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RESUMO 

 

O presente trabalho pretende descrever o modelo de desenvolvimento do Centro Nacional de 
Gestão de Bionegócios - CENABIO voltado para o fomento da cadeia de biocombustíveis. Essa 
estrutura é alimentada por um software, um Portal na Internet e um escritório físico. O software é 
o Sistema Inteligente para Organização e Recuperação do Conhecimento em Bionegócios – 
SISBIO. Desenvolvido com técnicas de Inteligência Artificial e Engenharia do Conhecimento e 
Ontologias, o sistema é um software capaz de recuperar, processar e armazenar informações para 
identificar oportunidades para realização de potenciais bionegócios na área de biocombustíveis. 
No sentido de fomentá-los, propõe-se ainda a concepção de um portal na Internet como forma de 
disponibilização dessas informações. Para assegurar a viabilidade dos bionegócios, criar-se-á 
uma estrutura com especialistas de caráter multidisciplinar, capaz de garantir a segurança 
ambiental, jurídica, econômica e social. A aplicação da gestão do conhecimento apoiada no uso 
da tecnologia da informação e comunicação (TIC) e voltada para o desenvolvimento sócio-
econômico aliado à conservação do meio ambiente é a área de atuação do presente estudo. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Biocombustíveis, Bionegócios, Gestão do Conhecimento, Tecnologia da Informação e 
Comunicação, Inteligência Artificial, Ontologia. 
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ABSTRACT 
 

This work intends to describe the development model of the National Center of Biobusiness 
Management - CENABIO focused on the encouragement of the biofuel chain.  This structure is 
fed by a software device, a Portal on the Internet and a physical office.  The software device is 
the Intelligent System for the Organization and Recovery of Knowledge in Biobusiness - 
SISBIO.  Developed through techniques of Artificial Intelligence and Knowledge and Ontology 
Engineering, the system is capable of retrieve, process and store information in order to identify 
the chances for the accomplishment of biobusiness potentials in the area of biofuels.  In order to 
encourage them, the conception of a portal on the Internet is still considered a form of making 
this information available.  It is to assure the viability of biobusiness, that a structure with 
multidisciplinary specialists will be created, capable to guarantee environmental, juridical, 
economic and social security.  The application of knowledge management based on the use of 
information and communication technology (ICT) and focused on the socio-economic 
development allied to the conservation of the environment is the area of performance of this 
study. 
 
 
KEY WORDS 
 
Biofuel, Eco-business, knowledge Management, Information and Communication Technology, 
Artificial Intelligence, Ontology 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A questão energética sempre foi de extrema importância na história da humanidade. Para 

Sawin, “tudo o que consumimos ou utilizamos – nossos lares, seu conteúdo, nossos carros e as 

vias que percorremos, as roupas que usamos e os alimentos que comemos – requer energia para 

ser produzido e embalado, distribuído às lojas ou em domicílio, operado e depois descartado” 

[SAWIN, 2004, pg. 29]. 

Desde a produção mais artesanal até o forte processo de modernização dos parques 

industriais, a expansão dos mercados, o enorme crescimento e concentração populacional, as 

grandes disputas militares, a previsão de escassez dos recursos naturais e por fim a globalização 

levaram ao consumo excessivo, tornando a energia um recurso cada vez mais valorizado. Esses 

fatores, potencializados pela utilização predominante de combustíveis fósseis, vêm gerando 

graves problemas econômicos, sociais e ainda ambientais, como por exemplo, o efeito estufa e as 

alterações climáticas. 

A energia tornou-se um elemento essencial para o desenvolvimento das grandes potências e 

ainda é um fator limitante principalmente aos países em desenvolvimento.  

Devido à problemática global das mudanças climáticas, diversas nações se viram obrigadas a 

realizar encontros em nível mundial com o intuito de tentar estabelecer consensos que permitam a 

construção de uma sociedade sustentável, ou seja, uma sociedade que consiga aliar o 

desenvolvimento sócio-econômico com a utilização racional dos recursos naturais. Esses 

encontros passaram a ser considerados importantes instrumentos para o estabelecimento de 

consensos sobre conceitos e metas a serem perseguidos por Estados, setores produtivos e também 

pela sociedade civil. Cabe aqui destacar os encontros do Rio de Janeiro em 1992, onde surgiu a 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC) e o encontro do 

Japão (Kyoto) em 1997, responsável pela elaboração de um plano para redução da emissão de 

gases de efeito estufa1, denominado Protocolo de Kyoto, sobre o qual abordaremos com mais 

                                                 
1 Gases de efeito estufa são constituintes gasosos da atmosfera, naturais ou antrópicos, que 

absorvem e reemitem radiação infravermelha. Segundo o Protocolo de Kyoto, são eles: dióxido de 
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profundidade ao longo do trabalho. Uma das novidades introduzidas no Protocolo de Kyoto foi o 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, através do qual emerge o mercado de créditos de 

carbono, onde os países e indústrias negociam compensações às suas emissões de gases de efeito 

estufa. Esse mercado, ainda incipiente, mostra-se como um dos mais promissores negócios na 

área de bionegócios. Por outro lado, o caráter perene dos combustíveis fósseis, com previsão de 

exaustão para as próximas décadas, fez com que fontes alternativas de energia fossem 

desenvolvidas.   

Nesse contexto, a produção de biocombustíveis tornou-se uma das formas mais eficientes de 

diversificar a matriz energética, contribuindo para a conservação do meio ambiente, através da 

redução de emissão de gases de efeito estufa, o desenvolvimento econômico, da otimização e 

descentralização de investimentos e o desenvolvimento social através da geração de emprego e 

renda no campo. Entretanto, é necessário, que sejam estabelecidos mecanismos de suporte à 

produção e comercialização desses biocombustíveis. Isso é possível através da otimização de 

recursos e da integração e das informações das instituições públicas, privadas e dos pequenos 

produtores rurais. Desta forma se tornam essenciais à produção de informações confiáveis, 

estudos que garantam a viabilidade jurídica, técnica, ambiental, social e comercial. 

A informação precisa é uma das formas mais eficientes para o gerenciamento dos recursos 

naturais de forma sustentável, tornando-se um importante instrumento para os processos de 

tomada de decisão. No mundo globalizado, caracterizado pelo excesso de documentos em meio 

digital, a tecnologia da informação tem evoluído de forma bastante rápida e possui aplicações nas 

mais diversas áreas do conhecimento. No Brasil, existem diversos estudos científicos, práticas e 

alguns mecanismos de financiamento, porém não há uma estrutura capaz de fornecer informações 

fidedignas e integrar os diversos atores que compõem a cadeia de biocombustíveis.  

A cadeia produtiva de biocombustíveis é formada por diversas sub-cadeias, como por 

exemplo, as cadeias produtivas do álcool, do gás natural e do biodiesel. Essas cadeias envolvem 

desde a produção de insumos para transformação em biocombustíveis, passando por questões de 

produção, logística e distribuição, até o abastecimento interno e a exportação. Assim como em 

praticamente todas cadeias produtivas, a competitividade da cadeia de biocombustíveis depende 

de acordos entre os agentes, parcerias com o setor público ou agentes privados, e, principalmente 

                                                                                                                                                              
carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hexafluoreto de enxofre (SF6), acompanhados por 

duas famílias de gases, hidrofluorcarbonos (HFCs), perfluorcarbonos (PFCs ). 
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dispor de informações estratégicas para o aproveitamento de oportunidades e otimização de 

investimentos. Além disso, o padrão diferenciado do processo produtivo é essencial.   

Este trabalho procura demonstrar que é possível, através do desenvolvimento de uma 

estrutura baseada em conceitos e práticas de gestão do conhecimento e apoiada no uso da 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) promover o desenvolvimento sócio-econômico 

e conservação do meio ambiente, seja pelo do fomento aos biocombustíveis ao longo de toda sua 

cadeia, como também pela divulgação de oportunidades geradas pelo mercado de crédito de 

carbono. 

Os conceitos de gestão do conhecimento foram introduzidos no CENABIO com o intuito de 

tornar os processos de tomada de decisão e a organização do conhecimento da cadeia de 

biocombustíveis mais céleres, eficazes e transparentes. 

 

1.1 Área de aplicação da pesquisa 

 

A Área de aplicação do trabalho é a criação de uma estrutura de Gestão do Conhecimento 

com utilização da Tecnologia da Informação e Comunicação para fomento de biocombustíveis e, 

mais precisamente, o desenvolvimento de uma estrutura que envolva um escritório físico para 

fomento de bionegócios relacionados à produção e comercialização de biocombustíveis, um 

Sistema Inteligente para Recuperação e Organização do Conhecimento em Biodiversidade - 

SISBIO com o objetivo de identificar e monitorar informações, assim como fomentar 

bionegócios relacionados à cadeia de biocombustíveis. Além disso, será abordado o 

desenvolvimento de um modelo de portal colaborativo. No presente trabalho iremos descrever o 

processo de criação dessa estrutura voltada ao suporte da cadeia de biocombustíveis. 

 

Sendo assim, as perguntas a serem respondidas são: 

 

Quais os elementos para construção de uma estrutura baseada em gestão do conhecimento 

capaz de fomentar a cadeia de biocombustíveis? 

 

De que forma a utilização da Gestão do Conhecimento com Tecnologia da Informação pode 

auxiliar o fomento de biocombustíveis? 
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Acreditamos que o desenvolvimento de uma estrutura de gerenciamento de bionegócios 

apoiada por ferramentas tecnológicas seja capaz de iniciar um novo modelo de gestão ambiental e 

manejo de áreas destinadas à produção e comercialização de biocombustíveis, promovendo a 

consolidação do Brasil no mercado de créditos de carbono, a conservação do meio ambiente e a 

inclusão social através da valorização da agricultura familiar. 

 

1.2 Objetivos 

 

O objetivo geral do trabalho é identificar e sistematizar os elementos para criação de um 

Centro Nacional em Gestão de Bionegócios – CENABIO, de modo a fomentar a cadeia de 

biocombustíveis. 

 

1.2.1 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos são divididos em 3 processos distintos, porém interdependentes 

conforme elencados a seguir. 

 

• Identificar as bases para criação de um centro de gestão de bionegócios de modo a 

fomentar a produção de biocombustíveis; 

• Realizar pesquisa sobre o estado da arte em estruturas de gestão de bionegócios; 

• Desenvolver modelo conceitual para o desenvolvimento de uma estrutura de gestão de 

biocombustíveis.  
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1.3 Justificativa 

 

O presente trabalho se justifica à medida que possibilitará o gerenciamento de diversos tipos 

de informação sobre a cadeia de biocombustíveis, permitindo a otimização de recursos e 

integração e de instituições públicas e privadas. Multiplicam-se, as possibilidades e a 

confiabilidade das ações, fomentando assim a realização de bionegócios, especificamente 

relacionados à cadeia produtiva de biocombustíveis. Além disso o trabalho trará a possibilidade 

de inserir o Brasil nos mecanismos do Protocolo de Kyoto (Mercado de créditos de carbono), 

promover o desenvolvimento social e a conservação do meio ambiente. 

No Brasil, apesar de existirem diversos mecanismos de financiamento para atividades de uso 

sustentável da biodiversidade que envolvem linhas de crédito, recursos a fundo perdido e os 

fundos de investimento, os pequenos produtores esbarram freqüentemente em dúvidas geradas 

pela falta de informações consistentes sobre a viabilidade econômica dos projetos, sobre as 

necessidades existentes e investimentos propostos, assim como sobre outros elementos que 

facilitem o processo de tomada de decisão.  

Grande parte da informação sobre biodiversidade existe em forma não prontamente utilizável. 

De bibliotecas tradicionais (papel), a bases de dados distribuídas (e não integradas), e amostras 

(espécimens) de coleções biológicas (botânicas, zoológicas, e microbiológicas), os registros 

existentes sobre a biodiversidade são descoordenados e, geralmente, inacessíveis. 

É com intuito de identificar e integrar essas informações e impulsionar possíveis bionegócios 

que se propõe o desenvolvimento de um modelo para criação de um Centro Nacional em Gestão 

de bionegócios – CENABIO. 

Com o desenvolvimento e implementação da CENABIO, tornar-se-á possível fomentar 

investimentos públicos e privados para o uso sustentável do patrimônio biológico nacional. Esse 

sistema baseado em conhecimento auxiliará na criação de uma base de dados única, tornando a 

informação mais ágil e transparente, estimulando o desenvolvimento de negócios sustentáveis e 

potencializando as atividades relacionadas à cadeia de biocombustíveis. 
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1.4 Metodologia 

 

A metodologia do trabalho consiste em pesquisa aplicada, por gerar conhecimentos de 

aplicação prática e pesquisa exploratória por envolver levantamento bibliográfico. Consiste ainda 

de pesquisa bibliográfica, por ser elaborada através de material já publicado em livros, artigos 

científicos e na Internet. Os estudos foram propositalmente direcionados sobre questões de 

Engenharia e Gestão do Conhecimento aplicados à cadeia de biocombustíveis, Tecnologias da 

Informação e Comunicação – TIC’s, Inteligência Artificial, Sistemas Baseados em Conhecimento 

e Ontologias.  

 

1.5  Trabalhos relacionados 

 

O Brasil é um país extremamente rico em biodiversidade e produtos para diversas atividades 

econômicas, entre as quais a produção de biocombustíveis. A utilização dos recursos naturais, 

porém, sempre foi baseada em uma lógica onde os benefícios não se refletiram no 

desenvolvimento regional e das comunidades locais, gerando lucro para os agentes externos e 

diversos impactos negativos na economia e no meio ambiente. 

Isso ocorreu em grande parte pela falta de estruturação das cadeias produtivas e 

consequentemente perda de oportunidades. Algumas iniciativas devem ser consideradas no 

sentido de tentar reverter tal situação. 

Para realização do trabalho foi realizada pesquisa sobre estruturas de gestão voltadas à 

cadeia de bionegócios, sendo priorizados os projetos relacionados com à produção e 

comercialização de biocombustíveis. Foram identificadas algumas experiências e projetos 

conforme descrito abaixo. 

 

1.5.1 Balcão de negócios sustentáveis 

 

O Balcão de Negócios Sustentáveis é uma estrutura de apoio ao acesso a empreendimentos 

comunitários, micro e pequenas empresas, provendo o acesso a mercados, tecnologia, recurso 
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humano, demanda, conservação de produtos, beneficiamento e marketing. Desenvolvido pela 

ONG Amigos da terra, ele presta serviços de apoio jurídico, assistência para captação de recursos 

financeiros, assistência técnica, aprimoramento no sistema gerencial e apoio para 

comercialização e marketing. A sua área de atuação consiste em empreendimentos na Amazônia 

Legal, que compreende os estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará, 

Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. O projeto possui ainda, um banco de dados de 

empreendimentos. A figura abaixo apresenta a interface principal do Balcão de Negócios 

Sustentáveis. 

 
Figura 1: interface principal do balcão de negócios sustentáveis 

Fonte: http://negocios.amazonia.org.br/ 

 

1.5.2 Pólo Nacional de biocombustíveis 

 

Lançado em 2004, o Pólo Nacional de Biocombustíveis é uma iniciativa que tem como 

objetivo coordenar esforços e definir estratégias para pesquisas com diferentes fontes biomassa, 

como girassol, milho, amendoim, mamona, soja, gordura animal, madeira, carvão e a própria 

cana, bem como contribuir para o desenvolvimento de uma política de produção e promoção dos 

biocombustíveis no país. Nesse sentido, o Pólo Nacional de Biocombustíveis visa ainda captar e 
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organizar recursos financeiros e humanos e fomentar iniciativas e projetos de desenvolvimento 

tecnológico e de suporte às políticas públicas. 

A figura abaixo demonstra a interface de acesso do Pólo Nacional de Biocombustíveis. 

 

 
Figura 2: interface de Pólo nacional de Biocombustíveis 

Fonte: http://www.polobio.esalq.usp.br/ 
 

1.5.3 Agência de Negócios do Estado do Acre 

 

Agência de Negócios do Estado do Acre tem como finalidade promover a produção de 

bens e serviços e atrair investimentos para o estado do Acre mediante a prestação de serviços 

orientados ao setor produtivo viabilizando negócios sustentáveis e a geração de trabalho e renda.  

Participam do projeto 10 produtos. São eles, a castanha do Brasil, farinha de mandioca, 

guaraná em pó, palmito, sabonete de mururu, biscoito de castanha e bombom de cupuaçu, 

artefatos, madeiras e jóias.  
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1.5.4 Bolsa Amazônia 

 

O programa Bolsa da Amazônia é um consórcio regional executado na Bolívia, Brasil, 

Colômbia e Equador e se propões a dinamizar redes de parceria múltiplas do setor público. 

O Bolsa da Amazônia pretende facilitar o comércio de produtos sustentáveis da 

Amazônia, funcionando como um elo de ligação entre a oferta e a demanda. Seus pilares são a 

informação, capacitação e promoção de negócios entre os principais agentes das cadeias 

produtivas sustentáveis da Amazônia.  

O levantamento das informações mercadológicas compreende a identificação dos dados 

de produtos e serviços oferecidos, atores do mercado e informação comercial, organizadas com o 

suporte do Sistema de Informação Mercadológica Bolsa Amazônia – SIMBA. 

A figura 3 demonstra a interface principal do Programa Bolsa Amazônia. 

 

 

Figura 3: Interface do Programa Bolsa Amazônia 

Fonte: www.bolsaamazonia.com 

 

 

 

 

 

http://www.bolsaamazonia.com/
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1.5.5 Compradores de Produtos Florestais Certificados da Amazônia 

 

O Compradores de Produtos Florestais Certificados da Amazônia é um grupo de mais de 

70 empresas que assumiram o compromisso de dar preferência à compra de produtos 

provenientes de florestas certificadas pelo Conselho de manejo Florestal (Forest Stewardship 

Council - FSC). 

O grupo no Brasil estimula a oferta de produtos certificados, promove esses produtos para 

o mercado externo, orienta a demanda e o consumo desses produtos certificados, estabelece 

relações comerciais específicas, promove a certificação, participa de feiras e, fortalece o selo FSC 

(Forest Stewardship Council). 

A interface principal do “Compradores de Produtos Florestais Certificados da Amazônia” 

encontra-se na figura abaixo.  

 

 
Figura 4: interface principal do Compradores de Produtos Florestais Certificados da Amazônia 

Fonte: http://compradores.amazonia.org.br/ 
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1.5.6 Pró-Negócios 

 

O Pró-Negócios2 é um projeto que visa ampliar a capacidade administrativa de 

empresários e administradores de projetos ambientalmente sustentáveis. Suas ações são 

traduzidas por meio de cursos de capacitação voltado para pessoas que tenham interesse e 

habilidade para gestão de negócios. 

A sua missão consiste em “Estimular o estabelecimento de negócios privados com fortes 

componentes sociais e ambientais, e incentivar o empreendedorismo como forma de gerar mais 

renda e empregos, com ética, responsabilidade social e consciência ambiental, promovendo 

mudanças de atitude e de percepção no meio acadêmico e nos setores público e privado” [IEEB, 

2006]. 

 

1.6 Origem e estrutura do trabalho 

 

O presente trabalho surgiu da verificação da inexistência de uma estrutura capaz de fornecer 

suporte teórico para os processos de tomada de decisão relativos aos bionegócios, mais 

especificamente na cadeia de biocombustíveis. O acesso à informação ambiental, seja por parte 

dos órgãos públicos, seja pela sociedade civil ou pelo setor industrial só tende a trazer benefícios 

para a celebração de parcerias que promovam a conservação do meio ambiente aliada ao 

desenvolvimento sócio-econômico.  

As pesquisas em desenvolvimento de soluções tecnológicas para conservação do meio 

ambiente vêm sendo realizadas em conjunto com um grupo de pesquisadores do Instituto de 

Governo Eletrônico, Inteligência Jurídica e Sistemas – IJURIS, por meio dos Núcleos de 

Pesquisa e Desenvolvimento em Meio Ambiente, Tecnologia e Direito - ECOTEC, Knowledge 

Management Center - KMC e da empresa WBSA Sistemas Inteligentes. Esses estudos são frutos 

também, de algumas disciplinas ministradas Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC 

                                                 
2 O link do projeto pode ser encontrada no endereço 

 http://www.iieb.org.br/programa.asp?id_subprograma=12&id_programa=7  
 

http://www.iieb.org.br/programa.asp?id_subprograma=12&id_programa=7
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entre 2002 e 2003, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e 

Sistemas e, posteriormente no Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento. Entre elas podemos destacar as disciplinas de Governo Eletrônico, Sociedade da 

Informação, Engenharia do Conhecimento Jurídico, Sustentabilidade Aplicada e Avaliação de 

Impactos Ambientais, Gestão da Sustentabilidade nas Organizações, Introdução à Engenharia e 

Gestão do Conhecimento, entre outras.  

Para uma melhor compreensão, o trabalho foi estruturado em 7 capítulos, que contextualizam 

a pesquisa e apresentam os principais conceitos e metodologias utilizadas conforme descrito a 

seguir. 

No capítulo 2 apresentamos o referencial teórico, englobando os principais conceitos de 

Gestão do Conhecimento - GC, Inteligência Artificial - IA e Sistemas Baseados em 

Conhecimento – SBC’s, Ontologias, Portais Colaborativos, além da Pesquisa Contextual 

Estruturada – PCE e a Representação do Conhecimento Contextualizado dinamicamente – 

RC2D. A integraçãodesses conceitos foi o principal referencial teórico utilizado na concepção do 

CENABIO. 

No capítulo 3 abordamos a questão da matriz energética. Inicialmente demonstramos a 

importância e relevância da questão energética, suas principais aplicações e consequências e 

relações entre o forte aumento da demanda, os impactos ao meio ambiente, na economia e no 

desenvolvimento social. Detalhamos ainda a questão dos combustíveis fósseis ou não renováveis 

e dos biocombustíveis, apresentando alguns conceitos e as principais características e aplicações 

de cada fonte de energia. Após essa análise, contextualizamos a produção e comercialização dos 

biocombustíveis nas três principais dimensões da sustentabilidade: ambiental, social e 

econômica. 

No capítulo 4 iremos apresentamos as principais referências utilizadas no trabalho. Para isso, 

apresentamos os principais acordos internacionais sobre a produção de energia e mudanças 

climáticas, onde fazemos uma análise mais detalhada da Convenção Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima (CQNUMC), além do Protocolo de Kyoto e seus principais 

mecanismos de implementação. Por fim, apresentamos os principais fundos de investimento em 

projetos de Mecanismo de Desenvolvimento limpo (MDL) e a situação do Brasil nesse contexto. 

Além disso, estão referenciadas as bases legais brasileiras sobre energia. 
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No capítulo 5 iremos apresentar o modelo do CENABIO, como estrutura de fomento aos 

biocombustíveis, descrevendo suas características e mecanismos de funcionamento. Os principais 

conceitos de gestão do conhecimento relacionados a cadeia de biocombustíveis também serão 

descritos.  

No capítulo 6, descrevemos a metodologia de construção do CENABIO, descrevendo as 

principais etapas de construção, que envolvem o software denominado Sistema Inteligente para 

Organização e Recuperação do Conhecimento em Biodiversidade – SISBIO, o desenvolvimento 

de um portal, além da estruturação do escritório físico. 

Por fim, no último capítulo apresentamos as conclusões finais e possibilidades de trabalhos 

futuros.    
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2. GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

 

Ao longo da história da humanidade, a aquisição e aplicação de conhecimentos levaram a 

conquista de inúmeras civilizações. 

A globalização e o advento das novas tecnologias da informação e comunicação (TIC´s) são 

fatores que contribuíram sensivelmente para a revolução na forma de gestão do conhecimento 

aplicada ao mundo das organizações e à administração pública. Isso porque as fronteiras de 

tempo e espaço foram visivelmente modificadas. O foco dessa nova forma de organização deve 

estar baseado na aquisição, armazenamento, processamento e disseminação da informação e do 

conhecimento. 

A gestão do conhecimento é baseada justamente nessa nova forma de organização e tem como 

principal função a identificação de informações e produção de conhecimentos estratégicos, 

envolvendo todo o fluxo que vai desde a identificação de fontes de informação até a 

disseminação desses conhecimentos. Esse processo deve ser feito de modo a identificar 

oportunidades de negócios, otimizar investimentos e gerenciar ativos humanos, além de proteger 

a produção interna.  

Segundo FRANCINI, “O tema Gestão do Conhecimento faz fronteira com as diversas áreas de 

conhecimento das organizações, sendo multidisciplinar por excelência, pois o grau de 

conhecimento das organizações considera o conjunto de competências das diversas áreas que as 

compõem, tais como Planejamento, Mercadologia, Operações, Finanças e Gestão do Capital 

Humano, dentre outras, as quais, no seu conjunto, quando devidamente aplicadas, deverão 

permitir que as organizações estejam em condições de obter vantagens competitivas”. 

[FRANCINI, 2002]. 

Nesse sentido, Ann Macintosh afirma que a “gestão do conhecimento não trata apenas de gerir 

ativos de conhecimento, mas também da gestão dos processos que atuam sobre estes ativos. Estes 

processos incluem: desenvolver, preservar, utilizar e compartilhar conhecimento. Por isso, gestão 

do conhecimento envolve identificação e análise dos ativos de conhecimento disponíveis, e 

desejáveis, além dos processos com eles relacionados. Também envolve o planejamento e o 
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controle das ações para desenvolvê-los (os ativos e os processos), com o intuito de atingir os 

objetivos da organização” [MACINTOSH, 1997]. 

No sítio da Fundação Getúlio Vargas foi encontrada a seguinte definição: “gestão do 

conhecimento é um processo sistemático, articulado e intencional, apoiado na geração, 

codificação, disseminação e apropriação de conhecimentos, com o propósito de atingir a 

excelência organizacional” [FGV, 2006].  

Na mesma linha, Cândido afirma que "a gestão do conhecimento pode ser definida como um 

conjunto de técnicas e ferramentas que permitem identificar, analisar e administrar, de forma 

estratégica e sistêmica, o ativo intelectual da empresa e seus processos associados”. [Cândido, 

2003]. 

Para MORESI, “a gestão do conhecimento pode ser vista como o conjunto de atividades que 

busca desenvolver e controlar todo tipo de conhecimento em uma organização, visando à 

utilização na consecução de seus objetivos”. [MORESI, 2001]. 

Peter Drucker descreve a nova economia mundial como aquela baseada no conhecimento que 

representa o capital mais importante para a competitividade. Esta realidade advém da acelerada 

expansão dos meios de comunicação informatizados, principalmente a Web, disponibilizando 

uma imensa soma de informações. A socialização do conhecimento se faz, ironicamente, como 

uma meta das sociedades capitalistas [DRUCKER, 1993]. 

Nesse novo cenário, conhecer todos os dados possíveis do mundo real onde se desenvolve uma 

atividade de negócios, conhecer e saber avaliar as regras utilizadas, bem como poder antecipar 

novos fatos desse mundo real criam os elementos fundamentais da competitividade ao responder 

de imediato às novas (e às vezes não perceptíveis) necessidades de mercado. 

A consolidação da Gestão do Conhecimento vem se dando de forma extremamente rápida e 

muitas inciativas já vêm revolucionando o mundo globalizado e cada vez mais competitivo. Ela 

utiliza conceitos, modelos, métodos e técnicas advindos de várias áreas do conhecimento, dentre 

as quais podem-se destacar as ciências da cognição, educação e informação. As tecnologias da 

Informação e Comunicação são consideradas ferramentas ideais para implantação desses sistemas 

de gestão, pois trabalham com avançadas técnicas de gerenciamento de bancos de dados e 

Inteligência Artificial. 
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A visão da gestão do conhecimento compreende uma gama de informações sobre os recursos 

humanos, tecnológicos e de processos. Essa análise deve ser realizada tanto em relação aos 

fatores internos como externos. 

 Nesse sentido, a gestão do conhecimento se apresenta como um recursos estratégico e um 

desafio para as organizações. Os principais processos dessa gestão estão relacionados a 

identificação, produção, armazenamento, análise e difusão do conhecimento. Esse ciclo de 

retroalimentação parte da premissa de que o conhecimento produzido pelas pessoas também deve 

ser aproveitado pelas organizações. 

Entre os maiores benefícios gerados pela implementação de um modelo de gestão do 

conhecimento nas organizações podemos citar o melhor aproveitamento do conhecimento 

produzido nas organizações, maior agilidade e transparência nos processos de tomada de decisão, 

a otimização de processos, redução de custos, entre outros. 

Na implantação dos processos de gestão do conhecimento diversas ferramentas podem ser 

utilizadas, conforme descrito a seguir: e-mail, Internet, Fóruns ou Listas de discussão, bate-papo 

(chat), ferramentas de compartilhamento do conhecimento, além dos Sistemas de Gestão do 

conhecimento com Inteligência Artificial. 

A Internet é um conjunto de redes de computadores interligadas que tem em comum um 

conjunto de protocolos e serviços, de uma forma que os usuários conectados possam usufruir de 

serviços de informação e comunicação de alcance mundial. A Internet tem obtido um aumento 

considerável em número de redes, hospedeiros e volume de informações. 

O e-mail ou correio eletrônico é uma ferramenta básica de comunicação na Internet. 

Geralmente o e-mail é uma mensagem escrita que pode conter arquivos de imagens. Para enviar o 

e-mail utiliza-se um programa existente no computador hospedeiro, onde o usuário fornece um 

endereço eletrônico do local ou pessoa que receberá a mensagem. 

O fórum ou lista de discussão é uma ferramenta que usa o protocolo de e-mail padrão para 

disseminar informações e conhecimentos para um determinado número de pessoas. Assim, criam-

se grupos ou comunidades que discutem assuntos gerais ou específicos, sendo que ao enviar uma 

mensagem o usuário alcança todos os membros da lista de discussão.  

O Chat ou bate-papo é uma ferramenta síncrona de troca de mensagens. A sua maior utilização 

ocorre geralmente para reuniões de pessoas que encontram-se distantes fisicamente, porém com 

acesso a Internet. Os usuários combinam um determinado horário e acessam via Internet um 
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programa que permita a comunicação on-line. O local virtual onde as pessoas se encontram é 

denominado “sala de chat”, onde as pessoas entram e saem mediante login (nome de usuário) e 

senha.  

A ferramenta de compartilhamento do conhecimento ou groupware é um software que facilita a 

comunicação. Entre as principais informações compartilhadas estão a agenda da organização, 

calendários, livros de endereço, além de documentos e relatórios produzidos pela organização, de 

acordo com os níveis de acesso pré-estabelecido. Uma funcionalidade importante das ferramentas 

de compartilhamento do conhecimento é a possibilidade de envio de lembretes e dos relatórios 

via e-mail, servindo como um alarme.  

