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Resumo: Com uma análise dos benefícios financeiros decorrentes da comercialização
de certificados de redução de emissão (CER) de gases de efeito estufa, esta dissertação
determina o incremento na taxa interna de retorno para o projeto de expansão de
cogeração de energia elétrica com biomassa - bagaço de cana-de-açúcar - para a Cia
Açucareira Vale do Rosário. Os objetivos da pesquisa são quantificar o volume de CER
que poderiam ser comercializados, bem como analisar o emergente mercado de CER
para determinação do valor a ser comercializado os certificados. Em ambos objetivos
foram considerados a Convenção Quadro sobre Mudança Global do Clima e o
Protocolo de Kyoto, incluso nesta, como estrutura para mensurar o volume de CER e
regulamentar o mercado.

Palavras-Chaves: Cogeração - Certificados de Redução de Emissão - Protocolo de
Kyoto - Clean Development Mechanism - Biomassa
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1. Introdução.

1.1. O aquecimento global e o Protocolo de Kyoto1

Amplamente estudada e discutida a Mudança do Clima apresenta-se como um dos maiores

desafios ao contínuo desenvolvimento da humanidade no planeta Terra. O reconhecimento

da importância deste problema firmou-se em 1979 na Primeira Conferência Mundial sobre

o Clima, onde introduziu-se o conceito de que ações do homem, potencialmente, podem

afetar o clima e serem adversas à qualidade de vida do próprio homem.

No decorrer da década de 80 e início de 90 várias conferências intergovemamentais

focaram o assunto Mudança do Clima. Entretanto, The Intergovemmental Panel on Climate

Change (lPCC) estabelecido, em 1988, pelo United Nations Environmental Program

(UNEP) e World Meteorological Organization (WMO) , gerou seu primeiro relatório em

1990, onde confirmava-se evidências científicas sobre a mudança do clima. Este relatório

forneceu as bases para a negociação da Convenção Quadro sobre Mudança do Clima'

(United Nation Framework on Climate Change (UNFCC). Também em 1990, realizou-se

a Segunda Conferência Mundial sobre o Clima onde princípios importantes como o de

"responsabilidades comuns mas diferenciadas" foi levantado e mais tarde incluso na

Convenção Quadro sobre Mudança do Clima (CL1MATE CHANGE INFORMATION

KIT,1999).

Em 1992, no Rio de Janeiro, a "Cúpula da Terra" reuniu os negociadores de todo o mundo

e assim 175 países (sendo 150 naquela data e demais posteriormente) assinaram a

Convenção Quadro sobre Mudança do Clima (United Nation Framework on Climate

Change (UNFCC). Esta convenção passou a ser válida na data de 21 de março de 1994, e

já em setembro do mesmo ano os países desenvolvidos estavam enviando comunicações

1 Embora a tradução para o Português do nome desta cidade no Japão seja Quioto, nesta dissertação será
utilizado o nome Kyoto como é internacionalmente conhecida.
2 Nesta dissertação refere-se à Convenção Quadro sobre Mudança Global do Clima simplesmente como
Convenção, quando não utiliza-se a abreviação do inglês, ou seja é UNFCCC.
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descrevendo suas estratégias para com a Mudança do Clima.As discussões relacionadas ao

comprometimento para com a Convenção seguiram sendo coordenadas pelo Comitê

Integovemamental de Negociação o qual havia sido criado para a Convenção. Entretanto,

este Comitê foi dissolvido em fevereiro de 1995, passando a autoridade máxima da

Convenção à Conferência das Partes (COP). A Conferência das Partes estabelecida pelo

Artigo 7 da UNFCCC é representada pelas "Partes" que são os países signatários da

Convenção. De acordo com esse artigo, no parágrafo segundo da Convenção Quadro

sobre Mudança do Clima, fica estabelecido: "Como órgão supremo desta Convenção, a

Conferência das Partes manterá regularmente sob exame a implementação desta Convenção

e de quaisquer de seus instrumentos jurídicos que a Conferência das Partes possa adotar,

além de tomar, conforme seu mandato, as decisões necessárias para promover a efetiva
implementação desta Convenção." (UNFCCC, 1992, p.17).

A Convenção sobre Mudança do Clima enfoca o problema de como as ações antrópicas

afetam a forma pela qual a energia solar interage com a atmosfera e escapa dela. Esta

alteração na forma de interagir entre a energia solar e a atmosfera, embora ainda muita

discutida em sua magnitude, resulta de uma mudança na concentração de certos gases

chamados de Gases de Efeito Estufa (GHGs3
). Isto se aplica, principalmente, aos gases

dióxido de carbono (C02), metano (C~) e o óxido nitroso (N20), e provoca o aumento da

temperatura no globo terrestre e outros efeitos decorrentes deste. Embora, na composição

da atmosfera terrestre 78 porcento seja nitrogênio, 21 porcento oxigênio e 0,9 porcento

argônio, estes gases não causam efeito estufa. Os gases de efeito estufa são gases com no

mínimo três átomos, o que faz com que vibrem a freqüência mais baixa, ou seja a mesma

freqüência da energia infravermelha refletida pela Terra (HAWKEN, 1999, p.220). Há
ainda, o vapor d'água como gás de efeito estufa predominante na atmosfera, porém este gás

não é influenciado pelas atividades do homem. Outro gás causador do efeito estufa é o

cloro-fluor-carbono (CFC) que devido ao seu efeito para com a redução da camada de

ozônio tem sua emissão regida pelo Protocolo de Montreal, portanto não tem
regulamentação de sua emissão no âmbito do Protocolo de Kyoto.

3 Abreviação do inglês "greenhouse gases"
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Como descrito em Entendendo a Mudança do Clima, do Ministério da Ciência e

Tecnologia (1995), "O problema é que as atividades do homem estão 'engrossando' o

cobertor. Por exemplo, quando queimamos carvão, petróleo e gás natural, liberamos

quantidades enormes de dióxido de carbono no ar".

A concentração de dióxido de carbono, o gás que mais contribui para a intensificação do

efeito estufa, aumentou, em volume, de 280 partes por milhão, antes da Revolução

Industrial, para quase 360 partes por milhão atualmente. Resultado devido, basicamente, ao

aumento da emissão de GHGs resultante de atividades antrópicas, como pode ser visto nas

figuras 1 e 2, fornecidos pelo Ministério da Ciência e Técnologia (1995):

Figuras 1:Emissão Global de C02
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, Figura 2: Concentração de C02 na atmosfera
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Mantendo-se os níveis de emissão no ritmo atual, duplicar-se-ão os níveis de dióxido de

carbono na atmosfera, comparativamente ao período pré-industrial, no decorrer do século

21. Há consenso científico de que o aquecimento global será de 1 a 3,5 °C durante os

próximos 100 anos. Então, como publicado no Caderno Especial sobre Energia do Jornal

Folha de São Paulo, "[ ...] efeito estufa condena economia baseada em carvão e petróleo"

(Jornal Folha de São Paulo, 1999, p.8).

As sessões da Conferênéia das Partes ocorreram no ano de 1995 em Berlim (COP-l), no

ano seguinte em Genebra (COP-2) e posteriormente em dezembro de 1997 na cidade de

Kyoto no Japão (COP-3), onde estabeleceu-se o Protocolo de Kyoto. Seqüencialmente

ocorreram COP-4, no ano de 1998 em Buenos Aires, COP-5, no ano de 1999 em Bonn na

4



Alemanha e COP-6, na cidade de Haia na Holanda no ano de 2000. Ressaltando que a

grande expectativa, por parte dos grupo de interesse, depositada na reunião de Haia para

uma imediata ratificação do Protocolo de Kyoto e conseqüente início da formatação do

modelo de transação de créditos de carbono foi frustrada devido ao impasse entre

negociadores de governos europeus e norte americano. Desta forma, a reunião da COP-6

foi adiada para uma segunda etapa de negociações que ocorreram em julho de 2001 na

Alemanha em Bonn, chamada de COP-6.5 ou COP-6 bis.

o Protocolo de Kyoto, estabelecido de acordo com o Artigo 17 da UNFCCC, onde

participaram 10.000 delegados, observadores e jornalistas, adotou em consenso um

comprometimento legal para uma redução na emissão de GHGs pelos países

industrializados constantes do Anexo r da Convenção. O acordo prevê uma redução média

da ordem de 5,2% comparado à emissão que os países do Anexo I tinham no ano de 1990.

Tal redução deverá ser efetivada no primeiro período de comprometimento que vai de 2008

a 2012. O compromisso estabelecido entre as Partes no Protocolo de Kyoto, mais uma vez,

confirma a importância dada pela sociedade mundial à Mudança do Clima. Como visto por

Makarim Wibison05
: "At Kyoto, the intemational community confirmed its recognition of

the problem of climate change as one ofthe biggest challenges facing the world in the next

century." (WIBISONO, 1998, p. 9).

Considerando os objetivos do Protocolo de Kyoto, o aquecimento global é uma problema,

aparentemente, com solução futura. Entretanto, as dificuldades políticas para

implementação do Protocolo fazem com que somente uma pequena parcela dos signatários

deste Protocolo, realmente, tenham ratificado o mesmo até o final do ano de 1999. No

inicio do ano 2000 os esforços para que o Protocolo de Kyoto atingisse o numero

necessário de ratificações para sua entrada em vigor, iniciando assim um efetivo trabalho

contra a armadilha do efeito estufa, foi evitado com a desculpa de que o aquecimento global

4 O Anexo I da Convenção sobre a Mudança do Clima relaciona os países que suportam o compromisso de
redução de emissões de GHG. Então no Protocolo de Kyoto consta o Anexo B que discrimina as quantias de
redução para cada país do Anexo I e outros.
5 Dr. Makarim Wibisono, Chairman of The Group of 77. Permanent RepresentativelAmbassador of The
Republic ofIndonesia to The United Nations.
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pode ser resultado de uma variação natural do clima. Enquanto nada é implementado, os

dados sobre os efeitos do aquecimento global confirmamo fato de que, independentemente

da origem, a temperatura global está resultando em alterações visíveis no meio ambiente.

Em uma viagem ao Ártico, no início do ano 2000, o oceanógrafo James McCarthy relatou à

revista Time o aparecimento de um lago a latitude de 90 graus norte, onde somente deveria

haver gelo. Na reportagem intitulada The Big Meltdown, os dados descritos relacionam

uma diminuição de 40% na espessura da camada de gelo e 6% no tamanho da calota polar

Ártica, além de uma elevação de 4 graus na temperatura no Alasca, Sibéria e parte do

Canada. Há indicativos de que a elevação da temperatura está sendo mais acentuada na

extremidade ao norte do planeta, o que entre outros problemas trás um desequilíbrio nas

corrente marítimas no sentido do trópico do Equador para o círculo polar Ártico. Tal

alteração na corrente marítima pode levar a uma significativa queda de temperatura na
Europa e América do Norte. (LINDEN,2000).

Como já havia levantado Mr. James Gustave Speth administrador da United Nation

Development Program (UNDP), a Convenção sobre a Mudança do Clima, por si só,

representa uma oportunidade para os países em desenvolvimento direcionarem suas

prioridades em energia (SPETH, 1998, p. 12). Tal oportunidade é facilitada pela

transferência tecnológica, expressa no Artigo 4, parágrafo 1, alínea (c) da UNFCCC e
transcrita abaixo:

Todas as Partes, levando em conta suas responsabilidades comuns mas diferenciadas e suas prioridades
de desenvolvimento, objetivos e circunstâncias específicos, nacionais e regionais, devem:

[...]
c) Promover e cooperar para o desenvolvimento, aplicação e difusão, inclusive transferência, de
tecnologia, práticas e processos que controlem, reduzam ou previnam as emissões an1rópicas de gases
de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal em todos os setores pertinentes, inclusive
nos setores de energia, transporte, indústria, agricultura, silvicultura e tratamento de resíduos.
(CONVENÇÃO QUADRO SOBRE A MUDANÇA DO CLIMA, 1999).

