ao seu comércio, são medidas de indubitável contribuição para o alcance 

do status de commodity por esse produto. 

Entretanto, não se pode olvidar que a produção desse biocombustível deve atender 

aos pressupostos econômicos, sociais e ambientais, minimizando os impactos negativos ao 

meio ambiente, trazendo benefícios para as economias dos países produtores e melhorando as 

condições dos trabalhadores do setor. Desse modo, o processo de certificação sustentável do 

etanol é um dos requisitos indispensáveis a ser preenchido para o alcance dessa situação. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Já resta consolidada a importância que as energias renováveis têm para o futuro do 

mercado mundial da energia, do meio ambiente e dos próprios seres humanos. O etanol, sendo 

uma das principais fontes “verdes”, é o biocombustível de maior produção no território 

brasileiro, abastecendo, por um lado, a demanda interna e, por outro, enriquecendo a pauta de 

exportações do país. 

Seus benefícios foram largamente estudados ao longo do presente trabalho, 

destacando-se, na seara ambiental, a mitigação da emissão de gases poluentes e causadores do 

efeito estufa e a amenização dos efeitos das mudanças climáticas. Ademais, uma vez que o 

princípio do desenvolvimento sustentável permeia toda a dissertação, as vantagens sociais e 

econômicas também foram examinadas, a exemplo da capacitação dos trabalhadores rurais e a 

transparência de mercado resultante. 

Desse modo, a pesquisa propôs-se a abordar o processo de certificação sustentável do 

etanol derivado da cana-de-açúcar produzido no Brasil, à luz do princípio constitucional do 

desenvolvimento sustentável, analisando se os possíveis resultados obtidos por meio da 

adoção de determinados padrões certificadores contribuem, de fato, para a consecução do 

princípio mencionado. 

Analisou-se, de início, o art. 3º, II da Constituição Federal, referente ao 

desenvolvimento nacional, verdadeiro princípio fundamental da República. Corroborou-se a 

normatividade e a concretude exercidas pelos princípios constitucionais dentro de um Estado 

Democrático de Direito, sendo importantes para a interpretação e integração da ciência do 

direito, abandonando-se de vez a concepção de serem aqueles simples recomendações aos 

operadores jurídicos. 

Nesse âmbito da interpretação, enalteceu-se a importância dos princípios 

constitucionais para o estudo do desenvolvimento nacional, uma vez que sua definição não se 

encontra expressa na Lei Maior. Assim, definiu-se que tal objetivo constitucional se vincula 

não somente à ideia de crescimento econômico, devendo haver também uma visão 

multidisciplinar que o conjugue com fatores como cultura, estruturas sociais e uso dos 

recursos ambientais à disposição. 

Comprovou-se, desse modo, que o desenvolvimento nacional conecta-se a uma ideia 

qualitativa, em detrimento daquela meramente quantitativa, almejando o aumento da eficácia 

do sistema social de produção e a satisfação de necessidades básicas da população. 
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Consequentemente, deve aquele estar vinculado ao melhoramento da vida das pessoas e das 

liberdades que elas desfrutam, uma vez que a noção de busca por um mero crescimento 

econômico deve ser repelida. 

Outrossim, conforme foi abordado no presente trabalho, o desenvolvimento nacional 

também está vinculado ao desenvolvimento sustentável, princípio assegurado na Constituição 

Federal brasileira. Uma vez que o primeiro abrange o desenvolvimento em várias vertentes, 

com finalidades humanas e sociais amplas, definindo um modelo econômico de bem-estar da 

população, é possível afirmar que a conexão com o desenvolvimento sustentável é 

legitimamente válida. 

No tocante ao seu conceito, visualizou-se que este foi definido em 1986 pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) com o advento do Relatório Brundtland. Dessa 

forma, restou consolidado que o desenvolvimento sustentável abarca não somente a proteção 

do meio ambiente, mas também fatores sociais e econômicos, no intuito de promover uma 

melhor qualidade de vida das populações como um todo, tanto as já existentes como as 

futuras, e a harmonia entre o homem e a natureza. 

O referido Relatório também apontou que o modelo de desenvolvimento praticado à 

época era o responsável pela degradação ambiental do planeta. A partir dessa constatação, 

foram propostas alternativas para a definição de um novo modelo, com bases sustentáveis, e, 

para o seu alcance, seria imprescindível a participação do poder público, dos cidadãos e dos 

agentes econômicos, além da promoção das já mencionadas políticas públicas. 