Os Sistemas de Gestão do Conhecimento com Inteligência Artificial são ferramentas 

inovadoras que envolvem os processos internos, relacionados à organização interna do 

conhecimento, e dos processos externos, que envolvem a identificação, produção, 

armazenamento, análise e difusão do conhecimento. A Inteligência Artificial se mostra como um 

forte diferencial desse tipo de sistema em relação aos aplicativos tradicionais, devido a 

capacidade de produzir informações estratégicas ou conhecimentos a partir de uma grande massa 

de informações. 

Entre os principais conceitos e técnicas utilizados na gestão do conhecimento estão a 

Inteligência Artificial, os Sistemas Baseados em Conhecimento – SBC’s, o processo de 

representação do conhecimento através de ontologias, além dos portais colaborativos. 

 

2.1 Inteligência Artificial 

 

Na década de 50 começaram os primeiros estudos experimentais em Inteligência Artificial. 

Esses estudos possuíam uma nobre motivação “capacitar o computador a executar funções que 

são desempenhadas pelo ser humano usando conhecimento e raciocínio” [Rezende, 2003, pg 3]. 

Essa tecnologia representou a evolução dos sistemas de informação. 

A Inteligência Artificial se tornou mais conhecida do público geral quando Alan Touring 

escreveu sobre as máquinas terem a possibilidade de adquirir conhecimento. Ela se propôs a 

utilizar como modelo a mente humana, tornando o computador uma ferramenta capaz de 

raciocinar de forma independente. Nesse sentido, pode-se afirmar que a IA trabalha de um lado 

na compreensão da inteligência e de outro no desenvolvimento tecnológico que permite aos 



 29

computadores tentar simular os fenômenos cognitivos presentes na mente humana. Por isso, a IA 

é considerada uma ciência multidisciplinar. 

Para Rich and Knight, Inteligência Artificial é o estudo de como fazer os computadores 

realizarem coisas que até o momento as pessoas são melhores [RICH, 1991 apud RUSSEL, 

1995]. 

Segundo Bellman, a IA consiste na automação das atividades associadas às tarefas e atividades 

humanas como os processos de tomada de decisão, resolução de problemas e processos 

educacionais [BELLMAN, 1978 apud RUSSEL, 1995]. 

Uma outra definição para IA é fornecida por Schalkoff, afirmando ser um estudo que procura 

explicar e imitar o comportamento inteligente em termos de processos computacionais 

[SCHALKOFF, 1993 apud RUSSEL, 1995]. 

As principais utilizações da IA estão relacionadas às redes neuronais, que consistem na 

capacidade dos computadores de aprender e reconhecer padrões, à biologia molecular, que estuda 

a criação de vida artificial e engenharia genética, à robótica, bastante utilizada na automação de 

processos industriais e também nas áreas médicas e, por fim, a I.A. é utilizada na construção de 

sistemas capazes de representar e recuperar o conhecimento, através de mecanismos de busca 

inteligentes.  

Resende descreve como principais características dos sistemas: “habilidade para usar 

conhecimento no desempenho tarefas ou resolução de problemas; a capacidade para aproveitar 

associações ou inferência para trabalhar com problemas complexos que assemelham-se a 

problemas reais; e a habilidade para armazenar e recuperar eficientemente grande quantidade de 

informação, para resolução de problemas ou tomada de decisões, bem como para conectar nossos 

pensamentos e nossas idéias de maneira não-linear, ou seja, de modo associativo” [Rezende, 

2003, pg. 7]. 

 

2.2 Sistemas Baseados em Conhecimento  

  

Os Sistemas Baseados em Conhecimento – SBCs são aqueles onde existe uma base do 

conhecimento e um mecanismo de busca capaz de realizar buscas sobre essa base e produzir 

resultados relevantes no contexto da busca.  
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A base de conhecimento é criada a partir de uma análise do domínio, para posterior 

identificação, captura e armazenamento de informações releventes ao objetivo do sistema, sendo 

disponibilizada permanente.  

Os SBCs geralmente atuam sobre contextos ou domínios específicos, o que requer 

profissionais que sejam especialistas e tenham a capacidade de representar o conhecimento para 

construção da base que alimenta o sistema. Entre as principais formas de representação do 

conhecimento, merece destaque o processo de Engenharia do Conhecimento, onde são analisados 

o domínio do conhecimento, definidas as fontes de informação e metodologias de aquisição e 

organização do conhecimento. 

Para Resende, os Sistemas Baseados em Conhecimento são sistemas capazes de resolver 

problemas usando conhecimento específico sobre o domínio da aplicação [RESENDE, 2003, pg. 

19].  

Segundo Nilsson, Sistemas Baseados em Conhecimento são aplicações que raciocinam sobre 

uma extensa base de conhecimento com a finalidade de resolver problemas [NILSSON, 1998]. 

Newell afirma que os Sistemas Baseados em Conhecimento devem conter a descrição do 

sistema sob a perspectiva do conhecimento, processável pelo homem e a perspectiva simbólica, 

processável pelos computadores [NEWELL, 1982].  

As principais vantagens na implementação dos SBC’s nas organizações estão na contribuição 

para organização do conhecimento, preservando, utilizando o conhecimento e a experiência dos 

membros da organização para construção da base do conhecimento. Com isso, o conhecimento 

individual se torna um importante valor estratégico para a organização. 

Os Sistemas Baseados em Conhecimento utilizam métodos e técnicas de Inteligência 

Artificial. Seus principais componentes são a base de conhecimento e mecanismos de inferência.  

Para construção da base, o conhecimento referente ao domínio de aplicação deve ser 

representado. Essa representação pode ser realizada de diversas maneiras, dentre essas as 

ontologias demonstram ser uma das metodologias mais eficientes, contribuindo ainda, para 

eliminar as ambiguidades das respostas em relação as consultas realizadas pelo usuário.  

O mecanismo de inferência é o componente do sistema encarregado de controlar o processo 

de varredura, e também responsável pela implementação da estratégia mais adequada para 

resolver um determinado problema. 
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2.3 Ontologias 

 

O termo ontologia, geralmente utilizado no campo da filosofia, é no presente trabalho 

utilizado como uma forma de representação que visa compartilhar o conhecimento de um mesmo 

domínio comunicado entre pessoas e sistemas. Nesse sentido as ontologias buscam trazer um 

entendimento comum de determinado domínio através da relação entre palavras ou expressões 

indicativas que representem um contexto.  São utilizadas na construção de Sistemas Baseados em 

Conhecimento - SBCs, mas também como processo de organização do conhecimento. 

A ontologia visa compartilhar o conhecimento de um mesmo domínio comunicado entre 

pessoas e sistemas, construindo um entendimento comum sobre a representação de um 

determinado domínio do conhecimento. Como afirma Studer et al. “an ontology is a formal, 

explicit specification of a shared conceptualization…Basically, the role of ontologies in the 

knowledge engineering process is to facilitate the construction of a domain model. An ontology 

provides a vocabulary of terms and relations with which a domain can be modeled” [STUDER, 

2000].  

Para Nabuco, as ontologias estão servindo para o compartilhamento e formação de uma base 

do conhecimento, conforme descrito a seguir: “ontologies are well suited for knowledge sharing 

as they offer a formal base for describing terminology in a Knowledge domain” [NABUCO, 

2003] 

A construção de ontologias é mais que um processo tecnológico, passando pelo 

compartilhamento e sincronização de conhecimentos visando construir uma realidade de 

comunicação entre pessoas e sistemas. A partir da construção das ontologias é possível construir 

um consenso em relação ao entendimento de determinado domínio do conhecimento. Assim, a 

construção de ontologias pode ser considerada uma técnica que visa representar um 

conhecimento construído a partir de uma visão compartilhada, que, quando utilizadas pelos 

sistemas computacionais, tornam a recuperação de informações mais eficiente.  

Os sistemas que utilizam ontologias para recuperação de documentos incorrem em menor 

risco de ambigüidade das palavras ou termos inseridos no campo de busca. As ontologias 

permitem ao sistema ter um “entendimento” do contexto que está situada a busca, trazendo assim, 

resultados mais precisos em relação à consulta do usuário. Além disso, a visualização gráfica 

baseada em ontologias permite uma análise temporal baseada na relevância dos documentos 
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contidos na base do conhecimento. Nesse sentido, Cao ensina: “using the concepts of the 

ontology can help to get rid of the ambiguity of the search context, enabling to specify the 

formulation of the query” [CAO, 2003]. 

Existem diversos modelos para construção das ontologias, sendo os mais conhecidos são a 

UNL, Web semântica, Wordnet. 

A Universal Networking Language – UNL é uma linguagem que responde ao desafio de 

tornar informações acessíveis em diferentes idiomas de forma automática. Ela constitui-se em 

uma linguagem eletrônica que permite expressar, armazenar, recuperar, gerar e divulgar 

conhecimento em diferentes idiomas. Ela tem por objetivo criar um ambiente comum de 

comunicação para diferentes idiomas. Seu funcionamento é baseado na Internet e permite o 

compartilhamento do conhecimento em tempo real. A UNL é composta de Palavras Universais 

(Universal Words – UWs), Relações, Atributos e Base de Conhecimento. As Palavras Universais 

correspondem às palavras que retêm o significado dos componentes frasais e representam o 

vocabulário. As Relações e os Atributos constituem a sintaxe e a Base de Conhecimento, a 

semântica da UNL. A objetividade de uma sentença é expressa pelo uso de UWs e relações e a 

subjetividade é estabelecida pela associação de atributos as diferentes UWs. 

A Web Semântica é uma extensão da Web que busca facilitar o processamento automático 

das informações contidas em documentos, permitindo aos computadores executarem tarefas 

inteligentes e recuperar essas informações de forma mais eficiente. Ela utiliza ontologias para 

possibilitar a recuperação de conceitos.  

A Wordnet é um sistema de referência léxico cujo design é inspirado em teorias 

psicolingüísticas sobre a memória léxica humana. São classificados apenas os substantivos, 

verbos, adjetivos e advérbios da língua inglesa, sendo eles organizados em conjuntos de 

sinônimos, cada qual representando um conceito léxico. 

 

2.4 Pesquisa Contextual Estruturada 

 

A PCE® é uma metodologia que permite uma busca em linguagem natural através do 

contexto das informações contidas na base do conhecimento, rompendo assim, com o paradigma 

de busca por meio de palavras-chave e conectores lógicos, possibilitando ao usuário descrever 



 33

um número de caracteres elevados por cada consulta, que possibilita, uma concepção mais 

elaborada da busca. 

Citando Hoeschl, "A pesquisa é considerada 'contextual' e 'estruturada' pelas seguintes 

razões: 1. É levado em consideração o contexto dos documentos armazenados quando da 

formação de estrutura retórica do sistema; 2. Este contexto norteia o processo de ajuste da entrada 

bem como da comparação e seleção dos documentos; 3. Quando da elaboração da consulta, a 

entrada não está limitada a um conjunto de palavras, ou à indicação de atributos, podendo 

assumir o formato de uma questão estruturada pelo conjunto de um longo texto somado à 

possibilidade de acionamento de pesos dinâmicos sobre atributos específicos, que funcionam 

como 'filtros' e fazem uma seleção preliminar dos documentos a serem analisados" [HOESCHL, 

2000]. 

Para BUENO, a PCE “é pesquisa no sentido de configurar um sistema que pesquisa 

informações, ou as busca, ou as recupera. É contextual porquê o conhecimento por ela utilizado é 

representado contextualmente, e a pesquisa é realizada na base levando em consideração o 

contexto apresentado quando da solicitação da pesquisa. É estruturada em função de assim 

analisar tanto o contexto da solicitação quanto aquele dos documentos nos quais a pesquisa é 

realizada. Para que este técnica funcione adequadamente, é fundamental a representação do 

conhecimento seja contextualizada, e que isto ocorra dinamicamente” [BUENO, 2005]. 

 
2.5 Representação do Conhecimento Contextualizado Dinamicamente – RC2D 

 

A RC2D® consiste num processo dinâmico de análise do contexto geral que envolve o 

problema enfocado. Ela realiza comparações entre o contexto dos documentos, possibilitando a 

realização de uma busca mais precisa e com mais qualidade. Além disso, os documentos são 

recuperados através de índices pré-determinados, que podem ser valorados pelo usuário quando 

da consulta.  

Para Bueno, o RC2D® é “um processo dinâmico de aquisição do conhecimento de textos, 

definido através de elaboração de um vocabulário controlado e um dicionário de termos, 

associado a uma análise de freqüência das palavras e expressões indicativas do contexto... Ela 

realiza comparações entre o contexto dos documentos, possibilitando a realização de uma busca 

mais precisa e com mais qualidade. Além disso, os documentos são recuperados através de 
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índices pré-determinados, que podem ser valorados pelo usuário quando da consulta” [BUENO, 

2005]. 

 

2.6 Portais colaborativos 

 

Os portais colaborativos são importantes ferramentas de consolidação de conhecimentos de 

forma compartilhada. Isso porque as informações e conhecimentos podem ser produzidos de 

forma descentralizada, porém com uma circulação de maneira efetiva e eficiente através de um 

link centralizado. 

Nesse sentido BALDAN esclarece que “os portais normalmente são um site com padrão Web, 

seja em internet, extranet ou intranet, usualmente com pouco conteúdo próprio, mas que contém 

links para conteúdos de diversos outros sites ou repositórios que podem ser acessados 

diretamente por um clique na informação desejada dentro do portal. Os metadados apresentados 

no portal são projetados para fácil acesso, como parte da tela do browser ou podem ser 

encontrados seqüencialmente organizados em categorias relacionadas entre si” [BALDAN, 2005, 

p. 125]. 

Para DAL´BÓ, os principais benefícios gerados pela implementação de portais consistem na 

pesquisa única para diferentes repositórios de informações, onde a informação converge para o 

usuário ao invés do usuário ir atrás dela, o reaproveitamento das informações, além da facilidade 

de incluir novas fontes ou repositórios de informação no portal, entre outros [DALBÓ_Apud 

BALDAN, 2005, p. 128].  

Atualmente, os portais vêm dando um grande salto com a utilização de conceitos de Gestão 

do Conhecimento e Inteligência Artificial. A fusão operacional desses conceitos, onde a Gestão 

do Conhecimento é responsável pela organização de informações estratégicas e a Inteligência 

Artificial tem a função de agregar valor às pré-análises e descobrir conhecimentos, vêm tornando 

o processamento de informações e a geração de novos conhecimentos extremamente ágeis e 

seletivos [RIBEIRO, 2004]. 

A busca integrada é uma das funcionalidades fundamentais de um portal colaborativo. 

Atualmente a grande maioria dos portais é dotada de sistema de busca tradicionais, porém com o 

surgimento de novas tecnologias os sistemas de busca baseados não mais em palavras-chave e 

sim em linguagem aberta ou usual.  
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A implementação de novas tecnologias nos portais devem, porém surgir cercadas de alguns 

cuidados, principalmente no que diz respeito às questões de usabilidade, uma vez que, como 

afirma Donatti, “existe um grande número de tipos de conhecimentos a serem considerados 

quando se descrevem os usuários, tais como: o nível educacional, o nível de leitura, a 

alfabetização tecnológica, a experiência na tarefa (conhecimento semântico), a experiência no 

sistema (conhecimento sintático), a experiência no aplicativo, a língua-mãe e o uso de outros 

sistemas informatizados” [DONATTI, 2004]. 
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3. MATRIZ ENERGÉTICA 

 

 

3.1 Importância no contexto global 

 

A energia sempre esteve presente nas atividades humanas. Porém, a transformação e o 

armazenamento dessa energia foram causadoras de uma série de transformações, seja em relação 

aos modos de produção, seja no comportamento social. 

Para Branco, “a grande descoberta humana que promoveu todo o desenvolvimento 

tecnológico característico deste século foi a de que a energia contida no fogo do carvão ou da 

lenha podia ser armazenada na água produzindo diferenças térmicas essenciais ao movimento; de 

que uma massa de água a uma altitude elevada podia ser transformada em energia elétrica; ou de 

que a energia molecular contida em compostos complexos como o petróleo, o álcool, o carvão ou 

mesmo a lenha podia ser convertida em energia mecânica.” [BRANCO, 1990].  

Em nível mundial, o crescente consumo de energia vem sendo suprido basicamente por uma 

matriz energética baseada em combustíveis fósseis como carvão mineral, petróleo e mais 

recentemente o gás natural. 

A matriz energética é a representação da distribuição de fontes de energia que abastecem o 

planeta. É através dela que se elaboram análises e se estabelecem as diferentes fontes de energia 

utilizadas para suprir as mais diversas necessidades, seja dos modos de consumo ou dos 

processos tecnológicos industriais.  

O forte crescimento e concentração populacional, e o aumento acelerado do consumo, 

passaram a exercer enorme pressão sobre o setor produtivo, que por sua vez, requer cada vez 

mais fontes de energia. 

Nesse contexto, a política energética é um dos principais fatores de desenvolvimento de um 

país, influenciando diretamente a sua economia, a conservação do meio ambiente e a evolução da 

sociedade. Cada país tem a sua matriz energética definida em função da disponibilidade de suas 

fontes de energia, do impacto ao meio ambiente, além de fatores político-comerciais, como por 
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exemplo, a imposição de barreiras tarifárias sobre a importação ou exportação de petróleo ou gás 

natural. 

Entre as discussões mais relevantes da sociedade atual a que se refere às fontes alternativas de 

energia merece destaque, tendo em vista a escassez, o preço e nível de poluição produzido pelos 

combustíveis fósseis, mais especificamente do carvão e do petróleo. Como afirma Sawin, “a fim 

de atender às necessidades energéticas de bilhões de pessoas que hoje não dispõem de serviços 

modernos, e ao mesmo tempo equilibrar o consumo de energia com o mundo natural, novas 

escolhas energéticas terão que ser feitas – tanto individual quanto socialmente”.  [SAWIN, 2004, 

pg. 45] 

O mesmo autor afirma ainda que “do final dos anos 90 até 2020, o consumo global de energia 

deverá aumentar quase 60%, devido ao crescimento populacional, à urbanização contínua e à 

expansão econômica e industrial” [SAWIN, 2003, pg. 97]. 

Na visão do Centro Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável - CEBDS, “o 

desenvolvimento econômico necessário à redução da pobreza, aliado ao crescimento 

populacional, implicará num significativo aumento da demanda por energia nas próximas 

décadas. Os impactos ambientais resultantes gerarão um conjunto de dilemas e desafios cuja 

solução demandará um complexo arranjo de cooperação entre os países com medidas de longo 

prazo” [CEBDS, 2004, Pg. 1]. 

Entre as principais conseqüências desse fato está o efeito estufa, principal agente de 

modificação das condições climáticas em nível mundial. O efeito estufa é alimentado pela 

combustão das reservas de energia fóssil, emissões industriais, desmatamento, além da 

fermentação dos produtos agrícolas e uso de fertilizantes.  

As alterações climáticas representam uma das principais ameaças à sustentabilidade do 

planeta, colocando em risco a sobrevivência de diversas espécies, entre elas a humana. Isso sem 

considerar os impactos sobre a economia global. 

Essa percepção do risco vem sendo o principal fator de mudança na tentativa de se alcançar 

níveis satisfatórios de emissões de gases de efeito estufa e responsáveis pelas alterações 

climáticas no planeta. 

Segundo relatório do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos - CGEE, “A liberalização do 

mercado de energia e os condicionantes de meio ambiente configuram um cenário futuro 
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orientado para a diversificação da matriz energética com aumento significativo da utilização de 

energias limpas e um incremento na eficiência energética dos processos”. [CGEE, 2005, pg. 25]. 

Para Leite, existem dois principais pressupostos que tornam relevantes a análise da conjuntura 

do setor de energia. O primeiro é a convicção da maioria dos especialistas e consultores de que o 

pico da produção de petróleo se dará antes ou pouco depois de 2010. O segundo fator é “a certeza 

de que a continuação do aumento de densidade na atmosfera de gases produzidos pela combustão 

de materiais fósseis e por processos biológicos e industriais levará a mudanças dramáticas das 

condições da biosfera que poderão tornar insustentável a vida na forma que a conhecemos hoje” 

[LEITE, 1999, pg. 901]. 

Nesse cenário, após alertas de vários especialistas, surgiu a Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC), assinada por mais de 150 países em 1992, durante 

a Convenção das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (Rio-92) e que entrou em vigor em 

Março de 1994. Ela é fruto de um longo processo de negociações internacionais no sentido de 

diminuir a quantidade de gases responsáveis pelo efeito-estufa, e já foi objeto do Protocolo de 

Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, em 1987. 

O objetivo da CQNUMC é a estabilização da emissão de gases que provocam o efeito-estufa, 

de modo a garantir a sustentabilidade do planeta, afetando o mínimo possível o desenvolvimento 

econômico.  

Um dos principais instrumentos operacionais da Convenção do Clima é o Protocolo de Kyoto. 

O Protocolo de Kyoto é um documento internacional assinado por vários países que se 

comprometem a reduzir as emissões de gases provocadores do efeito estufa, atingindo níveis 

mais baixos que os de 1990. Um dos mecanismos ou instrumentos de flexibilização previstos no 

Protocolo é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que consiste em uma espécie de Mercado 

de Créditos de Carbono conforme será explicado mais adiante. É justamente através desse 

mecanismo que o Brasil pode se tornar um grande produtor e exportador de energias renováveis. 

As fontes de energia são o foco principal das discussões sobre as mudanças climáticas, pois 

através da diversificação da matriz energética e substituição de combustíveis fósseis pelos 

renováveis, vislumbra-se uma maneira de conter o efeito estufa e consequentemente o 

aquecimento global. 
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3.2 O aquecimento global e as fontes de energia 

 

O aquecimento global é um dos principais problemas da atualidade devido às grandes 

transformações que vem causando na terra. Isso se reflete no aumento dos desastres naturais, 

aumento da temperatura em diversas regiões, derretimento de calotas polares, aumento do nível 

dos oceanos, desertificação entre outros. Ele é um fenômeno natural que causa um aumento na 

temperatura da terra geralmente intensificado pelas ações humanas, em especial em a exploração 

de florestas e utilização em larga escala de combustíveis ou fontes de energia de origem fóssil ou 

não renováveis que liberam e concentram na atmosfera gases de efeito estufa.  

Segundo relatório da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, “pelo menos parte das 

mudanças climáticas verificadas nas últimas décadas, entre elas o aumento da temperatura média 

do planeta, tem sido atribuída ao aumento da concentração desses gases na atmosfera. Grande 

porção dessas emissões decorre da queima de combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás 

natural) para a geração de energia elétrica” [ANEEL, 2005, Pg 7]. Isso sem considerar as 

alterações da biodiversidade e problemas causados à saúde humana, como distúrbios 

respiratórios, lesões degenerativas no sistema nervoso, câncer entre outros. 

Nesse sentido, podemos afirmar que nos últimos 100 anos, registrou-se um aumento de cerca 

de 1ºC na temperatura média da Terra. A figura abaixo demonstra as previsões de aquecimento 

global entre os anos de 1990 e 2100. 
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Figura 5: Elevação média da temperatura global 

Fonte: C&T Brasil, 1999 

 
O aquecimento global provocado pela intensificação do efeito estufa, está relacionado ao 

aumento da concentração, na atmosfera da Terra, de determinados gases, principalmente o 

dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O). Esses gases decorrem 

principalmente da queima de combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás natural) em usinas 

termoelétricas, indústrias, veículos em circulação, além de lixões, aterros sanitários e atividades 

agro-pastoris [LOPES, 2002]. Além dos gases acima citados, o Ozônio (O3) e os 

Hidroflúorcarbonos (HFC) também contribuem para o efeito estufa.  

Pode-se afirmar que “vários gases, que existem naturalmente na atmosfera, quando 

produzidos em excesso, geram o efeito estufa: Metano (CH4), Óxido Nitroso (N2O), Ozônio 

(O3), Hidroflúorcarbonos (HFC) e o Dióxido de Carbono (CO2) que, hoje, é o que mais contribui 

para a intensificação do problema. E isso decorre do uso intensivo de recursos fósseis - carvão, 

petróleo e gás natural -, bem como da destruição de florestas e ecossistemas” [CEBDS, 2004, pg. 

5]. 

As emissões de gás carbônico (CO2) resultam de diversas atividades, sendo que nos países 

desenvolvidos, a principal fonte de emissão é o uso energético dos combustíveis fósseis, além dos 

processos industriais de produção de cal, cimento, alumínio e ainda a incineração de lixo, 

diferentemente de alguns países, como o Brasil, por exemplo, que possui uma matriz energética 

diversificada. 
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A figura 6 demonstra os dados do Inventário Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa, 

relacionados a emissão de CO2. Como podemos verificar, no Brasil, as mudanças no uso da terra 

e florestas são responsáveis por aproximadamente 75% das emissões de gases de efeito estufa. A 

conversão de florestas, em especial para o uso agrícola foi responsável pela maior parcela da 

emissão total de CO2. Em seguida aparece a queima de combustíveis relacionados ao transporte 

com 9% e na seqüência a queima de combustíveis relacionados às atividades industriais. 

 

 

 
Figura 6: Emissões de CO2 por setor em 1994 

Fonte: MCT, 2004 
 

As emissões de metano (CH4) resultam de atividades como aterros sanitários, tratamento de 

esgotos, além de sistemas de produção de petróleo e gás natural, atividades agrícolas, mineração, 

queima de combustíveis fósseis, conversão de florestas, entre outros.    

A figura 7 demonstra os dados do Inventário Nacionais de Emissões de Gases de Efeito 

Estufa, relacionados a emissão de CH4. Como podemos verificar, no Brasil, a fermentação 

entérica, proveniente basicamente do rebanho bovino, é a maior responsável pela emissão de 

CH4.  
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Figura 7: Emissões de CH4 por setor em 1994 

Fonte: MCT, 2004 
As emissões de óxido nitroso (NO2) resultam de atividades agrícolas, processos industriais, 

queima de combustíveis fósseis e conversão de florestas. 

A figura 8 demonstra os dados do Inventário Nacionais de Emissões de Gases de Efeito 

Estufa, relacionados a emissão de N2O. Como podemos verificar, no Brasil, o setor agropecuário 

é responsável por aproximadamente 92% das emissões, através da deposição de dejetos animais 

ou ainda pela aplicação de fertilizantes nos solos agrícolas. Desse, os animais em pastagem 

correspondem a 40% das emissões, seguido das emissões indiretas de solos. 

 

 
Figura 8: Emissões de N2O por setor em 1994 

Fonte: MCT, 2004 
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Entre os países com maior nível de emissão de gases de efeito estufa, os EUA aparecem em 

primeiro lugar, seguidos de China, Rússia e Japão. Cabe aqui ressaltar que o surgimento de países 

emergentes como China e Índia entre os maiores emissores é alerta significativo do crescimento 

global de emissões. Isso porque são países que apresentam grande econômico, ampliação de seus 

parques industriais e conseqüentemente o aumento do consumo. Além disso, os países com maior 

nível de emissão utilizam predominantemente combustíveis não renováveis ou fósseis derivados 

do petróleo e carvão mineral. A figura abaixo demonstra o ranking dos países considerados 

maiores emissores no planeta entre os anos de 1950 e 1994. 
 
 

PAÍS RANKING 
RANKING 1994 1950 

* À época, os dois países integravam a extinta União Soviética 

 

Estados Unidos 1 1 
China 2 10 
Rússia 3 2* 
Japão 4 9 
Índia 5 13 
Alemanha 6 3 
Reino Unido 7 4 
Canadá 8 7 
Ucrânia 9 2* 
Itália 10 17 

 

Figura 9: Lista dos países emissores de dióxido de carbono por meio da produção de energia e cimento 
Fontes: UNFCCC e ORNL 

 

Nesse cenário, as fontes renováveis de energia terão participação cada vez mais relevante na 

matriz energética mundial. É certo que esse fato irá ocorrer devido à escassez e altos preços dos 

combustíveis fósseis, além das grandes preocupações com as questões ambientais e a 

sustentabilidade do planeta, em especial no que se refere às mudanças climáticas ou aquecimento 

global.  

Como afirma Costa, “todos os recursos ou bens ambientais geralmente são classificados como 

renováveis ou não-renováveis. Os recursos não-renováveis são aqueles que o tempo de 

recomposição supera o tempo de utilização, como é o caso do petróleo, por exemplo. O petróleo 

apresenta um ciclo de recomposição que leva milhões de anos, sendo que a sua utilização é 

prevista para poucos séculos à frente. Os recursos renováveis são aqueles que apresentam uma 

alta capacidade de recomposição e utilização. Porém, essa situação depende de alguns fatores, 

como o planejamento e a gestão desses recursos, a tecnologia empregada, o nível de consciência 
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e consumo entre outros. Com tantas variáveis, mesmo que se possa estabelecer um limite exato 

que separe um recurso renovável de um não renovável, isso dependerá ainda no nível de 

utilização desse recurso” [COSTA, 2005]. 

Todas as fontes de energia atualmente disponíveis apresentam aspectos positivos e negativos. 

Porém, as fontes não renováveis, provenientes de combustíveis fósseis apresentam maiores 

impactos negativos tanto na conservação do meio ambiente, como na saúde humana e economia 

global. Nesse sentido, “a produção, transformação, transporte e uso da energia produzem efeitos 

positivos e negativos sobre o meio natural e social. Cada fonte de energia gera um impacto 

diferente quanto à qualidade, localização geográfica e repercussões sociais, o que torna difícil 

uma análise comparativa” [BID, 1990, pg. 76].  

A figura abaixo demonstra os principais aspectos relativos às fontes de energia, em especial 

as não renováveis. 
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Figura 10: Análise das principais fontes de energia 

Fonte: [MAPA, 2005] 

 

Entre os impactos abordados na figura acima, o fator econômico geralmente exerce grande 

influência nas negociações internacionais e definições das matrizes energéticas de países 

individualmente ou blocos econômicos. A figura 11 demonstra o custo de produção das 



 46

principais fontes de energia na Europa. Esse custo é variável de acordo com cada região e suas 

condições naturais e tecnológicas. 

 

 
Figura 11: Custo de geração de eletricidade na Europa 

Fonte: AEN/NEA - IEA - Projected costs of generating electricity. 

[MAPA, 2005, pg 31] 

 

A distribuição energética mundial mostra a grande dependência de vários países em relação 

aos combustíveis fósseis ou não renováveis, em especial o petróleo, carvão mineral e gás natural. 