Tendo em vista que os custos de redução de emissões nos países do Anexo I serão,

provavelmente, maiores que os custos de projetos nos países em desenvolvimento, e que os

beneficios da redução beneficiam o planeta independentemente de onde forem

implementados, o Artigo 12 do Protocolo de Kyoto abriu essa possibilidade como um

6



mecanismo de flexibilização do acordo. Desta forma, as reduções resultantes de projetos

implementados nos países em desenvolvimento, mais precisamente nos países não

constantes do Anexo I da Convenção, gerarão créditos que poderão ser apropriados pelos

países do Anexo I para cumprimento de suas metas de redução na emissão de GHG.

Conforme José GOLDEMBERG (1998, p.12), este mecanismo de flexibilização, chamado

Clean Development Mechanism (CDM), estabelece uma situação "ganha-ganha" para
ambos os lados.

Assim, a criação de uma "moeda" para transação dos créditos de CDM o Certified

Emissions Reductions (CERs) tomou-se, então, um atrativo a mais para direcionar o

desenvolvimento sustentado nos países em desenvolvimento, como objetivado pela
Convenção e reforçado pelas palavras de Mr. James Speth:

Since Kyoto, developing and industrialized countries alike have exhibited an intense interest in getting
the Clean Development Mechanism - a new instrument first defined in the Kyoto Protocol -
operational as early as possible. This collective interest in greenhouse gas emissions is extremely
promising. [...]

Development countries are far from being passive spectators in the drive to protect the global climate
system. Many are reducing theirs emissions in greenhouse gases below the leveIs that would occur
otherwise. The trends, policies and measures behind these improvements have required leadership and
entailed political cost. These need to be recognised if we are collectively to meet the challenge of
reducing the threat of climate change while increasing the economic development opportunities for alI.
(SPETH, 1998, p.l O).

A disposição da Convenção inclusa no artigo 3 do Protocolo de Kyoto6 relativa aos países
em desenvolvimento, ao excluí-los de redução na emissão de GHGs, visa o

desenvolvimento sócio-econômico destes países. Sendo que o consumo de energia, e

conseqüentemente a emissão de GHGs, cresce proporcionalmente mais do que o Produto

Interno Bruto (PIB) nos países em desenvolvimento, o Protocolo de Kyoto, através do
CDM, irá prover um suporte ao desenvolvimento sustentado. Entretanto, o desafio atual

está em dimensionar as bases para cálculo de medidas de ganho em redução de emissão

6 "1. As Partes incluídas no Anexo I devem, individual ou conjuntamente, assegurar que suas emissões
an1rópicas agregadas, expressas em dióxido de carbono equivalente, dos gases de efeito estufa listados no
Anexo A não excedam. suas quantidades atribuídas, calculadas em conformidade com seus compromissos
quantificados de limitação e redução de emissões descritos no Anexo B e de acordo com as disposições deste
Artigo, com vistas a reduzir suas emissões totais desses gases em pelo menos 5 por cento abaixo dos níveis de
1990 no período de compromisso de 2008 a 2012." (pROTOCOLO DE KYOTO).
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e/ou seqüestro de carbono', chamadas de "baseline" (GOLDEMBERG, 1998, p. 13).

De acordo com o Protocolo de Kyoto, no Artigo 12 parágrafo 5 (c), fica estabelecido o

CDM como um mecanismo visando reduções de emissão de GHGs através de projetos que

devem ser certificados por entidades operacionais designadas pela Conferência das Partes.

Devem ser projetos onde a participação seja voluntária, com beneficios reais, mensuráveis e

de longo prazo relacionados com a mitigação da mudança do clima. Tais reduções devem,

ainda, ser adicionais às que ocorreriam na ausência do projeto.

No parágrafo anterior fica clara a necessidade de provar a "adicional idade" do projeto

quando da certificação deste. O termo "adicionalidade" vêm da palavra adicional que em

um sentido simples de compreensão significa agregar ganho ambiental com vistas à reduzir

a concentração de GHGs na atmosfera. Ganho este, mensurado, principalmente, em

redução de emissões de GHGs. Isto sem esquecer que no sentido usual do desenvolvimento

humano o maior consumo energético leva a busca de uma oferta de energia na atual matriz

energética, ou seja combustível fóssil. Mesmo, que aparentemente absurdo, os métodos

bem-sucedidos, no presente e no passado, de sustentação ao desenvolvimento não mais se

aplicam ao desenvolvimento futuro. Este tema fica claro no livro Capitalismo Natural,

como descrito: "(...) as atividades econômicas outrora lucrativas não podem mais conduzir

a um futuro próspero. Tal percepção já está impulsionando a próxima revolução industrial"

(HAWKEN, 1999, p.148), revolução esta que, sem dúvida, está relacionada a um

desenvolvimento humano que seja sustentável do ponto de vista ambiental. Ressaltando as

dificuldades de configurar a adicionalidade, o Professor José GOLDEMBERG (1998)

mostrou que muitos projetos podem ser considerados para estudo de CDM, entretanto a

dificuldade recai sobre o fato de se desconhecer "o que ocorreria na ausência de tal

atividade?". Sabendo-se qual a baseline para o projeto, poderemos estabelecer sua

adicionalidade e, consequentemente, quantificar os CERs gerados pelo projeto

(GOLDEMBERG, 1998, p. 20).

7 O termo "seqüestro de carbono" tem origem na possibilidade de um diferencial positivo entre o CO2 retirado
da atmosfera pela planta • cana-de-açúcar ., através da fotossintese, e a emissão de gases de feito estufa no
ciclo de vida do produto em questão.
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Com relação a projetos para crédito de CDM, estes podem ser separados em projetos "no

regrets" , onde sua viabilidade econômica justifica-se mesmo na ausência de CER, o que os

classificaria como sem "adicionalidade" (GOLDEMBERG, 1998, p. 21), ou projetos

"regrets", nos quais, além das justificativas econômicas traduzidas nos beneficios

econômico-financeiros tradicionalmente mensurados, pode-se demonstrar ganhos

adicionais quantificados na forma de menor poluição do ar e os respectivos impactos na

saúde humana ou turismo. Estes são projetos com "adicionalidades" e passíveis de créditos

(CERs).

o termo "adicionalidade", expresso no Artigo 12.5 (c) do Protocolo, levanta inúmeras

questões as quais foram bem exploradas por Kevin A BAUMERT (1998) do World

Resources Institute. Dr. Baumert separou dois componentes do estudo de adicionalidade,

um financeiro e outro ambiental. Adicionalidade financeira significa a relação de

dependência financeira do projeto para com o recurso advindo do CER, assim sendo o

projeto não se viabilizaria sem a comercialização do CER A adicional idade ambiental é

considerada a base para obtenção de créditos de CDM. Segundo Dr. Baumert, determinar a

adicionalidade ambiental requer:

1. Um projeto de baseline, ou de referência, que estima o que ocorreria na ausência do projeto de
CDM;

2. Métodos para estimar a emissão ou seqüestro de GHGs do projeto em questão;

3. Uma comparação quantitativa da emissão do projeto para com a projeção de emissão do projeto de
baseline. A diferença entre as emissões do projeto e do baseline (o volume de GHGs abatidos) é o
total de adicionalidade ambiental realizada pelo projeto de CDM (BAUMERT, 1998, p. 188).

Um projeto de geração de energia renovável através do uso da biomassa da cana-de-açúcar

deve passar por uma análise ampla de seus beneficios possíveis. Assim, vantagens sociais

(saúde humana, emprego nacional, menos urbanização, etc ..) e políticas (dependência

externa na importação de gás natural) devem ser mensuradas e contabilizadas de acordo

com a filosofia dos projetos "regrets" mencionados acima.

1.2. Dados recentes do Aquecimento Global

Embora todos os esforços hoje empregados para ratificar o tratado que regulamente as
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emissões de GHGs e, possivelmente, reduzir a concentração destes gases na atmosfera,

ainda paira no ar a dúvida sobre a existência de um aquecimento global e se este está

diretamente ligado as ações antrópicas. Em decorrência desta dúvida, muitas instituições de

pesquisa conduzem estudos afim de comprovar o efeito estufa e construir modelos que

possam prever os efeitos futuros. Dentre estas instituições está o Headley Centre for

Climate Prediction and Research o qual faz parte do Met Office na Inglaterra e também

contribui com o IPCC na compreensão do assunto mudança do clima. Este centro conta

com uma equipe de 100 pesquisadores que trabalham com supercomputadores Cray T3E no

sentido de estabelecer modelos matemáticos que se aproximem da realidade do

aquecimento global. Recentemente, em novembro de 2000, emitiram um relatório

intitulado An update of recent research from tbe Hadley Centre que apresenta um

modelo atualizado onde os efeitos da concentração de GHGs, de origem antrópica, somados

a efeitos naturais, como o chamado EI Ninõ, aproxima-se da curva de aquecimento global

com maior precisão, como pode ser visto nos gráficos da figura 3. Utilizando então tal

modelo o Hadley Centre prevê que o aquecimento global deve variar de 2-4° C para o ano

de 2100, entretanto os efeitos são dependentes de dados como crescimento econômico,

crescimento populacional e tecnologia de eficiência energética. Seguindo o mesmo modelo,

mas variando os dados pressupostos, o aquecimento global pode atingir 6° C

(ALEXANDER, 2000).

A evidência de que o aquecimento global é um fato de responsabilidade antrópica, mais do

que somente uma variação natural de temperatura da terra, também foi à conclusão, no

início do ano 2000, do grupo de "experts" instituídos pelo National Research Council

(NRC) nos Estados Unidos da América para investigar o problema. Tal resultado foi

divulgado na revista Inglesa The Economist como: "What is more, NRC experts have noted

that the warming may be accelerating. The previous IPCC report predicted that, if current

trends continued, global temperature could rise by an additional 1-2.3° C by 2100. In the

new report, the scientists have expanded the range oflike warming to 1.5-6° C." (GLOBAL

WARMING, 2000, p.l 01). O artigo destaca ainda a pesquisa liderada por James Hansen da

Agencia Espacial Americana (NASA) na qual a conclusão é de que os gases de efeito

estufa, de ação antrópica, são os responsáveis por um aquecimento na superfície terrestre
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equivalente ao efeito de 1% a mais de energia solar.

Figura 3: Curva de aquecimento global real vs. modelagens do Hadley Centre.
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Não obstante toda a incerteza pertinente a qualquer modelo matemático que tente

reproduzir os efeitos biológicos, o estudo do Hadley Centre apresenta um fato ainda não

incluso nos estudos anteriores. Isto diz respeito ao efeito "retro alimentar" causado pela

maior concentração de C02 na atmosfera. Com o aumento da temperatura haveria uma

emissão "natural" de carbono do solo para atmosfera, também haveria mortandade de

vegetação, principalmente na região tropical do planeta causado pelo clima mais seco e

quente na região Amazonica, liberando então GHGs. Ainda mais, o aquecimento dos

oceanos resultaria em menor seqüestro de carbono, já que os oceanos atuam como

"seqüestradores" de carbono nas zonas de baixas temperaturas. Futuramente, a mudança do

padrão de vegetações, movendo-se no sentido dos trópicos para a região polar, levaria a

cobertura vegetal de regiões onde anteriormente havia neve, resultando então em menor

reflexo da energia solar e maior absorção devido a coloração escura das plantas em

comparação com a neve, aumentando ainda mais o aquecimento global. (ALEXANDER,

2000, p.12).