Nesse sentido, é papel do Estado criar uma legislação forte e abrangente para 

embasar sua política energética, levando-se em consideração, nesse trabalho, as novas 

tecnologias e os métodos avançados que vão surgindo. Não se pode negar que o apropriado e 

racional uso dos recursos naturais está intimamente vinculado à questão energética 

contemporânea, sendo importante haver essa tutela de proteção estatal.  

No tocante à legislação brasileira, observou-se que o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, com previsão constitucional, é garantido a todos indistintamente, 

cabendo a esses mesmos indivíduos, juntamente com o Estado, a sua defesa e preservação 

para as presentes e futuras gerações. Sem embargo, o próprio preâmbulo já traz em seu texto 

referência ao desenvolvimento, o que representa os anseios da população à época, os quais 

não se diferem dos atuais, e serve de parâmetro hermenêutico para os intérpretes. 

A legislação infraconstitucional atinente ao assunto também foi perquirida, 

destacando-se as Leis n.º 6.938/1981, conhecida como a “Política Nacional do Meio 

Ambiente” e que conferiu notável embasamento para a Constituição Federal de 1988, e n.º 
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9.478/1997, a qual determina a busca por um desenvolvimento atrelado ao aproveitamento 

racional da energia, além do incentivo às fontes energéticas renováveis. Outrossim, o trabalho 

também apresentou julgados do Supremo Tribunal Federal (STF) na seara do 

desenvolvimento sustentável, evidenciando que a Egrégia Corte brasileira está atualizada e 

acompanhando as preocupações ambientais contemporâneas.  

Ainda com base nesse novo modelo de desenvolvimento, percebeu-se que é 

necessário haver um equilíbrio entre a exploração dos recursos energéticos e a proteção do 

meio ambiente, a fim de que ambos possam ser assegurados. Deve-se, assim, primar por uma 

visão mais ecocêntrica do processo de produção, abandonando-se a base individualista e 

antropocêntrica que visa prioritariamente à maximização dos lucros. 

Nesse cenário, para o alcance desse equilíbrio, ressaltou-se a imperiosidade de haver 

uma ponderação entre os princípios da atividade econômica, insculpidos no art. 170 da Lei 

Maior, e a defesa do meio ambiente, direito fundamental do ser humano. Firmou-se também a 

ideia de que o desenvolvimento sustentável não objetiva frear os avanços tecnológicos, mas 

sim fazer com que esse processo seja suportável pela natureza, trazendo alterações positivas 

na geração e no consumo de energia.  

No que tange à busca pelo citado equilíbrio, o presente trabalho concluiu que o 

processo de certificação desempenha auxílio fundamental nesse sentido. Ao primarem pela 

sustentabilidade, abrangendo desde a oferta do etanol até a sua distribuição, os certificados 

atestam a prática de critérios técnicos em conformidade com o estabelecido, a viabilidade 

econômica e a responsabilidade socioambiental no âmbito da cadeia de produção do etanol 

brasileiro. 

Adiante, foram identificados e analisados os instrumentos jurídicos e os programas 

governamentais brasileiros que respaldam a produção e a utilização das fontes renováveis. 

Verificou-se que, no caso do Proinfa, para que se promova uma maior diversificação das 

fontes produtoras de energia, que é um dos objetivos do programa, é necessário haver uma 

revisão dos seus modelos de planejamento e de contratos, uma vez que estes estão 

concentrados nas mãos de poucos empreendedores.  

Já o PNPB, programa referente ao biodiesel, foi criado para auxiliar na promoção da 

inclusão social e na redução das desigualdades regionais, atendendo aos objetivos 

fundamentais da República contidos no art. 3º, III da Constituição Federal. Entretanto, apesar 

do alcance de alguns benefícios, percebeu-se que não há ainda uma pluralização das matérias-

primas utilizadas, havendo uma predominância maciça da cultura da soja, o que dificulta o 

cumprimento do objetivo constitucional em questão. 
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Em adição, a soja também está vinculada a processos de desmatamento, 

comprometendo a qualidade do ar, do solo e a ocupação de terras pela pecuária. Quanto ao 

Selo Combustível Social, um dos componentes mais importantes do PNPB, concluiu-se que é 

necessário haver um monitoramento mais rígido, a fim de averiguar a efetiva inclusão 

produtiva da agricultura familiar no programa. 