A figura 12 demonstra o cenário internacional das fontes de energia apresentados pelo relatório 

do Conselho Mundial de Energia. 
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País Energia/PIB Petróleo Gás Carvão Elétrica Outras 
Estados Unidos 18 50 25 4 16 5 
Canadá 22 44 25 3 22 5 
Austrália 19 49 18 7 19 7 
França 15 55 17 7 18 3 
Alemanha 19 45 17 19 16 3 
Itália 13 52 28 4 15 1 
Inglaterra 17 45 28 12 15 - 
Japão 11 60 5 13 22 - 
Espanha 18 67 7 7 18 1 
Formosa 14 57 4 18 21 - 
Coréia do Sul 26 60 1 26 11 1 
México 37 63 16 2 9 11 
Chile 22 56 2 6 12 24 
Brasil 23 47 2 5 16 30 

 

Figura 12: Cenário internacional de fontes de energia em % 

Fonte: World Energy Council, 1992 

 

O Brasil é um país privilegiado no cenário de utilização das fontes alternativas de energia. 

Isso porque 41% da Oferta Interna de Energia (OIE) é renovável, enquanto a média mundial é de 

14% e nos países desenvolvidos, de apenas 6%. A OIE, também denominada de matriz 

energética, representa toda a energia disponibilizada para ser transformada, distribuída e 

consumida nos processos produtivos do País [MME, 2005]. 

Assim sendo, pode-se afirmar que o Brasil se encontra em posição de destaque por situar-se, 

predominantemente, na faixa tropical e subtropical do planeta, recebendo intensa radiação solar 

ao longo do ano. Em adição, pela sua extensão e localização geográfica, também apresenta 

diversidade de clima, exuberância de biodiversidade e detém um quarto das reservas superficiais 

e sub-superficiais de água doce [MME, 2005]. Além disso, o país apresenta um custo baixo para 

produção de biocombustíveis quando comparado com países como da Comunidade Européia ou 

Estados Unidos.  

A figura abaixo retrata a distribuição da matriz energética brasileira. 
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Figura 13: Matriz energética brasileira 

Fonte: MME, 2005 
 

3.3 Fontes de energia não-renováveis 

 

Atualmente, são consideradas fontes de energia não-renováveis o petróleo, carvão mineral, 

gás natural e a energia nuclear, conforme descrito a seguir.  

 

3.3.1 Petróleo 

 

O petróleo é um combustível fóssil resultante de “uma mistura de hidrocarbonetos (moléculas 

de carbono e hidrogênio) que tem origem na decomposição de matéria orgânica principalmente o 

plâncton (plantas e animais microscópicos em suspensão nas águas), causada pela ação de 

bactérias em meios com baixo teor de oxigênio” [ANEEL, 2005, pg1].  

O petróleo é uma das energias mais utilizadas e mais disputadas no planeta. A sua 

concentração em poucos países vem gerando inúmeros conflitos econômicos e militares. Como 

afirma Prugh, “Os custos e riscos do uso do petróleo podem ser reunidos em três categorias 

amplas. Na primeira, o petróleo ameaça a segurança econômica global, porque é um recurso 
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finito, para o qual não foi desenvolvido um sucessor efetivo, e porque o fosso entre oferta e 

procura parece estar crescendo, tornando o mundo vulnerável a graves choques econômicos. Na 

segunda, o valor do petróleo como uma mercadoria solapa a segurança civil, ao comprometer os 

esforços de conquista de paz, ordem civil, direitos humanos e democracia em muitas regiões. Na 

terceira, o petróleo ameaça a estabilidade climática, porque seu uso, que está acelerando, é 

responsável por uma grande parcela das emissões globais de gás de estufa e porque seu domínio 

completo do mercado de combustível de transporte o torna difícil de ser substituído”. [PRUGH, 

2005, pg. 115].  

A produção mundial de petróleo em relação às reservas existentes e a demanda atual e futura 

encontra-se bastante defasada, porém será por mais alguns anos a principal fonte de energia. 

Segundo relatório do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos - CGEE, “o petróleo deve 

permanecer como fonte dominante de energia e o incremento esperado no consumo exigirá um 

aumento na capacidade de produção de 77 milhões de barris/dia para 121 milhões em 2025” 

[CGEE, pg. 26]. No Brasil, a produção de petróleo acaba de se igualar ao consumo, tendo 

portanto, o país se tornado auto-suficiente nesse combustível. 

A figura abaixo demonstra a situação de produção e consumo de petróleo no mundo em 2002. 

 

Reservas provadas, produção e consumo de petróleo em 2002 
Reservas (R) Produção (P) Consumo R/P* Região 

106 ton Participação 
no total 

106 ton Participação 
no total 

106 ton Participação 
no total 

Anos 

América do 
Norte 

6.400 4,8% 664,40 18,7% 1.064,90 30,2% 9,63 

América do Sul 
e Central 

14.100 9,4% 335,72 9,4% 214,80 6,1% 42,00 

Europa e 
antiga URSS 

13.300 9,3% 784,21 22,0% 925,20 26,3% 16,96 

Oriente Médio 93.400 65,4% 1014,60 28,5% 207,40 5,9% 92,06 
África 10.300 7,4% 376,44 10,6% 118,60 3,4 27,36 

Ásia (Pacífico) 5.200 3,7% 381,42 10,7% 991,60 28,1% 13,63 
Total 142.700 100% 3.556,79 100% 3.522,50 100% 40,12 
Brasil 1.100 0,8% 74,40 2,1% 85,40 2,4% 14,78 

 (*) Tempo que as reservas durariam, sem novas descobertas e com o nível de produção de 2002. 

Figura 14: Reservas, produção e consumo de petróleo no mundo 

Fonte: BP, 2003 

 

Como podemos verificar, o tempo de duração das reservas sem que se realizem novas 

descobertas é de aproximadamente 40 anos. Além disso, o petróleo é um combustível bastante 

poluente que contribui para as emissões de gases de efeito estufa. 
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Entre seus principais problemas está a poluição do ar através da queima o que acarreta em 

sérios prejuízos à saúde humana e o risco de acidentes, levando a contaminação dos recursos 

hídricos. 

Para Montibeller, um dos graves danos ambientais derivados do petróleo decorre do seu uso 

como combustível e diz respeito à poluição atmosférica produzida pelos escapamentos dos 

veículos automotores – composta por materiais particulados, chumbo, monóxido de carbono, 

compostos orgânicos voláteis e dióxidos nitrosos. [MONTIBELLER, 2001, pg. 256]. 
 

3.3.2 Carvão mineral 

 

O carvão mineral é “uma complexa e variada mistura de componentes orgânicos sólidos, 

fossilizados ao longo de milhões de anos, como ocorre com todos os combustíveis fósseis. Sua 

qualidade, determinada pelo conteúdo de carbono, varia de acordo com o tipo e o estágio dos 

componentes orgânicos” [ANEEL, 2005, pg 1]. 

Segundo relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, “a produção mineral 

consiste na extração física dos recursos da superfície terrestre e em seu processamento em 

matéria-prima para o uso industrial” [BID, 1990, pg. 81]. 

O carvão mineral é uma fonte de energia não renovável bastante utilizada em países da 

Europa como Alemanha e Inglaterra, porém a sua maior utilização encontra-se em países 

asiáticos como Japão e China. 

No Brasil, o carvão mineral é o combustível fóssil mais abundante no país, porém a sua baixa 

qualidade, devido ao alto teor de cinzas, dificulta o seu aproveitamento quando comparado a 

outras formas de produção de energia.  

A figura 15 demonstra a situação de reserva, produção e consumo de carvão mineral no 

mundo em 2002. 
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Reservas, produção e consumo de carvão mineral no mundo em 2002 
Reservas (R) Produção (P) Consumo R/P* Região 

106 ton Participação 
no total 

106 ton Participação 
no total 

106 ton Participação 
no total 

Anos 

América do 
Norte 

257.783,0 
 

26,2% 1.072,2 22,1% 591,5 24,7 % 240,4 

América do Sul 
e Central 

21.752,0 
 

2,2% 53,8 1,1% 17,8 0,7 % 404,3 

Europa e 
antiga URSS 

355.370,1 
 

36,1% 1.161,0 24% 506,1 21,1% 306,1 

África e 
Oriente Médio 

57.077,0 
 

5,8% 231,0 24% 99,0 4,1% 373,4 

Ásia (Pacífico) 292.471,0 
 

29,7% 2.314,7 47,9% 1.183,5 49,4% 126,4 

Total 984.453,1 
 

100% 4.832,7 100% 2.397,9 100% 203,7 

Brasil 11.929,0 1,2% 5,80 0,1% 12,0 0,5% > 500 
(*) Tempo que as reservas durariam, sem novas descobertas e com o nível de produção de 2002. 

Figura 15: Reservas, produção e consumo de carvão mineral no mundo 

Fonte: BP, 2003 

 

O carvão mineral tem gerado uma série de desequilíbrios ambientais através da sua queima e 

exploração. A redução da biodiversidade, a contaminação dos recursos hídricos e os riscos 

elevados à saúde humana são seus principais problemas, este último comprovado pela 

necessidade de aposentadoria precoce dos trabalhadores que lidam com essa energia devido a 

graves problemas pulmonares. Além disso “o beneficiamento do carvão gera rejeitos sólidos, que 

também são depositados no local das atividades, criando extensas áreas cobertas de material 

líquido, as quais são lançadas em barragens de rejeito ou diretamente em cursos de água. Grande 

parte das águas de bacias hidrográficas circunvizinhas é afetada pelo acúmulo de materiais 

poluentes (pirita, siltito e folhelhos)” [ANEEL, 2005, pg 8]. 

 

3.3.3 Gás natural 

 

O gás natural é um combustível fóssil encontrado em rochas porosas no subsolo, que pode 

estar associado ou não ao petróleo. É composto por gases inorgânicos e hidrocarbonetos 

saturados, predominando o metano e, em menores quantidades o propano e o butano, entre 

outros. 
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O gás natural é mais uma fonte de energia não renovável que contribui com as alterações 

climáticas do planeta. Ele é utilizado na indústria, comércio e mais recentemente nos automóveis. 

Por ser um combustível fóssil, torna-se uma fonte de energia limitada. Em relação aos outros 

combustíveis não-renováveis, o gás natural considerado uma fonte de energia segura e de baixo 

impacto ao meio ambiente. É a fonte de energia fóssil com maior capacidade de expansão e mais 

limpa entre os combustíveis fósseis, porém a sua distribuição espacial requer maiores 

investimentos em infra-estrutura, logística e transporte, além de processos e acordos políticos 

complexos, como o ocorrido na Bolívia entre 2005 e 2006. 

A Gás natural é bastante utilizado principalmente na Europa e Rússia, porém está se 

expandindo de forma bastante rápida na América do Sul e Central, onde esse combustível já 

representa aproximadamente 16% da matriz energética do México. 

No Brasil, o gás natural representa cerca de 3% da energia primária, porém, em virtude dos 

planos de expansão devem alcançar 12% até 2010 [CGE, 2005].  

A figura 16 demonstra as reservas, produção e consumo de gás natural no mundo em 2002. 

 

Reservas, produção e consumo de gás natural no mundo em 2002 
Reservas (R) Produção (P) Consumo R/P* Região 

106 ton Participação 
no total 

106 ton Participação 
no total 

106 ton Participação 
no total 

Anos 

América do 
Norte 

7.150 4,6% 766,00 30,3% 790,30 31,3% 9,33 

América do Sul 
e Central 

7.080 4,5% 103,00 4,1% 98,00 3,9% 68,74 

Europa e 
antiga URSS 

61.040 32,9% 988.10 39,1% 1.043,80 41,2% 61,78 

Oriente Médio 56.060 36,0% 235,60 9,3% 205,70 8,1% 237,95 
África 11.840 7,6% 133,20 5,3% 67,40 2,7% 88,89 

Ásia (Pacífico) 12.610 8,1% 301,70 11,9% 330,30 13% 41,80 
Total 155.780 

 
100% 2.527,60 100% 2.535,50 100% 61,63 

Brasil 230 0,1% 9,10 0,4% 13,70 0,5% 25,27 
(*) Tempo que as reservas durariam, sem novas descobertas e com o nível de produção de 2002. 

Figura 16: Reservas, produção e consumo de gás natural no mundo 

Fonte: BP, 2003 

 

Apesar das vantagens em relação ao petróleo e carvão mineral, o gás natural, no processo de 

geração de energia elétrica, utiliza grande quantidade de água no sistema de resfriamento. Além 

disso, a emissão de óxidos de nitrogênio produz efeitos negativos sobre a biodiversidade e à 

saúde humana. 
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3.3.4 Energia nuclear 

 

A energia nuclear provém da fissão nuclear do urânio, do plutônio ou do tório ou da fusão 

nuclear do hidrogênio. É energia liberada dos núcleos atômicos, quando os mesmos são levados 

por processos artificiais, a condições instáveis.  

Energia Nuclear é aquela que o núcleo do átomo possui, mantendo prótons e nêutrons juntos. 

Pode ser liberada por uma reação nuclear de fissão ou por decaimento radioativo [CNEN, 2006]. 

A energia nuclear é considerada por diversos especialistas uma energia suja e perigosa, porém 

consiste em tema bastante controverso. Existem hoje 438 usinas nucleares comerciais operando 

em 30 países, o que representa aproximadamente 16% da eletricidade global. [PRUGH, 2005, pg. 

137].  

A energia nuclear é um dos meios mais caros de geração de energia. Porém, devido às 

previsões de novas descobertas de reservas de urânio, a energia nuclear, apesar dos riscos, é uma 

alternativa interessante para os países que não possuem potencias hídricos e terras agricultáveis. 

A figura abaixo demonstra o consumo de energia nuclear no mundo em 2002. 

 

Consumo de energia nuclear em 2002 

 
 TWh*  Participação no total 
América do Norte 906,10 33,6% 
América do Sul e Central 20,90 0,8% 
Europa e antiga URSS 1.235,90 45,8% 
Oriente Médio  0,0% 
África 12,60 0,5% 
Ásia (Pacífico) 520,60 19,3% 
Total 2.696,10 100,0% 
Brasil 15,10 0,6% 
*terawatt hour 

Figura 17: consumo de energia nuclear no mundo 

Fonte: BP, 2003 

 

Esse tipo de energia pode colocar em risco a vida das espécies de uma determinada região, 

tendo em vista a possibilidade de ocorrência de acidentes nas usinas. O exemplo mais conhecido 

é o da usina nuclear de Chernobyl, na Rússia, onde uma grande quantidade de pessoas sofreu 

lesões em órgãos vitais, além de doenças como a leucemia e outros tipos de câncer. Um outro 

fator preocupante em relação a esse tipo de energia é o lixo atômico produzido pelas usinas, que 
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representa um risco de contaminação da água e do ar. Atualmente, porém, a energia nuclear já 

pode ser considerada tecnologicamente viável e segura. No caso de países com grandes 

potenciais de produção de biocombustíveis, a energia nuclear deveria ser desenvolvida para 

outros fins, como a medicina nuclear. 

 

3.4 Fontes de energia renováveis ou biocombustíveis: uma fonte alternativa de energia 

 

Os biocombustíveis são combustíveis produzidos a partir de fontes renováveis de energia. 

Segundo a Lei 11.097/2005, que dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética 

brasileira define os biocombustíveis no seu artigo 4º como “combustível derivado de biomassa 

renovável para uso em motores a combustão interna ou, conforme regulamento, para outro tipo 

de geração de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil”; 

[CCIVIL, 2005]. 

Os biocombustíveis se mostram como importantes fontes de energia e um importante 

instrumento de negociação em nível mundial. Além disso, os biocombustíveis vêm sendo vistos 

como uma importante fonte de emprego, geração de renda e inclusão social. 

No Brasil, o biocombustível mais conhecido é o álcool extraído da cana de açúcar. Além dele, 

existem vários tipos de plantas sendo estudadas para a produção do biodiesel, que é um 

combustível produzido a partir de óleos vegetais e possui algumas vantagens em relação ao 

petróleo. Outras fontes renováveis de energia conhecidas são o biogás, energia eólica, energia 

hidrelétrica e energia solar. A seguir detalhamos os principais tipos de biocombustíveis e 

descrevemos suas principais características e formas de utilização.   

   

3.4.1 Álcool 

 

O álcool é um combustível renovável extraído a partir da biomassa da cana-de-açúcar. 

Consite em um produto consolidado mundialmente na sua utilização (etanol) como combustível. 

A cana-de-açúcar é a segunda maior fonte de energia renovável do Brasil com 12,6% de 

participação na matriz energética atual, considerando-se o álcool combustível e a co-geração de 

eletricidade, a partir do bagaço. Dos 6 milhões de hectares, cerca de 85% da cana-de-açúcar 
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produzida no Brasil está na Região Centro-Sul (concentrada em São Paulo, com 60% da 

produção) e os 15% restantes na região Norte-Nordeste” [MAPA, 2005, pg 42]. 

Na utilização em veículos ele pode ser utilizado na mistura à gasolina ou em motores de 

ignição por centelha. Em diversos países, como Colômbia, Argentina, Estados Unidos, México, 

Japão e blocos como União Européia utilizam álcool como aditivo à gasolina em proporções 

diferenciadas de acordo com as normas de cada país.  

Em 1975, através do Decreto nº 76.593, de 14/11/1975, foi criado o PROÁLCOOL, um 

programa ambicioso que, além de substituir grande parte da importação de petróleo, tornou-se um 

marco na cadeia ambiental, pois a queima do álcool – sendo um oxigenado – emite menos de 

10% de poluentes que os carbonados derivados de fóssil. Como principais benefícios podemos 

destacar a substituição de parte da matriz energética, o que contribui para a redução dos gases de 

efeito estufa, o aumento do emprego no campo com profissionalização, assistência social, 

evitando o êxodo rural, arrecadação de impostos, além de proporcionar o desenvolvimento 

regional. Porém, a partir de 1986, com a superação da crise do petróleo3, os estímulos e subsídios 

foram sendo cortados, gerando uma crise no setor sucroalcooleiro. 

A utilização do álcool combustível em larga escala se deu primeiramente através da mistura 

de 20% e depois 22% na gasolina (álcool anidro) e, em um segundo momento, a partir de 1980 

passou a ser usado para mover veículos cujos motores o utilizavam como combustível puro 

(álcool hidratado). 

A produção atual de álcool no mundo é cerca de 35 bilhões de litros, dos quais 60% destinam-

se ao uso combustível. Entre os principais produtores e consumidores estão Brasil e Estados 

Unidos [ÚNICA, 2006].  

O Brasil é o maior produtor de açúcar de cana do mundo, com os menores custos de produção 

e também, o maior exportador do produto. O país conta, atualmente, com aproximadamente 320 

unidades produtoras de açúcar e álcool. Isso representa uma capacidade instalada para o 

                                                 
3 A crise do petróleo foi causada pelo embargo ao fornecimento de petróleo aos Estados Unidos 

e às potências européias estabelecido em 1973 pelas nações árabes, membros da Organização dos 

Países Exportadores de Petróleo (Opep). O embargo ocorreu em represália à invasão de territórios 

palestinos por Israel durante a Guerra do Yom Kipur. Nesse período o preço do petróleo disparou 

provocando uma forte desestabilização na economia mundial.  
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processamento de mais de 430 milhões de toneladas de cana, o que pode resultar na produção de 

até 18 bilhões de litros de álcool e 29 milhões de toneladas de açúcar [MME, 2006].  

A produção de cana de açúcar encontra-se presente em todos os estados, ocupando 8% da área 

de cultivo, utilizando aproximadamente 300 usinas e 60 mil produtores [NAE, 2004, pg. 116].  

A utilização dos produtos provenientes da cana de açúcar tem contribuído sensivelmente para 

a redução dos gases de efeito estufa, principalmente na substituição de combustíveis fósseis como 

a gasolina e óleo diesel.  

Porém deve-se atentar para algumas questões que ainda perduram nas práticas agrícolas 

relacionadas à cana-de-açúcar. São elas as queimadas, utilizadas como forma de redução da mão 

de obra durante a colheita, a utilização de trabalho escravo e a monocultura.    

 

3.4.2 Biodiesel 

 

O biodiesel é um combustível natural utilizado em motores a diesel, produzido através de 

fontes renováveis. Para Neto, “o biodiesel é um biocombustível com claros e declarados objetivos 

sociais e ambientais, associado à fixação do homem nas áreas rurais, geração de emprego, renda e 

minimização da emissão de gases que contribuem para as mudanças climáticas globais. 

Estrategicamente, a produção de biodiesel visa também à diversificação da matriz energética, 

principalmente dos países importadores de diesel mineral” [NETO, 2005, pg. 4]. A legislação 

brasileira classifica o biodiesel como um “biocombustível derivado de biomassa renovável para 

uso em motores a combustão interna com ignição por compressão ou, conforme regulamento, 

para geração de outro tipo de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de 

origem fóssil" [CCIVIL, 2005].  O Portal do Biodiesel define o biodiesel como um “combustível 

renovável derivado de óleos vegetais, como girassol, mamona, soja, babaçu e demais oleaginosas, 

ou gordura de animais, usado em motores a diesel, em qualquer concentração de mistura com o 

diesel. Ele é produzido através de um processo químico que remove a glicerina do óleo. Uma 

alternativa para produção de biodiesel são os óleos sem mistura de produtos químicos, como o 

óleo de canola, soja, amendoim entre outros” [BIODIESEL, 2006]. Esse biocombustível substitui 

total ou parcialmente o diesel de petróleo em motores de caminhões, tratores, automóveis, além 

dos processos de geração de energia e calor, como por exemplo, no uso de caldeiras.  
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Em relação ao óleo diesel derivado do petróleo, Holanda faz a seguinte relação: “Comparado 

ao óleo diesel derivado do petróleo, o biodiesel pode reduzir em 78% as emissões líquidas de gás 

carbônico, considerando-se a reabsorção pelas plantas. Além disso, reduz em 90% as emissões de 

fumaça e praticamente elimina as emissões de óxido de enxofre” [HOLANDA, 2004, Pg 1]. 

A produção de biodiesel no mundo vem aumentando de forma considerável. A figura 18 

demonstra a evolução na curva de produção de biodiesel no mundo. 

 

 

 

 
Figura 18: Produção mundial de biodiesel 

Fonte: BIODIESELBR, 2006 

 

A experiência com biodiesel no mercado de combustíveis vem ocorrendo em quatro 

principais níveis. O B100 corresponde ao seu nível mais puro. Na seqüência, aparece o B20-B30 

é usado para misturas. O B5 é considerado um aditivo e o B2 um aditivo de lubricidade. A Lei do 

Biodiesel prevê que sejam utilizados 2% e 5% de biodiesel na mistura do diesel mineral a partir 

de 2008 e 2013 respectivamente. Porém o Conselho Nacional de Política Energética editou a 

Resolução n° 03, de 28 de setembro de 2005, que antecipou para janeiro de 2006 a 

obrigatoriedade do uso de 2% de biodiesel misturado ao óleo diesel de petróleo, previsto 

inicialmente para janeiro de 2008. Porém, cabe ressaltar que essa medida só contempla o 
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biodiesel que tenha o selo combustível social e em leilões públicos coordenados pela Agência 

Nacional do Petróleo – ANP.  

Pode-se ter noção da importância da utilização de combustíveis renováveis no meio ambiente, 

economia e na saúde humana. A redução da poluição a partir do uso do biodiesel envolve custos 

da ordem de R$ 872.000.000,00 (oitocentos e setenta e dois milhões de Reais). A figura 19 que 

demonstra os custos da poluição evitados somente com a substituição do diesel mineral para o 

uso dos 4 tipos de biodiesel mais conhecidos: o B2, B5, B20 e, por fim, o biodiesel puro (B100). 

 

Custos da Poluição Evitados com o Uso de Biodiesel 
(R$ milhões/ano) 

Percentual de Uso de  
Biodiesel 

Dez Principais 
Cidades Brasileiras 

BRASIL 

2% (B2)  5,9 27,3 
5% (B5)  16,4 75,6 
20% (B20)  65,5 302,3 
100% (B100)  191,9 872,8 

Figura 19: Custos da poluição evitados com o uso de biodiesel 

Fonte: MME, MMA, 2005 
 Segundo o Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República “muitas oleaginosas 

podem ser usadas para a produção de biodiesel. A área para suprir 5% do diesel B5 com 

oleaginosas locais, e usando apenas soja, dendê e mamona, seria cerca de 3 milhões de hectares. 

A área de expansão possível para grãos é de pelo menos 90 milhões de hectares. As áreas 

adaptadas para o dendê atingem, na amazônia, cerca de 70 milhões de hectares, com alta aptidão 

em cerca de 40%” [NAE, 2004, pg. 13].  

Segundo Holanda, “a produção de biodiesel é estratégica para o Brasil e pode significar uma 

revolução no campo, gerando emprego, renda e desenvolvimento para todo o País, especialmente 

para o Norte e o Nordeste” [HOLANDA, 2004, PG. 3].  

No Brasil, apesar de ainda existir grandes quantidades de terras para efeitos de expansão 

agrícola e diversos insumos para produção de biodiesel, não existe uma estruturação da cadeia 

produtiva. O país ainda apresenta uma estrutura deficitária em relação à produção e 

comercialização do biodiesel, tendo em vista o seu marco regulatório recente, que se estabeleceu 

em 2004.  

Atualmente a capacidade produtiva de biodiesel é de aproximadamente 143 milhões de 

litros/ano, sendo que a demanda somente para mistura de 2% de biodiesel na matriz energética, 
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que representa 840 milhões de litros/ano, sendo que esse número irá aumentar para 

aproximadamente 2 bilhões de litros/ano a partir de 2005, quando se torna obrigatória a mistura 

de 5% de biodiesel na matriz energética [MME, 2006].  

A produção e uso do biodiesel representam o desenvolvimento de uma fonte energética 

sustentável sob os aspectos ambiental, econômico e social. A dimensão do mercado no Brasil e 

no mundo assegura uma grande oportunidade para o setor agrícola, assim como contribuirá para o 

desenvolvimento e a ampliação do parque industrial [MME, 2005, PG 33]. 

 

3.4.3 Biogás 

 

O biogás é resultante da decomposição do lixo doméstico em aterros sanitários ou ainda da 

decomposição do esterco de gado, processado em biodigestores, que são tanques protegidos do 

contato com o ar atmosférico, onde a matéria orgânica contida nos efluentes é metabolizada por 

bactérias anaeróbias (que se desenvolvem em ambiente sem oxigênio). Além disso, ele pode ser 

produzido por meio dos esgotos recolhidos pelas estações de tratamento. Entre suas principais 

utilizações estão a produção de energia elétrica e calor em co-geradores, ou ainda a produção de 

gás de cozinha, principalmente em zonas rurais. O biogás é visto como um estímulo à regulação 

de lixões, aterros sanitários, esgotos e também uma forma de aproveitar os rejeitos gerados no 

campo pela agroindústria. 

“O biogás é um combustível gasoso com um conteúdo energético elevado semelhante ao gás 

natural, composto, principalmente, por hidrorcarbonetos de cadeia curta e linear. Pode ser 

utilizado para geração de energia elétrica, térmica ou mecânica em uma propriedade rural, 

contribuindo para a redução dos custos de produção” [MAPA, 2005, pg 71]. 

A biomassa é outra fonte limpa de energia produzida a partir de restos de lixos orgânicos, 

como a casca de arroz, restos de serragem das árvores, o bagaço da cana de açúcar, estrume, entre 

outros. É uma energia especialmente interessante para geração de eletricidade, produção de vapor 

e combustíveis para transporte.  
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A figura abaixo demonstra o consumo de biomassa no mundo. 

Consumo de biomassa 
País ou Região Biomassa [1] Outros Total [2] [1/2] % 
Mundial 930 5.713 6.643 14 
China 206 649 855 24 
Leste Asiático 106 316 422 25 
Sul da Ásia 235 188 423 56 
América Latina 73 342 415 18 
África 205 136 341 60 
Países em 
desenvolvimento 

825 1.632 2.457 34 

Países da OCDE 81 3.044 3.125 3 
Figura 20: Consumo de biomassa no mundo 

Fonte: AEA, 2005 

 

No Brasil os biodigestores rurais são utilizados basicamente para o saneamento rural 

produzindo biogás e biofertilizantes. A grande vantagem do biogás é a produção descentralizada 

de energias renováveis, onde ainda existe o grande desafio de tratamento para grandes 

quantidades de resíduos gerados principalmente pelas aves e suínos.  

 

3.4.4 Energia eólica 

 

Energia eólica é “a energia cinética contida nas massas de ar em movimento (vento). Seu 

aproveitamento ocorre por meio da conversão da energia cinética de translação em energia 

cinética de rotação, com o emprego de turbinas eólicas, também denominadas aerogeradores, 

para a geração de eletricidade, ou cataventos (e moinhos), para trabalhos mecânicos como 

bombeamento d’água” [ANEEL, 2005, pg. 1]. 

Pode-se afirmar que a energia eólica é aquela produzida pela força dos ventos. Para tanto são 

necessárias turbinas eólicas para transformar a força do vento em energia elétrica. Além disso, é 

necessário que ocorram ventos constantes, com uma intensidade mínima que se aproxima dos 28 

Km/h e não mudem de direção muitas vezes.  

Os países com o maior número de instalações de energia eólica, são os seguintes: Alemanha 

(16.629 MW), Espanha (8.263 MW), Estados Unidos (6.740 MW), Dinamarca (3.117 MW) e 

Índia (3.000 MW). Alguns países, como Itália, Holanda, Japão e Reino Unido, estão acima ou 

próximos da marca dos 1.000 MW. A capacidade instalada no Brasil é de 20,3 MW, com turbinas 
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eólicas de médio e grande porte, conectadas à rede elétrica. Hoje existem mais de cem 

anemógrafos computadorizados espalhados pelo território nacional [ANEEL, 2005, pg. 2]. 

A figura abaixo demonstra a estimativa do potencial eólico mundial. 

 

Estimativas do potencial eólico mundial 
Região Porcentagem de 

terra Ocupada* 
Potencial 

Bruto 
(TWh/ano) 

Densidade 
Demográfica 

(hab/km2) 

Potencial 
Líquido 

(TWh/ano) 
 

África 24 106.000 20 10.600 
Austrália 17 30.000 2 3.000 

América do Norte 35 139.000 15 14.000 
América Latina 18 54.000 15 5.400 

Europa Ocidental 42 31.400 102 4.800 
Europa Ocidental & 

ex-URSS 
29 106.000 13 10.600 

Ásia (excluindo ex-
URSS) 

9 32.000 100 4.900 
 

Mundo** 23 498.400  53.000 
 (*) Em relação ao potencial bruto; 

(**) Excluindo-se Groenlândia, Antártida, a maioria das ilhas e os recursos offshore. 

Figura 21: Estimativas do potencial eólico mundial 

Fonte: GRUBB, 1993 / ANEEL, 2005 

 

A energia eólica ainda é considerada uma energia com custo alto, além de causar um impacto 

visual ou estético significante. Outro problema da energia eólica é que, além da forte variação de 

intensidade e direção dos ventos, o baixo fator de utilização, que nas térmicas e nucleares chega a 

aproximadamente 80%, na hidrelétrica 50%, na eólica alcança apenas entre 15 e 20%. O fator de 

utilização é o período em que extraímos energia e a intensidade relativa à potência máxima. 