Ao que tudo indica, as incertezas sempre estarão relacionadas aos modelos matemáticos,

entretanto a acurácia destes modelos está tomando claro a evidência de que o aquecimento

global é um fato que deve ser tratado pela sociedade como uma ameaça a própria

sobrevivência desta. Os esforços no sentido de criar um modelo energético renovável que

minimize as alterações no clima e no equilíbrio ecológico a muito estabelecido no planeta

mostram-se necessários, haja visto a alteração de 0,50 C na temperatura média do globo

terrestre deste o início do século 20, confirmado na figura 4 (ALEXANDER; 2000, p.4).

Figura 4: Temperatura média da superficie terrestre de 1860 a Agosto de 2000.
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o acompanhamento destas mudanças já demonstra o efeito que a alteração de

aproximadamente 0,50 C está causando. Recente estudo publicado na revista britânica

Nature, intitulado Ecological responses to recent climate cbange, confirma algumas das

alterações no modo de vida de plantas e animais. A exemplo: aves de florestas tropicais da

Costa Rica passaram a habitar zonas de montanha, ou plantas alpinas que se deslocaram 1 a

4 metros por década para áreas mais elevadas (WALTHER, 2002). O que em última

instância irá afetar o ser Humano, não somente do ponto de vista de ideologia ecológica

mas também do ponto de vista econômico. O artigo Aquecimento global já afeta

ecossitema., publicado no Jornal Folha de São Paulo, mostra esta ligação entre a mudança

climática e a economia das nações ao comentar o estudo de Gian-Reto Walther (ANGELO,

2002). Portanto o combate ao efeito estufa se faz necessário não porque prejudica a

economia de uma nação mas sim porque permite que a economia desta nação não seja

prejudicada no futuro.

1.3. O impasse nas negociações internacionais, COP-6

A importância do tema do aquecimento global tem direcionado esforços grandiosos no

sentido de atingir consenso entre os países signatários da Convenção de forma a ratificar o

Protocolo de Kyoto pelo maior número possível de países. Um impasse foi criado pela

posição do presidente dos Estados Unidos da América, Sr. George W. Bush, ao criticar o

Protocolo de Kyoto e, subseqüentemente, retirar o apoio deste país no sentido de ratificação

do Protocolo. Este fato, ocorrido logo após a posse deste presidente norte-americano no

início de 2001, levou os defensores do Protocolo de Kyoto a acreditar que os mais de 10

anos de trabalho dedicados à Convenção seriam infrutíferos.

Muito embora, até julho de 2001 já tenha havido a ratificação do Protocolo de Kyoto por 35

países (UNFCCC, 2001 a), poucos são os países do Anexo I que o :fizeram.

Expressivamente, tem-se uma posição sólida tomada pela Dinamarca, quando em 30 de

maio de 2001, 88 membros, das 179 cadeiras do parlamento, votaram a favor da ratificação

do Protocolo de Kyoto (pLANET ARK, 2001). Ainda podemos destacar países como

México, Paraguai, Uruguai, Nicarágua, dentre outros países em desenvolvimento, que

ratificaram o Protocolo de Kyoto. Além de ratificar o Protocolo de Kyoto em 23 de Agosto
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de 2002, o Brasil, através de seus representantes nas Conferências das Partes (COP), tem

uma atuação ativa voltada para que o Protocolo de Kyoto seja, não somente ratificado pelos

países signatários deste, mas também para que este protocolo tenha sua integridade

assegurada de forma que as negociações de internacionais não afrouxem os objetivos do

Protocolo, única e exclusivamente, para que este seja ratificado.

Em virtude do impasse criado pelo presidente norte americano, algumas concessões foram

feitas no decorrer da COP-6.5 de 16 a 27 de julho de 2001 em Bonn. O intuito das

concessões foi trazer os negociadores de países do Anexo I, como o Japão, a Austrália e o

Canadá a concordarem com o texto final da reunião para que estes se dispusessem a pedir

aos representantes dos cidadãos de seus países, quer sejam congressistas, senadores ou

parlamentares, a ratificação do Protocolo de Kyoto. Sendo os citados países integrantes do

chamado Umbrella Group, do qual faz parte os Estados Unidos da América, tomou-se

imprescindível ceder para que estes países acenassem com a possibilidade de ratificação do

Protocolo e assim manter a esperança de que este venha a ter força legal. O documento

final incorpora detalhes referentes às negociações sobre os diversos artigos do Protocolo,

entretanto para efeito desta dissertação, o ponto central é o artigo 12 do protocolo, bem

como os demais mecanismos de flexibilização, ou seja artigos 6 e 17.

Para tomar o Protocolo de Kyoto um documento com força legal, conforme o artigo 25

alínea 1 implica: "( ...) em que pelo menos 55 Partes da Convenção, englobando as Partes

incluídas no Anexo I que contabilizaram no total pelo menos 55 por cento das emissões

totais de dióxido de carbono em 1990 das Partes incluídas no Anexo I, tenham depositado

seus instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão." (pROTOCOLO DE

KIOTO, p.24). Desta forma, não estando claro os detalhes sob os quais as Partes terão

direitos e deveres, dificilmente, estas irão ratificar o Protocolo. Portanto na última sessão da

Conferência das Partes (COP-6.5) um esforço foi direcionado para tornar claros os direitos

e deveres que deverão ser advindos deste acordo. No que diz respeito ao artigo 12 do

Protocolo, ou seja o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (CDM), houve muito

progresso em grande parte fruto do trabalho do negociador brasileiro, Sr. José Domingo

Gonzales Miguez. Como resultado tornou-se claro as modalidades e procedimentos para o

CDM. O documento que trás todos os itens já acordados ou ainda a serem considerados é
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descrito pelo código de FCCC/CP/200 1/CRP.ll entre os documentos oficiais da

Convenção (UNFCCC, 2001 b). Dentre as afirmações e decisões acordadas pelos

negociadores é importante destacar o fato de que a prerrogativa para confirmar se um

projeto de CDM vai ao encontro do desenvolvimento sustentado é de exclusiva

responsabilidade do país hospedeiro do projeto. O que significa que um programa, por

exemplo, de energia renovável somente será passível de gerar créditos de carbono caso o

país hospedeiro considere este um programa que auxilia no desenvolvimento sustentado

daquele país. Também deve-se ressaltar a decisão em facilitar o início do uso do CDM,

para tanto, adotando-se os procedimentos e modalidades desenhadas no documento. Ainda

importante é o fato de que modalidades e procedimentos simplificados serão buscados para

projetos de pequena escala, ou seja: energia renovável até 15 megawatts" (MW) de

capacidade, eficiência energética para projetos de até 15 gigawatthora por ano ou projetos

que reduzam as emissões antropogênicas desde que a emissão por ano não ultrapasse 15 mil

toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCOze).

Sendo que todos os projetos com interesse em gerar CER devem, além de obter uma

aprovação do país hospedeiro, ser encaminhado a um Executive Board (EB) da Convenção,

o qual irá analisar se o projeto enquadra-se nas modalidades e procedimentos requeridos, é

importante compreender como será composto este EB. De acordo com o disposto na COP-

6.5, o EB será composto por representantes das Partes para o Protocolo de Kyoto. Sendo

que o EB contará com: 1 membro de cada uma da 5 regiões das Nações Unidas; 2 membros

das Partes inclusas no Anexo I da Convenção; 2 membros das Partes não inclusas no Anexo

I da Convenção e 1 membro representante dos países insulares em desenvolvimento

(UNFCCC, 2001 b, p.23).Considerando o resultado desta dissertação como uma ferramenta

para o setor produtor de cana-de-açúcar na tomada de decisão de comercialização de CER

advindos da cogeração de energia elétrica com biomassa da cana-de-açúcar, faz-se

importante discorrer sobre as etapas de validação, registro, monitoramento e verificação, e

certificação dos créditos de carbono. Tais etapas são parte do que foi parcialmente acordado

na COP-6.5 e constam do documento FCCC/CP/2001lCRP.ll citado anteriormente. Após

serem incorporadas aos Acordos e Declaração de Marrakesh (UNFCCC, 200Id), na

8 Megawatt , um milhão de watts (unidade de potência elétrica).
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COP- 7, as etapas descritas, a seguir, devem ser consideradas acordadas. Ainda deve-se

compreender que as entidades operacionais, aqui chamadas de certificadores, são empresas

acreditadas pelo EB para acompanhar os projetos de CDM seguindo os procedimentos e

modalidades estabelecidos, afim de garantir o processo de certificação dos créditos de

carbono. Os procedimentos ou principais etapas necessárias ao processo de certificação são

as seguintes:

-/ Validação e registro: a validação é o processo de avaliação do projeto pelo certificador

de acordo com os requerimentos para CDM. Este certificador é chamado Entidade

Operacional (EO) e deve ser uma empresa previamente acreditada às Nações Unidas

para exercer tal função. O registro constitui-se da formalização da validação pelo EB.

Entretanto o certificador deverá receber dos participantes do projeto uma carta de

aprovação das autoridades nacionais do país hospedeiro onde conste que o referido

projeto vai ao encontro das atividades de desenvolvimento sustentado, antes de

proceder à validação deste. Após publicar um convite aos grupos de interesse", para que

estes opinem sobre o projeto resguardando 30 dias para comentários, os participantes do

projeto poderão receber os comentários sobre esta validação, vindo de alguma das

Partes, dos grupos de interesse e das organizações não governamentais acreditadas pela

Convenção. Considerando os comentários, o projeto poderá, então, ser validado, ou não

aceito para validação deste que o certificador explique as razões porque o projeto não

cumpriu os requisitos para validação. Feito isto, o EB prevê 60 dias para registro deste

projeto,a menos que a Parte envolvida no projeto ou Y4(um quarto) dos membros do EB

requeiram a revisão do proposto projeto de CDM

-/ Monitoramento: Os participantes do projeto deverão incluir no desenho do projeto um

plano de monitoramento 10 para obter e arquivar dados relevantes e necessários á: (1)

mensurar as emissões de GHG antropogênicas que ocorrem na área 11 do projeto e no

período dos créditos; (2) determinar o caso de referência ou baseline de acordo com as

9 O termo em inglês é Stakeholders.
10 Também descrito como Protocolo de Monitoramento.
11 O termo "área" não significa necessariamente área geográfica e sim área de atuação do projeto, a exemplo
uma área de distribuição de energia para uma rede elétrica isolada
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emissões antropogênicas de GHG na área do projeto e no período dos créditos; (3)

identificar todas as potenciais fontes de emissões de GHG fora da área do projeto

durante o período dos créditos; (4) garantir o cumprimento das exigências para com os

demais impactos ambientais de acordo com os procedimentos do país hospedeiro. O

plano de monitoramento deverá, ainda, demonstrar os procedimentos para cálculos

periódicos de redução nas emissões antropogênicas de GHG de acordo com o projeto e

considerando os possíveis efeitos externos ao projeto12
.

./ Verificação e certificação: A verificação constitui-se em uma revisão periódica

independente e determinada a posteriori pelo certificador sobre as reduções de

emissões antropogênicas de GHG que ocorreram como resultado do projeto de CDM

registrado durante o período de verificação. A certificação é a garantia por escrito do

certificador que, durante um período específico, o projeto realizou um volume

determinado de reduções de emissões de GHG. O certificado r deve tomar público um

relatório de monitoramento, sempre em acordo com as determinações do parágrafo 26

alínea (h) do referido documento, transcrito a seguir.