No tocante ao etanol, constatou-se que o extinto Proálcool, fundado na década de 

1970, foi responsável por construir um alicerce fortificante que explica grande parte do 

sucesso alcançado por esse biocombustível nos anos recentes. Contudo, esse êxito obtido 

parece estar sendo desperdiçado pela atual gestão governamental, com a ausência de políticas 

consistentes e de longo prazo para o setor. 

É possível visualizar que nenhuma das últimas medidas adotadas constitui um 

projeto inovador, ousado e com vantagens renovadoras para o setor canavieiro e 

agroenergético. Carece a ala político-governamental brasileira de plataformas 

empreendedoras e de uma visão em longo prazo que incentive a produção de etanol além dos 

quatros anos de mandato eletivo. 

Quanto ao processo de certificação, entre os critérios utilizados para a sua adoção, o 

trabalho abordou aqueles que compõem o próprio desenvolvimento sustentável e são 

largamente empregados pelas iniciativas existentes, em âmbito econômico, ambiental e social. 

No tocante aos atores participantes, concluiu-se que estes correspondem ao próprio Estado, ao 

grupo do agronegócio, e aos stakeholders. O papel exercido pelas organizações não 

governamentais (ONGs) também foi mencionado, destacando-se os diálogos e a formação de 

grupos temáticos com os outros atores mencionados. 

Tratou-se igualmente das principais características das iniciativas governamentais e 

não governamentais existentes, ressaltando-se a Lei de Cotas de Biocombustíveis na 

Alemanha, a Diretiva 2009/28/CE do Parlamento Europeu, a Global Bioenergy Partnership 

(GBEP), a Roundtable on Sustainable Biofuels (RSB) e o Better Sugarcane Initiative, 

conhecido como Bonsucro, cujo modelo de certificação, na atualidade, é o mais utilizado no 

Brasil, tendo sido reconhecido pela União Europeia, em 2011.  

Não obstante não ter sido posto em prática, o trabalho explanou também acerca do 

Programa Brasileiro de Certificação em Biocombustíveis (PBCB), cuja elaboração coube ao 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). O governo, 

entretanto, optou por não dar prosseguimento ao programa, apesar de a Portaria de consulta 

pública já haver sido elaborada. Espera-se, todavia, que haja uma retomada do programa em 
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um futuro próximo, trazendo benefícios diretos aos integrantes da cadeia de produção do 

etanol.  

No que concerne às consequências advindas da adoção de certificados, por sua vez, 

percebeu-se que é necessário haver uma diluição dos custos adicionais ao longo da cadeia. 

Isso aliviaria a situação dos agricultores e pequenos produtores, que costumam ser o 

componente mais fraco daquela e cujos custos são geralmente mais altos, quando em 

comparação com aqueles de grandes produtores. 

Em escala mundial, é necessário também prover financiamento e assistência técnica 

aos países em desenvolvimento que não detêm know-how avançado sobre o processo 

produtivo, de modo a aprimorar suas habilidades e capacidade de domínio da tecnologia, o 

que traria vantagens ao processo de commoditização do etanol.  

A adoção de certificações de sustentabilidade evitaria, igualmente, a fragmentação 

do mercado, além de poder implementar um processo com ampla participação dos produtores 

em diferentes países e continentes. Como respaldo a esse processo de consolidação dos 

certificados em várias regiões, foram estudadas as iniciativas globais já existentes, a exemplo 

da Bonsucro.  

Verificou-se que, por meio da adoção de padrões com abrangência social, econômica 

e ambiental, os certificados buscam assegurar uma cadeia produtiva sustentável do etanol 

brasileiro. Além da adesão a esses padrões, é necessário que o processo de certificação seja 

um processo voluntário, antecipando-se às exigências do mercado externo e permitindo que 

estratégias de ação sejam desenvolvidas. 

No âmbito econômico, os certificados promovem a redução da assimetria de 

informações, ao mesmo tempo em que os consumidores se tornam mais conscientes do 

processo de produção do etanol adquirido, incentivando-os a optarem pelo combustível que 

acarreta menos malefícios ao meio ambiente. Outrossim, os fornecedores certificados podem 

melhorar a imagem de suas empresas e atrair novos clientes, aumentando a demanda por 

etanol.  

Na seara ambiental, há uma efetiva redução das emissões de gases causadores do 

efeito estufa, o que pode ser creditado principalmente à colheita mecanizada da cana-de-

açúcar, que vem dominando a agroenergia brasileira, e à redução da queima da sua palha. 