Porém, existem muitos países que possuem as características ideais para utilização da energia 

eólica, devido ao nível de desenvolvimento tecnológico e a escala de produção industrial. Por 

fim, um impacto negativo das centrais eólicas é a possibilidade de interferências eletromagnéticas 

nos sistemas de comunicação e transmissão de dados.  

 

3.4.5 Energia Hidrelétrica 

 

A energia hidrelétrica ou hidráulica “resulta da irradiação solar e da energia potencial 

gravitacional, que provocam a evaporação, condensação e precipitação da água sobre a superfície 
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terrestre. Ao contrário das demais fontes renováveis, representa uma parcela significativa da 

matriz energética mundial e possui tecnologias de aproveitamento devidamente consolidadas. 

Atualmente, é a principal fonte geradora de energia elétrica para diversos países e responde por 

cerca de 17% de toda a eletricidade gerada no mundo” [ANEEL, 2005, Pg 1]. 

A energia hidrelétrica é a mais utilizada na matriz energética brasileira. Ela é produzida a 

partir das águas e, dependendo do seu porte, pode gerar grandes impactos sociais e ambientais. 

Isso porque grandes áreas têm que ser alagadas, causando a supressão da vegetação nativa, além 

do deslocamento de populações do local. Uma forma de complementar a produção de energia é a 

construção das Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH’s), que possuem geralmente uma área 

alagada de menos de 3Km2 e envolvem um volume menor de investimentos. Segundo Leite, “esta 

é uma forma ideal de produção de energia renovável, com custos baixos, agressão tolerável ao 

meio ambiente e níveis de investimento comparáveis, quando não menores, que seus 

competidores” [LEITE, 2005, pg 903]. 

A formação de reservatórios de acumulação de água e regularização de vazões provoca 

alterações nos regimes das águas e formação de microclimas contribuindo para o desequilíbrio 

dos ecossistemas.  

Os principais impactos da construção de represas sobre o meio ambiente são: ocupação de 

ecossistemas valiosos, extinção da flora e da fauna, deslocamento da população e de 

assentamentos humanos, sedimentação acelerada pela erosão de bacias hidrográficas, aumento de 

doenças parasitárias, modificação do fluxo hidrológico, mudanças nas condições climáticas locais 

e inundação de áreas que fazem parte do patrimônio cultural da humanidade” [BID, 2005, pg. 

78]. A figura abaixo demonstra o potencial para geração de energía hidrelétrica no mundo. 
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Figura 22: Estimativas do potencial eólico mundial 

Fonte: ANEEL, 2005 

 

3.4.6 Energia solar 

 

Praticamente todas as fontes de energia são formas indiretas de energia solar. 

A energia solar pode ser utilizada para a geração de energia elétrica ou para o aquecimento da 

água, como é mais conhecida. Existem duas formas de produção dessa energia. A energia solar 

térmica é aquela utilizada para o aquecimento da água e é utilizada principalmente para o uso 

residencial e a energia solar fotovoltaica é a que aproveita a luz do sol para produzir corrente 

elétrica.  

Um problema desse tipo de energia são os altos custos de investimentos, que podem ser entre 

10 e 20 vezes maiores que aqueles no setor da biomassa. Deve-se levar em consideração a 

disponibilidade de terras agricultáveis antes de se optar pela energia solar. Isso porque ela 

apresenta um baixo nível de aproveitamento devido à baixa eficiência dos sistemas de conversão 

de energia, tornando necessário o uso de grandes áreas para captação de energia.  
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3.5 Biocombustíveis e as 3 principais dimensões da sustentabilidade 

 

A produção de biocombustíveis possibilita atender aos compromissos firmados no âmbito da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC), além de pleitear 

financiamentos internacionais em condições favorecidas no mercado de créditos de carbono, sob 

o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), previsto no Protocolo de Kyoto. Nesse 

sentido, pode-se afirmar que a estruturação da cadeia de biocombustíveis irá gerar benefícios nas 

3 principais dimensões da sustentabilidade. 

O desenvolvimento sustentável é um conceito amplo e bastante genérico, uma vez que pode 

ser utilizado em diversas áreas do conhecimento, como administração, economia, política e meio 

ambiente. Geralmente esse conceito é associado ao desenvolvimento econômico em equilíbrio 

com o desenvolvimento social e conservação do meio ambiente, sem comprometer às gerações 

futuras.  

O Relatório de Brundtland, da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente apresenta o 

desenvolvimento sustentável como “aquele que responde às necessidades do presente sem 

comprometer as possibilidades das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades” 

[UNCED, 1991]. 

O conceito de desenvolvimento sustentável é estudado por diversos autores, sendo Ignacy 

Sachs o seu maior difusor. Para o autor, o desenvolvimento sustentável se configura em 5 

principais dimensões: sustentabilidade social, econômica, ecológica, espacial e cultural [SACHS, 

1986]. 

Cabe ressaltar que essa classificação é bastante variável de acordo com cada escola de 

pensamento. No presente trabalho, procuramos traduzir essas dimensões da sustentabilidade nas 

esferas econômica, social e ambiental. 

Para Braun, “o conceito de desenvolvimento sustentável ainda precisa ser esclarecido em 

relação a uma série de componentes adicionais. Entre outros, faz-se necessário definir diversas 

dimensões da sustentabilidade” [BRAUN, 1996]. 

Segundo relatório do PNUD, “o fato é que se fala hoje de sustentabilidade em todos os 

campos: político, social, econômico, ambiental, cultural etc. Isso significa que o termo já foi 

apropriado por diferentes discursos, mas não quer dizer que a idéia geral de sustentabilidade, 
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como uma nova síntese, esteja já incorporada, do ponto de vista teórico ou prático, às formas de 

agir na sociedade” [PNUD, 2000, pg 393].   

O mesmo relatório afirma que “conquistar a sustentabilidade significa construir sociedades 

que satisfaçam suas aspirações e necessidades sem diminuir as chances das gerações futuras. Esta 

vertente da nova utopia surgiu a partir da compreensão dos princípios de organização dos 

ecossistemas – que são comunidades ecológicas – quando se teve a idéia de aplicar esses 

princípios também às comunidades humanas” [PNUD, 2000, pg. 392]. 

Braun afirma que, “desenvolver ao ponto sustentável corresponde desenvolver o ponto de 

equilíbrio entre os três componentes do meio ambiente na sua visão mais abrangente: o 

natural/ecológico, o social e o econômico” [BRAUN, 1996, pg. 12]. 

Assim, os biocombustíveis podem cumprir importante papel no fortalecimento do 

desenvolvimento econômico, em especial da renda e emprego no campo, no incremento da 

sustentabilidade da matriz energética, contribuindo ainda para a redução de gases de efeito estufa 

e conseqüentemente das mudanças climáticas. 

A figura 23 retrata de forma simplificada as principais dimensões do desenvolvimento 

sustentável. 

 

 
Figura 23: Principais dimensões da sustentabilidade 

Fonte: BCSD, 2005 
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3.5.1 Sustentabilidade econômica 

 

A sustentabilidade econômica está relacionada ao desenvolvimento local e regional através da 

alocação e gestão eficiente de recursos, além de um fluxo de investimento público e privado 

constante. A melhor distribuição de lucros também pode ser considerada um fator importante.  

No âmbito da sustentabilidade econômica, o fomento, a produção e comercialização dos 

biocombustíveis apresenta um forte potencial, devido ao aumento do consumo e as tendências 

mundiais de utilização de combustíveis renováveis. Como resultado, vislumbra-se a geração de 

emprego e renda no campo, além do aumento da demanda por equipamentos e insumos, 

assistência técnica no campo, entre outros. Para atingir a meta de uso de 2% de biodiesel na 

mistura ao diesel de petróleo, é necessário produzir aproximadamente 800 milhões de litros/ano, 

representando uma economia na balança comercial de até R$ 160 milhões/ano somente com a 

redução da importação de petróleo. [BIODIESEL, 2006]. A mistura de 2% de biodiesel ao diesel 

de petróleo é chamada de B2 e assim sucessivamente, até o biodiesel puro, denominado B100.  

O Brasil tornou-se líder na produção e comercialização de biocombustíveis, garantindo assim, 

um mercado crescente e estável. Com isso, além do aumento do potencial econômico, o 

investimento em novas tecnologias segue no caminho de colocar o país na vanguarda do 

desenvolvimento tecnológico, agregando valor ao seu processo produtivo. 

 

3.5.2 Sustentabilidade social 

 

A sustentabilidade social está diretamente relacionada com aspectos bastante amplos como a 

promoção da cidadania, qualidade de vida, segurança alimentar, saúde, saneamento básico, 

habitação, educação entre outros. 

Na questão social, os biocombustíveis têm a missão de fixar o homem nas áreas rurais, 

estimular a agricultura familiar e promover a inclusão social. A possibilidade de produção e 

comercialização de biocombustíveis a partir de praticamente todas regiões do país contribui de 

forma significativa para o estímulo à fixação do homem no campo. Como principais exemplos, 

podemos citar a produção de biodiesel a partir de oleaginosas como a mamona, babaçu e palma 

no nordeste, palma e soja no norte, soja, mamona e algodão na região centro-oeste, soja, algodão 

e girassol no sudeste e por fim a soja, o algodão e girassol na região sul. Isso sem contar com as 
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outras formas de produção de energia, como por exemplo, a eólica, solar e hidrelétrica. Segundo 

dados do Programa Nacional de Uso e Produção de Biodiesel - PNPB, a simples adição 

obrigatória de 2% de mistura de biodiesel ao diesel de petróleo tem o potencial de gerar 

empregos para até 200 mil famílias.    

Nesse sentido, estudos desenvolvidos pelos Ministérios do Desenvolvimento Agrário, da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Integração Nacional e das Cidades calculam que “a 

cada 1% de substituição de óleo diesel por biodiesel produzido com a participação da agricultura 

familiar podem ser gerados cerca de 45 mil empregos no campo, com uma renda média anual de 

aproximadamente R$ 4.900,00 por emprego. Admitindo-se que para um emprego no campo são 

gerados três empregos na cidade, seriam criados, então, 180 mil empregos. Numa hipótese 

otimista de 6% de participação da agricultura familiar no mercado de biodiesel, seriam gerados 

mais de 1 milhão de empregos” [HOLANDA, 2004, Pg 9]. 

A autonomia energética das comunidades é um fator importante na sustentabilidade social, 

uma vez que propicia às comunidades locais meios para gerar a sua própria energia. Essa 

autonomia energética visa garantir o funcionamento dos serviços básicos como iluminação, 

bombeamento de água, aquecimento e transporte. 

Um outro fator é a possibilidade de implementação e consolidação de políticas de inclusão 

social, redução das disparidades regionais e da fixação das populações a suas comunidades, em 

especial pela agregação de valor na cadeia produtiva e integração às diferentes dimensões do 

agronegócio. 

Uma iniciativa do governo brasileiro foi a criação do Selo Combustível Social, além da 

isenção da cobrança de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). 

O Selo, concedido pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), estabelece as 

condições para os produtores industriais de biodiesel obterem benefícios tributários e 

financiamentos. Para receber o Selo, o produtor industrial terá que adquirir matéria-prima de 

agricultores familiares, além de estabelecer contrato com especificação de renda e prazo e 

garantir assistência e capacitação técnica. “Nesse processo, as indústrias produtoras de biodiesel 

terão que garantir a compra da matéria-prima, a preços pré-estabelecidos oferecendo segurança 

aos agricultores familiares. Há, ainda, possibilidade de os agricultores familiares participarem 

como sócios ou quotistas das indústrias extratoras de óleo ou de produção de biodiesel, seja de 

forma direta, seja por meio de associações ou cooperativas de produtores” [BIODIESEL, 2005]. 
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O Brasil encontra-se em um momento favorável ao estímulo de um novo desenvolvimento rural 

através da produção e comercialização dos biocombustíveis e estímulo à agricultura familiar.   

 

3.5.3 Sustentabilidade ambiental 

 

A sustentabilidade ambiental ou ecológica consiste na utilização racional dos recursos 

naturais de modo a preservá-los para gerações futuras, em especial as fontes de energia e os 

recursos hídricos. Isso quer dizer que a utilização desses recursos deve respeitar os ciclos dos 

ecossistemas, além de introduzir conceitos de eco-eficiência nos processos produtivos e 

priorização na utilização de combustíveis renováveis. 

No âmbito da sustentabilidade ambiental, os biocombustíveis contribuem para a 

diversificação da matriz energética e, conseqüentemente para a redução da emissão de gases que 

contribuem para as mudanças climáticas globais. Isso porque os biocombustíveis podem ser 

responsáveis pela “diminuição da poluição nas grandes cidades pela redução das emissões de 

CO2, eliminação das emissões de enxofre e ligeira diminuição das emissões de CO” [NETO, 

2005]. 

Além disso, um fator importante é a otimização do uso de áreas antropizadas. Nesse sentido, 

as culturas energéticas devem ser produzidas respeitando os sistemas produtivos e 

desestimulando a expansão sobre áreas sensíveis ou fronteiras agrícolas, como por exemplo, na 

Amazônia e Pantanal.  

A aderência a política ambiental torna os processos mais transparentes e seguros em relação à 

conservação do meio ambiente, simultaneamente em harmonia com a geração de valor 

econômico. Nesse cenário, a Europa obteve sucesso através da produção de biodiesel, 

principalmente a partir de óleo de colza, reduzindo assim, suas emissões de gases de efeito estufa 

Nesse sentido, “as emissões de gases de efeito estufa associadas ao biodiesel têm sido 

avaliadas na última década, nas condições européias, considerando o uso de colza e soja como 

matérias-primas e ésteres metílicos como B10 e B20. Os resultados expressos em biodiesel puro 

(B100) indicam reduções de 40% a 60% das emissões correspondentes ao diesel puro” [NAE, 

2004, pg 38].     

Como visto acima, a cadeia de biocombustíveis, devido a sua extensão, que vai desde o 

pequeno produtor rural até o processo exportação e negociação de créditos de carbono, encontra-
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se fortemente relacionada com as 3 principais dimensões da sustentabilidade: econômica, social e 

ambiental. A figura abaixo resume os principais aspectos relacionados a sustentabilidade 

econômica, social e ambiental. 

 

Principais aspectos relacionados à sustentabilidade na cadeia de biocombustíveis 

 

 

 

Sustentabilidade econômica 

• Desenvolvimento local/regional 

• Fomento a cadeia de biocombustíveis 

• Alocação e gestão eficiente de recursos 

• Distribuição de recursos e constante 

fluxo de investimentos 

• Aumento da demanda por equipamentos 

e insumos 

 

Sustentabilidade social 

• Geração de emprego e renda 

• Fixação do homem no campo 

• Autonomia energética das comunidades 

 

 

 

Sustentabilidade ambiental 

• Diversificação da matriz energética 

• Redução das emissões de gases de efeito 

estufa 

• Utilização racional dos recursos naturais

• Descentralização na produção de 

energia 
Figura 24: Principais aspectos relacionados à sustentabilidade relacionados à cadeia de biocombustíveis 

Fonte: Elaboração própria 
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4. BASES LEGAIS E OS PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE FOMENTO DA POLÍTICA 

ENERGÉTICA MUNDIAL 

 

 

O trabalho utiliza como principais referências os acordos internacionais que norteiam o 

processo de controle de emissões de gases que causam o efeito estufa, em especial a Convenção-

Quadro nas Nações unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC) e o Protocolo de Kyoto. Além 

disso, o trabalho se baseia na legislação nacional referente à política energética.  

 

4.1. Acordos Internacionais 

Em nível mundial, foi criada a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 

(CQNUMC), com a missão de criar uma coalizão multilateral para reduzir a emissão de gases 

que provocam o efeito estufa. 

 

4.1.1 Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC): COP’s, 

Protocolo de Kyoto.  

 

A preocupação com as alterações climáticas, baseadas em estudos científicos, resultou na 

formação do Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas (IPCC), em 1988, organizado 

pelo PNUMA e pela Organização Meteorológica Mundial (OMM). O IPCC é hoje o principal 

responsável pelas previsões climáticas sobre o aquecimento global nas próximas décadas.  

Através do reconhecimento da incapacidade unilateral de ação para solucionar uma questão 

de abrangência internacional, estabeleceu-se a necessidade de ações integradas através da 

colaboração internacional, o que se deu através da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima (CQNUMC). 

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC) é um acordo 

voluntário entre mais de 150 países tem o intuito de reduzir as emissões de gases que provocam o 

efeito-estufa e conseqüentemente as alterações climáticas. O objetivo da convenção, expresso no 

seu artigo 2º é “Alcançar a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera 

num nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema climático. Esse nível 
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deverá ser alcançado num prazo suficiente que permita aos ecossistemas adaptarem-se 

naturalmente à mudança do clima, que assegure que a produção de alimentos não seja ameaçada 

e que permita ao desenvolvimento econômico prosseguir de maneira sustentável.” 

Entre os princípios estabelecidos pela CQNUMC, estão o dever de proteção do sistema 

climático com base na equidade e conforme suas responsabilidades comuns, mas diferenciadas, o 

dever dos países desenvolvidos em assumir o combate à mudança do clima e seus efeitos e, por 

fim, o dever de promover o desenvolvimento sustentável. 

 Os países signatários foram divididos em dois grupos, sendo apresentados como países do 

Anexo I aqueles considerados desenvolvidos e que possuem maiores responsabilidades tanto pelo 

nível atual de produção e emissão, como pela “dívida” histórica. Esse anexo é constituído pelos 

países que eram responsáveis conjuntamente por 55% das emissões globais em 1990. Encontram-

se no Anexo 1 países como Alemanha, Austrália, Áustria, Bielarus, Bélgica, Bulgária, Canadá, 

Dinamarca, Espanha, entre outros. O Anexo II é formado por países considerados em 

desenvolvimento e com menores níveis de emissão, entre eles o Brasil. A Convenção entrou em 

vigor em Março de 1994.  

Entre as principais obrigações assumidas pelos países signatários está o dever de elaborar e 

divulgar seus inventários nacionais de emissões de gases e promover programas de redução 

destas emissões, a promoção de ações de capacitação, treinamento e conscientização sobre o 

problema das mudanças climáticas, além de outras obrigações delibaradas no âmbito das 

Conferências das Partes – COP’s. 

As COP’s são conferências entre esses países criadas no sentido de detalhar as medidas a 

serem adotadas pelos países signatários.  

A primeira, conhecida como COP-1, foi realizada em Berlim no ano de 1995. Nessa 

conferência, estabeleceu-se o Mandato de Berlim, que visou o fortalecimento dos compromissos 

assumidos pelos países signatários da Rio 92, através da adoção de um protocolo. Foi também 

adotado o mandato de Berlim, através do qual seriam estipulados limites dos gases de efeito 

estufa, assim como a definição do calendário a ser cumprido. Foi ainda criado o Grupo de 

Trabalho Ad hoc (AGBM) para negociar e acompanhar a implementação de todos acordos 

negociados pelos países desenvolvido, visando ao fortalecimento dos compromissos assumidos 

pelos países do Anexo I. 
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A COP-2 foi realizada na Suíça e resultou na Declaração de Genebra, contemplando acordo 

para criação de obrigações legais com vistas à redução das emissões de CO2 a ser celebrado na 

COP-3, no Japão. Foi assinado ainda, um documento que ratificou as conclusões do Segundo 

Relatório de Avaliação produzido pelo IPCC.  

Uma importante meta concreta para redução das emissões foi definida na COP-3, através do 

Protocolo de Kyoto, assinado no Japão em 1997. O Protocolo de Kyoto inclui metas e prazos 

relativos à redução ou limitação das emissões futuras de dióxido de carbono e outros gases 

responsáveis pelo efeito estufa, exceto aqueles já controlados pelo Protocolo de Montreal. O 

Protocolo de Kyoto inclui três mecanismos de flexibilização a serem utilizados para cumprimento 

dos compromissos da Convenção: Implementação Conjunta (JI – Joint Implementation), 

Comércio de Emissões (Emissions Trade) e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL 

(CDM – Clean Development Mechanism). 

A COP-4 foi realizada na Argentina em 1998 e resultou no Plano de Ação de Buenos Aires, 

que estabeleceu como data-limite o ano de 2000, coincidente com a COP-6, para que fossem 

colocadas em prática as principais regras e questões técnicas e políticas, bem como os impasses 

respectivos à implantação do Protocolo de Kyoto. Isso porém não ocorreu de fato. 

A COP-5 foi realizada na Alemanha e deu prosseguimento aos trabalhos desenvolvidos na 

Argentina. Ocorreram reuniões técnicas e um processo de consulta em cumprimento ao Plano de 

Buenos Aires. 

A COP-6 foi realizada na Holanda no ano de 2000 e discutiu aspectos técnicos que envolvem 

os mecanismos previstos no protocolo de Kyoto. Ela apresentou como principais objetivos à 

regulamentação dos compromissos de redução de emissões de gases de efeito estufa 

estabelecidos no Protocolo de Kyoto em 1997, encerrando um processo preparatório de quase 2 

anos, delineado pelo Plano de Ação de Buenos Aires de 1998 durante a COP-4. Entre os 

principais impasses estavam o uso da terra, mudanças no uso da terra e florestas, regime de 

cumprimento e obediência às decisões do Protocolo, suas políticas e medidas, desenvolvimento 

de capacitação, transferência de tecnologia, efeitos adversos e orientação para um mecanismo 

final, entre outros. 

Na COP 6, “os países deveriam definir a regulamentação dos chamados “mecanismos”; o 

regime de avaliação quanto à obediência ao Protocolo; os métodos de contabilização das metas 

nacionais e das reduções das emissões; a regulamentação relativa às remoções por sumidouros e 
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outras questões ainda pendentes e de interesse para a Convenção do Clima, tais como 

capacitação, transferência de tecnologia e assistência aos países em desenvolvimento – 

particularmente vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas” [CEBDS, 2004, pg. 9]. Como 

depois de várias reuniões não se chegou a um consenso, os trabalhos foram encerrados e foi 

marcada nova data e local para realização de uma segunda etapa da COP 6.  

Essa segunda etapa ocorreu entre os dias 16 e 27 de julho de 2001, em Bonn, na Alemanha, 

aonde se chegou a um consenso mínimo em relação às questões acima citadas. 

A COP-7 foi realizada em Marrocos no ano de 2001, e tinha como objetivo finalizar dos 

detalhes operacionais do compromisso para a redução de emissão de gases geradores do efeito 

estufa, estabelecido no Protocolo de Kyoto. Mais uma vez foi adiada a assinatura do Protocolo de 

Kyoto. Porém, nesse encontro a regulamentação complementar do MDL foi objeto dos acordos 

de Marraqueche.  

Os principais temas em pauta foram os mecanismos determinados pelo protocolo, um sistema 

de obediência e cumprimento das regulamentações, contabilização, repasse e revisão das 

informações conforme estabelecido pelos Artigos 5 sobre questões metodológicas, Artigo 7 sobre 

o repasse de informações e o Artigo 8 sobre revisão das informações do Protocolo de Kyoto uso 

da terra, mudanças no uso da terra e florestas (LULUCF). 

 A COP-8 foi realizada na Índia em 2002, onde se aprovou o modelo contendo as diretrizes do 

Documento de Concepção do Projeto (Projet Design Document - PDD) e as modalidades e 

procedimentos para projetos de pequena escala.  

Como resultado da COP 8, ocorrida em Nova Delhi, foram instituídas as modalidades e 

procedimentos para projetos de pequena escala. Essa norma visa possibilitar o desenvolvimento 

de pequenos projetos, por meio da diminuição dos custos de transação envolvidos no processo de 

certificação. Assim, o procedimento de certificação, mantém as mesmas etapas no ciclo do 

projeto previsto nos Acordos de Marraqueche, estipulando porém, requerimentos menos rígidos e 

mais simplificados. 

A COP-9 foi sediada na Itália e o principal assunto da pauta foi o LULUCF (Land use, Land 

Use Change and Forestry ou o Uso da Terra, Mudança do uso da Terra e Florestas). 

Na COP-10, realizada novamente na Argentina com a participação de 178 países, além de 

dois observadores e a principal expectativa ocorreu em função da ratificação da Rússia ao 

Protocolo de Kyoto, o que torna viável, a sua implementação. Os principais assuntos abordados 
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foram as decisões sobre os procedimentos e modalidades simplificadas para os Projetos Florestais 

de Pequena Escala no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (PFPE/MDL), já discutidas na 

COP 8 e as Comunicações Nacionais do Brasil e da China, contendo os inventários de emissões 

de Gases de Efeito Estufa – GEEs. 

  Na COP 11, realizada no final de 2005 no Canadá, o Japão propôs a inclusão da 

transferência para os países em desenvolvimento, de tecnologias de economia de energia como 

parte das transações do mercado de cotas de emissões. Esta foi a primeira conferência após a 

efetiva implementação do Protocolo de Kyoto. 

As principais estratégias consideradas fundamentais para o período pós Kyoto são o aumento 

dos investimentos e escala dos projetos em Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL, 

maiores reduções dos gases de efeito estufa, em especial nos países desenvolvidos, financiamento 

em larga escala em projetos de adaptação às alterações climáticas e o estímulo à transferência de 

tecnologia na área energética e de emissões de gases de efeito estufa.  

Para o êxito da conferência, era necessário que um conjunto de países conseguisse um 

mandato para elaborar um quadro pós Kyoto, o que efetivamente ocorreu. 

Como principais resultados podemos destacar o início de dois processos de discussão sobre o 

futuro: um processo para o estabelecimento de novas metas de redução pós-2012 das emissões de 

GEE para os países desenvolvidos dentro do Protocolo de Kyoto e, um diálogo no âmbito da 

Convenção para a troca de experiências e análise estratégica de abordagens para ações de 

cooperação de longo prazo para combater as mudanças climáticas.  

 

4.1.2 Protocolo de Kyoto  

 

O Protocolo de Kyoto é um documento no qual os países signatários comprometem-se a 

reduzir as emissões globais de gases estufa até 2012 em pelo menos 5% dos índices medidos em 

1990, entre 2008 e 2012. O requisito necessário para sua implementação era que pelo menos 55% 

dos países do Anexo I ratificassem o documento, o que aconteceu somente no final de 2004, 

porém, ele entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005. 

O protocolo, além de quantificar as limitações e reduções de emissões dos países do Anexo I, 

prevê ainda três principais mecanismos de flexibilização a serem utilizados para o cumprimento 
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das metas. São eles, o Comércio de Emissões (ET), a Implementação Conjunta (IJ) e o 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). 

O Comércio de Emissões (ET), é um dos mecanismos de flexibilização incluídos no Protocolo 

de Kyoto, com vistas ao acerto de inventários para comércio internacional de emissões 

(International Emission Trading), conforme definido no artigo 17 do Protocolo de Kyoto. Cada 

país do Anexo I pode comercializar parte de redução de suas emissões que excederem as metas 

acordadas durante a COP-3, para o período 2008 a 2012. O refinanciamento do controle de gases 

para atingir as metas acordadas pode tornar-se economicamente inviável. Com este mecanismo, 

torna-se possível obter a redução necessária pela compra de “folgas” existentes, com a chancela 

da autoridade necessária [MCT, 1999]. 

A Implementação Conjunta (IJ) está prevista no artigo 6º do protocolo e consiste na 

possibilidade de transferência ou aquisição entre países do Anexo I e II, de unidades de redução 

de emissões resultantes de projetos visando à redução das emissões antrópicas por fontes ou o 

aumento das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa em qualquer setor da 

economia. Para tanto são pré-requisitos que: 

(a) O projeto tenha a aprovação das Partes envolvidas; 

(b) O projeto promova uma redução das emissões por fontes ou um aumento das remoções 

por sumidouros que sejam adicionais aos que ocorreriam na sua ausência; 

(c) A Parte não adquira nenhuma unidade de redução de emissões se não estiver em 

conformidade com suas obrigações assumidas sob os Artigos 5 e 74; e 

(d) A aquisição de unidades de redução de emissões seja suplementar às ações domésticas 

realizadas com o fim de cumprir os compromissos previstos no Artigo 35. 

A Implementação Conjunta implica na constituição e transferência do crédito de emissões de 

gases de efeito estufa, do país em que o sumidouro ou o projeto ambientalmente otimizado está 

sendo implementado para o país emissor. Este, pode comprar "crédito de carbono" e, em troca, 

                                                 
4 Os artigos 5 e 7 do Protocolo de Kyoto tratam do estabelecimento de compromissos de redução 

das emissões dos gases causadores de efeito estufa, além da definição da metodologia e posteriormente 

a realização de um inventário de emissões. 
5 O artigo 3 diz respeito aos compromissos assumidos pelas partes signatárias, além das cotas 

de redução e emissão de gases de efeito estufa. 
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constituir fundos para projetos a serem desenvolvidos em outros países, exclusivamente entre 

países do Anexo I.  

Enquanto a Implementação Conjunta se trata de um instrumento bilateral, o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo consuma-se como um instrumento de negociação multilateral. Além 

disso, os dois primeiros mecanismos são exclusivos dos países do Anexo I, sendo que o MDL 

permite a participação dos países do Anexo II. 

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), previsto no artigo 12 do Protocolo tem por 

objetivo “assistir às partes não incluídas no Anexo I para que atinjam o desenvolvimento 

sustentável e contribuam para o objetivo final da Convenção, e assistir às Partes incluídas no 

Anexo I para que cumpram seus compromissos quantificados de limitação e redução de emissões, 

assumidos no artigo 3º”. Nessa modalidade, países desenvolvidos, relacionados no Anexo I, que 

não atinjam metas de redução consentidas entre as Partes podem contribuir financeiramente. Por 

outro lado, aqueles em desenvolvimento, não relacionados no Anexo I, têm a possibilidade de se 

beneficiar do financiamento desenvolvendo atividades relacionadas a projetos aprovados. Em 

outras palavras, ele permite aos países industrializados financiar projetos de emissão evitada em 

países em desenvolvimento e receber créditos por assim agirem, como forma de suprir parte de 

seus compromissos. Assim sendo, os países do Anexo I podem utilizar as Certificados de 

Emissões Reduzidas de projetos aprovados como parcela do compromisso que lhe compete. Têm, 

portanto, o objetivo de buscar a mitigação de emissões de gases de efeito estufa em países em 

desenvolvimento, na forma de sumidouros, investimentos em tecnologias mais limpas, eficiência 

energética e fontes alternativas de energia. 

Os créditos de carbono são certificados emitidos pelas agências de proteção ambiental que 

autorizam as emissões de toneladas de dióxido de enxofre, monóxido de carbono e outros gases 

poluentes. As empresas recebem os bônus, cotado em dólares e medido em toneladas de 

poluentes e tem o direito de negociá-los nas bolsas de valores e de mercadorias. A figura 25 

apresenta um resumo das principais características e diferenças dos mecanismos previstos no 

Protocolo de Kyoto.  