Make information obtained from CDM project participants publicly available, as required
by the executive board. Information used to determine additionality as defined in
paragraph 41, to deseribe the baseline methodology and its application and to support an
environmental impact assessment referredto in paragraph 35 (c) shallnot be considered as
proprietary or confidential.(UNFCCC, 2001b, p.26)

As etapas descritas acima visam garantir que os projetos beneficiados com créditos de

carbono estejam de fato atingindo o objetivo de reduzir as emissões antropogênicas de

GHG ao mesmo tempo em que cumprem seu papel no desenvolvimento sustentado da

12 Tais efeitos são transcritos do inglês leakage e significam um efeito adverso em termos de emissões que
podem surgir devido ao projeto em outra região. Como exemplo pode-se imaginar a compra de uma área hoje
utilizada com pastagem visando o reflorestamento para gerar assim créditos de carbono, contudo o pagamento
da terra ao antigo proprietário possibilitou-lhe adquirir terras de florestas nativas na Amazônia e assim.
derruba-la para plantio de pastagem.
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nação hospedeira. Desta forma, deve-se compreender que muitas exigências e detalhes

podem ser incorporados às referidas etapas. Contudo o arcabouço desta estrutura de

.certificação não deverá ser alterado. Como produto final, o certificador irá elaborar um

relatório de certificação que constitui um requerimento para o EB emitir os CER

correspondentes ao montante de reduções antropogênicas de emissões de GHG para aquele

período no referido projeto. De posse deste CER os participantes do projeto irão ao

mercado buscar interessados na compra dos seus certificados. Como no Protocolo de Kyoto

o CDM tem a intenção de facilitar com que os países do Anexo I atinjam suas metas de

redução de emissão de GHG com o menor custo possível, o mercado irá regular o preço da

tonelada de CO:ze13de acordo com a lei da oferta e demanda.

1.4. Conferência das Partes 7 (COP-7), os Acordos e a Declaração de Marrakesh.

Durante a conferência das partes (COP-7) que ocorreu de 29 de Outubro a 9 de Novembro

de 2001 em Marrakesh no Marrocos, no que diz respeito ao artigo 12 do Protocolo, o Clean

Development Mechanism (CDM), praticamente endossou-se o que foi negociado na COP-

6.5 escrito no documento CRP.ll. Desta forma, o CDM ganha corpo no documento The

Marrakesh Accords & The Marrakesh Declaration (UNFCCC 2001d) o que toma

legítimo, do ponto de vista de regras emergentes do Protocolo de Kyoto, analisar as

vantagens financeiras advindas dos CERs como suporte à geração de energia renovável

através de cogeração com biomassa para o setor produtor e processador de cana-de-

açúcar. A importância da biomassa da cana-de-açúcar como fonte energética não nasce com

a preocupação de reduzir as emissões de gases de efeito estufa visto que a usina de açúcar e

álcool Santa Elisa, localizada em Sertãozinho, em 1996 já havia modificado sua razão

social para Cia. Energética Santa Elisa, quando houve a fusão com outra usina, a São

Geraldo, juntamente com a entrada do banco Bradesco como acionista da empresa. Embora

o Brasil seja um grande produtor de biomassa o uso desta fonte de energia para a cogeração

de eletricidade nunca fez parte da matriz energética nacional. Sendo que a eficiência, ou

ineficiência, da cogeração energética no setor produtor de açúcar e álcool se dava pelo fato

13 A unidade de medida para CER é a tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente, conforme a
definição 1. (b) do documento FCCC/CPI200 I1CRP .11.
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de que a geração excedente de energia não poderia ser vendida no mercado devido a

regulamentação do setor elétrico. Este setor está sendo, parcialmente, desregulamentado e

privatizado pelo governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, o que já permite a

comercialização do excedente de energia cogerado por usinas de açúcar e álcool com as

concessionárias de distribuição de energia ou mesmo com consumidores fmais.

Obviamente os procedimentos e modalidade para o COM descritos nos Acordos de

Marrakesh procuram de forma sistematizada garantir a integridade dos benefícios

ambientas gerados pelo projeto de COM. Tal sistematização, ou seja os procedimentos

descritos no item 1.2 deste capítulo, buscam certificar de que não haverá CER gerado em

projeto que não reflita uma redução de emissão comparado ao que ocorreria na ausência do

mesmo projeto. Esta visão de contrafator que leva à necessidade de uma sitematização,

lembrando-se que os países beneficiários do COM não têm metas de redução de emissões a

ser cumpridas e, consequentemente, poderão aumentar suas emissões nacionais mesmo que

se beneficiem de projetos de COM, pode inviabilizar projetos de pequeno porte. Tal

conclusão advém do custo fixo14 que incorre sobre os projetos de COM devido à

sistematização e que irá pesar mais, por unidade de redução de emissão, em projetos que

evitem menor quantidade de toneladas equivalentes de C02.

No artigo CDM fears cloud Marrakech success, da revista Environmental Finance, o

autor Mark NICHOLLS (2002) descreve opiniões diversas sobre o efeito da sistematização

acordada para os projetos de COM. O efeito do custo fixo desta sistematização na

vantagem competitiva entre países é citado neste artigo nas palavras do Sr. Youba Sokona

do Senegal: "Under current conditions, I don't see financiai flows going to developing

countries, apart from some of the bigger countries such as China, India and Brazil.

Transaction cost for projects wiIl be too high". Por outro lado as organizações não

governamentais (ONGs) consideram que o COM ainda está passível de exploração por

parte de investidores sem escrúpulos; prometendo mobilizar-se para checar os projetos que

forem submetidos à consulta pública, esta tendência foi evidenciada no artigo de Mark

14 Na literatura este custo é chamado "Transaction Cost".
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Nicholls pelo diretor de políticas climáticas do Greenpeace, Sr. Bill Hare: "Companies

should be wamed: we're working on a global CDM-Watch project"

Nos Acordos de Marrakesh fica claro que projetos de CDM terão modalidades e

procedimentos simplificados para aqueles de pequena escala, como citados no documento

CRP.ll e analisado no item 1.2 deste capítulo (UNFCCC 2001d, p. J.3.5(c». Considerando

ainda que o projeto da Usina Vale do Rosário" de expansão de cogeração de energia

elétrica, analisado nesta dissertação, atingirá na sua quarta fase uma capacidade instalada de

50MW o que supera os 15MW da pequena escala, deve-se analisá-lo do ponto de vista de

uma Nova Metodologia para o caso de referência ou baseline. Tal baseline, faz-se

necessária para calcular o volume de emissões evitadas sempre em acordo com o

contrafator: "o que ocorreria na ausência do projeto". A Nova Metodologia para a baseline

será tecnicamente descrita em um capítulo específico desta dissertação, contudo é

importante ressaltar que a necessidade de uma nova metodologia se faz como requerimento

de modalidades e procedimentos aprovados nos Acordos e Declaração de Marrakesh

(UNFCCC 2001d, p. J.3.37(e». Uma metodologia de baseline, previamente aprovada,

poderia ser utilizada no projeto de CDM, contudo para o caso da Usina Vale do Rosário

ainda não se havia aprovado quaisquer metodologia, o que faz com que a Usina Vale do

Rosário opte por lançar sua própria metodologia.

Muito embora a Declaração de Marrakesh seja considerada um passo importantíssimo para

estabelecer o chamado Mercado de Carbono, sua implementação deve se dar a medida que

pontos obscuros sejam preenchidos. Um dos pontos relevantes são as penalidade pelo não

cumprimento das metas. Até o momento ficou acordado que o país não cumpridor de sua

meta deverá acrescer 30% no montante de emissões não evitadas para o segundo período de

comprometimento, o qual será acordado no futuro e iniciar-se-á após 2012, isto é o final do

primeiro período. Mesmo assim para que o Protocolo de Kyoto tenha força legal um

procedimento de penalidades mais objetivo e severo se faz necessário.

Para análise dos beneficios do Mercado de Carbono, ou dos créditos de carbono, ao projeto

15 O termo Usina Vale do Rosário refere-se a Cia Açucareira Vale do Rosário.
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de cogeração de energia elétrica da Usina Vale do Rosário é importante ressaltar a decisão

que permite projetos de CDM para atividades iniciadas a partir de 2000. Desta forma, um

projeto de energia renovável como atividade iniciada a partir do ano 2000 é passível de

geração de créditos de carbono conforme transcrito dos Acordos e Declaração de
Marrakesh, a seguir:

"13. Further decides that a project activity starting as ofthe year 2000 and prior to the
adoption of this decision, shall be eligible for validation and registration as a clean
developmentmechanism project activity if submitted for registration before 31 December
2005. If registered, the crediting period for such project activities may star prior to the
date ofits registration but not earlierthan 1 January 2000;" (UNFCCC 2001d, p. J.3.13).

1.5. O mercado de Certificados de Redução de Emissões (CER).

A exigência ou não de um mercado para créditos de carbono (Certi:fied Emissions

Reduction - CERs), ou simplesmente "mercado de carbono", remete aos métodos

governamentais para atingir objetivos considerados "socialmente ótimos", como por

exemplo os níveis de descarga de poluentes no sistema hídrico ou na atmosfera.

Normalmente, o instrumento governamental para atuar nestes objetivos é a política de

"comando e controle" que tem sido utilizada com sucesso, porém, algumas vezes, com

custo acima do desejado. Na última década algumas razões chave levaram a crer que os

mecanismos de mercado podem atuar com sucesso para atingir objetivos socialmente

ótimos. Dentre as razões chave incluem-se:

~ Melhores pesquisas científicas para identificar as causas e efeitos de problemas

ambientais e resultados ambientais "socialmente ótimos".

~ Nova tecnologia para monitorar, informar, comercializar e executar requerimentos de

sistemas de comércio de emissões.

~ Um mercado financeiro e de capitais mais sofisticado.

~ Aumento do custolbeneficio para políticas de comando e controle.
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./ o sucesso do mercado de emissões de dióxido de enxofre (S02) nos Estados Unidos da

América.

As causas da existência de problemas ambientais, que em última instância leva ao mercado

de carbono, estão muito bem explicadas no artigo The 'Securitization' of Environmental

Market: from theory to reality escrito por Stuart BEIL (2000) da bolsa de mercados

futuros de Sydney, Austrália. Neste trabalho, o bem público ou rés pública é descrito como:

"Uma mercadoria que, mesmo sendo consumida por uma pessoa, permanece ainda

disponível para consumo de outros", então a atmosfera pode ser definida como um bem

público. No caso da poluição atmosférica por GHGs, ocorre uma 'externalidade' já que a

"ação de uma pessoa ou empresa afeta o bem estar de outros sem que tenha havido

nenhuma ação por parte dos afetados" (BEIL, 2000, p.3). Desta forma, pode-se notar que

há uma falha na "mão invisível" do mercado para internalizar tais 'extemalidades', ou seja

cobrar o uso do bem público. Levando-se em consideração as razões-chave para utilização

de mecanismos de mercado, uma política para internalizar tais 'externalidades' poderia

incluir ou uma taxa sobre as emissões ou um mercado de emissões. No caso de taxar as

emissões, o governo define o preço ou valor da taxa e o mercado iria trabalhar para reduzir

o máximo possível suas emissões, quantia esta imprevisível. Este sistema ainda peca por

não criar oportunidades de comércio ambiental. Já aplicando-se o sistema de mercado de

emissões, ou comércio de emissões, o governo define o objetivo ambiental e o produto a ser

comercializado, o que para o Protocolo de Kyoto é a redução na emissão de GHGs,

deixando o mercado trabalhar para encontrar o preço ideal. Neste sistema o objetivo e

produto ambiental estão claros e bem definidos, resta ao mercado ajustar o preço, o que de

qualquer forma não afetará o resultado ambiental objetivado.Uma vez estabelecido o

mercado, este irá se apresentará em três categorias usualmente conhecidas. O mercado

primário, onde encontram-se: "Initial Public Offering'" (lPO), lançamentos de títulos de

governo e liberações de CERs. O mercado secundário trabalha com o comércio dos

produtos do mercado primário, ou seja: ações, títulos e CERs. Já o terceiro mercado

conhecido como mercado de derivativos, trabalha com produtos financeiros que derivam

16 Expressão inglesa melhor traduzida como o lançamento inicial de ações de uma determinada empresa.
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do primeiro e segundo mercado, como: mercados futuros e de opções, warrants, swaps, etc.