Com tais medidas, ocorrem a preservação dos vários ecossistemas existentes na região, a 

conservação da fertilidade dos solos e a manutenção dos recursos hídricos. 

Mencionou-se também o Projeto de Lei n.º 626/2011, o qual pretende permitir o 

cultivo sustentável da cana-de-açúcar em áreas alteradas e nos biomas Cerrado e Campos 
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Gerais situados na Amazônia Legal, expandindo, assim, a plantação de cana e de etanol para 

essas áreas. No entanto, o polêmico projeto aparentemente vai de encontro à sustentabilidade 

que se busca atualmente na atividade sucroenergética e, caso seja aprovado, poderá ter, como 

uma de suas consequências, a aceleração do desmatamento da região. 

Por sua vez, no setor social, abordou-se no trabalho a questão da segurança alimentar 

versus energia e eximiu-se o etanol derivado da cana-de-açúcar da culpa exclusiva pela 

recente alta dos preços dos alimentos. Dessa forma, quanto ao etanol brasileiro, esse debate 

não merece progredir. Comprovou-se também que, no que tange às condições trabalhistas da 

mão de obra empregada na atividade, o Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as 

Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar trouxe grandes benefícios aos trabalhadores. 

Apesar de não estar em vigor atualmente e de ter apresentado, de acordo com o 

Ministério Público Federal, irregularidades durante o seu período de validade, o 

Compromisso Nacional foi responsável por trazer progresso nas áreas de saúde e segurança, 

transporte dos trabalhadores e na eliminação da figura da intermediação. Demonstra-se 

preocupação, todavia, com o ainda presente trabalho escravo no setor canavieiro, o qual 

continua a apresentar estatísticas elevadas, apesar do seu declínio nos últimos anos. 

Igualmente, asseverou-se que a criação de padrões certificadores oportuniza a 

expansão de etanol no mercado, favorecendo a sua comercialização, em escala global. 

Consequentemente, haveria o aumento tanto do mercado consumidor quanto do produtor, 

propiciando, como resultado, a sua commoditização. No entanto, para garantir que a utilização 

em larga escala dos biocombustíveis cumpra as suas funções sustentáveis, é imprescindível 

que obstáculos desnecessários ao comércio internacional sejam rechaçados. 

Nesse sentido, o presente trabalho ressaltou a falta de um rígido regime de comércio 

global aplicável aos biocombustíveis, o que compromete a liberalização do etanol. Foi 

demonstrada a importância desempenhada pela Organização Mundial do Comércio (OMC) 

nesse campo de atuação, porém a classificação atribuída atualmente ao etanol, considerado 

como produto agrícola, ainda acarreta barreiras ao seu comércio internacional. 

Portanto, é essencial que haja uma revisão da classificação do etanol perante a OMC, 

a fim de que seja caracterizado como bem ambiental, para que esse biocombustível obtenha 

mais respaldo nas próprias regras da OMC. O Brasil, dessa forma, estaria amparado a 

protocolar, perante o organismo, controvérsias envolvendo o etanol, podendo discutir 

obstáculos desnecessários à sua comercialização impostos por outros países membros. 

Juntamente com esse reexame, demonstrou-se que o desenvolvimento das 

tecnologias de segunda e terceira gerações, com a produção de etanol a partir do bagaço e 
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palha da cana-de-açúcar e de microalgas, respectivamente, permitirão que haja uma maior 

oferta do biocombustível. Indubitavelmente, tal inovação contribuirá para o alcance do seu 

status de commodity. 

Consequentemente, este trabalho buscou contribuir para o estudo da certificação do 

etanol brasileiro conforme os ditames do desenvolvimento sustentável, assunto bastante 

debatido em fóruns especializados ao redor do mundo e de grande importância para um país 

com inúmeras condições naturais favoráveis à produção não só do etanol, mas dos 

biocombustíveis de modo geral. Apesar disso, nota-se a atual falta de políticas públicas 

duradouras direcionadas para o setor e que busquem aproveitar racionalmente as qualidades 

inerentes ao país, incentivando os produtores de etanol na sua atividade e na busca pela 

certificação. Espera-se, assim, que os erros cometidos e as lacunas existentes atualmente não 

se repitam nos próximos anos e que as vantagens proporcionadas com o processo possam, de 

fato, ser usufruídas pelo país e sentidas pela sua população. 
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