 

 

 

 



 77

 

Características e diferenças dos mecanismos previstos no Protocolo de Kyoto 

Tipo de mecanismo Partes Características 
Implementação Conjunta Países do Anexo I - Bilateral 

- Transferência ou 
emissão de unidades 
de redução 

Comércio de Emissões Países do Anexo I - Bilateral 
- Comercialização das 

unidades de emissão 
Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo 

Países do Anexo I e II - Multilateral 
- Mitigação das  

emissões nos países 
em desenvolvimento 

Figura 25: Características e diferenças dos mecanismos previstos no Protocolo de Kyoto 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na visão do CEBDS, “o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), estabelecido pelo 

Protocolo de Quioto, representa uma possibilidade concreta de redirecionar, em bases mais 

austeras, o modelo de desenvolvimento atual utilizando instrumentos de mercado. Além disso, o 

MDL possibilita que se aumente, substancialmente e em bases sustentáveis, a oferta dos recursos 

energéticos, estimulando a difusão de tecnologias e de melhores práticas empresariais e a 

diminuição das desigualdades sociais” [CEBDS, 2004, pg.1]. Isso se reflete na modernização dos 

parques industriais através da substituição da matriz energética, gerando benefícios que podem 

alcançar o pequeno produtor de álcool, manona entre outros insumos existentes para produção de 

energia.  

A figura abaixo demonstra as etapas para submissão de projetos de MDL. 
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Figura 26: Etapas pra submissão de projetos em MDL 

Fonte: BMF, 2006 

 

A primeira etapa consiste em adequar os objetivos do projeto às decisões das COP’s. 

Na seqüência, o proponente deve apresentar a metodologia de monitoramento de redução de 

gases que será utilizada, além da adicionalidade e linha de base na qual o projeto irá se enquadrar. 

São consideradas adicionais, se as emissões antropogênicas de CO2 forem menores do que as que 

ocorreriam na ausência do projeto de MDL e/ou se a remoção de CO2 da atmosfera for superior 

àquela que ocorreria na ausência do projeto de MDL. Por sua vez, a linha de base constitui o 

cenário representativo das emissões/remoções antropogênicas de CO2 que ocorreriam na ausência 

do projeto. 

A segunda etapa consiste em contratação de empresa especializada chamada Empresa 

Operacional Designada – EOD, que deve avaliar, revisar e fazer sugestões para aperfeiçoamento 

dos projetos. A validação é o processo de avaliação independente de um projeto de MDL, por 

parte de uma EOD, no tocante aos requisitos próprios desse mecanismo, conforme estabelecido 

na Decisão 17/CP.7 e nas decisões pertinentes da COP, com base no Documento de Concepção 

do Projeto. 
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A terceira etapa consiste na aprovação do projeto, efetuada pela Autoridade Nacional 

designada, que no caso brasileiro é a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima. 

Após a aprovação, na etapa 4 é feito o registro do projeto. O registro é pré-requisito para 

verificação, certificação e emissão das RCEs relativas a essa atividade de projeto. 

A quinta etapa consiste na fase do monitoramento, onde são produzidos diversos relatórios 

para avaliação da EOD e que devem seguir o plano apresentado na etapa um.  Essa verificação, já 

na etapa seis, é uma revisão e apuração das reduções de emissões de gases em conseqüência das 

atividades relacionadas ao projeto. 

Finalmente na etapa sete, é garantida a certificação com validade determinada e com 

possibilidade de renovação.  

 

4.1.2.1 Análise Crítica do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL 

 

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) é um dos instrumentos previstos no 

Protocolo de Kyoto que tem como objetivos, através do financiamento de projetos entre países do 

Anexo 1 e Anexo II, a substituição das matrizes energéticas por fontes “limpas” ou 

ambientalmente “corretas”, além de promover o seqüestro de carbono de modo a proteger as 

florestas ou implementando o reflorestamento. Isso levaria à redução das emissões de gases que 

provocam o efeito estufa aos níveis estabelecidos pelo Protocolo de Kyoto. 

Para LOPES, o propósito do MDL é prestar assistência às Partes Não Anexo I da CQNUMC 

para que viabilizem o desenvolvimento sustentável através da implementação da respectiva 

atividade de projeto e contribuam para o objetivo final da Convenção e, por outro lado, prestar 

assistência às Partes Anexo I para que cumpram seus compromissos quantificados de limitação e 

redução de emissões de gases de efeito estufa [LOPES, 2002]. 

Porém, o MDL ainda apresenta alto risco para o investidor, devido ao custo de implementação 

dos projetos, que gira em torno de U$ 150.000, além do processo exigente, lento e burocrático 

que se faz necessário para sua aprovação [MAPA, 2005, pg 90]. 

Pelo MDL, os Países do Anexo I podem investir em projetos que minimizem a emissão, não 

emitam ou seqüestrem gases que causam o efeito estufa que estejam sendo desenvolvidos em 

países em desenvolvimento (“Países Não-Anexo I”). Os créditos de carbono gerados poderão ser 

convertidos em Certificados de Emissões Reduzidas (“CER’s”), os quais, por sua vez, poderão 
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ser contabilizados nas metas de redução dos Países do Anexo I e comercializados no mercado de 

carbono. 

Cabe aqui justa crítica em relação ao mecanismo regulatório do MDL, que ao invés de 

proporcionar e estimular a inovação nos processo produtivos e diversificar a matriz energética, a 

adoção desse mecanismo apenas pode apenas transferir suas cotas de emissões para países que 

não possuem um parque industrial capaz de atingir os níveis de emissão estabelecidos pelo 

Protocolo de Kyoto. Assim sendo, os países do Anexo I passam a ter o direito de comprar o 

direito de poluir. 

Apesar das autoridades afirmarem que o MDL se baseia no princípio do poluidor-pagador, 

deve-se fazer uma análise mais profunda, tendo e vista que esse princípio encontra-se sempre 

conectado ao princípio da precaução. A diferença é que no caso do MDL, o direito de poluir pode 

ser simplesmente comprado, ao contrário do estabelecido pelo princípio do poluidor-pagador. 

Esse princípio visa justamente à conservação do bem ambiental, ou seja, busca evitar o dano 

ambiental e, somente em último caso, quando não existirem alternativas de precaver ou previnir, 

é que se estabelecem as responsabilidades civil, penal e administrativa.  

Para que o MDL seja realmente um instrumento baseado no princípio do poluidor-pagador, 

seria necessário responsabilizar os países do Anexo I pelos danos causados pelas emissões de 

gases de efeito estufa ao longo do seu processo de industrialização, em especial após a Revolução 

Industrial, a obrigar esses países a diversificar a sua matriz energética, dando preferência aos 

combustíveis renováveis e, por fim, financiar projetos ambientais nos países em desenvolvimento 

como forma de compensação pela poluição causada ao longo da história.  

O Brasil “apresenta um enorme potencial para a conservação de energia e, do mesmo modo, 

facilidades estruturais permitem que uma nova energia seja produzida em bases sustentáveis e 

menos emissoras. Reforçando ainda mais esta posição, a competitividade e a excelência brasileira 

nas atividades de agrobusiness e na indústria florestal formam um quadro bastante positivo para 

os projetos de MDL” [CEBDS, 2004, pg 11]. 

No Brasil se dá prioridade aos projetos que envolvam fontes renováveis de energia, eficiência 

e conservação de energia, reflorestamento e outros projetos de redução de emissões, como a 

construção de sumidouros, projetos em aterros sanitários e agropecuários. No setor de energia, 

podemos citar como exemplos a implementação de sistemas de energia solar, eólica, co-geraçao 

através de processos químicos e de aproveitamento de biomassa. 
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Os dois primeiros projetos em MDL oficialmente aprovado pelo governo brasileiro são em 

Veja, Salvador (Bahia) e Nova Gerar, Nova Iguaçú (Rio de Janeiro), onde o gás metano é 

canalizado de aterros sanitários e aproveitado para gerar energia elétrica. A redução de emissão 

de dióxido de carbono foi calculada em 14 milhões de toneladas de CO2 em 16 anos para a 

primeira e 16 milhões de toneladas de CO2 em 21 anos. Podemos citar ainda, o Projeto Plantar, 

nos municípios de Curvelo e Felixlândia (Minas Gerais), primeiro projeto brasileiro do Fundo 

Protótipo de Carbono (PCF), que tem como objetivo diminuir as emissões de gases de efeito 

estufa através da substituição do carvão mineral por carvão vegetal originado de plantações 

florestais ambientalmente sustentáveis e certificadas. O projeto reduzirá suas emissões em 

aproximadamente 13 milhões de toneladas de CO2 até 2009. 

 

4.2 Fundos de Investimento  

 

Diversas instituições dispõem de linhas de financiamento para projetos que envolvam o 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e, conseqüentemente o mercado de créditos de 

carbono. Em nível mundial existem alguns fundos de investimento de fomento de projetos de 

MDL, entre os quais podemos destacar o Fundo Protótipo de Carbono (Prototype Carbon Fund - 

PCF), o IFC – International Finance Corporation – Carbon Finance Facility e o The Global 

Environment Facility (GEF). 

O Fundo Protótipo de Carbono foi constituído pelo BIRD em 1999 e pode ser considerado o 

primeiro fundo de investimento dessa natureza. Ele iniciou com um montante de recursos de US$ 

180 milhões para compra de Certificados de Redução de Emissão de Dióxido de Carbono (CER), 

para serem distribuídos entre seus investidores. O fundo é constituído de 6 agentes públicos, entre 

eles os governos da Holanda, Canadá, Suécia, Finlândia, Noruega e o Banco Internacional 

Japonês para Cooperação, além de 17 entidades privadas, como por exemplo, Mitsubishi, 

Electrabel, Deutsche Bank, Mitsui entre outros. 

O IFC – International Finance Corporation – Carbon Finance Facility é membro do Banco 

Mundial e foi criado em 1956. é a principal fonte de recursos multilateral de financiamentos. Essa 

estrutura conta com 175 países-membro, entre os quais está o Brasil, que decidem as orientações 

gerais de seus programas e atividades e aprovam seus investimentos. 
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O The Global Environment Facility (GEF) foi fundado em 1991 com o propósito de prover 

recursos adicionais e fundos concessionais para cobrir custos incrementais em projetos e 

programas provenientes de países em desenvolvimento que beneficiem o meio ambiente global. 

O GEF é um grande apoiador em projetos relacionados com a biodiversidade, mudança climática, 

degradação florestal, entre outros. São 176 nações-membros que se reúnem a cada três anos para 

rever as políticas. O Brasil, membro desde 1994, tem a Secretaria de Assuntos Internacionais do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão como ponto focal operacional e o Ministério 

das Relações Exteriores como ponto focal político. Desde sua criação, o GEF já repassou US$ 

4,5 bilhões em subsídios e incentivos, e gerou US$ 14,5 bilhões em projetos co-financiados a 

partir de parcerias entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento.   

 

4.2.1 Mercados de crédito de carbono 

 

O mercado de crédito de carbono surgiu como conseqüência dos mecanismos de 

flexibilização previstos no Protocolo de Kyoto. Nele são negociados créditos adquiridos de países 

ou empresas que excederam a sua meta nos termos estabelecidos no Protocolo.  

Segundo dados do Banco Mundial, “os principais compradores de créditos entre janeiro de 

2004 e abril de 2005 foram o Japão (21%), a Holanda (16%), o Reino Unido (12%) e o restante 

da União Européia (32%). Em termos de oferta de créditos (volume), considerando projetos de 

MDL e IC, a Índia lidera o ranking, com 31%. O Brasil possui 13% do “share”, o restante da Ásia 

(inclusive China) 14% e o restante da América Latina 22%. A participação da Índia e do restante 

da Ásia é expressiva por seus projetos de destruição do HFC23, gás cujo potencial de 

aquecimento global é 11.700 vezes o do CO2” [MAPA, 2005, pg. 89]. 

Atualmente os créditos de carbono são negociados principalmente nas Bolsas do Clima de 

Chicago e no Mercado Europeu de Emissões. Em nível nacional foi criado o Mercado Brasileiro 

de Redução de Emissões. 

A Bolsa do Clima de Chicago administra um mercado baseado na redução de emissão e um 

programa de comércio flexível, apresenta um baixo custo transacional, porém costuma ser 

ambientalmente rigoroso. A bolsa concede ainda prêmios a inovações ambientais.  

O Mercado Europeu de Emissões ou Europe Union’s Emissions Trading Scheme – EU ETS 

teve seu início em 2005, sendo composto por 25 membros. O mercado dividiu suas metas em 
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duas fases a serem cumpridas. A primeira fase iniciou-se em janeiro de 2005 e terá duração até 

dezembro de 2007; a segunda fase tem seu início marcado para janeiro de 2008 e término em 

dezembro de 2012. O EU ETS Consiste em um sistema de negociação de emissões de GEEs entre 

empresas e países europeus, onde cada membro possui uma meta de redução que, quando for 

superada, poderá gerar créditos de carbono (t.CO2e) negociáveis. No EU ETS também são 

válidos créditos obtidos através de projetos de MDL e IC, desde que se enquadrem nas regras e 

procedimentos do Protocolo de Kyoto, excetuando-se, ao menos para a primeira fase, projetos de 

grandes hidrelétricas e florestais e projetos de IC domésticos. 

O Mercado Brasileiro de Reduções de Emissões - MBRE surgiu com o intuito de aproveitar 

as oportunidades de negócios relacionadas à implementação do MDL do Protocolo de Kyoto. 

Este mercado criou o Banco de Projetos que tem o objetivo de proporcionar visibilidade aos 

projetos criando espaço que favoreça futuros negócios com créditos de carbono, contribuindo 

assim para redução dos custos de transação associados ao processo MDL. A primeira etapa 

consiste em implementar os bancos de projetos, para, logo em uma segunda etapa tratar da 

implantação do ambiente de negociação de créditos de carbono nos mercados de opções, a termo 

e a vista, previsto para o fim de 2005. 

 

4.3 Legislação e programas brasileiros sobre energia e biocombustíveis 

 

A legislação nacional, que se encontra resumida na tabela abaixo, tem priorizado o incentivo à 

produção de combustíveis provenientes de fontes renováveis, em especial o biodiesel. Nesse 

sentido, a isenção de impostos representa a principal forma de incentivo do governo em relação à 

diversificação da matriz energética. Apesar da grande quantidade de leis que regem a 

diversificação e o estímulo à diversificação da matriz energética, iremos nos ater às normas que 

dizem respeito à produção e comercialização de energia, com destaque para as leis 11.116/2005, 

que dispõem sobre o registro especial, na Secretaria de Receita Federal do Ministério da Fazenda, 

de produtor ou importador de biodiesel e sobre a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e 

da Cofins sobre as receitas decorrentes da venda desse produto, a Lei 11.097/2005, que dispõe 

sobre a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira, e a Lei 10.848/2004, que dispõe 

sobre a comercialização de energia elétrica. A figura abaixo apresenta um resumo das principais 

leis brasileiras que tenham relacionadas com a produção de energia, no que diz respeito a 
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assuntos que vão desde os tipos de energia que devem compor a matriz energética, até a isenção 

de impostos para produção de biocombustíveis e criação de carreiras e cargos nas agências 

reguladoras. 

 

Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005 Dispõe sobre o Registro Especial, na Secretaria da Receita Federal 
do Ministério da Fazenda, de produtor ou importador de biodiesel 
e sobre a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins 
sobre as receitas decorrentes da venda desse produto; altera as 
Leis n os 10.451, de 10 de maio de 2002, e 11.097, de 13 de 
janeiro de 2005; e dá outras providências. 

Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005  Dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética 
brasileira; altera as Leis 9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.847, de 
26 de outubro de 1999 e 10.636, de 30 de dezembro de 2002; e dá 
outras providências. 

Lei nº 10.871 de 20/05/2004  Dispõe sobre a criação de carreiras e organização de cargos 
efetivos das autarquias especiais denominadas Agências 
Reguladoras, e dá outras providências.  

Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004  Dispõe sobre a comercialização de energia elétrica, altera as Leis 
nºs 5.655, de 20 de maio de 1971, 8.631, de 4 de março de 1993, 
9.074, de 7 de julho de 1995, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 
9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.648, de 27 de maio de 1998, 
9.991, de 24 de julho de 2000, 10.438, de 26 de abril de 2002, e dá 
outras providências.  

Lei nº 10.636 de 30/12/2002 Dispõe sobre a aplicação dos recursos originários da Contribuição 
de Intervenção no Domínio Econômico – Cide incidente sobre a 
importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás 
natural e seus derivados, e álcool etílico combustível, atendendo o 
disposto no § 2º do art. 1º da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 
2001, cria o Fundo Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – 
FNIT e dá outras providências. 

10.453 de 13/05/2002 Dispõe sobre subvenções ao preço e ao transporte do álcool 
combustível e subsídios ao preço do gás liqüefeito de petróleo - 
GLP, e dá outras providências.  

10.336 de 19/12/2001 Institui Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 
incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e 
seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico 
combustível (Cide), e dá outras providências.  

10.312 de 27/11/2001 Dispõe sobre a incidência das Contribuições para o PIS/PASEP e 
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social nas 
operações de venda de gás natural e de carvão mineral.  

10.274 de 10/09/2001 Autoriza a criação de mecanismo de compensação destinado a 
viabilizar a manutenção de preços constantes para o gás natural, e 
dá outras providências.  

9.966 de 28/04/2000 Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição 
causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou 
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perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras 
providências.  

9.956 de 12/01/2000 Proíbe o funcionamento de bombas de auto-serviço nos postos de 
abastecimento de combustíveis e dá outras providências  

Figura 27: Resumo das principais leis brasileira referentes à energia 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.3.1 Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima  

 

Além da legislação acima citada, o Brasil através de outras leis e decretos criou algumas 

comissões e programas de incentivo à diversificação da matriz energética. 

Tendo em vistas as oportunidades geradas pelo Protocolo de Kyoto, o governo brasileiro criou 

a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, o que caracteriza um primeiro passo 

na adoção de uma política governamental de implementação dos mecanismos presentes no 

Protocolo. A presidência e as funções de Secretaria-Executiva da Comissão são exercidas pelo 

Ministério da Ciência e Tecnologia e sua Vice-Presidência compete ao Ministério do Meio 

Ambiente. De acordo com o artigo 3.º do Decreto de 7 de julho de 1999, são atribuições da 

Comissão: 

 
I – emitir parecer, sempre que demandado, sobre propostas de políticas setoriais, 

instrumentos legais e normas que contenham componentes relevantes para a mitigação 

da mudança global do clima e para adaptação do País aos seus impactos; 

 

II – fornecer subsídios às posições do governo nas negociações sob a égide da Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e instrumentos subsidiários de que 

o Brasil seja parte; 

 

III – definir critérios de elegibilidade adicionais àqueles considerados pelos Organismos da 

Convenção encarregada do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e previstos 

no artigo 12 do Protocolo de Kyoto da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima, conforme as estratégias nacionais de desenvolvimento sustentável; 
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IV – apreciar pareceres sobre projetos que resultem em redução de emissões e que sejam 

considerados elegíveis para o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), a que se 

refere o inciso anterior, e aprová-los, se for o caso; 

 

V – realizar articulação com entidades representativas da sociedade civil no sentido de 

promover as ações dos órgãos governamentais e da iniciativa privada, em cumprimento 

aos compromissos assumidos pelo Brasil perante a Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima e instrumentos subsidiários de que o Brasil seja parte; 

 

VI – aprovar seu regimento interno. 

 

4.3.2 Programa Nacional do Álcool (Pró-Álcool) 

 

O Programa Nacional do Álcool foi criado através do Decreto nº 76.593, de 14/11/1975, e 

tinha como objetivos o atendimento das necessidades do mercado interno e externo e da política 

de combustíveis automotivos. Esses objetivos seriam alcançados através do incentivo à produção 

de álcool da cana-de-açúcar, mandioca e outros insumos, com a expansão agrícola e aumento da 

oferta de matérias-primas, modernização tecnológica e ampliação das destilarias existentes e da 

instalação de novas unidades produtoras. 

O Pro-Álcool, começou de forma discreta com o objetivo de aumentar a mistura de álcool na 

gasolina. Porém, após o sucesso inicial, ganhou maior volume de investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento, impulsionando a produção nacional de tal forma que, em meados da década de 

80, os veículos movidos exclusivamente ao combustível renovável (anidro) respondiam por mais 

de 70% das vendas de carros novos. 

A partir de 1986, com o fim da crise do petróleo e conseqüente redução dos preços, o Pró-

Alcool entra em declínio, estagnando a produção de álcool do Brasil. 

 

4.3.3 Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) 

 

Recentemente foi lançado pelo governo brasileiro o Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), como forma de diversificação da matriz energética. 
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O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA foi criado 

em 26 de abril de 2002, pela Lei nº 10.438. Ele é considerado um importante instrumento de 

diversificação da matriz energética brasileira. O Programa, coordenado pelo Ministério de Minas 

e Energia (MME), estabelece a contratação de 3.300 MW de energia no Sistema Interligado 

Nacional (SIN), produzidos por fontes eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas 

(PCH’s), sendo 1.100 MW de cada fonte. [MME, 2005]. 

Através do PROINFA, espera-se reduzir em até 2,5 milhões de toneladas as emissões de gás 

carbônico/ano, inserindo o Brasil no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo previsto no 

Protocolo de Kyoto, além de promover a inserção de pequenos produtores de energia elétrica no 

mercado interno.  

 

4.3.4 Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) 

 

A Outra iniciativa do governo brasileiro, o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel 

(PNPB), “é um programa interministerial do Governo Federal que objetiva a implementação de 

forma sustentável, tanto técnica, como economicamente, a produção e uso do Biodiesel, com enfoque 

na inclusão social e no desenvolvimento regional, via geração de emprego e renda”. [BIODIESEL, 

2006]. As principais diretrizes do programa são a promoção da inclusão social, garantia de preços 

competitivos, qualidade e suprimento e, por fim, produzir o biodiesel a partir de diversas fontes 

oleaginosas e em regiões diversas. Como forma de incentivo ao PNPB, foi implementada a Lei 

11.097 de 13 de Janeiro de 2005 e que introduz o biodiesel na matriz energética brasileira, sendo 

inicialmente o volume de mistura de 2%, o que representa aproximadamente 800 milhões de litros, 

devendo chegar a 5% nos próximos 8 anos. 

 

4.3.5 Plano Nacional de Agroenergia 

 

O Plano Nacional de Agroenergia é uma ação estratégica do governo federal para organização das 

cadeias de agroenergia através da pesquisa, desenvolvimento e inovação e transferência de tecnologia 

“com vistas a conferir sustentabilidade, competitividade e maior eqüidade entre os agentes da das 

cadeias de agroenergia, em conformidade com os anseios da sociedade, as demandas dos clientes e as 
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políticas públicas das áreas energética, social, ambiental, agropecuária e de abastecimento” [MAPA, 

2005, pg. 7].  

Através desse plano espera-se contribuir de maneira significativa para a mudança da matriz 

energética, propiciar um aumento das fontes provenientes da agroenergia na elaboração da matriz 

energética, descentralizar e promover o desenvolvimento regional, permitir a ampliação e distribuição 

da renda, diminuir a emissão de gases de efeito estufa, assim como a redução das importações de 

petróleo e, por fim, contribuir para o aumento capacidade de exportação de biocombustíveis. 

A figura abaixo apresenta um resumo dos principais programas brasileiros que visam estimular a 

diversificação da matriz energética. 

 

PRINCIPAIS PROGRAMAS BRASILEIROS DE INCENTIVO À DIVERSIFICAÇÃO 
DA MATRIZ ENERGÉTICA 

Pró-alcool - Decreto nº 76.593/75 
- Abastecimento do mercado interno; 
- Veículos automotivos  

Programa de Incentivo às Fontes 
Alternativas de Energia Elétrica - 
PROINFA 

- Lei nº 10.438/2002; 
- Instrumento de diversificação da 

matriz energética; 
- Combustíveis produzidos por fontes 

eólica, biomassa e pequenas 
centrais hidrelétricas; 

Programa Nacional de Produção e Uso de 
Biodiesel - PNPB 

- Lei 11.097/2005; 
- Introdução do biodiesel na matriz 

energética brasileira; 
- Produção descentralizada de 

biodiesel; 
- Inclusão social e agricultura 

familiar. 
Plano Nacional de Agroenergia - Proposta de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Tecnologia e 
transferência de tecnologia; 

- Sustentabilidade, competitividade e 
equidade entre os agentes das cadeias 
de agroenergia; 

- Período entre 2006-2011. 
Figura 28: Principais programas brasileiros de incentivo à diversificação da matriz energética 

Fonte: Elaboração própria 
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5. CENTRO NACIONAL DE GESTÃO DE BIONEGÓCIOS - CENABIO: UMA 

ESTRUTURA DE FOMENTO AOS BIOCOMBUSTÍVEIS 

 

 

O CENABIO – Centro Nacional de Gestão de Bionegócios é uma estrutura projetada para 

lidar com a organização do conhecimento e a geração de negócios sustentáveis. Entre as suas 

funcionalidades podemos destacar a identificação, produção de informações estratégicas, bem 

como o fomento à cadeia de biocombustíveis através da assistência especializada em questões 

relativas a segurança jurídica, ambiental, social e econômica das transações a serem efetuadas, 

além de estudos viabilidade técnico-comercial.  

Ele foi desenvolvido para atender as necessidades informacionais e de organização do 

conhecimento dos agentes da cadeia de biocombustíveis, além de estimular os relacionamento 

entre eles. A sua estrutura pode ser adotada por uma cooperativa agrícola, uma organização de 

entidades empresariais, como por exemplo a Confederação Nacional das Indústrias – CNI, ou 

ainda, por alguma entidade governamental.  

Espera-se que com o desenvolvimento e implementação do CENABIO, seja possível 

fomentar investimentos públicos e privados para o uso sustentável dos recursos naturais. O 

modelo é baseado em conhecimento e auxiliará na criação de uma base de dados única, 

alimentada por diversas fontes, tornando a informação mais ágil e transparente e estimulando o 

desenvolvimento de bionegócios. Espera-se ainda, contribuir para a diversificação da matriz 

energética, gerando benefícios ambientais, econômicos e sociais, permitindo ao Brasil aproveitar 

os mecanismos previstos no Protocolo de Kyoto, mais especificamente o mercado de crédito de 

carbono. 

O CENABIO pretende tornar-se um centro de referência no fomento de projetos na área de 

biocombustíveis. Com a sua criação e implementação, o Brasil passa a dispor de uma estrutura 

apoiada por ferramentas tecnológicas capaz de otimizar o investimento, a pesquisa, além de 

promover o desenvolvimento observando os principais critérios de sustentabilidade. 

Na visualização e concepção do modelo do CENABIO, foi definido como foro principal o 

bionegócio, tendo como referência o desenvolvimento de combustíveis a partir de recursos 

naturais renováveis, que proporciona benefícios econômicos, sociais e ambientais em nível local, 
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regional e global. Para que seja caracterizado como um bionegócio, esse produto deve estar 

relacionado com algum setor (biocombustíveis), um elemento (matéria-prima) e um ativo 

(biodiesel ou energia solar). 

O CENABIO tem sua estrutura baseada em conceitos e práticas de gestão do conhecimento e 

apoiada no uso da Tecnologia da Informação. Isso se reflete de forma clara por meio de suas 

funcionalidades, sempre objetivando o monitoramento e a produção de informações estratégicas 

relacionadas à cadeia de biocombustíveis. 

Na concepção do CENABIO, os conceitos de gestão do conhecimento foram traduzidos em 

aplicativos e funcionalidades com o objetivo de identificar, coletar e produzir informações 

estratégicas que possam fomentar a cadeia de biocombustíveis. Para alcançar esse objetivo, várias 

fontes de informação passaram a ser monitoradas e pré-analisadas pelo Sistema Inteligente para 

Recuperação e Organização do conhecimento em Biodiversidade - SISBIO. 

 

5.1 Gestão do conhecimento na cadeia de biocombustíveis 

 

A cadeia de biocombustíveis, devido à forte demanda mundial e sua importância para o 

desenvolvimento do país, necessita de uma organização do conhecimento e acesso a informações 

estratégicas. Além disso, os biocombustíveis, que possuem cadeias produtivas diferenciadas, 

trazem consigo características bastante específicas. Na cadeia do biodiesel, por exemplo, deve-se 

levar em consideração fatores relacionados à agricultura (produção de oleaginosas e 

esmagamento para obtenção do óleo bruto), transesterificação (produção do combustível), 

armazenamento, caracterização e controle de qualidade, geração de co-produtos e, por fim, a 

própria distribuição, mistura ao diesel derivado do petróleo e comercialização. Um outro 

exemplo, é a cadeia de gás natural, que passa pelas etapas de exploração, explotação, produção, 

processamento, transporte, armazenamento e distribuição. 

Essa análise é necessária devido à complexidade que envolve a cadeia de biocombustíveis, em 

especial ao acesso a informações relevantes para os processos de tomada de decisão. Atualmente, 

grande quantidade de informação em relação aos biocombustíveis é reproduzida em fontes de 

informações gerais, como sites abertos na Internet e também fontes especializadas, como em 

revistas científicas e até mesmo em sítios governamentais, empresariais e do terceiro setor. A 

gestão do conhecimento procura justamente processar e transformar essa grande quantidade de 
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informações em conhecimentos de alto valor agregado. Além disso, a gestão do conhecimento 

busca ainda mapear os principais processos que envolvem a cadeia, com a criação, por exemplo, 

de um banco de melhores práticas. O SISBIO realiza esse processo tornando mais ágil e confiável 

a análise dos especialistas na área de biocombustíveis. 

A cadeia de biocombustíveis compreende alguns aspectos como a sustentabilidade da matriz 

energética e das comunidades locais, a geração de emprego e renda, a otimização de áreas 

regionais e antropizadas, além da identificação e aproveitamento de fontes de financiamento e 

dos mercados internacionais de biocombustíveis. Isso quer dizer que a gestão da cadeia de 

biocombustíveis está diretamente relacionada com os insumos e matérias-primas disponíveis, dos 

processos produtivos e modelos de agricultura praticados em diversas regiões, aproveitamento de 

oportunidades gerando valor agregado, emprego e renda para as comunidades locais que praticam 

a agricultura familiar, organização das comunidades em cooperativas, além dos requisitos 

essenciais para conservação do meio ambiente.  

Espera-se assim, através da gestão do conhecimento possibilitar o monitoramento em tempo 

real de todos os processos que envolvem a cadeia de biocombustíveis, tornando os processos de 

tomada de decisão mais rápidos, eficientes e precisos. 