Entretanto o "mercado de carbono", atualmente, encontra-se na fase de evolução, fase esta

em que é chamado de "Grey". Neste momento o mercado ainda carece de legislações que

irão legitimar os CERs. Desta forma, a incerteza quanto a legitimidade dos créditos

comercializados antecipadamente leva ao baixo preço destes créditos. O comércio

antecipado de créditos ou "early credits" justifica-se por uma série de razões descritas por

Stuard BE1L (2000, p.7) e listadas a seguir:

./ Para demonstrar ação pró-ativa na administração ambiental e com relação às questões

do efeito estufa .

./ Como um exercício de "aprender fazendo" com vistas para o mercado emergente .

./ Como uma forma de especular com o preço, já que créditos comprados

antecipadamente podem evoluir em valor caso sejam legitimados .

./ Como um "hedge'?" parcial contra o risco de restrições nas emissões de GHGs .

./ Uma forma de desenvolvimento de nova oportunidade de negócios .

./ Para o desenvolvimento de uma vantagem competitiva potencial.

Havendo maior certeza, com consenso nas negociações internacionais sobre o modelo do

mercado de carbono, o nível de investimentos e a atividade de comércio deverão crescer.

Consequentemente, o valor dos "early credits" que encaixarem-se no modelo deverá,

também, crescer (BE1L, 2000, p.8).A necessidade de regulamentações e definições, a serem

preenchidas pela UNFCCC, dificulta configurar o mercado de carbono como uma realidade

atual e factível. Entretanto, a certeza de que o comércio de carbono facilitará o

cumprimento de metas estabelecidas no Protocolo de Kyoto, trazendo assim não somente

beneficios ambientais para o globo, mas também beneficios sociais para os países em

17 Do inglês "proteção".
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desenvolvimento, impulsiona a visão deste já quase-mercado.

Com um estudo afim de dimensionar os efeitos ocasionados por um possível preço de

transação de carbono sobre projetos de seu portfolio, o Banco Mundial selecionou

randomicamente 50 projetos dentre os 154 projetos aprovados entre 1990 e 1996. Todos os

empréstimos deste portfolio estavam relacionados a projetos de produção energética. O

estudo chamando Staff Appraisal Report (SAR) utilizou como supostos preços de comércio

de carbono os valores de US$ 5, US$ 20 e US$ 40 por tonelada métrica de carbono

equivalente. Considerando a sugestão de pesquisadores, onde o dano causado pelo

acréscimo da concentração de Gases de Efeito Estufa (GHGs) será maior no futuro, o

estudo aplica uma taxa de 2% a.a. sobre os valores atuais de supostos preços de carbono.

Para analisar os resultados do SAR, o Banco Mundial separou os resultados em quatro

categorias: sem efeito (NE), efeito positivo, efeito negativo e sem análise possível (NS).

Sendo os resultados analisados na forma de Fluxo de Caixa a Valor Presente (NPV), a

categoria chamada efeito negativo significa que o projeto teria NPV abaixo de zero caso o

custo da emissão de GHGs fosse cobrado. Na categoria efeito negativo a quantidade de

projetos financiados pelo banco que teriam NPV negativo, caso fosse-lhes cobrado a

emissão de carbono resultante dos mesmos, passaria de 10% ao utilizar o valor de US$ 5

por tonelada de carbono emitida para 41% com a tonelada de carbono ao valor de US$ 20,

ou ainda 46% se o suposto valor da tonelada de carbono for US$ 40. O estudo conclui que

se extrapolando o resultado para todos os 154 projetos de cunho energético do referido

período, ao valor de US$ 20 por tonelada de carbono, o banco teria financiado um montante

equivalente à de US$ 7,8 bilhões em projetos cujo NPV seria negativo. (WORLD BANI<,

1997).

Embora o estudo SAR do Banco Mundial tenha utilizado parâmetros próprios que podem

diferir do usual, por exemplo vida útil para termoeléctricas de 20 anos quando normalmente

assume-se 30 anos, este trabalho, aparentemente, norteou o valor básico para compra de

CERs pelo Prototype Carbon Fund (PCF) do próprio Banco Mundial. Representado no

"Seminário Fontes de Recursos para Projeto: o CDM", por André GUIMARÃEs (2000)-

Banco Mundial - foi definido que este fundo de investimentos deverá compor US$ 150
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milhões para investir em projetos de crédito de carbono. Sendo o PCF um fundo onde

participam governos e instituições visando lucro com valorização dos CERs é possível

imaginar que os valores da tonelada métrica de carbono ficarão acima dos US$ 20

oferecidos pelo fundo para compra de créditos futuros.

Na evolução do mercado de carbono, o setor financeiro tem um papel deveras importante.

O papel desempenhado pelo setor financeiro será reduzir o custo de transações, ou seja o

custo do vendedor encontrar o comprador, além de reduzir o risco do investimento.

Considerando um mercado maduro, o contrato futuro poderá auxiliar empresas que queiram

investir em tecnologia visando a redução de emissões de GHGs. Assim, o risco de

desembolsar capital para obter uma tecnologia que no futuro irá trazer ganhos em reduções

de emissões de GHGs será minimizado já que a empresa assegura o valor do CERs na bolsa

de mercados futuros.

No estágio atual de mercado "Grey" muitos negócios já são contabilizados.

Reconhecidamente a Costa Rica, um país da América Central, foi o primeiro a entrar nesta

mercado ("first moving"). Antecedendo quase um ano o próprio acordo de Kyoto, este país

negociou 200.000 toneladas métrica de carbono ao valor de US$ 10 por ton., sendo os

clientes uma empresa em Chicago, Environmental Financial Products, e três companhias

Nórdicas, a ABB, a Kvaerner Energy e a Eeg-Henriksen Anlegg que é uma construtora.

Para garantir o produto não tangível, a empresa certificadora Société Genérale de

Surveillance (SGS) foi encarregada de certificar os créditos de carbono (GOODMAN,

1998). Desde a confecção e assinatura do Protocolo de Kyoto, o mercado de carbono está

passando por etapas de criação de novos mercados. No decorrer da maturação deste

mercado, os negócios também vão maturando. Por exemplo, no ano de 1998 ocorreram

diversos negócios tais como:
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vi' Tesco, na Inglaterra, comercializou seqüestro de carbono para compensar o uso de

combustíveis em motores;

vi' Sumitomo, no Japão, comprou créditos da Rússia;

vi' Suncor, no Canada, comprou opções de créditos da Niagara-Monhawk;

vi' A Pacific Power, na Austrália, comprou os "direitos de carbono" de 1000 hectares de

floresta de New South Wales;

vi' Toyota, Japão, investiu em um projeto de florestas na Austrália visando os créditos de

carbono.

o processo de comercialização antecipada de crédito de carbono, ou "early credits",

possivelmente, está sendo impulsionado por razões descritas por Stuard Beil e citadas

anteriormente. Então, o mercado de "early credits" deverá estar estabelecendo um preço

abaixo das estimativas de custo para redução de emissões de uma tonelada de carbono.

Estimativas estas sobre as quais diversos órgãos de governos, pesquisadores e instituições

privadas estão trabalhando. Os resultados variam, sendo: US$ 265, Wharton

Econometrics/API em 1998; US$ 150, professor Robert Stavins em 1997; US$ 37-41, BP

Amoco Pilot Program no início de 2000; US$ 22-26, Shell InternaI Market

(ENVIRONMENT AL FINANCIAL PRODUCTS, 2000).Mas qual deverá ser o

comportamento do "mercado de carbono"? A resposta deve aproximar-se do ocorrido com

o mercado de dióxido de enxofre (S02) no Estados Unidos da América. A comercialização

de direitos de emissões de S02 iniciou-se em março de 1993 com o primeiro leilão de

permissão de emissões realizado pela Agência de Proteção Ambiental (EPA)18. Já em

fevereiro de 1994, no segundo leilão, as tendências eram de baixa no valor da tonelada de

emissão de S02. Os valores atingiram patamares mínimos em fevereiro de 1996, então

começaram a subir novamente, sendo que em maio de 1998 o valor era de US$ 150/ton

idêntico ao valor de agosto de 1994.0 comportamento gráfico dos preços de permissão para

18 Abreviação do inglês "Environmental Protection Agency"
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emissão de S02. possivelmente, assemelha-se ao que deverá ocorrer com o preço dos CERs

no mercado de carbono. E a redução drástica no preço, já no primeiro ano, é resultado de

um alto investimento em eficiência por parte das empresas visando o cumprimento das

metas estabelecidas. Como o custo provou ser na faixa de US$ 265/ton de S02 contra os

US$ 500 de previsões iniciais, o preço baixou a níveis inferiores ao provável preço médio

de controle de emissões de S02 no longo prazo. Seguindo o modelo descrito para o

mercado de comércio de emissões de S02, o mercado de carbono está em fase de refletir a

expectativa que o comprador acha provável como custo médio de abatimento de uma

tonelada de CO2 equivalente. Da mesma forma, os investimentos em controle de emissões

estão acelerando, então o custo de redução de emissão de uma tonelada de CÜ2 equivalente

poderá se mostrar inferior ao que é agora esperado (THE INTERNATIONAL COUNCn.,

FOR LOCAL ENVIRONMENTAL INITIATIVES, 1999).Todavia, uma análise de

mercado envolve dimensionamento da demanda como um todo e considerações sobre a

fatia ou nicho desta demanda ao alcance dos atores deste mercado. Neste sentido, a

compreensão do tamanho do mercado de crédito de carbono não tem significado para o

comércio de CERs, que são os créditos gerados única e exclusivamente em projetos de

CDM Levando-se em consideração que a redução na emissão de GHGs será efetivada

internamente por países do Anexo I, independentemente de limitações ou não para

comércio de créditos via mecanismos de flexibilização, devido, principalmente, a

beneficios colaterais, o Professor Dr. ZhongXiang ZHANG (2000), Universidade de

Groningen na Holanda, procurou dimensionar a fatia de mercado para projetos de CDM

Seu estudo trabalha com quatro (4) cenários de transação de créditos, a saber:

1) Sem limite (no limit), significando que um país do Anexo I poderá comprar créditos

ilimitadamente para atingir seu objetivo no Protocolo de Kyoto.

2) Com "teto" de acordo com proposta da União Européia, este cenário leva em conta a

proposta da União Européia'" que impõe um teto máximo para utilização dos

mecanismos de flexibilização do Protocolo de Kyoto, nos quais o CDM está incluso.

19 Proposta sugerida na sessão de Junho de 1999 do Subsidiary Body ofthe UNFCCC.
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3) Com "teto" de acordo com a proposta da União Européia mas com a cláusula

"however", desta forma o cenário (2) é modificado pela cláusula que define um

relaxamento na extensão máxima a ser transacionada, permitindo que 50% do objetivo

seja 'comercializável' dentro dos mecanismos de flexibilização do Protocolo.

4) Um último cenário não considerando o chamado "hot air,,20, significando que o

volume de "direitos", chamados de "hot air", obtidos por países que sofreram forte

recessão deste 1990, consequentemente reduziram suas emissões de GHGs, não seriam

aceitos como créditos de carbono. Isto se aplica principalmente à Rússia e Ucrânia.

Este estudo auxilia a ampliação da visão sobre como este mercado de carbono deve ser

estruturado, estabelecendo um volume de toneladas métricas de carbono totais para

comercialização como sendo 620,6 milhões de toneladas métricas de carbono (MMtC).

Este número difere de outros estudos citados anteriormente, pois o Professor Zhang levou

em consideração as recentes projeções oficiais de países membros da Comunidade

Européia que se apresentam próximos de seus objetivos em redução de emissões,

dispensando assim a necessidade de buscar créditos no mercado de carbono. Como

resultado, calculado com base em custo marginal de abatimento de uma tonelada de

carbono (1 MMtC) em doze regiões, sendo 6 Anexo I e 6 Não-Anexo I, para o ano de 2010,

a fatia do mercado total de redução de emissões acessível a projetos de CDM varia de

21,2% no cenário (2), passando a 47,1% no cenário (1) e ainda 57,6% no cenário (4). Posto

isto em termos absolutos, os estudos do Professor Zhang, dimensionam o nicho de mercado

para projetos de CDM como um intervalo variando de 131,8 MMtC até 357,5 MMtC,

resumido na tabela 1.

20 O chamado hot air significa o volume de redução nas emissões de GHG que ocorreram. em países de
economia em transição (EIT), principalmente os países da antiga União Soviética, resultante de uma queda no
poder econômico mais do que uma ação visando mitigar o aquecimento global.
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Tabela 1: Estimativa da contribuição dos três mecanismos de flexibilização do

Protocolo de Kyoto para os quatro cenários de comércio em 2010 (MMtC).

Cenário Ações "HotAir" Emissions CDM Total

domésticas Tradinge
JIll

(1) Sem Limite 171,7 105,0 51,8 292,1 620,6

(2) Com teto da 357,8 70,2 30,8 131,8 620,6

EU

(3) Com teto da 315,4 70,2 39,6 195,4 620,6

EU com

"however'

(4) Sem "}fot 203,5 ° 59,6 357,5 620,6
Air"

Calculando o preço de abatimento de uma tonelada de carbono através de um modelo de

distribuição não linear, e considerando os custos de abatimento das doze regiões estudadas,

21 "Emissions Trading" e Jl são duas modalidades de mecanismos de flexibilização do Protocolo de Kyoto
que envolvem somente transações entre países constantes do Anexo I. Respectivamente artigos 17 e 6
Protocolo.
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o valor bruto para o mercado de CDM por volta de 2010 tem uma variação de US$ 456,9

milhões, no cenário (2), a US$ 4.512,8 milhões (4). Contudo os resultados descritos pelo

Professor Zhang trazidos a valor presente - taxa anual de 15% - comparado ao valor

utilizado pelo Banco Mundial como base no relatório SAR para projetos do, já citado,

Prototype Carbon Fund expressam uma grande diferença, conforme pode ser visto na tabela

2 a seguir:

Tabela 2: Comparativo de valores para o mercado de CDM, do estudo do Professor

Zhang x PCF (milhões de dólares a VP - 15% a.a - para o ano 2000)

Cenário Valor 2010 Valor PCF Diferença (%)

Presente (US$20,001tC)

Sem Limite (1)

2.795,60 691,03 1.444,05 109%

Com teto EU (2)

456,90 112,94 651,58 477%

Com teto EU e

cláusula "However"(3) 1.103,40 272,74 966,00 254%

Sem "Hot Air" (4)

4.512,80 1.115,50 1.767,37 58%

Uma reflexão sobre os números apresentados neste capítulo demonstra a grande dificuldade

em prever o tamanho do mercado e os valores para redução de emissão de uma tonelada de

carbono. A necessidade de padronização e metodologia, a serem estabelecidos pela

UNFCCC, vem colaborar com a dificil missão de conhecimento do "mercado de carbono".

Como anteriormente citado pelo Embaixador Bo Keyllén (2000), a pressão em obter

resultado na terceira Conferencia das Partes (COP-3) resultou em um Protocolo com grande

número de pontos para serem analisados posteriormente. Recentemente, na COP-6 em Haia
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na Holanda, tal pressão recaiu, principalmente, sobre a padronização e metodologia para

uso dos mecanismos de flexibilização, como descrito no Eartb Negotiations Bulletin:

"The 'informal informal' discussions, comprising representatives from approximately 30

Parties, continued throughout the aftemoon and late into the night, with the aim of seeking

as much convergence as possible on the remaining text relating to the CDM, TI,emissions

trading and registries. It is understood that while progress has been made in reaching some

agreement, fundamental differences on a number of core issues remain" (EARTH

NEGOTIATIONS BULLETIN, 2000, p.2). A não obrigatoriedade de países do Não-Anexo

I em reduzir ou limitar suas emissões de GHGs, tem levado a uma pressão por parte de

alguns países do Anexo I para que os países do Não-Anexo I venham a aderir à alguma

forma de limitação de suas emissão. Basicamente, a Argentina e o Kasaquistão foram os

únicos países do Não-Anexo I a demostrar interesse em limitar suas emissões.Embora a

consolidação do mercado de carbono, aparentemente, seja facilitada pelo fato de que todos

os envolvidos neste mercado, ou sejam os países do Anexo I e os Não-Anexo L participem

sob uma única regra, não há como dimensionar um valor seguro de limitação de emissões

para países do Não-Anexo I que garanta um crescimento econômico de suas sociedades

sem a restrição imposta por responsabilidade ambiental. Isto é o esperado de acordo com o

princípio de "responsabilidades comuns mas diferenciadas", artigo 3.1 da Convenção.

Analisando a possibilidade de restrição nas emissões dos países Não-Anexo L o estudo

conduzido por Randall LUTTER (2000), conclui que o risco imposto aos países Não-

Anexo I ao limitarem suas emissões é muito grande. Este risco é resultado da dificuldade

em prever qual seria a emissão destes países para um período futuro. Neste estudo é

considerado que os países do Não-Anexo I limitariam suas emissões ao que é esperado para

o período de 2008-2012 sob uma situação crescimento econômico usual (BAU)22.Tal risco

está relacionado ao sistema de medição de crescimento econômico e consequentemente

crescimento de emissões. Mesmo para os Estados Unidos, as previsões de emissões ficaram

abaixo das estimativas previstas pelo U.S. Energy Information Administration. Da mesma

forma, ainda sem os recursos tecnológicos de modelagem utilizados pelo órgão Americano

22 Esta expectativa vem ao encontro da Resolução 98, Senador Rangel Byrd, do Senado Americano que
impede a ratificação do Protocolo de Kyoto, nos EUA, até que haja um limitação de emissão para os países
em desenvolvimento.
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e com maiores variações de atividades econômicas, conseqüentemente maiores variações

de emissões de GHGs, os países Não-Anexo I estariam expostos a um risco de perdas de

até 40% no Produto Interno Bruto de suas economias, caso fossem submetidos a limitação

de emissões iguais a projeções de suas emissão no periodo citado. Por outro lado, uma

limitação muito acima da real emissão a ser atingida pelo país do Não-Anexo I levaria à

possibilidade de que este mesmo país comercializasse um crédito fictício, como citado por~.-
Randal Lutter: "Limits on developing country emissions may also increase global

emissions, if emissions limits were so lax that countries could sell permits in international

markets without undertaking real reductions" (LUTTER, 2000, p. 115).Citado no primeiro

capítulo desta dissertação, o impasse criado na COP-6levou a um esforço dos negociadores

no sentido de manter o Protocolo de Kyoto vivo. Então os arranjos resultantes da COP-6.5

afetam, não somente os volumes de redução de emissões a serem, possivelmente,

negociados, como também os preços. Em um artigo de setembro de 2001 da revista

Environmental Finance intitulado Mter Bonn what price carbon?, o autor Mark

NICHOLLS (2001) descreve a dificuldade dos participantes deste mercado em prever

volumes ou preços. O autor ainda indica que, devido aos impasses nas negociações da

COP-6.5 em Bonn, os preços de créditos de carbono de alta qualidadef decresceram, em

expectativa futura de preço, de um patamar de US$1 O por tC02e para US$ 3 a 5 por tC02e,

tão logo sejam definidas e implementadas as regras do Protocolo de Kyoto. Além disto as

expectativas de preço para o primeiro periodo de comprometimento (2008-2012), também,

decresceram, em termos de preço esperado, de US$20 para US$10 para uma tC02e. Este

mesmo artigo demonstra, também, que a demanda por crédito de carbono deve sofrer uma

redução, já que o Canadá e o Japão obtiveram, na COP-6.5, o direito de contabilizar os

créditos resultantes de seqüestro de carbono referentes a projetos florestais executados em

seus países. Igualmente, os Estados Unidos da América que teriam uma redução de missão

de GHG de aproximadamente 300/0sobre as projeções de emissões atuais, declarou que não

irá ratificar o acordo de Kyoto eliminando, assim, uma parte significativa da demanda por

créditos. Então, o comportamento atual do mercado é bem explicado por Mike Intrator da

23 A expressão é a tradução do inglês "High Quality Carbon Crédits" que significa os projetos de CDM que
trazem três características: baixo risco tecnológico, projetos de energia renovável para atender regiões fora da
rede e cálculo de baseline com metodologia reconhecida
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empresa Natsource citado no artigo de Mark NICHOLLS: "The price of carbon up to this

point hasn't been dictated by supply and demando I1's more about risk management and

about the likelihood that the credits wiIl have real value". Visto os fatos acima e ainda

como decorrência da mudança no patamar de preços esperados, os projetos de CDM, por

embutir em um maior custo de transação, tomam-se menos atrativos. Além do mais, tais

projetos de CDM por serem executados em países em desenvolvimento, contém um risco

político que sempre é considerado pelo comprador (NICHOLLS, 2001, p.17).

A fase embrionária deste mercado de carbono desperta interesse de participantes do lado da

oferta, bem como da demanda. Embora não haja uma estatística oficial, o constante

monitoramento do mercado auxilia a tomá-lo mais tangível. Neste sentido, o Banco

Mundial requisitou uma análise deste mercado que é descrita por James KIRBY (2001) no

artigo World Bank report lifts veil on carbon market. Como fato relevante destacado no

artigo está o número de transações que se aproxima de 60 desde 1996, mesmo

desconsiderando as transações internas de corporações. Isto representa 55 milhões de tC02e

a preços que variaram de US$0,60 até US$3,00 por tonelada.

Sendo um participante no incipiente mercado de carbono, a empresa norte americana

Econergy International Corporation, responsável pela análise de créditos de carbono da

Usina Vale do Rosário, mantém um banco de dados próprio para monitorar as transações

ocorridas. Do banco de dados desta empresa, anexo 1, pode-se ter uma visão do potencial

mercado de créditos carbono (ECONERGY INTERNATIONAL CORPORATION, 2002).

Sendo esta uma empresa dedicada a interface técnico-financeira para projetos de energia

renovável, a introdução do crédito de carbono como fonte de recurso adicional aos projetos

foi conseqüência natural. Então, a metodologia desenvolvida pela Econergy para análise de

créditos de carbono é hoje reconhecida e aceita pelos compradores de crédito de carbono.

Como sendo um grande interessado na questão de mudança climática, o governo da

Holanda iniciou no ano de 2001 um programa visando estabelecer compras de créditos de

carbono. Este programa, chamado Certified Emission Reduction Procurement Tender

(CERUPT), visa fomentar o mercado de CER, ou seja, os créditos de carbono advindos de
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projetos de CDM. Como descrito nos Termos de Referência (ToR)24do programa CERUPT

(CERUPT, 2001), os preço pagos pelo governo Holandês variam de EUR 3,30 até EUR

5,50 por tonelada de CO~. Muito embora a apresentação de projetos de CDM ao programa

CERUPT tenha sido fomentada, a aceitação do mesmo irá depender de cumprir com várias

etapas impostas pelo CERUPT e dentre estas está a necessidade de apresentar uma carta do

governo sede do projeto endossando o mesmo e garantindo sua ratificação ao Protocolo de

Kyoto tão logo este entre em efeito. Nesta dissertação, utilizar-se-á os valores pagos por

tonelada de C02e do programa CERUPT como marco para a análise de ganho financeiro no

projeto de CDM da Usina Vale do Rosário. Então, como no programa CERUPT os valores

pagos para projetos de CDM com geração de energia renovável variam entre EUR 4,40 e

5,50, o valor utilizado, para esta dissertação, foi de USS 5,0015 por tonelada de COle,

como forma de valorar a venda dos créditos de carbono da Usina Vale do Rosário.