 

5.2 Estrutura e funcionamento do CENABIO 

 

A estrutura do CENABIO visa garantir a viabilidade sócio-econômica e ambiental, além da 

segurança jurídica e comercial de bionegócios. A identificação e produção de informações 

estratégicas, além do estímulo ao relacionamento entre os agentes e interesses dispersos na cadeia 

de biocombustíveis é a forma mais eficaz de gerenciar o conhecimento voltado à geração de 

bionegócios. Para tanto, serão desenvolvidos duas ferramentas tecnológicas, um software capaz 

de integrar diversas bases de dados e um portal na Internet, além de uma estrutura física de modo 

a garantir a realização de bionegócios. A figura 29 demonstra o modelo de funcionamento do 

CENABIO. 
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Figura 29: Estrutura e funcionamento do CENABIO 

Fonte: Elaboração própria 
 

5.2.1 Sistema Inteligente para Organização e Recuperação do Conhecimento em 

Biodiversidade - SISBIO  

 

O software denominado SISBIO - Sistema Inteligente para Organização e Recuperação do 

Conhecimento em Biodiversidade, foi projetado para proporcionar às instituições, produtores 

rurais e investidores acesso imediato e preciso a informações relevantes para os processos de 

tomada de decisão. Isso porque, o sistema é capaz de gerar relatórios dinâmicos e extrair 

conhecimentos ocultos a partir de uma base de dados. O sistema utiliza uma metodologia que 

possibilita a organização de informações advindas de bases de dados estruturadas e não 

estruturadas, gerando conhecimentos extremamente relevantes para as instituições 

governamentais, clientes e investidores. O software, além de produzir, integrar e processar 

grandes quantidades de informações relevantes, forma uma rede de relacionamentos entre os 

atores que formam um bionegócio. Além disso, o SISBIO tem seu desenvolvimento lingüístico 
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baseado em ontologias o que proporciona uma recuperação mais eficiente e precisa das 

informações necessárias.  

A construção das ontologias possibilita uma melhor performance do sistema, principalmente 

no que tange a precisão e contextualização no retorno das consultas realizadas pelo usuário.  Em 

relação à busca por palavras-chave, como por exemplo o Google, um sistema que utiliza 

ontologias apresenta larga vantagem, principalmente quando textos maiores são inseridos no 

campo de busca. Nesse sentido podemos afirmar que quanto maior for o texto, até o limite de 

15.000 palavras, maior será a eficiência da busca, devido ao processo de representação do 

conhecimento feito com base nas ontologias, que permite ao sistema realizar uma busca pelo 

contexto e não somente através de palavras-chave e conectores lógicos. 

Podemos destacar dois pontos principais relevantes do SISBIO. O primeiro deles é o 

gerenciamento de todos os processos executados sobre os dados não-estruturados dentro do fluxo 

de informações, isto é, do armazenamento à consulta pelo usuário [Hoeschl, 2003]. 

O segundo ponto é o processo de recuperação cíclico, onde no qual o usuário descreve o 

assunto a ser pesquisado e o sistema retorna a busca por grau de similaridade em relação ao 

contexto descrito. Esse processo só é possível graças à utilização de uma técnica denominada 

Recuperação de Conhecimento Contextualizado Dinamicamente - RC2D6. Essa técnica consiste 

num processo dinâmico de análise do contexto geral que envolve o problema enfocado. Além 

disso, os documentos são recuperados através de índices pré-determinados, que podem ser 

valorados pelo usuário quando da consulta. O usuário pode, por exemplo, realizar uma busca 

somente sobre determinada região ou tipo de biocombustível. Para isso, ele deve atribuir pesos a 

esses índices, para então serem ativados os filtros que diminuem a área de busca do sistema, 

permitindo uma recuperação mais especializada. 

Uma outra funcionalidade que merece destaque é a Rede de Relacionamentos, uma 

metodologia baseada na teoria de grafos capaz de identificar possibilidades através dos 

relacionamentos entre os agentes do processo. Aqui, ela é utilizada no sentido de gerar 

                                                 
6 RC2D é uma metodologia de representação de conhecimento, um processo dinâmico de 

aquisição do conhecimento de textos, definido através de elaboração de um vocabulário controlado e um 

dicionário de termos, associado a uma análise de freqüência das palavras e expressões indicativas do 

contexto. 
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bionegócios através da identificação e relacionamento entre as ontologias que representam o 

conhecimento e as necessidades e disponibilidades de investidores, universidades, produtores 

rurais que tenham objetivos em comum.  

O SISBIO apresenta os módulos de coleta, armazenamento, análise, relacionamento, além do 

editor de ontologias e notas informativas. 

O módulo de coleta é responsável pelo monitoramento de fontes digitais abertas. São criados 

agentes inteligentes de coleta, que monitoram alvos digitais específicos. Os agentes são “robôs” 

programados para  coletar as informações pré-definidas de cada fonte de informação indicada 

pelos especialistas do domínio e as armazena na base de conhecimento do sistema.  

O módulo de armazenamento é responsável pela organização do conhecimento baseado nas 

ontologias e suas relações semânticas. Cada novo documento incluído no sistema, seja por meio 

dos observadores, seja pelas Notas Informativas, são automaticamente indexadas e armazenadas 

na mesma estrutura. Este módulo prepara as informações para serem recuperadas e analisadas nos 

módulos de análise. 

O módulo de análise é responsável pela busca textual e gráfica através do matching entre o 

caso apresentado e os documentos armazenados na base do conhecimento. São recuperados, além 

dos documentos da base, as notas informativas, que são documentos inseridos manualmente 

geralmente contendo análises e informações estratégicas. 

O módulo de relacionamento é o ambiente que permite a identificação de oportunidades de 

bionegócios através do cadastro de inovações tecnológicas e pesquisas em desenvolvimento, 

produtores rurais, além de investidores e donos de terras agricultáveis. O módulo é alimentado 

pela inserção dos dados dos agentes que compõem a cadeia de biocombustíveis, sendo cada qual 

com suas devidas peculiaridades. 

O editor de ontologias é o ambiente de criação e cadastro das ontologias e suas relações 

através da identificação de expressões relevantes e que representem o domínio do conhecimento. 

Ele faz parte do processo de engenharia de ontologias descrito no item 6.1.2.2. 

O ambiente de notas informativas é preparado para inserir na base do conhecimento 

documentos produzidos por analistas e especialistas do domínio, geralmente contendo 

informações relevantes e estratégicas para a geração de bionegócios. 
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5.2.1.1 O Sistema de Relacionamento dos Agentes da Cadeia de Biocombustíveis – 

SERABIO 

 

O Sistema de Relacionamento dos Agentes da Cadeia de Biocombustíveis – SERABIO é um 

aplicativo integrado ao módulo de relacionamento do SISBIO, que permite a inserção e o 

relacionamento entre os dados fornecidos pelos agentes da cadeia de biocombustíveis. 

O SERABIO permitirá a identificação de oportunidades de bionegócios através do cadastro de 

inovações tecnológicas e pesquisas desenvolvidas, pequenos produtores rurais, além de 

potenciais investidores e donos de terra.  

Numa interface fácil e intuitiva, o usuário poderá obter dados estatísticos sobre a produção 

intelectual das instituições de ensino e pesquisa cadastrados, o número e a localização dos 

produtores rurais e investidores.  

O objetivo do SERABIO é reunir, em um mesmo ambiente, dados e informações eficientes e 

consolidadas a identificar gargalos institucionais permitindo um planejamento dos investimentos 

em P&D mais controlado e eficiente. Isso quer dizer que o software foi desenvolvido para 

atender uma demanda informacional no sentido de prover informações potencialmente geradoras 

de bionegócios. Assim sendo, além do monitoramento e produção de informações estratégicas 

referentes as questões mercadológicas, político-legais, sócio-ambientais e tecnológicas 

disponibilizadas pelo SISBIO, o CENABIO ainda possui uma base onde se encontram os 

principais interesses dos agentes da cadeia de bionegócios. 

A aplicação dessa ferramenta tecnológica é de suma importância para investidores, produtores 

rurais e universidades, pois será posssível fazer um levantamento das inovações tecnológicas 

patenteadas ou não, gerando estatísticas importantes para o direcionamento de investimentos e 

impulsionando a geração de bionegócios.  

O software será alimentado pela inserção de dados dos agentes que formam a cadeia, cada 

qual com suas peculiaridades. Será um formulário no qual serão inseridos dados pessoais do 

produtor, investidor e das instituições de ensino e pesquisa e/ou centros geradores de 

conhecimento. 

Dentre as características do software, destacam-se: 

• Cadastro da inovações tecnológicas em biocombustíveis  
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Permite que o usuário cadastre as inovações tecnológicas na área de biocombustíveis, bem 

como, todos os dados necessários ao registro final junto aos órgãos competentes. A base de 

dados do SERABIO fornecerá informações relevantes aos especialistas, permitindo, 

inclusive, levantamento estatístico sobre P&D em biocombustíveis, o que facilitará nos 

processos de transferência de tecnologias.  

 

• Cadastro dos investidores 

Essa funcionalidade permite que o usuário cadastre as informações relativas aos investidores. 

Essa base cadastral servirá de apoio aos processos de identificação de bionegócios, além dos 

processos que envolvam transferência tecnológica. 

 

• Administração  

Nessa seção do sistema é possível adicionar novos usuários, determinar aplicativos que 

podem ser acessados a partir do SERABIO, que informações serão disponibilizada no portal. 

 

• Relatório de histórico de relacionamento com a empresa negociadora 

Permite ao usuário emitir um relatório contendo informações sobre o histórico de 

relacionamento entre os agentes e o CENABIO, para obter informações e gerar insumos para 

possíveis contratos entre investidores, produtores rurais e os centros geradores de 

conhecimento.       

 

• Gráfico de barras de inovação tecnológica por categoria 

Permite ao usuário visualizar o gráfico de barras de inovações por categoria, informando-lhe 

estatisticamente e visualmente quais as categorias de inovações mais difundidas.      

 

5.2.2 Interfaces do SISBIO  

 

O desenvolvimento de Portais Colaborativos voltados à gestão integrada de biocombustíveis 

possibilita uma aceleração no processamento de dados relevantes, que podem ser decisivos para o 

aperfeiçoamento da gestão do conhecimento na cadeia de biocombustíveis. Além disso, elas 

propiciam uma maior transparência e fiscalização, facilitando o exercício da cidadania. E por 
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último, servem como ponte de ligação entre as pesquisas ambientais inovadoras e os mercados, 

tornando-se referência na área científica e educacional.  

As interfaces do SISBIO são acessadas através de um portal colaborativo na Internet. O 

desenvolvimento do portal baseia-se na facilidade de uso, induzindo e estimulando o usuário a 

realizar consultas freqüentemente. Isso se dá através de uma disposição visual acessível e do 

desenvolvimento e aplicação de critérios de usabilidade e navegabilidade. Além disso, o 

conteúdo é disponibilizado em linguagem clara e dinâmica, além da disposição gráfica que 

permite uma análise mais refinada. O Portal colaborativo na Internet proporciona aos parceiros, 

clientes, órgãos governamentais e organizações otimizar seus investimentos através da 

identificação de potenciais investimentos para realização de projetos na área de biocombustíveis. 

Isso porque o CENABIO dispõe de uma base de dados integrada com visualização gráfica, onde 

estarão disponíveis informações relevantes para clientes e investidores. 

As interfaces do SISBIO procuram respeitar os princípios de usabilidade encontradas na 

norma ISO 9.241, descritos como “a capacidade de um produto ser usado por usuários 

específicos para atingir objetivos específicos com eficácia, eficiência, e satisfação em um 

contexto específico de uso” [DIAS, 2005]. 

Nesse sentido, as interfaces do SISBIO oferecem ao usuário a possibilidade de acesso aos 

módulos descritos como: coleta, armazenamento, análise, relacionamento, além do editor de 

ontologias e notas informativas, de forma clara e objetiva.  

A figura abaixo demonstra os módulos dipostos na interface principal do SISBIO. No módulo 

de análise foi realizada uma consulta com a expressão “matriz energética” entre os períodos de 

05/02/2006 e 07/03/2006. 
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Figura 30: Interface principal de acesso do SISBIO 

 

A figura abaixo demonstra a interface de resultados textuais do SISBIO, em relação à 

consulta acima realizada. Como se pode verificar, no resultado são encontradas, além da própria 

expressão digitada no campo de análise, como expressões relacionadas por meio das ontologias, 

como, por exemplo, “matriz energética brasileira” ou “fonte energética”. 
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Figura 31: Interface de resultado textual do SISBIO 

 

A figura 32 demonstra a análise gráfica do período de um ano, entre 07/03/2005 e 

07/03/2006, em diversas fontes de informação. Ao realizar as análises dos documentos, a 

expressão “soja” foi a mais encontrada, seguida das expressões “biodiesel”, “usina hidrelétrica”, 

“mamona”, “Oferta de Energia Interna” e “matriz energética”. Essa identificação é feita através 

de uma legenda de cores para facilitar a visualização do usuário.  
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Figura 32: Interface de resultados da análise gráfica 

 

A figura abaixo apresenta a interface de cadastro das notas informativas que serão indexadas 

na base do conhecimento para posterior recuperação pelo usuário. A nota informativa pode ser 

inserida através de uma descrição ou relatório sobre determinado assunto, podendo ainda ser 

anexado um arquivo de texto ou imagem. Nesse caso, a imagem estará associada ao título e sua 

descrição. 
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Figura 33: Interface de cadastro das notas informativas 

 

A figura 34 demonstra a interface de inserção de novas relações no editor de ontologias. Essas 

relações são inseridas como domínios ou sub-domínios, conforme será explicado mais adiante, no 

processo de construção das ontologias. 
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Figura 34: Interface de inserção de relações no editor de ontologias 

 

A figura abaixo demonstra a interface do relatório de coletas realizadas pelo Sistema de 

Coleta de Informações – SCInfo. Como pode-se observar, esse relatório apresenta o número de 

visitas do sistema a cada fonte de informação, o número de documentos indexados, além dos 

erros encontrados em cada visita. 
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Figura 35: Interface do relatório de coletas 

 

5.2.3 Escritório de bionegócios 

 

O escritório de bionegócios foi concebido como um ambiente físico que conta com uma 

estrutura de comunicação virtual e servirá de suporte à realização de contratos e análises de 

viabilidade de potenciais bionegócios de acordo com as leis nacionais e internacionais de 

conservação da natureza, além das normas éticas e jurídicas. Seu modo operacional envolve 

diretamente o conhecimento dos especialistas em bionegócios, apoiados por ferramentas 

tecnológicas que desenvolvem toda a parte de análise de informações e cenários. Além disso, o 

escritório realizará o fomento de bionegócios e o gerenciamento dos contratos jurídicos e 

comerciais, além de outros serviços conforme descrito abaixo.  

Entre os serviços compreendidos pelo CENABIO, podemos destacar: 



 104

• Elaboração de estudos de viabilidade técnica e comercial, onde serão realizados estudos e 

análises, levantamentos qualitativos e quantitavos de mercado e cadeias produtivas 

relacionadas aos biocombustíveis; 

Os estudos de viabilidade técnica e comercial implicam a realização de análises de caráter 

ambiental e sócio-econômica, além da criação e manutenção de uma base de dados, 

desenvolvimento de cenários e prospecções. Isso envolve os estudos de competividade, que tem a 

função de analisar possíveis entraves para o bionegócio, identificar os nichos e oportunidades de 

mercado, além das principais formas de captação de investimentos. Nesse estudo, leva-se em 

consideração os dados estatísticos que envolvem a demanda e consumo, as disponibilidades e 

reservas de matéria-prima de cada região, a capacidade produtiva, o preço, além do valor e 

retorno de investimento. Através da análise desses dados verifica-se a real viabilidade técnica e 

econômica do bionegócio.  

 

• Business Intelligence, com o intuito de adequar potenciais bionegócios às necessidades de 

mercado e conformidades legais; 

O Business Intelligence visa traçar a estratégia mais adequada para aproveitar os nichos de 

mercado identificados nos estudos de viabilidade técnica e comercial. Nessa etapa é definido o 

melhor cenário e a forma de atuação em relação ao mesmo. A adequação do modelo de negócios 

é feita de modo a respeitar as normas e acordos internacionais, além da legislação nacional. 

 

• Captação de recursos em fontes de financiamento nacionais e internacionais; 

Através das informações monitoradas e produzidas pelo SISBIO, são identificadas as 

principais fontes de finnciamento e captação de recursos voltados à cadeia de biocombustíveis. A 

partir daí são elaborados projetos específicos para atender tal fim e estimular a realização de 

bionegócios.  

 

• Assistência jurídica visando à garantia de proteção dos direitos de propriedade intelectual, 

além da segurança jurídica e econômica dos contratos celebrados no âmbito de bionegócios; 

A assistência jurídica é a instância responsável pela análise e elaboração de pareceres sobre à 

viabilidade do projeto em relação as normas e acordos internacionais, além da legislação 

nacional. Em um segundo momento, a assistência jurídica é responsável pela elaboração dos 
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contratos de gestão dos bionegócios no que diz respeito às formalidades legais. Por fim, ela atua 

na área de transferência de tecnologia com a missão de formular, propor, coordenar e executar a 

política, as estratégias e as ações gerenciais relativas à transferência de tecnologia que possam ser 

viabilizados pelo núcleo e destinadas a comercialização de bionegócios. 
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6. ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO CENABIO  

 

 

A metodologia de construção do trabalho foi dividida em 3 etapas distintas e complementares 

conforme descrito a seguir: 

6.1 Desenvolvimento do SISBIO 

A concepção do sistema baseia-se na facilidade de uso, induzindo e estimulando o usuário a 

realizar consultas freqüentemente. Isso se dá através de uma disposição visual acessível e do 

desenvolvimento e aplicação de critérios de usabilidade e navegabilidade do portal. Além disso, o 

conteúdo foi representado em linguagem clara e dinâmica.  

O sistema é baseado em técnicas de Inteligência Artificial e Engenharia do Conhecimento e 

de Ontologias, o que permite uma integração das bases de dados estruturados – a exemplo de uma 

tabela com gráficos – com resultados advindos do processamento de dados não-estruturados, 

como, por exemplo, relatórios específicos, dissertações, teses, dentre outros. 

O objetivo do sistema é fomentar negócios que envolvam biocombustíveis. Para isso, ele 

deve estar preparado para monitorar determinados tipos de informação, como por exemplo, as 

fontes de financiamento nacionais e internacionais, os assuntos relacionados à produção e preço 

dos biocombustíveis e ainda dos créditos de carbono negociados em diversas bolsas de valores do 

mundo, entre outros tipos de informação que sejam relevantes para os processos de tomada de 

decisão, seja por parte dos produtores rurais, seja por parte dos investidores. Assim sendo, as 

fontes de informação foram escolhidas de forma criteriosa, para que as informações geradas pelo 

sistema sejam realmente fidedignas. 

A geração de gráficos a partir de informações não-estruturdas também é um diferencial no 

SISBIO. A visualização gráfica permite um monitoramento bastante eficaz sobre uma grande 

massa de dados.  

A seguir iremos detalhar o processo de construção do SISBIO descrevendo as suas etapas, 

metodologias e tecnologias utilizadas. 

 

 

 

 



 107

6.1.1 Engenharia do Conhecimento 

 

O processo de Engenharia do Conhecimento é uma metodologia desenvolvida para o 

desenvolvimento de sistemas baseados em conhecimento. Ela é uma etapa fundamental para o 

desenvolvimento do modelo. Esse processo é considerado multidisciplinar por natureza e 

compreende tipos de pesquisas difíceis de classificar numa abordagem bem delimitada. [BUENO, 

2005]. 

O processo de Engenharia do Conhecimento envolve diversos atores conforme demonstrado 

na figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36: Atores envolvidos do processo de Engenharia do Conhecimento 

Fonte: RIBEIRO, 2004 

 

Como podemos observar, na área branca da figura encontram-se três elementos essenciais no 

processo. O especialista da área, responsável pela organização e definição de relevância dos 

conhecimentos a serem inseridos na base de conhecimento do sistema. O Engenheiro do 

Conhecimento, responsável pela extração e representação do conhecimento do especialista da 

área. Por fim, o analista de sistemas, especialista em tecnologia da informação, responsável por 
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definir que tipo de ferramenta é mais adequado ao tipo de conhecimento a ser produzido e 

recuperado. 

A etapa de desenvolvimento do SISBIO inicia-se com a Engenharia do Conhecimento, 

responsável pela análise de requisitos, estudos relacionados à cadeia de biocombustíveis, 

identificação das fontes de informação, definição dos campos da interface e são organizados na 

suíte de Engenharia do Conhecimento. A suíte consiste em uma estrutura computacional 

independente para a extração, organização e representação do conhecimento extraído na fase de 

Engenharia do Conhecimento, além da construção e edição de ontologias realizada na fase 

posterior de Engenharia de Ontologias. A Suíte de Engenharia do Conhecimento foi desenvolvida 

para atuar em conjunto com a Representação do Conhecimento Contextualizado Dinamicamente 

- RC2D.  

Para Costa, a Engenharia do Conhecimento “é uma das fases mais importantes na construção 

de um sistema estruturado em conhecimento. A performance do sistema depende diretamente de 

uma boa delimitação do domínio, minuciosa construção de ontologias e uma representação do 

conhecimento realizada de forma dinâmica” [COSTA, 2004]. 

As fontes de informação são provenientes dos órgãos possuidores de informações sobre a 

cadeia de biocombustíveis e instituições de pesquisa, como, por exemplo, Ambiente Brasil e a 

Bolsa de Mercadorias e Futuros - BMF, além de bancos de dados públicos como, por exemplo, 

do Intituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Ministério de Minas e Energia entre 

outros. A figura 37 demonstra as principais fontes de informação escolhidas para alimentar a base 

do conhecimento do SISBIO.  
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Fonte de informação Endereço eletrônico 

Ambiente Brasil http://www.ambientebrasil.com.br  

Agência Brasil http://www.agenciabrasil.gov.br  

Portal do biodiesel http://www.biodiesel.gov.br  

Bolsa de Mercadorias e Futuros http://www.bmf.com.br  

Ministério de Minas e Energia http://www.mme.gov.br  

Ministério do meio Ambiente http://www.mma.gov.br  

Agência Nacional do Petróleo http://www.anp.gov.br  

Agência nacional de Energia Elétrica http://www.aneel.gov.br  

Ministério de Ciência e Tecnologia http://www.mct.gov.br  

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária http://www.embrapa.br  

Gazeta Mercantil http://www.gazeta.com.br  

Valor econômico http://www.valoronline.com.br  
Figura 37: Principais fontes de informação do SISBIO 

Fonte: Elaboração própria 

Através da análise dos documentos encontrados nessas fontes são definidos os índices que 

servirão de base para a extração de informações. Os índices são definidos para facilitar a processo 

de recuperação dos documentos relativos à consulta feita pelo usuário. Essa definição deve ser 

realizada em função da relevância encontrada nos conteúdos dos documentos.  

Em seguida, são definidos os campos da interface que estará disponibilizada ao usuário final. 

Essa definição deve passar por uma análise de critérios que envolvem a navegabilidade, 

usabilidade e ergonomia. Nesse momento são definidos os filtros que estarão na interface 

principal de acesso ao SISBIO. 

 

6.1.2 Engenharia de Ontologias 

 

A Engenharia de Ontologias é uma metodologia de representação do conhecimento que visa 

tornar os processos de busca mais eficientes e precisos. Essa representação se dá através de 

expressões indicativas e suas relações.  

O processo da Engenharia de Ontologias inicia com a análise de documentos, exercícios de 

visualização do domínio, construção de mapas conceituais e inclusão das ontologias no sistema, 

http://www.ambientebrasil.com.br/
http://www.agenciabrasil.gov.br/
http://www.biodiesel.gov.br/
http://www.bmf.com.br/
http://www.mme.gov.br/
http://www.mma.gov.br/
http://www.anp.gov.br/
http://www.aneel.gov.br/
http://www.mct.gov.br/
http://www.embrapa.br/
http://www.gazeta.com.br/
http://www.valoronline.com.br/
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onde são utilizadas três ferramentas denominadas extrator de freqüência e extrator semântico, 

além do editor de ontologias. 

O extrator de freqüência é uma ferramenta que permite explorar um grupo de documentos, 

analisar e organizar as palavras de acordo com a sua freqüência. Esses documentos são 

provenientes das fontes de informação relacionadas ao domínio. O extrator elabora grupos para 

visualização estatística e análise do contexto, além de verificar os assuntos predominantes, 

estudar a linguagem e a terminologia.  

O extrator semântico utiliza a base de conhecimento construída com o editor de ontologias e 

faz sua validação em comparação com o conteúdo dos documentos estudados, permitindo o 

refino do mapa de conhecimento textual encontrado. Ele trabalha, também, com a exploração dos 

conceitos referentes ao tema abordado. Nesse sentido pode-se afirmar que o extrator semântico, 

além de ajudar a encontrar outras palavras e expressões indicativas, valida o vocabulário inserido 

no editor de ontologias e construído a partir do extrator de freqüência.  

No Editor de Ontologias, são inseridas as expressões indicativas e suas relações, formando 

uma árvore de relacionamentos de acordo com a semelhança dos termos cadastrados com a suas 

relações e pesos. Este permite o armazenamento da estrutura associativa do conhecimento de um 

determinado domínio.  Essa forma de organização permite a atribuição dinâmica dos pesos das 

palavras ou expressões indicativas em relação ao contexto da busca. Torna-se um mapa dinâmico 

do conhecimento. 

Depois de analisados os documentos, definidas as fontes de informação, definidos os índices 

e os campos da interface realizados na etapa anterior, na Engenharia de Ontologias são definidos 

os domínios de aplicação dentro da cadeia de biocombustíveis. Os domínios são a representação 

das principais variáveis que indicam as necessidades de produção de informações relevantes 

dentro de uma determinada área do conhecimento, no caso, os biocombustíveis.  

Na seqüência são elaboradas as listas de expressões indicativas, de modo a representar o 

conhecimento e inicia-se o processo de relacionamento entre essas expressões. As expressões 

indicativas são extraídas, pelos especialistas em biocombustíveis e engenheiros do conhecimento 

e através do extrator de freqüência, de textos legais e outros documentos técnicos identificados, 

além de expressões extraídas brain storms de acordo com a sua relevância. A partir dessas 

expressões, o vocabulário é expandido por meio de relações técnicas e usuais e da validação 

realizada pelo extrator semântico. Ele tem a função de definir o valor do índice mais útil para a 
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recuperação de um documento. Através do vocabulário construído na Engenharia de Ontologias, 

são encontradas expressões análogas às definidas na norma, além de muitos outros termos 

encontrados de forma usual em documentos. Nesse sentido, pode-se afirmar que a árvore de 

relacionamentos construída a partir do Editor de Ontologias “define a semelhança lingüística, 

semântica e axiológica de condições que permitem a determinação da semelhança local entre os 

valores de um índice" [BUENO, 2005]. 

Para que as ontologias tornem o sistema mais eficiente devem ser levados em conta os 

objetivos do sistema, pois assim as expressões são elaboradas de forma direcionada a realizar os 

monitoramentos necessários para a produção de informações estratégicas relacionadas a cadeia de 

biocombustíveis. A figura abaixo demonstra de forma exemplificativa a etapa inicial do processo 

de construção das ontologias e a sua forma de divisão e estruturação do conhecimento. Como 

podemos verificar, o domínio “biocombustíveis” foi dividido em 4 sub-domínios que são 

referências para monitoramento e produção de informações estratégicas: Sócio-ambiental, 

mercado e economia, político-legal e tecnologia.  

 

 
Figura 38: Estrutura de domínios e subdomínios das ontologias 

Fonte: Elaboração própria 
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No exemplo apresentado na figura 38, a partir do subdomínio “gestão de recursos naturais” 

foi selecionada a palavra-chave “energia solar”. Para saber se ela consiste em uma palavra 

relevante para o sistema deve se questionar a sua importância em relação à produção de 

informações estratégicas sobre biocombustíveis. Além disso, para construir uma ontologia, essa 

palavra pode ser complementada de modo a formar uma expressão relevante, conforme 

demonstrado na figura 39 a seguir: 

 

 
Figura 39: Análise de relevância da expressão construída na Engenharia de Ontologias 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nesse sentido, o processo se repete dentro de todos os “sub-domínios”, criando assim, uma 

rede semântica de relações. Isso possibilita ao sistema retornar as consultas de forma mais precisa 

e aproximada semanticamente. Se o usuário, por exemplo, estiver buscando um assunto 

relacionado a energia solar, o sistema irá retornar prioritariamente documentos que contenham a 

expressão exata, para, na sequência retornar documentos que tenham alguma relação concretizada 

a partir da construção das ontologias, ou seja, se o usuário colocar a palavra-chave “energia 

solar”, o SISBIO irá retornar os documentos que contenham essa expressão exata, mas também 

documentos que tenham com a expressão “aumento do investimento em energia solar”, conforme 
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as relações atribuídas que podem ser sinônimos, conexos, parte de e tipo de, conforme explicado 

mais adiante. Porém, se o usuário inserir a expressão “aumento do investimento em energia 

solar”, o sistema irá retornar primeiramente os documentos que contenham a expressão como um 

todo, para, na sequência apresentar documentos que conhenham as palavras encontradas dentro 

da expressão, como energia, solar, investimento e aumento. 

No SISBIO foram explicitadas aproximadamente 95 expressões indicativas consideradas 

como principais, o que gerou em torno de 415 novas expressões após a expansão da lista de 

expressões com os sinônimos, conexos, parte de e  tipo de. A figura abaixo exemplifica algumas 

das principais expressões. 

 

LISTA DE EXPRESSÕES INDICATIVAS (exemplificativa) 

Aumento do potencial agrícola 

Entresafra de cana de açúcar 

Aumento da produção de biodiesel 

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 

Mercado de troca de emissões 

Gestão de recursos naturais 

Nível de CO2 na atmosfera 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 

Balanço energético nacional 

Conselho nacional de política energética 

Aumento da produção de óleo de mamona 

Inclusão social através do biodiesel 
Figura 40: Lista de expressões indicativas 

Fonte: Elaboração própria 

 

 A classificação das ontologias se dá através das suas relações que podem ser: 

Relação de sinônimos: 

A relação de sinônimos existe entre os termos ou expressões que apresentem o mesmo 

significado dentro de um mesmo domínio. Ex: Biocombustível é sinônimo de combustível limpo. 
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Relação de termos conexos: 

A relação de termos conexos ocorre quando os termos ou expressões apresentam forte 

ligação, porém não tem exatamente o mesmo significado e não se enquadra em nenhuma das 

outras relações. Ex: imposto de exploração é conexo de royalties.  