2. Objetivo da pesquisa.

Estudar o efeito do crédito de carbono, ou seja a comercialização de certificados de redução

de emissão de gases de efeito estufa (CER), enquanto ganho financeiro adicional, para a

viabilização de projetos de cogeração'" de energia elétrica em empresas do setor produtor e

processador de cana-de-açúcar. Procurou-se demonstrar esse efeito tomando como exemplo

o caso da Cia Açucareira Vale do Rosário. Este estudo enseja dois propósitos específicos, a

seguir descritos:

2.1. Quantificar o volume de créditos de carbono.

o objetivo da Convenção Quadro sobre Mudança do Clima e o Protocolo de Kyoto incluso

nesta, está diretamente relacionado à redução de emissão de gases de efeito estufa.

Portanto, todo e qualquer projeto de redução de emissão de gases de efeito estufa,

desenvolvido em países não constantes do Anexo I da Convenção, podem beneficiar-se do

24 Do inglês Terms ofReference.
25 A taxa de câmbio utilizada nesta dissertação é de R$2,50 IUS$l ,00.
26 Cogeração significa a geração de energia térmica em uma caldeira e posteriormente a geração de energia
elétrica com o vapor produzido na caldeira
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artigo 12 do Protocolo de Kyoto com a geração de certificados de redução de emissão.

Entretanto, tal certificado será emitido mediante procedimentos garantindo que a emissão

do país sede do projeto foi menor do que a emissão que ocorreria na ausência do projeto.

Para cumprir com estes procedimentos todo projeto deve ser, previamente, validado e,

posteriormente, monitorado para verificar a redução de emissão líquida.

o projeto de CDM na cogeração de energia com biomassa de cana-de-açúcar da Usina Vale

do Rosário deve, portanto, ser analisado para quantificação do volume de créditos de

carbono resultante da redução de emissão de gases de efeito estufa. Não somente a redução

de emissão de gases de efeito estufa cumpre com todos os requisitos dos Acordos de

Marrakesh e Declaração de Marrakesh onde estão inseridos os procedimentos para

participar do mercado de créditos de carbono, deve-se considerar também a análise de

beneficios sociais, o interesse do governo nacional para com o projeto, como vias para

desenvolvimento sustentado, e uma análise sobre possíveis emissões outras resultantes do

projeto. Portanto, como foco deste primeiro objetivo, os capítulos 5.4, 5.6, 5.7 e 5.8

abordam os temas de interesse dos Acordos de Marrakesh e Declaração de Marrakesh

onde estão descritos os procedimentos e modalidades que devem ser considerados nos

projetos de CDM.

2.2. Valorar os créditos de carbono e determinar o incremento f'manceiro.

Sendo o Mercado de Créditos de Carbono ainda incipiente, faz-se necessário analisar o

comportamento deste mercado e determinar qual o possível valor para a venda dos créditos

de carbono. Então, com vistas à determinar o incremento financeiro, buscar-se-á

correlacionar o valor das transações ocorridas no mercado de créditos de carbono com os

resultados esperados, em volume de créditos de carbono. Vale ressaltar que nesta

dissertação os estudos baseiam-se no caso de CDM da Vale do Rosário.

Muito embora, após a ratificação do Protocolo de Kyoto, fosse esperado que o mercado de

créditos de carbono tivesse um comportamento semelhante a qualquer mercado de

commodities, ainda é prematuro garantir que todo crédito de carbono não difira uns dos

outros. Isto porque as negociações internacionais ainda estão em curso e,
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consequentemente, alguma nova determinação pode desqualificar algum projeto de crédito

de carbono que inicialmente apresentava-se qualificado para tal. Neste sentido, os fatos que

auxiliem a comprovar a qualificação dos créditos de carbono são pontos relevantes ao

objetivo da pesquisa.

No futuro, quando o mercado de carbono estiver totalmente regulamentado, o

comportamento do preço do crédito deve seguir o comportamento do preço das

commodities. Neste caso, a análise de mercado poderá seguir metodologias utilizadas para

mercados de commodities, entretanto nesta fase de mercado incipiente o valor do crédito de

carbono ainda sofre influência do risco de que o projeto não seja aceito como gerador de

ganho ambiental adicional e então não passível de créditos de carbono. Assim sendo, as

componentes do projeto tais como transparência e clareza no cumprimento das regras

emergentes do Protocolo de Kyoto são importantes para a valoração do crédito.

3. Jusôficativa

o uso da biomassa como fonte de geração de energia elétrica emprega tecnologia

conhecida, porém utilizada com baixa eficiência no Brasil, devido a regulamentação do

setor energético que mantinha a geração de distribuição da eletricidade como sendo

monopólio estatal. Portanto, o bagaço era visto, até pouco tempo atrás, como um problema

mais do que uma oportunidade para as empresas do setor produtor e processador de cana-

de-açúcar. Com a desregulamentação do setor energético e venda parcial de geradoras e

distribuidoras de energia elétrica para o setor privado, o governo de Fernando Henrique

Cardoso permitiu a geração e comercialização de energia elétrica, também, por pequenos

geradores independentes. A geração de energia por ser distribuída, isto é não se localiza de

maneira concentrada em um local, muitas vezes distante, dos pontos de consumo, trás

beneficios aos consumidores e à nação, por exemplo reduzindo perdas na linha de

transmissão. Agregando-se isto a crise energética de 2001, algumas usinas de açúcar e

álcool foram incentivadas a implementar projetos de aumento da eficiência de suas plantas

de cogeração de forma a gerar um excedente de energia para suprir a rede elétrica nacional.

Então, o beneficio financeiro do crédito de carbono calculado para a geração de energia

renovável da Usina Vale do Rosário, quando extrapolado para outras empresas semelhantes
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no setor, possivelmente, auxiliaria na tomada de decisão dos investidores. Considerando,

ainda, que no setor sucroalcoleiro podem haver diversos projetos semelhantes ao da Usina

Vale do Rosário o resultado, possivelmente, influenciaria a expansão de cogeração de

energia para todo o setor sucroalcoleiro. Entretanto, esse trabalho considera suas limitações

de estudo de caso não pretendendo extrapolar conclusões a outras situações de projeto

ainda que semelhantes.

3.1. Unidade de medida do Mercado de Carbono.

o objetivo de quantificar o volume de redução de emissões de gases de efeito estufa, ou

seja, mensurar o volume de créditos de carbono, justifica-se pelo fato de que a unidade de

medida do Mercado de Carbono, conforme os Acordos de Marrakesh e Declaração de

Marrakesh, está definida como sendo a tonelada métrica de CO2 equivalente (tC02e).

Assim, os projetos de CDM serão apresentados para validação a uma Entidade Operacional

contando o volume de créditos de carbono esperados expressos em tC02e. Além do mais, o

Certificado de Redução de Emissões (CER) será comercializado no mercado em unidades

monetárias por unidades de redução de emissão de tCO~. Portanto, o beneficio financeiro

será decorrente do volume de CER produzidos pelo projeto multiplicado pelo valor do CER

no mercado.

Para um projeto de cogeração de energia elétrica, como seja o da Usina Vale do Rosário, o

volume de tCO~ está intimamente ligado ao volume de energia a ser suprido na rede

elétrica Como no processo de cogeração a matéria-prima é a biomassa, ou seja o bagaço, o

volume de tCo~ está, consequentemente, ligado ao volume de bagaço. Sendo o Brasil o

maior produtor e processador de cana-de-açúcar, com volume de aproximadamente 300

milhões de toneladas de cana-de-açúcar processadas anualmente, um estudo que

correlacione o volume de bagaço ao volume de créditos de carbono pode trazer

contribuição significativa à efetiva participação do Brasil no mercado de carbono.

3.2. Mecanismo de mercado.

Objetivando o uso de mecanismos de mercado, ao invés do comando-controle, como forma
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de atingir a redução de emissões de gases de efeito estufa que é o objetivo do Protocolo de

Kyoto, automaticamente incentiva-se a análise de mercado para os créditos de carbono. A

análise do mercado se justifica por buscar vantagens em termos de melhor preço e

momento para comercialização, neste mesmo mercado. Resulta daí, a necessidade de se

calcular o incremento financeiro em projetos que venham a gerar créditos de carbono.

A Usina Vale do Rosário conhece o processo e os custos da cogeração de energia elétrica

usando bagaço, e através da mensuração do volume de créditos de carbono, acrescido de

uma análise de mercado para valorar estes créditos, toma-se possível determinar o

incremento financeiro. Portanto, determinar o valor do CER deve contribuir para os

objetivos do Protocolo de Kyoto, qual seja o uso de mecanismos de mercado para redução

de emissão de gases de efeito estufa.

o modelo de cálculo do volume de redução de emissão de GHG é fundamentaI para

utilização dos mecanismos de mercado, já que este produto intangível- crédito de carbono

- terá um volume de oferta maior ou menor no mercado dependendo do modelo de cálculo

utilizado. Para compreensão do modelo utilizado nesta dissertação é importante ressaltar

que a geração de energia elétrica através da cogeração com biomassa não emite GHG para

a atmosfera no seu processo produtivo. Tal fato é comprovado em estudos de análise de

ciclo de vida de produto, destacando-se os estudos do Professor Isaías Macedo (MACEDO,

1998, 1999 e 2000), o qual esclarece que toda emissão de GHG inerente ao processo é

posteriormente retirada da atmosfera através da fotossíntese durante o crescimento da cana-

de-açúcar. Muito embora a matriz energética no Brasil, até o momento, seja basicamente

hidroelétrica que também não emite GHG para a atmosfera, existe um plano de expansão

energético suportado em unidades geradoras temoelétricas alimentadas com combustível

fóssil, ou seja o gás natural. Desta forma, o modelo contempla comparar a emissão de GHG

das unidades termoelétricas projetadas, ou cotejar as unidades geradoras que operam na
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margem da curva de carga do sistema elétrico", com a emissão do projeto de cogeração

com biomassa que é zero. Assim sendo, para cada um (1) MWh gerado pelo projeto de

cogeração com biomassa, o sistema elétrico estará dispensando a necessidade de um (1)

MWh a ser gerado por uma termoelétrica alimentada com gás, proporcionando então o

créditos de carbono para o projeto de cogeração com biomassa.

4. Metodologia da pesquisa.

"[ ...] o método é a ordem que se deve impor aos diferentes processo necessários para atingir

um fim dado ou um resultado desejado. Nas ciências, entende-se por método o conjunto de

processos que o espírito humano deve empregar na investigação e demonstração da

verdade."(CERVO, 1983, p.23). Embora o homem nunca conheça a verdade absoluta, o

desvelamento do ser das coisas supõe, e isto é inegável, ao conhecimento da verdade.

Destacado por CERVO, no livro Metodologia Científica, a verdade é o encontro de certa

conformidade daquilo que do objeto se manifesta e o julgamento do próprio homem. °
mesmo autor ainda reforça que é inútil lembrar que o método e os instrumentos são a alma

de toda pesquisa científica. Em outras palavras: "Estudar o problema da verdade não é

outra coisa senão a análise da relação de conformidade do pensamento humano com seu

objeto de conhecimento." (RUIZ, 1980, p.1Il).