 

Relação tipo de: 

A relação tipo de, consiste naquela baseada na classificação entre gênero e espécie. Ex: 

Biodiesel é um tipo de biocombustível. 

 

Relação parte de: 

A relação parte de, está relacionada a questão das hierarquias ou níveis de organização. Ex: 

Energia alternativa é parte do PROINFA 

A figura 41 apresenta a interface de cadastro e edição de ontologias, com base na 

classificação apresentada acima. 

 

 
Figura 41: Editor de Ontologias 

Fonte: BUENO, 2005 
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Para BUENO, a metodologia de construção das ontologias consiste nos seguintes passos: 1. 

Inventariar todo o domínio, isto é, catalogar todas as fontes de informação digital que servirão 

como base de dados do sistema; 2. Aplicar o Extrator de freqüência de palavras em cima da base 

de dados inventariada; 3. Comparação entre os resultados dos extratores com as necessidades dos 

especialistas; 4. Construir, junto com o especialista um vocabulário controlado representativo do 

domínio; 5. Utilizando este vocabulário, aplicar o extrator semântico na base de dados; 6. Avaliar 

o resultado com base na freqüência das expressões indicativas encontradas e definir uma lista de 

palavras; 7. Construir ontologias para utilização no sistema com base neste vocabulário 

controlado; 8. Definir sinônimos, homônimos e hiperônimos com base doutrinária e 

principalmente da legislação sobre o assunto [BUENO, 2005, p. 7].  

 

6.1.3 SCInfo 

 

A partir de então inicia-se a concepção dos agentes inteligentes de coleta que identificarão e 

extrairão os documentos relevantes de diferentes bases de dados, visando a construção de uma 

base de conhecimento, onde os documentos são armazenados de forma organizada. Os agentes 

inteligentes de coleta são “robôs” que tem a função de identificar e coletar documentos relevantes 

para a concepção e alimentação da base de conhecimento de um do software. Esses agentes só 

podem ser programados após o processo de Engenharia do Conhecimento, utilizado novamente 

na etapa de desenvolvimento do software. 

Atualmente o SCInfo está apto a recuperar alguns tipos de formatos de documentos, entre os 

quais podemos destacar HTML, Doc, Power Point, PDF e TXT. 

A programação é feita em HTML e deve ser direcionada para o sítio a ser monitorado. Para 

tanto devem ser identificados os principais índices de onde serão indexadas as informações, além 

da taxa de atualização do sítio. Isso porque só faz sentido estar monitorando determidada fonte de 

informação se existir uma periodicidade relativamente curta de atualização, sob pena de não 

agregar valor ao sistema. No caso de o sítio apresentar diferentes campos de informação com 

taxas de atualização diferentes, devem ser construídos mais de um observador, sendo um para 

cada campo do sítio de acordo com a taxa de atualização. Por exemplo, quando um sítio 

apresenta uma seção de notícias com atualização diária e outra seção de documentos técnicos 
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com uma taxa de atualização mensal, devem ser construídos dois observadores, sendo que o 

primeiro estaria monitorando somente as notícias e o segundo os documentos técnicos. 

Os procedimentos para construção do SCInfo passam pela análise do website, definição da 

página inicial, definição da profundidade da coleta, definição do intervalo da coleta, definição 

dos filtros de links, definição dos delimitadores de manchete e texto e definição dos parâmetros 

de autenticação. A figura abaixo demonstra uma fração da programação utilizada na construção 

dos observadores. No exemplo, a programação corresponde a um observador até o nível 2 de 

coleta. 

 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?> 
<!DOCTYPE observador PUBLIC "SCINFO Config. Observador" "observador.dtd"> 
<observador> 
 <!-- Isto é um exemplo de comentário. Não será levado em consideração pelo sistema. --> 
 <fonte>   
  <nome>Nome descritivo da fonte</nome>   
  <abreviatura>Abreviatura da Fonte. Usada para identificar o Observador. Está diretamente 
relacionada com o registro no banco (ex: jcbraziliense).</abreviatura> 
  <login>login_do_usuário – para aparecer na tela de senhas do buscamidia</login> 
  <senha>senha_do_usuário – para aparecer na tela de senhas do buscamidia </senha> 
 </fonte>  
 <intervalo-coleta campo="DIA" valor="1" fixar-hora=”07:00:00”/> 
 <!-- campo pode ser 'MINUTO', 'HORA' ou 'DIA' --> 
 <!-- valor pode ser qualquer número inteiro --> 
 <web> 
  <nivel-coleta>2</nivel-coleta> 
  <!-- nivel-coleta deve ser um número inteiro --> 
  <requisicoes> 
   <requisicao tipo="POST"> 
   <!-- tipo pode ser 'POST' ou 'GET' --> 
    <uri>http://www.acritica.com.br/content/usr-area/login.asp</uri> 

Figura 42: Exemplo de programação dos observadores em HTML 

Fonte: Elaboração própria 

 

Após passar pelos processos de captura, armazenamento e tratamento, os documentos 

passam a ser recuperados através da interface de análise que estará disponibilizada através do 

portal.  

Todo esse processo é aperfeiçoado constantemente, através do desenvolvimento contínuo 

novas ontologias e identificação de novas fontes de informação que contribuem para a dinâmica 

de troca e construção de novos conhecimentos. Nesse sentido, o processo de construção do 

software envolve três principais atores. O especialista, responsável pela representação do 

conhecimento na área de biocombustíveis, o analista de sistemas, responsável pela adequação da 



 117

ferramenta às necessidades do objetivo estabelecido pela rede e o engenheiro do conhecimento, 

responsável pela extração e tradução do conhecimento do especialista em ontologias, que servirá 

de insumo para construção da base do conhecimento.  

Para evitar problemas judiciais, cabe esclarecer aqui uma questão de âmbito jurídico em 

relação à legalidade da captura de informações através desses “robôs”, principalmente em relação 

aos direitos à privacidade e ao direito autoral. Quanto a isso, nos ensina ROVER que “o acesso 

abusivo poderia ocorrer nas seguintes situações:  

- prejudicar a performance da rede, do sitio; 

- impedir no momento da pesquisa, a consulta pelos usuários da página pesquisada; 

- bloquear a rede, o sitio, a página; 

- efetuar registros ou qualquer gravação nas páginas visitadas; 

- quebrar códigos de acesso que visam entradas restritas” [ROVER, 2005]     

 

6.1.4 Rede de Relacionamentos baseada em Ontologias 

 

A Rede de Relacionamentos é um aplicativo capaz de mapear todo um sistema complexo de 

relações e mostrá-lo de forma gráfica diante do usuário. A delimitação da rede permite uma 

visualização dos relacionamentos a partir de afinidades numéricas e textuais. Nesse sentido, 

podemos afirmar que a Rede de Relacionamentos é capaz de agrupar atores e descrições, 

permitindo encontrar pontos de intersecção. O aplicativo possibilita a entrada de dados numéricos 

e textuais, bem como de vários campos que podem compor a estrutura do relacionamento (nome, 

telefone, e-mail, conhecidos, etc.), permitindo a visão completa do universo de contatos de um 

indivíduo, ator ou assunto monitorado. A figura 43 exemplifica o modo de organização das 

ontologias através de uma rede de relacionamentos. 
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Figura 43: Rede de relacionamentos das ontologias sobre recursos hídricos 

Fonte: Elaboração própria 

 

6.2 Construção do portal 

 

A segunda etapa consiste na concepção do Portal que é baseada em uma metodologia 

denominada Pesquisa Contextual Estruturada – PCE, desenvolvida por pesquisadores do 

Instituto de Governo Eletrônico, Inteligência Jurídica e Sistemas – IJURIS. Ela permite ao 

usuário realizar uma busca pelo contexto do problema apresentado, além do uso de até 15.000 

palavras no campo de busca.  

A definição dos campos da interface é efetivada na etapa de Engenharia do Conhecimento, 

onde estão presentes o Engenheiro do Conhecimento, o especialista do domínio e o analista de 

sistemas, acompanhado de um web designer. 
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A disponibilização das informações é feita através do portal na Internet que permite ao 

usuário o processamento e pesquisa utilizando a base de conhecimento. A busca é feita em 

linguagem natural através do contexto das informações contidas na base do conhecimento, 

rompendo assim, com o paradigma de busca por meio de palavras-chave e conectores lógicos, 

possibilitando ao usuário descrever um número de caracteres elevados por cada consulta, o que 

permite uma concepção mais elaborada da busca.  

De acordo com HOESCHL, a pesquisa pode ser considerada contextual, pois leva em 

consideração o contexto dos documentos armazenados na base do conhecimento, que servem 

como parâmetros de ajuste dos casos de entrada. A pesquisa é ainda estruturada, pois são 

utilizados atributos específicos ou filtros que realizam uma pré-seleção dos documentos a serem 

analisados [HOESCHL, 2001]. 

A forma de visualização das informações é baseada em critérios de organização do 

conhecimento contidas na base. O aplicativo permite fazer comparações através dos cruzamentos 

de tabelas da base de dados identificando as relações entre elas. Inicialmente as informações 

encontram-se divididas em módulos de gerenciamento na forma de dossiês. 

Estão previstas duas principais formas de disponibilização das informações. A primeira é de 

forma textual e a segunda de forma gráfica. A visualização textual apresenta como resultados, 

documentos ordenados pelo grau de similaridade de acordo com o contexto da consulta realizadas 

pelo usuário. Já a visualização gráfica, fornece uma noção de intensidade e qualidade da 

informação em uma escala temporal. O usuário pode, por exemplo, identificar padrões de 

aumento de documentos ou notícias sobre determinado assunto, que pode ser sobre biodiesel, 

energia solar ou qualquer outro que se deseje monitorar, durante um período específico de tempo.  

 

6.3 Estruturação do escritório físico 

 

Nessa etapa, iniciada simultaneamente com a primeira, o escritório de apoio a projetos de 

biocombustíveis será concebido em um ambiente físico que conta com uma estrutura de 

comunicação virtual e servirá de suporte à realização de contratos e análises de viabilidade de 

potenciais negócios na área de biocombustíveis de acordo com as leis e acordos nacionais e 

internacionais de conservação da natureza, além das normas éticas e jurídicas. Entre esses 

acordos encontra-se o Protocolo de Kyoto. 
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Para o funcionamento dessa estrutura física, é necessário elaborar um plano que deve 

contemplar aspectos quantitativos e qualitativos em relação aos recursos humanos e físicos, bem 

como planos de capacitação multidisciplinar.  

A sua dinâmica de funcionamento se assemelha a uma célula de inteligência competitiva, 

onde grande quantidade de informação é identificada, capturada, tratada e pré-analisada pelo 

SISBIO. As principais características funcionais  do CENABIO são a agilidade no fluxo de 

informações, a transdisciplinaridade, capacidade de organização do conhecimento e produção de 

informações estratégicas, além da capacidade de trabalho em equipe. 

Toda sua dinâmica está baseada nas pesquisas realizadas no SISBIO e, principalmente no 

estímulo ao relacionamento entre os principais agentes da cadeia de biocombustíveis de modo a 

aproveitar as oportunidades. 

As pesquisas realizadas no SISBIO devem possibilitar a construção de cenários de avaliação 

econômica, jurídica, técnica, social e ambiental. Isso se dá através do monitoramento das 

principais fontes de informação, de sítios comuns ou especializados na Internet, como, por 

exemplo, a bolsa de valores ou o Ministério de Ciência e Tecnologia - MCT. Essas informações 

devem ainda subsidiar a identificação dos interesses dos agentes da cadeia através dos dados 

cadastrados no SISBIO. A produção de relatórios especializados e disseminação nas redes se 

mostra também como uma importante forma de consolidação de conhecimentos especializados. 

No âmbito dos relacionamentos externos, o CENABIO deve se ater à capacidade de 

articulação entre os diversos setores da sociedade, além da forte transparência nas regras que 

envolvem os bionegócios. O estabelecimento redes como instrumento de relacionamento surge 

como uma alternativa bastante eficaz nesse processo. A presença em eventos e rodadas de 

negócios também consiste em uma das principais formas de atuação do CENABIO. 
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7 CONCLUSÕES E POSSIBILIDADES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

 

O problema da energia em nível mundial é um fenômeno extremamente grave, onde as 

previsões de diversos especialistas são desanimadoras. Nesse sentido, dois principais caminhos 

devem ser perseguidos. Em primeiro lugar, a redução do consumo, que parece pouco provável 

frente ao crescimento populacional e expansão da sociedade de consumo, e, em segundo lugar o 

desenvolvimento de novas tecnologias e a diversificação da matriz energética substituindo a 

energia produzida a partir de combustíveis fósseis por fontes de energia consideradas renováveis. 

O Protocolo de Kyoto representa uma grande oportunidade para o Brasil. Entretanto, não se 

pode deixar de questionar a eficácia dos seus mecanismos em relação a conservação do meio 

ambiente. O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, apresenta algumas deficiências, entre as 

quais podemos destacar a falta de vinculação entre os recursos aplicados nos países do Anexo II 

com o desenvolvimento de novas tecnologias mais limpas. Nesse sentido o MDL vem se 

tornando apenas um instrumento de transferência de responsabilidades através dos mecanismos 

de compra e venda de créditos de carbono no mercado internacional. Acredita-se que após alguns 

aperfeiçoamentos, que podem ser construídos por meio de regulamentações, o MDL pode se 

tornar um mecanismo realmente eficiente e gerar oportunidades tanto para os países do Anexo I 

como do Anexo II.  

Nesse contexto, o Brasil é um país que possui uma matriz energética diversificada, além de 

uma enorme biodiversidade, fatos que o colocam em posição privilegiada no cenário 

internacional de créditos de carbono. O Brasil tem a chance de conseguir aliar o desenvolvimento 

econômico ao desenvolvimento sócio-ambiental, através da conservação do meio ambiente e 

geração de oportunidades, emprego e renda em diversas regiões do país. 

O desenvolvimento do CENABIO mostra-se como um diferencial, gerando oportunidades 

para a implementação de parcerias para a produção de biocombustíveis. Entre as principais 

características do CENABIO podemos destacar a capacidade de formação de rede, equilíbrio 

entre o desenvolvimento econômico e sócio-ambiental, forte estrutura tecnológica, além de 

proteção jurídico-comercial. 
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A utilização das ontologias em sistemas de informação baseados em conhecimento vem se 

mostrando como um forte diferencial em termos de eficácia nos resultados das buscas realizadas. 

A organização do conhecimento através da construção de uma rede de expressões permite que o 

sistema tenha como resultados documentos organizados pelo contexto e grau de similaridade em 

relação ao documento de entrada. Nesse sentido cabe destacar uma evolução conceitual nos 

sistemas de busca, onde a busca contextual e forma de representação do conhecimento tornam-se 

elementos essenciais para a produção de informações estratégicas. Enquanto nos sistemas que 

utilizam palavras-chave e conectores lógicos existe forte ambigüidade nos resultados, nos 

sistemas baseados em ontologias o contexto permite um maior entendimento da situação 

apresentada no caso de entrada do sistema, ordenando assim os documentos por ordem de 

relevância e similaridade. 

A organização do conhecimento em domínios é outro diferencial, pois assim, informações 

específicas de cada domínio assumem contextos bastante particularizados, pois as próprias fontes 

de informação que irão alimentar o sistema são definidas de modo a abranger os conhecimentos 

do domínio na sua totalidade. 

A construção automática de ontologias é um desafio a ser implementado no SISBIO. Além 

disso, vislumbra-se a necessidade de aperfeiçoamento do processo de construção e expansão das 

ontologias. Como trabalhos fututos, pretende-se analisar in loco as diferentes cadeias de 

biocombustíveis, implementando o modelo de gestão aqui desenvolvido. 

Espera-se assim, contribuir para o desenvolvimento de combustíveis limpos, alterando a 

matriz energética, promovendo uma nova forma de desenvolvimento no campo e colocando o 

Brasil em posição de destaque no cenário energético mundial.   
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ANEXO 2 – ARTIGO APROVADO NO VIII ENGEMA - ENCONTRO NACIONAL SOBRE  

GESTÃO EMPRESARIAL E MEIO AMBIENTE 

 

 

CENTRO NACIONAL DE GESTÃO DE BIONEGÓCIOS – CENABIO: UMA 

ESTRUTURA DE FOMENTO PARA BIOCOMBUSTÍVEIS 
 

Resumo 

O Brasil é um país que possui enorme quantidade de recursos naturais, além de uma matriz 

energética diferenciada, sendo a maior parte da sua energia gerada através de fontes hídricas. Apesar 

desse enorme potencial, a falta de informações consistentes e produção de conhecimentos gera a 

perda de oportunidades. O presente trabalho pretende descrever o desenvolvimento de um Centro 

Nacional de Gestão de Bionegócios voltado para área de biocombustíveis. Essa estrutura é 

alimentada por um Sistema Inteligente para Organização e Recuperação do Conhecimento em 

Biodiversidade – SISBIO. Desenvolvido com técnicas de Inteligência Artificial e Engenharia do 

Conhecimento, o sistema apresenta-se na forma de um software capaz de recuperar, processar e 

armazenar informações de modo a identificar oportunidades para realização de potenciais 

bionegócios na área de biocombustíveis. No sentido de fomentá-los, propõe-se ainda a concepção de 

um portal na Internet no sentido de disponibilizar essas informações. Para assegurar a viabilidade dos 

bionegócios, criar-se-á uma estrutura física com especialistas em meio ambiente, tecnologia e direito. 

A aplicação da tecnologia da informação voltada para o desenvolvimento sócio-econômico aliado à 

conservação do meio ambiente é a área de atuação do presente estudo. 

     

PALAVRAS-CHAVE 

Biocombustíveis, bionegócios, Sistemas de informação, Inteligência Artificial, Rede de 

relacionamentos. 
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1. Introdução 

A política energética é um dos principais fatores de desenvolvimento de um país, influenciando 

diretamente a sua economia, a conservação do meio ambiente, além da evolução da sociedade. 

O forte crescimento populacional e conseqüentemente do consumo, vem exercendo enorme 

pressão sobre o setor produtivo, que por sua vez, necessita cada vez mais das fontes de energia. Uma 

das discussões mais relevantes da sociedade atual passa pelas fontes alternativas de energia, tendo em 

vista a escassez, o preço e nível de poluição produzido pelos combustíveis fósseis, mais 

especificamente do carvão e do petróleo.  

Entre as principais conseqüências desse crescimento está o efeito estufa, principal agente de 

modificação das condições climáticas em nível mundial. As alterações climáticas são uma das 

principais ameaças à sustentabilidade do planeta, colocando em risco a sobrevivência de diversas 

espécies, entre elas a humana. Isso sem falar nos impactos sobre a economia global. 

Nesse contexto, surgiu a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 

(CQNUMC), assinada por mais de 150 países em 1992, durante a Convenção das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente (Rio-92) e que entrou em vigor em Março de 1994. Ela é fruto de um longo 

processo de negociações internacionais no sentido de diminuir a quantidade de gases responsáveis 

pelo efeito-estufa, já tendo sido objeto do Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a 

Camada de Ozônio, em 1987. 

O objetivo da CQNUMC é a estabilização da emissão de gases que provocam o efeito-estufa, de 

modo a garantir a sustentabilidade do planeta, afetando o mínimo possível o desenvolvimento 

econômico.  

Um os principais instrumentos operacionais da Convenção do Clima é o Protocolo de Quioto. O 

Protocolo de Quioto é um documento internacional assinado por vários países que se comprometem a 

reduzir as emissões de gases provocadores do efeito estufa, atingindo níveis mais baixos que os de 

1990. O Protocolo prevê três mecanismos: a Implementação Conjunta, o Comércio de Emissões e o 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que consiste em uma espécie de Mercado de Créditos de 

Carbono conforme será explicado mais adiante.  

O Brasil é um país que possui enorme quantidade de recursos naturais, além de uma matriz 

energética diferenciada, sendo a maior parte da sua energia gerada através de fontes hídricas. 

Apesar desse enorme potencial, a falta de informações consistentes e produção de conhecimentos 

gera a perda de oportunidades. Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo desenvolver uma 
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estrutura de fomento aos biocombustíveis, relacionando a pesquisa acadêmica e científica, os 

produtores e detentores de matérias-primas, além de investidores. Para isso, essa estrutura será 

composta de um ambiente físico responsável pela viabilidade econômica, social, ambiental, além de 

garantir a segurança jurídica dos negócios. Também será composta de um software com técnicas de 

Inteligência Artificial e conceitos de Gestão do Conhecimento e de um Portal na Internet para 

disseminação de informações. 

No capítulo 2 iremos abordar a questão da matriz energética. No capítulo 3 iremos discutir sobre a 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC), além do Protocolo de 

Quioto, abordando seus mecanismos de funcionamento, suas metas entre outras questões. No capítulo 

4 iremos analisar a questão dos biocombustíveis. No capítulo seguinte, iremos apresentar o modelo 

do CENABIO, para em seguida, no capítulo 6 descrevermos a metodologia de construção da 

estrutura. Por fim, no capítulo 7 iremos apresentar as conclusões finais e trabalhos futuros.    

 

2. Matriz energética (importância/relevância/problemática) 

Todo país necessita de energia para manter suas necessidades básicas e se desenvolver. Suas 

principais utilizações são para iluminação, indústria, transporte entre outras.  

As fontes de energia podem ser renováveis ou não renováveis. As fontes de energia renováveis 

são aquelas que o tempo de recomposição supera o tempo de utilização. Já as fontes de energia não-

renováveis são aquelas em que a capacidade de recomposição é superada pela utilização. Deve-se 

levar em consideração que essa classificação está diretamente relacionada com a utilização de cada 

recurso. O petróleo, por exemplo, só é considerado um recurso não-renovável, devido ao forte e 

crescente processo de exploração para utilização em curto espaço de tempo em relação à sua 

capacidade de recomposição. 

Levando em consideração a situação atual, pode-se afirmar que a maioria dos países utilizam as 

fontes de energia não-renováveis, baseadas principalmente no petróleo, carvão mineral, gás natural, 

além da energia nuclear, fato esse que vem alertando especialistas pela escassez desses recursos, além 

da poluição advinda dos mesmos.  

A figura 1 demonstra o cenário internacional das fontes de energia apresentados em 1992 pelo 

relatório do Conselho Mundial de Energia [WEC, 1992]. 
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Energia/

PIB 

18 22 19 15 19 13 17 11 18 14 26 37 22 23 

 

Petróleo 

50 44 49 55 45 52 45 60 67 57 60 63 56 47 

 Gás 25 25 18 17 17 28 28 5 7 4 1 16 2 2 

 Carvão 4 3 7 7 19 4 12 13 7 18 26 2 6 5 

 Elétrica 16 22 19 18 16 15 15 22 18 21 11 9 12 16 

 Outras 5 5 7 3 3 1 - - 1 - 1 11 24 30 

Figura 1: Cenário internacional de fontes de energia 

Fonte: WEC, 1992 

 

Atualmente, são consideradas fontes de energia não-renováveis o petróleo, carvão mineral, gás 

natural e a energia nuclear.  

O petróleo é uma das energias mais utilizadas no planeta. Entre seus principais problemas está a 

poluição do ar através da queima e o risco de acidentes, levando a contaminação dos recursos 

hídricos. O petróleo é uma das fontes de energia mais disputadas. A sua concentração em pouco 

países vem gerando inúmeros conflitos econômicos e militares. 

O carvão mineral vem gerando uma série de desequilíbrios ambientais através da sua queima e 

exploração. A redução da biodiversidade, a contaminação dos recursos hídricos e os riscos elevados à 
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saúde humana são seus principais problemas, fato esse comprovado pela necessidade de 

aposentadoria precoce dos trabalhadores que lidam com essa energia devido a graves problemas 

pulmonares. 

O gás natural é mais uma fonte de energia não renovável utilizado na indústria, comércio e mais 

recentemente nos automóveis. Por ser um combustível fóssil, torna-se uma fonte de energia limitada. 

Em relação aos outros combustíveis não-renováveis, o gás natural considerado uma fonte de energia 

segura e de baixo impacto ao meio ambiente. 

Uma outra fonte de energia utilizada é a nuclear, considerada uma energia suja e perigosa. Esse 

tipo de energia pode colocar em risco a vida das espécies de uma determinada região, tendo em vista 

a possibilidade de ocorrência de acidentes nas usinas. O exemplo mais conhecido é o da usina nuclear 

de Chernobyl, na Rússia, onde uma grande quantidade de pessoas sofreu lesões nos órgãos vitais, 

além de doenças como a leucemia e o câncer. Um outro fator preocupante em relação a esse tipo de 

energia é o lixo atômico produzido pelas usinas, que representa um risco de contaminação da água e 

do ar.   

Entre as fontes de energia renováveis, podemos destacar a biomassa, eólica, hídrica e  solar. 

Abordaremos sobre essas fontes de energia no Capítulo 4, onde serão descritas as suas principais 

formas de utilização. 

As fontes renováveis de energia terão participação cada vez mais relevante na matriz energética 

em nível mundial. Isso irá ocorrer devido a escassez e altos preços, além das grandes preocupações 

com as questões ambientais e a sustentabilidade do planeta.  

Isso porque nos últimos 100 anos, registrou-se um aumento de cerca de 1ºC na temperatura média 

da Terra. Este problema vem sendo causado pela intensificação do efeito estufa que está relacionada 

aumento da concentração, na atmosfera da Terra, de determinados gases, principalmente o dióxido de 

carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O). Esses gases decorrem principalmente da 

queima de combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás natural) em usinas termoelétricas, indústrias, 

veículos em circulação, além de lixões, aterros sanitários e atividades agro-pastoris [LOPES, 2002]. 

A figura 2 demonstra as previsões de aquecimento global entre os anos de 1990 e 2100. 
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Figura 2: Elevação média da temperatura global 

Fonte: MCT 1999 

A figura 3 demonstra o ranking dos países considerados maiores emissores no planeta. Como 

podemos verificar, os EUA aparecem no topo da lista, seguidos de China, Rússia e Japão.  

  

PAÍS RANKING 

RANKING 1994 1950 
Estados Unidos 1 1 

China 2 10 

Rússia 3 2* 

Japão 4 9 

Índia 5 13 

Alemanha 6 3 

Reino Unido 7 4 

Canadá 8 7 

Ucrânia 9 2* 

Itália 10 17 
* À época, os dois países integravam a extinta União Soviética 

Figure 3: Lista dos países emissores de dióxido de carbono por meio da produção de energia e cimento 

Fonte: United Nations Framework Convention on Climate Changem (http://www.unfccc.org) 

 

O Brasil é um país privilegiado no cenário de utilização das fontes alternativas de energia. Isso 

porque 41% da Oferta Interna de Energia (OIE) é renovável, enquanto a média mundial é de 14% e 

nos países desenvolvidos, de apenas 6%. A OIE, também denominada de matriz energética, 

http://www.unfccc.org/
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representa toda a energia disponibilizada para ser transformada, distribuída e consumida nos 

processos produtivos do País [MME, 2005]. 

Recentemente, em 2002, foi lançado pelo governo brasileiro o Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), como forma de diversificação da matriz energética, do 

qual trataremos mais adiante, no Capítulo 4. 

Em nível mundial, foi criada a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 

(CQNUMC), com a missão de criar uma coalizão multilateral para reduzir a emissão de gases que 

provocam o efeito estufa. 

3. Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC): COP’s, 

Protocolo de Quioto.  

A preocupação com as alterações climáticas, baseadas em estudos científicos, resultou na 

formação do Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas (IPCC), em 1988, organizado pelo 

PNUMA e pela Organização Meteorológica Mundial (OMM). O IPCC é hoje o principal responsável 

pelas previsões climáticas sobre o aquecimento global nas próximas décadas.  

Através do reconhecimento da incapacidade unilateral de ação para solucionar uma questão de 

abrangência internacional, estabeleceu-se a necessidade de ações integradas através da colaboração 

internacional, o que se deu através da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima (CQNUMC). 

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC) é um acordo 

voluntário entre mais de 150 países no sentido de reduzis as emissões de gases que provocam o 

efeito-estufa e conseqüentemente as alterações climáticas. Os países signatários foram divididos em 

dois grupos, sendo apresentados como países do Anexo I aqueles considerados desenvolvidos e que 

possuem maiores  responsabilidades tanto pelo nível atual de produção e emissão, como pela “dívida” 

histórica. Esse anexo é constituído pelos países que eram responsáveis conjuntamente por 55% das 

emissões globais em 1990. Encontram-se no Anexo 1 países como Alemanha, Austrália, Áustria, 

Bielarus, Bélgica, Bulgária, Canadá, Dinamarca, Espanha, entre outros. O Anexo II é formado por 

países considerados em desenvolvimento e com menores níveis de emissão, entre eles o Brasil. A 

Convenção entrou em vigor em Março de 1994.  

No sentido de detalhar as medidas a serem adotadas pelos países signatários, foram criadas uma 

série de conferências entre esses países, chamadas Conferência das Partes (COP).  
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A primeira, conhecida como COP-1, foi realizada em Berlim no ano de 1995. Nessa conferência, 

estabeleceu-se o Mandato de Berlim, que visou o fortalecimento dos compromissos assumidos pelos 

países signatários da Rio 92, através da adoção de um protocolo. Foi também adotado o mandato de 

Berlim, através do qual seriam estipulados limites dos gases causadores do efeito estufa, assim como 

a definição do calendário a ser cumprido. Foi ainda criado o Grupo de Trabalho Ad hoc (AGBM) 

para negociar e acompanhar a implementação de todos acordos negociados pelos países 

desenvolvido, visando o fortalecimento dos compromissos assumidos pelos países do Anexo I. 

A COP-2, foi realizada em na Suíça e resultou na Declaração de Genebra, contemplando acordo 

para criação de obrigações legais com vistas à redução das emissões de CO2 a ser celebrado na COP-

3, no Japão. Foi assinado ainda, um documento que ratificou as conclusões do Segundo Relatório de 

Avaliação produzido pelo IPCC.  

Uma importante meta concreta para redução das emissões foi definida na COP-3, através do 

Protocolo de Quioto, assinado no Japão em 1997. O Protocolo de Quioto inclui metas e prazos 

relativos à redução ou limitação das emissões futuras de dióxido de carbono e outros gases 

responsáveis pelo efeito estufa, exceto aqueles já controlados pelo Protocolo de Montreal. O 

Protocolo de Quioto inclui três mecanismos de flexibilização a serem utilizados para cumprimento 

dos compromissos da Convenção: Implementação Conjunta (JI – Joint Implementation), Comércio 

de Emissões (Emissions Trade) e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL (CDM – Clean 

Development Mechanism). 

A COP-4 foi realizada na Argentina em 1998 e resultou no Plano de Ação de Buenos Aires, que 

estabeleceu como data-limite o ano de 2000, coincidente com a COP-6, para que fossem colocadas 

em prática as principais regras e questões técnicas e políticas, bem como os impasses respectivos à 

implantação do Protocolo de Quioto. Isso porém não ocorreu de fato. 

A COP-5 foi realizada na Alemanha e deu prosseguimento aos trabalhos desenvolvidos na 

Argentina. Ocorreram reuniões técnicas e um processo de consulta em cumprimento ao Plano de 

Buenos Aires. 

A COP-6 foi realizada na Holanda no ano de 2000 e discutiu aspectos técnicos que envolvem os 

mecanismos previstos no protocolo de Quioto. Ela apresentava como principais objetivos 

regulamentar os compromissos de redução de emissões de gases de efeito estufa estabelecidos no 

Protocolo de Quioto em 1997, encerrando um processo preparatório de quase 2 anos, delineado pelo 

Plano de Ação de Buenos Aires de 1998 durante a COP-4.  
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A COP-7 foi realizada em Marrocos no ano de 2001, onde mais uma vez foi adiada a assinatura 

do Protocolo de Quioto. Porém, nesse encontro regulamentação complementar do MDL foi objeto 

dos acordos de Marraqueche.  

A COP-8 foi realizada na Índia em 2002, onde foi aprovado o modelo contendo as diretrizes do 

Documento de Concepção do Projeto (Projet Design Document - PDD) e as modalidades e 

procedimentos para projetos de pequena escala.  

A COP-9 foi sediada na Itália e o principal assunto da pauta foi o LULUCF (Land use, Land Use 

Change and Forestry ou o Uso da Terra, Mudança do uso da Terra e Florestas). 

A COP-10, realizada novamente na Argentina com a participação de 178 países, mais dois 

observadores e a principal expectativa ocorreu em função da ratificação da Rússia ao Protocolo de 

Quioto, tornando viável assim, a sua implementação.   

A COP 11 será realizada no final de 2005 no Canadá, onde o Japão irá propor a inclusão da 

transferência para os países em desenvolvimento, de tecnologias de economia de energia como parte 

das transações do mercado de cotas de emissões.  

 

3.1 Protocolo de Quioto  

O Protocolo de Quioto é um documento no qual os países signatários comprometem-se a reduzir 

as emissões globais de gases estufa até 2012 em pelo menos 5% dos índices medidos em 1990, entre 

2008 e 2012. O requisito necessário para sua implementação era que pelo menos 55% dos países do 

Anexo 1 ratificassem o documento, o que aconteceu somente no final de 2004, sendo que ele entrou 

em vigor em 16 de fevereiro de 2005. 

O protocolo, além de quantificar as limitações e reduções de emissões dos países do Anexo 1, 

prevê ainda três principais mecanismos de flexibilização a serem utilizados para o cumprimento das 

metas. São eles a Implementação Conjunta (IJ), o Comércio de Emissões (ET) e o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL). 

A Implementação Conjunta (IJ) encontra-se prevista no artigo 6º do protocolo e consiste na 

possibilidade de transferência ou aquisição entre países do Anexo 1 e 2, unidades de redução de 

emissões resultantes de projetos visando a redução das emissões antrópicas por fontes ou o aumento 

das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa em qualquer setor da economia. 

Para tanto são requisitos: 

(a) O projeto tenha a aprovação das Partes envolvidas; 
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(b) O projeto promova uma redução das emissões por fontes ou um aumento das remoções por 

sumidouros que sejam adicionais aos que ocorreriam na sua ausência; 

(c) A Parte não adquira nenhuma unidade de redução de emissões se não estiver em conformidade 

com suas obrigações assumidas sob os Artigos 5 e 77; e 

(d) A aquisição de unidades de redução de emissões seja suplementar às ações domésticas 

realizadas com o fim de cumprir os compromissos previstos no Artigo 38. 

A Implementação Conjunta implica na constituição e transferência do crédito de emissões de 

gases de efeito estufa, do país em que o sumidouro ou o projeto ambientalmente otimizado está sendo 

implementado para o país emissor. Este, pode comprar "crédito de carbono" e, em troca, constituir 

fundos para projetos a serem desenvolvidos em outros países, exclusivamente entre países do Anexo 

I.  

O Comércio de Emissões (ET), é um dos mecanismos de flexibilização incluídos no Protocolo de 

Quioto, com vistas ao acerto de inventários para comércio internacional de emissões (International 

Emission Trading), conforme definido no artigo 17 do Protocolo de Quioto. Cada país do Anexo I 

pode comercializar parte de redução de suas emissões que excederem as metas compromissadas 

durante a COP-3, para o período 2008 a 2012. O refinanciamento do controle de gases para atingir as 

metas acordadas pode-se tornar economicamente inviável. Com este mecanismo, torna-se possível 

obter a redução necessária pela compra de “folgas” existentes, com a chancela da autoridade 

necessária. 

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), previsto no artigo 12 do Protocolo tem por 

objetivo “assistir às partes não incluídas no Anexo 1 para que atinjam o desenvolvimento sustentável 

e contribuam para o objetivo final da Convenção, e assistir às Partes incluídas no Anexo 1 para que 

cumpram seus compromissos quantificados de limitação e redução de emissões, assumidos no artigo 

3º”. Nessa modalidade, países desenvolvidos, relacionados no Anexo I, que não atinjam metas de 

redução consentidas entre as Partes podem contribuir financeiramente. Por outro lado, aqueles em 

desenvolvimento, não relacionados no Anexo I, têm a possibilidade de se beneficiar do financiamento 

                                                 
7 Os artigos 5 e 7 do Protocolo de Quioto tratam do estabelecimento de compromissos de 

redução das emissões dos gases causadores de efeito estufa, além da definição da metodologia e 

posteriormente a realização de um inventário de emissões. 
8 O artigo 3 diz respeito aos compromissos assumidos pelas partes signatárias, além das cotas 

de redução e emissão de gases causadores do efeito estufa. 
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desenvolvendo atividades relacionadas a projetos aprovados. Em outras palavras, ele permite aos 

países industrializados financiar projetos de emissão evitada em países em desenvolvimento e receber 

créditos por assim agirem, como forma de suprir parte de seus compromissos. Assim sendo, os países 

do Anexo I podem utilizar as Certificados de Emissões Reduzidas de projetos aprovados como 

parcela do compromisso que lhe compete. Têm, portanto, o objetivo de buscar a mitigação de 

emissões de gases de efeito estufa em países em desenvolvimento, na forma de sumidouros, 

investimentos em tecnologias mais limpas, eficiência energética e fontes alternativas de energia. 

 

Características e diferenças dos mecanismos previstos no Protocolo de Quioto 

Tipo de mecanismo Partes Características 

Implementação Conjunta Países do Anexo I - Bilateral 

- Transferência ou 

emissão de unidades 

de redução 

Comércio de Emissões Países do Anexo I - Bilateral 

- Comercialização das 

unidades de emissão 

Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo 

Países do Anexo I e II - Multilateral 

- Mitigação das  

emissões nos países 

em desenvolvimento 
Figura 4: Características e diferenças dos mecanismos previstos no Protocolo de Quioto 

 

Enquanto a Implementação Conjunta se trata de um instrumento bilateral, o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo consuma-se como um instrumento de negociação multilateral. Além disso, 

os dois primeiros mecanismos são exclusivos dos países do Anexo I, sendo que o MDL permite a 

participação dos países do Anexo II. 

3.1.1 Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) 

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) é um dos instrumentos previstos no Protocolo 

de Quioto que tem como objetivos, através do financiamento de projetos entre países do Anexo 1 e 
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Anexo II, a substituição das matrizes energéticas por fontes “limpas” ou ambientalmente “corretas”, 

além de promover o seqüestro de carbono de modo a proteger as florestas ou implementando o 

reflorestamento. Isso levaria a redução das emissões de gases que provocam o efeito estufa aos níveis 

estabelecidos pelo Protocolo de Quioto. 

Para LOPES, O propósito do MDL é prestar assistência às Partes Não Anexo I da CQNUMC para 

que viabilizem o desenvolvimento sustentável através da implementação da respectiva atividade de 

projeto e contribuam para o objetivo final da Convenção e, por outro lado, prestar assistência às 

Partes Anexo I para que cumpram seus compromissos quantificados de limitação e redução de 

emissões de gases de efeito estufa [LOPES, 2002]. 

Pelo MDL, os Países do Anexo I podem investir em projetos que minimizem a emissão, não 

emitam ou seqüestrem gases que causam o efeito estufa que estejam sendo desenvolvidos em países 

em desenvolvimento (“Países Não-Anexo I”). Os créditos de carbono gerados poderão ser 

convertidos em Certificados de Emissões Reduzidas (“CERs”), os quais, por sua vez, poderão ser 

contabilizados nas metas de redução dos Países do Anexo I e comercializados no mercado de 

carbono. 

No Brasil está sendo dada prioridade aos projetos que envolvam fontes renováveis de energia, 

eficiência e conservação de energia, reflorestamento e outros projetos de redução de emissões, como 

a construção de sumidouros, projetos em aterros sanitários e agropecuários.  

 

4.  Bio-combustíveis: uma fonte alternativa de energia  

Os biocombustíveis se mostram como  importantes fontes de energia e um importante 

instrumento de negociação em nível mundial. Além disso, os biocombustíveis vêm sendo vistos 

como uma importante fonte de emprego, geração de renda e inclusão social. 

Nesse contexto, o Brasil pode se tornar um dos maiores beneficiários com a implementação do 

Protocolo de Quioto. Isso porque o país possui uma das maiores fontes de recursos naturais do 

mundo, além de uma matriz energética diversificada.  

Os biocombustíveis são combustíveis produzidos a partir de fontes renováveis de energia. No 

Brasil, o biocombustível mais conhecido é o álcool extraído da cana de açúcar. Além disso, existem 

vários tipos de plantas sendo estudadas para a produção do biodiesel, que é um combustível 

produzido a partir de óleos vegetais e possui algumas vantagens em relação ao petróleo. Uma outra 

alternativa de combustível são os óleos sem mistura de produtos químicos, como o óleo de canola, 
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soja, amendoim entre outros. A seguir iremos detalhar os principais tipos de biocombustíveis 

conhecidos.     

O biogás é resultante da decomposição do lixo doméstico em aterros sanitários ou ainda da 

decomposição do esterco de gado, processado em biodigestores, que são tanques protegidos do 

contato com o ar atmosférico, onde a matéria orgânica contida nos efluentes é metabolizada por 

bactérias anaeróbias (que se desenvolvem em ambiente sem oxigênio). Além disso ele pode ser 

produzido por meio dos esgotos recolhidos pelas estações de tratamento. Entre suas principais 

utilizações estão a produção de energia elétrica e calor em co-geradores, ou ainda a produção de gás 

de cozinha, principalmente em zonas rurais. O biogás é visto como um estímulo à regulação de 

lixões, aterros sanitários, esgotos e também uma forma de aproveitar os rejeitos gerados no campo 

pela agroindústria. 

A biomassa é outra fonte limpa de energia produzida a partir de restos de lixos orgânicos, como a 

casca de arroz, restos de serragem das árvores, o bagaço da cana de açúcar, estrume, entre outros.  

A energia eólica é aquela produzida pela força dos ventos. Para tanto são necessárias turbinas 

eólicas para transformar a força do vento em energia elétrica. Além disso, é necessário que ocorram 

ventos constantes, com uma intensidade mínima que se aproxima dos 28 Km/h e não mudem de 

direção muitas vezes. No cenário mundial, a Alemanha se destaca na produção de energia eólica. Ela 

ainda é considerada uma energia com custo alto, além de causar um impacto visual ou estético 

significante. 

A energia hidrelétrica é a mais utilizada na matriz energética brasileira. Ela é produzida a partir 

das águas e, dependendo do seu porte, pode gerar grandes impactos sociais e ambientais. Isso porque 

grandes áreas tem que ser alagadas, causando a supressão da vegetação nativa, além do deslocamento 

de populações do local. Uma alternativa utilizada são as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH’s), 

que possuem geralmente uma área alagada de menos de 3Km2 e envolvem um volume menor de 

investimentos. 

 A energia solar pode ser utilizada para a geração de energia elétrica ou para o aquecimento da 

água, como é mais conhecida. Existem duas formas de produção dessa energia. A energia solar 

térmica é aquela utilizada para o aquecimento da água e é utilizada principalmente para o uso 

residencial e a energia solar fotovoltaica é a que aproveita a luz do sol para produzir corrente elétrica. 

Diversas instituições dispõe de linhas de financiamento para projetos que envolvam o Mecanismo 

de Desenvolvimento Limpo (MDL) e, conseqüentemente o mercado de créditos de carbono.  
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O governo brasileiro criou em 26 de abril de 2002, pela Lei nº 10.438, o Programa de Incentivo às 

Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), considerado um importante instrumento de 

diversificação da matriz energética brasileira. O Programa, coordenado pelo Ministério de Minas e 

Energia (MME), estabelece a contratação de 3.300 MW de energia no Sistema Interligado Nacional 

(SIN), produzidos por fontes eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), sendo 1.100 

MW de cada fonte. [MME, 2005]. 

Através do PROINFA, espera-se reduzir em até 2,5 milhões de toneladas de emissões de gás 

carbônico/ano, inserindo o Brasil no Mecanismos de Desenvolvimento Limpo previsto no Protocolo 

de Quioto, além de promover a inserção de pequenos produtores de energia elétrica no mercado 

interno.  

 

 

5. CENABIO: Uma estrutura de fomento aos biocombustíveis  

Com intuito de fomentar projetos na área de biocombustíveis, inserindo o Brasil nos Mecanismos 

previstos no Protocolo de Quioto, o CENABIO – Centro Nacional de Gestão de Bionegócios 

constitui-se numa estrutura para negócios sustentáveis. Entre as suas funcionalidades podemos 

destacar a identificação e fomento de potenciais bionegócios, a assistência especializada em questões 

de proteção dos direitos de propriedade intelectual garantindo a segurança jurídica e econômica das 

transações a serem efetuadas, além de estudos de viabilidade técnica e comercial.  

O CENABIO pretende tornar-se um centro de referência no fomento de projetos na área de 

biocombustíveis de modo a aliar o desenvolvimento sócio-econômico com a conservação ambiental. 

Com a criação e implementação do CENABIO, o Brasil passa a dispor de uma estrutura apoiada por 

ferramentas tecnológicas capaz de otimizar o investimento e pesquisa e desenvolvimento, além de 

promover o desenvolvimento observando os critérios de sustentabilidade. 

 

5.1 Estrutura e funcionamento do CENABIO 

O CENABIO foi estruturado de forma a garantir a viabilidade econômica e a segurança jurídica 

de bionegócios. Para tanto, serão desenvolvidos duas ferramentas tecnológicas, um software e um 

portal na Internet, além de um escritório físico de modo a garantir a realização de bionegócios. A 

figura 2 demonstra o modelo de funcionamento do CENABIO. 
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Figura 5: Estrutura e funcionamento do CENABIO 

 

O software denominado SISBIO - Sistema Inteligente para Organização e Recuperação do 

Conhecimento em Biodiversidade, proporciona às instituições, produtores e investidores acesso 

imediato e preciso a informações relevantes para os processos de tomada de decisão. Isso porque, o 

sistema é capaz de gerar relatórios dinâmicos e extrair conhecimentos ocultos a partir de uma base de 

dados. O sistema utiliza uma metodologia que possibilita uma organização de informações advindas 

de bases de dados estruturadas e não estruturadas, gerando conhecimentos extremamente relevantes 

para as instituições governamentais, clientes e investidores. O software, além de produzir, integrar e 

processar grandes de informações relevantes, ainda forma uma rede de relacionamentos entre os 

atores que formam um bionegócio. Além disso, o SISBIO tem seu desenvolvimento lingüístico 
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baseado em ontologias9 o que proporciona uma recuperação mais eficiente e precisa das informações 

necessárias. 

O desenvolvimento do portal baseia-se na facilidade de uso, induzindo e estimulando o usuário a 

realizar consultas freqüentemente. Isso se dá através de uma disposição visual acessível e do 

desenvolvimento e aplicação de critérios de usabilidade e navegabilidade. Além disso, o conteúdo é 

disponibilizado em linguagem clara e dinâmica, além da disposição gráfica que permite uma análise 

mais refinada. O Portal na Internet permite aos parceiros, clientes, órgãos governamentais e 

organizações otimizar seus investimentos através da identificação de potenciais investimentos para 

realização de projetos na área de biocombustíveis. Isso porque o CENABIO dispõe de uma base de 

dados integrada com visualização gráfica, onde estarão disponíveis informações relevantes para 

clientes e investidores. Atualmente, os portais vêm dando um grande salto com a utilização de 

conceitos de Gestão do Conhecimento e Inteligência Artificial. A fusão operacional desses conceitos, 

onde a Gestão do Conhecimento é responsável pela organização de informações estratégicas e a 

Inteligência Artificial tem a função de agregar valor às pré-análises e descobrir conhecimentos, vêm 

tornando o processamento de informações e a geração de novos conhecimentos extremamente ágeis e 

seletivos [RIBEIRO, 2004].   

O escritório de bionegócios materializa-se na forma de uma estrutura física envolvendo 

especialistas em bionegócios, apoiados por ferramentas tecnológicas que desenvolvem toda a parte de 

análise, fomento e gerenciamento, além de outros serviços conforme descrito abaixo.  

Entre os serviços compreendidos pelo CENABIO, podemos destacar: 

• Elaboração de estudos de viabilidade técnica e comercial, onde serão realizados estudos e 

análises, levantamentos qualitativos e quantitavos de mercado e cadeias produtivas 

relacionadas aos biocombustíveis; 

• Business Intelligence, no sentido de adequar potenciais bionegócios às necessidades de 

mercado e conformidades legais; 

                                                 
9 O termo ontologia, geralmente utilizado no campo da filosofia, no presente trabalho é utilizado como uma 

forma de representação que visa compartilhar o conhecimento de um mesmo domínio comunicado entre pessoas e 

sistemas. Nesse sentido às ontologias buscam trazer um entendimento comum de determinado domínio através da 

relação entre palavras ou expressões indicativas que representem um contexto.  São utilizadas na construção de 

Sistemas Baseados em Conhecimento (SBC). 
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• Assistência jurídica visando a garantia de proteção dos direitos de propriedade intelectual, 

além da segurança jurídica e econômica dos contratos celebrados no âmbito de 

bionegócios; 

• Transferência de tecnologia com a missão de formular, propor, coordenar e executar a 

política, as estratégias e as ações gerenciais relativas à transferência de tecnologia que 

possam ser viabilizados pelo núcleo e destinadas a comercialização de bionegócios. 

 

 

6. Etapas de desenvolvimento do CENABIO  

A metodologia de construção do trabalho foi dividida em 3 etapas distintas e complementares 

conforme descrito a seguir: 

 

6.1 Desenvolvimento do software 

O processo de Engenharia do Conhecimento é uma metodologia desenvolvida para o 

desenvolvimento de sistemas de informação e portais colaborativos, dos quais o sistema como um 

todo se alimentará. Ela é uma etapa fundamental para o desenvolvimento do modelo. Como afirma 

Bueno, Esse processo é considerado multidisciplinar por natureza e compreende tipos de pesquisas 

difíceis de classificar numa abordagem bem delimitada.  

Nesse sentido, pode-se afirmar que o processo de Engenharia do Conhecimento é responsável 

pela parte lingüística e de análise de domínios do conhecimento que servem à recuperação de 

informações incluída na base de conhecimento que alimenta o portal. 

A etapa de desenvolvimento do software inicia-se justamente com a construção da suíte de 

Engenharia do Conhecimento, responsável pela análise de requisitos, identificação das fontes de 

informação, definição dos campos da interface e construção de ontologias, através da elaboração de 

listas de expressões indicativas organizadas de modo a tornar eficiente o processo de recuperação de 

documentos relevantes. A suíte consiste ainda em uma estrutura computacional independente para o 

desenvolvimento, criação e edição de ontologias e bases de conhecimento para ser utilizada na Web.  

As fontes de informação são provenientes dos órgãos possuidores de informações sobre a cadeia 

de biocombustíveis e instituições de pesquisa, além de bancos de dados públicos como por exemplo, 

do IBGE. A seguir são definidos os índices que servirão de base para a extração de informações. Os 
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índices são definidos para facilitar a processo de recuperação dos documentos relativos à consulta 

feita pelo usuário. Essa definição deve ser realizada em função da relevância encontrada nos 

conteúdos dos documentos.  

Em seguida, são definidos os campos de interface que estará disponibilizada no portal na 

Internet. Essa definição deve passar por uma análise de critérios que envolvem a navegabilidade, 

usabilidade e ergonomia.  

Após definidos os índices e os campos da interface, inicia-se a elaboração das ontologias. Esse 

processo é feito na Suíte de Engenharia do Conhecimento. 

A Suíte de Engenharia do Conhecimento foi desenvolvida para atuar em conjunto com a 

Representação do Conhecimento Contextualizado Dinamicamente - RC2D10. Entre as principais 

ferramentas, podemos destacar o extrator de freqüência e o extrator semântico e o editor de 

ontologias.  

O extrator de freqüência é uma ferramenta que permite explorar um grupo de documentos, 

analisar e organizar as palavras de acordo com a sua a freqüência. Esses documentos são provenientes 

das fontes de informação relacionadas ao domínio. O extrator elabora grupos para visualização 

estatística e análise do contexto, além de verificar os assuntos predominantes, estudar a linguagem e a 

terminologia.  

O extrator semântico utiliza a base de conhecimento construída com o editor de ontologias e faz 

sua validação em comparação com o conteúdo dos documentos estudados, permitindo o refino do 

mapa de conhecimento textual encontrado. Ele trabalha, também, com a exploração dos conceitos 

referentes ao tema abordado. Nesse sentido pode-se afirmar que o extrator semântico, além de ajudar 

a encontrar outras palavras e expressões indicativas, validar o vocabulário inserido no editor de 

ontologias e construído a partir do extrator de freqüência.  

O Editor de Ontologias é uma ferramenta de inserção e classificação de palavras e expressões 

indicativas construídas a partir do extrator de freqüência. No Editor de Ontologias vai forma-se uma 

árvore de relacionamentos considerando a semelhança dos termos cadastrados com os já existentes na 

                                                 
10 RC2D é uma metodologia de representação de conhecimento, um processo dinâmico de 

aquisição do conhecimento de textos, definido através de elaboração de um vocabulário controlado e um 

dicionário de termos, associado a uma análise de freqüência das palavras e expressões indicativas do 

contexto. 
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base. Essa forma de organização permite a atribuição dinâmica dos pesos das palavras ou expressões 

indicativa em relação ao contexto da busca.    

O Vocabulário de ontologias é constituído de expressões indicativas extraídas dos textos legais e 

outros documentos técnicos de acordo com a sua relevância, identificados através do extrator de 

freqüência. A partir dessas expressões, o vocabulário é expandido por meio de relações técnicas e 

usuais e da validação realizada pelo extrator semântico.  Ele tem a função de definir o valor do índice 

mais útil para a recuperação de um documento. Através do vocabulário de ontologias, são 

encontradas expressões análogas às definidas na norma, além de muitos outros termos encontrados de 

forma usual em documentos. Nesse sentido, pode-se afirmar que a árvore de relacionamentos 

construída a partir do Editor de Ontologias “define a semelhança lingüística, semântica e axiológica 

de condições que permitem a determinação da semelhança local entre os valores de um índice".   

A classificação das ontologias se dá através das suas relações que podem ser: 

 

a) Relação de sinônimos: 

 

A relação de sinônimos existe entre os termos ou expressões que apresentem o mesmo 

significado dentro de um mesmo domínio. Ex: Biocombustível é sinônimo de combustível limpo. 

 

b) Relação de termos conexos: 

 

A relação de termos conexos ocorre quando os termos ou expressões apresentam forte ligação, 

porém não tem exatamente o mesmo significado e não se enquadra em nenhuma das outras relações. 

Ex: imposto de exploração é conexo de royalties.  

 

c) Relação tipo de: 

 

A relação tipo de, consiste naquela baseada na classificação entre gênero e espécie. Ex: Biodiesel 

é um tipo de biocombustível. 

 

d) Relação parte de: 
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A relação parte de, está relacionada a questão das hierarquias ou níveis de organização. Ex: 

Energia alternativa é parte do PROINFA 

A figura 12 apresenta a interface de cadastro e edição de ontologias, com base na classificação 

apresentada acima. 

 

 

 
Figura 6 - Editor de Ontologias 

Fonte: Bueno, 2005 

 

Para BUENO, a metodologia de construção das ontologias consiste nos seguintes passos: 1. 

Inventariar todo o domínio, isto é, catalogar todas as fontes de informação digital que servirão como 

base de dados do sistema; 2. Aplicar o Extrator de freqüência de palavras em cima da base de dados 

inventariada; 3. Comparação entre os resultados dos extratores com as necessidades dos especialistas; 

4. Construir, junto com o especialista um vocabulário controlado representativo do domínio; 5. 

Utilizando este vocabulário, aplicar o extrator semântico na base de dados; 6. Avaliar o resultado com 

base na freqüência das expressões indicativas encontradas e definir uma lista de palavras; 7. Construir 

ontologias para utilização no sistema com base neste vocabulário controlado; 8. Definir sinônimos, 
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homônimos e hiperônimos com base doutrinária e principalmente da legislação sobre o assunto 

[BUENO, 2005, p. 7].  

A partir de então inicia-se a concepção dos agentes inteligentes de coleta que identificarão e 

extrairão os documentos relevantes de diferentes bases de dados, visando a construção de uma base 

de conhecimento, onde os documentos são armazenados de forma organizada. 

Após passar pelos processos de captura, armazenamento e tratamento, os documentos passam a 

ser recuperados através da interface de análise que estará disponibilizada através do portal.  

Todo esse processo é aperfeiçoado costantemente, através do desenvolvimento contínuo novas 

ontologias e identificando novas fontes de informação e contribuindo para a dinâmica de troca e 

construção de novos conhecimentos. Nesse sentido, o processo de construção do software envolve 

três principais atores. O especialista, responsável pela representação do conhecimento na área de 

recursos hídricos, o analista de sistemas, responsável pela adequação da ferramenta às necessidades 

do objetivo estabelecido pela rede e o engenheiro do conhecimento, responsável pela extração e 

tradução do conhecimento do especialista em ontologias, que servirá de insumo para construção da 

base do conhecimento. 

 

6.2 Construção do portal 

A segunda etapa consiste na concepção do Portal que é baseada em uma metodologia 

denominada Pesquisa Contextual Estruturada – PCE, desenvolvida por pesquisadores do Instituto de 

Governo Eletrônico, Inteligência Jurídica e Sistemas – IJURIS. Ela permite ao usuário realizar uma 

busca pelo contexto do problema apresentado, além do uso de até 2500 palavras no campo de busca.  

A disponibilização das informações é feita através do portal na Internet que permite ao usuário o 

processamento e pesquisa utilizando a base de conhecimento. A busca é feita em linguagem natural 

através do contexto das informações contidas na base do conhecimento, rompendo assim, o 

paradigma de busca por meio de palavras-chave e conectores lógicos, possibilitando ao usuário 

descrever um número de caracteres elevados por cada consulta, permitindo assim, uma concepção 

mais elaborada da busca.  

De acordo com HOESCHL, a pesquisa pode ser considerada contextual, pois leva em 

consideração o contexto dos documentos armazenados na base do conhecimento, que servem como 

parâmetros de ajuste dos casos de entrada. A pesquisa é ainda estruturada, pois são utilizados 
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atributos específicos ou filtros que realizam uma pré-seleção dos documentos a serem analisados 

[HOESCHL, 2001]. 

A forma de visualização das informações é baseada em critérios de organização do 

conhecimento contidas na base. O aplicativo permite fazer comparações através dos cruzamentos de 

tabelas da base de dados identificando as relações entre elas. Inicialmente as informações encontram-

se divididas em módulos de gerenciamento na forma de dossiês. 

Estão previstas duas principais formas de disponibilização das informações. A primeira é de 

forma textual e a segunda de forma gráfica.  

A disposição da interface principal um campo de busca localizado na parte superior, coluna 

esquerda e logo abaixo apresenta os quatro índices que servem como filtros. São eles, setor, elemento, 

ativo e região, conforme a figura abaixo. Na coluna da direita são apresentados os resultados textuais 

de acordo com o grau de similaridade contextual.   

Na barra de ferramentas encontra-se o campo para visualização gráfica. Após clicar no botão, o 

sistema retorna as informações em forma de gráficos elucidando os chamados “conhecimentos 

ocultos”. 

6.3 Estruturação do escritório físico 

Nessa etapa, iniciada simultaneamente com a primeira, o escritório de apoio à projetos de 

biocombustíveis será concebido em um ambiente físico que conta com uma estrutura de comunicação 

virtual e servirá de suporte à realização de contratos e análises de viabilidade de potenciais negócios 

na área de biocombustíveis de acordo com as leis e acordos nacionais e internacionais de conservação 

da natureza, além das normas éticas e jurídicas. Entre essas leis encontra-se o Protocolo de Quioto. 

 

7. Conclusões e trabalhos futuros 

O Protocolo de Quioto representa uma grande oportunidade para o Brasil. Apesar disso, não se 

pode deixar de questionar a eficácia dos seus mecanismos em relação a conservação do meio 

ambiente. O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, apresenta algumas deficiências, entre as quais 

podemos destacar a falta de vinculação entre os recursos aplicados nos países do Anexo II com o 

desenvolvimento de novas tecnologias mais limpas. Nesse sentido o MDL vem se tornando apenas 

um instrumento de transferência de responsabilidades através dos mecanismos de compra e venda de 

créditos de carbono no mercado internacional. Acredita-se que após alguns aperfeiçoamentos, que 
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podem ser construídos por meio de regulamentações, o MDL pode se tornar um mecanismo 

realmente eficiente e gerar oportunidades tanto para os países do Anexo I como do Anexo II.  

Nesse contexto, o Brasil é um país que possui uma matriz energética diversificada, além de uma 

enorme biodiversidade, fatos esses que o conduzem a uma posição privilegiada no cenário 

internacional de créditos de carbono. O Brasil tem a chance de conseguir aliar o desenvolvimento 

econômico ao desenvolvimento sócio-ambiental, através da conservação do meio ambiente e geração 

de oportunidades, emprego e renda em diversas regiões do país. 

O desenvolvimento do CENABIO mostra-se como um diferencial, gerando oportunidades para a 

implementação de parcerias para a produção de biocombustíveis. Entre as principais características 

do CENABIO podemos destacar a capacidade de formação de rede, princípios equilíbrio entre o 

desenvolvimento econômico e sócio-ambiental, forte estrutura tecnológica, além de uma proteção 

jurídico-comercial. 

Espera-se assim, contribuir para o desenvolvimento de combustíveis limpos, alterando a matriz 

energética, colocando o Brasil em posição de destaque no cenário mundial.   
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