Esta dissertação busca a conformidade do conhecimento sobre um objeto atual e

desconhecido, ou seja o efeito da geração e comercialização de créditos de carbono como

vantagem financeira adicional a projeto de cogeração de energia elétrica com biomassa da

cana-de-açúcar. Para tanto, utilizar-se-á de um método científico de concepções atuais

27 O sistema elétrico é composto por unidades geradoras que operam durante todo o dia por impossibilidade
técnica para serem ligadas e/ou desligadas a qualquer momento que são chamadas "unidades que operam na
base do sistema". Neste caso temos as unidades hidroelétricas e nucleares. Contudo quando a carga elétrica do
sistema é requerida, alguma unidades geradoras que podem ser ligadas a qualquer momento, são postas em
funcionamento o que é chamado de despacho do Operador Nacional do Sistema (ONS). As unidades que
podem ser despachadas são conhecidas como "unidades geradoras da margem do sistema" e neste caso as
unidades são as termoelétricas alimentadas com combustível fóssil, principalmente gás, óleo e C8JVão.
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seguindo as etapas, descritas por BARROS (1986, p.80):

a) descobrimento do problema ou lacuna num conjunto de conhecimentos;

b) colocação precisa do problema ou ainda a recolocação de um velho problema à luz de

novos conhecimentos;

c) procura de conhecimentos ou instrumentos relevantes do problema (dados empíricos,

teorias, aparelhos de medições, técnicas de medição, etc.);

d) tentativa de uma solução (exata ou aproximada do problema) com auxílio de

instrumental conceitual ou empírico disponível.

o método de indução de Galileu, que consiste de um processo de raciocínio inverso ao

processo dedutivo, perseguindo o registro de fatos singulares ou menos gerais para atingir

uma conclusão desdobrada ou ampliada em enunciado mais geral (RUIZ, 1980, p.133),

aperfeiçoado por Francis Bacon e descrito na concepção atual, aplica-se a esta dissertação

no descobrimento de um problema (a) não há um valor para CER para o caso desta

dissertação. E na colocação precisa deste problema (b) como os projetos de cogeração

podem se beneficiar economicamente dos créditos de carbono, desde .que estes créditos

sejam qualificados dentro dos critérios da Convenção Quadro para Mudança Climática e do

Protocolo de Kyoto. Para a próxima etapa de procura do conhecimento ou instrumentos

relevantes do problema (c), deve-se diferenciar uma pesquisa pura que busca satisfazer

uma necessidade intelectual pelo conhecimento, de uma pesquisa aplicada que é movida

pela necessidade de contribuir para fins práticos (CERVO, 1983, p.54). Sendo esta

dissertação uma pesquisa aplicada, a procura do conhecimento do problema está

relacionada ao conhecimento das seguintes variáveis:

A) Quantificar o volume de créditos de carbono.

B) Valorar a unidade de créditos de carbono quantificada.
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De posse dos instrumentos relevantes ao problema, a tentativa de uma solução (d) adotada

para esta dissertação é o estudo de caso. O método de estudo de casos se aplica a esta

dissertação, de acordo com Roberto YIN (1994)28, haja visto que esta dissertação levanta a

questão "quanto pode ser o incremento do créditos de carbono na taxa interna de retomo do

projeto de CDM da Vale do Rosário". Além do mais, o pesquisador não tem controle sobre

o evento e este é um fenômeno de contexto contemporâneo e real. Mesmo considerando

que o método de estudo de casos tenha tradição na ciência médica e psicológica, onde o

conhecimento venha da exploração intensa de um único caso (BECKER, 1993, p117), o

uso de estudo de caso no propósito de pesquisa em administração é bem aceito, como

citado por Roberto YIN (1994, p3): "Case studies are even found in economics, in which

the structure of a given industry, or the economy of a city or a region, may be investigated

by using a case study design".

Portanto, o método adotado para esta dissertação será o estudo de caso do projeto de CDM

da Cia Açucareira Vale do Rosário para determinar o incremento do crédito de carbono na

taxa interna de retomo da cogeração de energia elétrica com bagaço.

5. O projeto de cogeração da Usina Vale do Rosário.

5.1. Descriçio da empresa.

A Usina Vale do Rosário é a quinta maior empresa do setor de açúcar e álcool em termos

de produção de açúcar e a segunda maior produtora de energia através da cogeração com

biomassa do resíduo da produção de açúcar e álcool ou seja o bagaço.

No ano/safra de 1999 a Usina Vale do Rosário produziu 380.000 toneladas de açúcar,

183.000 m3 de álcool, 1,36 milhões de toneladas de bagaço e vendou um montante de

90.500 MWh de energia elétrica para a rede da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL).

28 "In general. case studies are the preferred strategy when "how' or "why" questions are being posed, when
the investigator has little control over the events, and when the focus is on a contemporary phenomenon
within some real-life context". (YIN, 1994 p.1)
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Visando constantes melhoras nos índices produtivos, a Usina Vale do Rosário foca atenção

especial ao Recurso Humano. Sendo que no ano de 2000 foram gastos R$3 milhões com

um projeto de Serviço Social que atendeu 13.749 familiares dos 5.312 empregados da

Usina. Neste Serviço Social são desenvolvidas atividades de suporte educacional,

atendimento médico, recreação entre outras.

5.2. Fases da cogeração na Usina Vale do Rosário.

- Fase l. (1990-1994):

Como empresa líder a Usina Vale do Rosário procurou uma forma de vender o excedente

de energia elétrica produzida à rede da CPFL mesmo antes da desregulamentação do setor

elétrico nacional. Assim, já no final da década de 80 e início da década de 90 foram feitos

investimentos para troca de turbinas de forma a aumentar a eficiência de cogeração de 60%

passando a 82,5%. Ainda nesta fase uma nova caldeira com 21 BAR de pressão e

temperatura de operação de 280°C foi adquirida.

Mesmo com os baixos preços de energia ofertados pela concessionária energética, até então

um empresa totalmente estatal, foi assinado um contrato de venda de 4MW de capacidade

para um período de 10 anos. Sendo que o contrato considera a geração de energia, não

durante as 8.760 horas do ano e sim somente durante o período de safra agrícola/" de

aproximadamente 4.500 horas, resultando assim em um volume de aproximadamente

18.000 MWh para venda anual.

Fase 2. (1995-1997):

Com a desregulamentação do setor elétrico, a Usina Vale do Rosário decidiu investir na

compra de duas caldeiras de maior temperatura e pressão (46 BAR e 4300C). Adquiriu

29 Este perlodo éusualmente de Maio a Novembro.
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também um gerador de 12MW de capacidade para melhorar as turbinas. Para transportar

toda a energia excedente da indústria até a rede elétrica foi construída uma linha de

transmissão de 16Km com tensão de 138Kv. Com isto a Vale do Rosário pode assinar um

contrato adicional de mais 15MW para com a CPFL, sempre resguardando a produção e

venda de energia somente no período da safra agrícola. Como forma de garantir a

con:fiabilidade na geração de energia, outras mudança técnicas foram sendo implementadas

durante esta fase visando reduzir o consumo de vapor na produção de açúcar e álcool e

assim direcionar este vapor para a produção de energia elétrica.

Fase 3. (2001):

Nesta terceira fase houve a compra de um novo turbo-gerador condensador de 15MW de

capacidade inutilizando-se assim dois outros de potências iguais a 4 e 6 MW. Também,

melhorou-se a tensão da linha de transmissão de 138Kv para 40Mv, o que permitiu a venda

total de 30MW para a CPFL durante o período de safra agrícola.

Desta forma, o contrato adicional de 15MW assinado com a CPFL para dez anos cujo o

equipamento iniciou atividade após 01 de janeiro de 2000 deverá ser objeto de geração de

créditos de carbono, conforme as regras emergentes do Protocolo de Kyoto, suportando

financeiramente a cogeração de energia elétrica com bagaço.

Fase 4. (2003):

Para esta quarta fase a Usina Vale do Rosário está planejando investir em uma caldeira de

maior pressão (65 BAR), de forma a aumentar a eficiência na exploração da biomassa e

possibilitar acrescer um novo turbo-gerador condensador. Contudo para tal etapa há

exigência de maior recurso financeiro por MW instalado, haja visto que não somente irá a

Vale do Rosário investir em equipamentos de custo elevado como também deverá reduzir o

consumo de vapor na própria indústria de açúcar para que seja utilizado na produção de

energia elétrica.

Muito embora, a expansão da cogeração com o projeto a partir da fase 3 seja objeto de
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créditos de carbono, a eficiência de geração das turbinas anteriores também aumenta,

embora estas não gerem créditos de carbono. Isto se dá pelo fato de que a cogeração,

anteriormente, era uma forma combinada na qual se reduz a pressão do vapor utilizado no

processo de produção de açúcar ao mesmo tempo em que se produz energia elétrica. Nos

turbo-geradores sem condensação que ainda estão em atividade na Usina Vale do Rosário,

o vapor de alta pressão passa pela turbina que reduz a pressão mecanicamente através da

resistência dos geradores de energia elétrica. Este vapor de baixa pressão é utilizado na

fábrica de açúcar. Contudo, havendo um problema na caldeira, seja por falta de bagaço (por

exemplo, em dia de chuva os caminhões de entrega de cana-de-açúcar não chegam na

usina) ou mesmo por defeito, o pouco vapor gerado será utilizado na fábrica de açúcar, haja

visto que este é o principal produto. Portanto, não haveria geração de energia nestas

turbinas. Após a fase 3 do projeto, com o novo turbo-gerador condensador agregou-se um

processo totalmente independente da fábrica de açúcar, já que o vapor que entra neste

turbo-gerador sai na forma de água retomando às caldeiras. Nesta caso, havendo restrição

de vapor, este turbo-gerador condensador será desligado e as turbinas sem condensação

continuam operando até que o vapor fique muito escasso. Como resultado secundário do

investimento desta fase, temos uma maior eficiência de operação dos turbo-geradores sem

condensação da fase anterior. Isto é, mesmo que haja redução da produção de energia

elétrica com o não funcionamento do turbo-gerador condensador, haverá produção com os

equipamentos anteriores.

5.3. Eficiência de cogeração com biomassa.

Como conseqüência da busca pela eficiência no uso da energia contida na biomassa, a

Usina Vale do Rosário deverá reduzir o consumo de vapor na fábrica de açúcar que é

expresso em vapor por tonelada de cana-de-açúcar processada, afim de que sobre o máximo

possível de vapor para as turbinas de cogeração. A título informativo, o setor sucroalcoleiro

do Brasil trabalha com um consumo de vapor ao redor de 500 Kg de vapor/tonelada de

cana-de-açúcar processada enquanto que fábricas de açúcar de beterraba na Alemanha

atingem 200 Kg de vapor/tonelada de beterraba processada. Obviamente, a eficiência de

fábricas de açúcar de beterraba se dá pelo alto custo do vapor que é produzido com gás

comprado já que a beterraba não resulta em bagaço como resíduo. No caso da beterraba, o
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vapor tem importância significativa na composição do custo de produção do açúcar, ao

passo que no caso da cana-de-açúcar o bagaço significava, até a desregulamentação do

setor elétrico, um problema mais do que uma solução.

Sabendo das possibilidade de reduzir o consumo do vapor e, consequentemente, aumentar o

volume de energia a ser vendida, a Vale do Rosário está planejando investir na redução do

consumo de vapor até o ponto de equilíbrio econômico satisfatório para os acionistas.

o consumo de vapor por tonelada de cana-de-açúcar processada versus energia vendida

para a rede elétrica, no o caso da Usina Vale do Rosário, é mostrado no gráfico da figura 5.

Figura 5:Gráfico de consumo de vapor vs. energia vendida à rede
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Isto significa que quanto mais eficiente for o processo de produção de energia com

biomassa menor será o retomo para o acionista para um mesmo volume de capital. Tal fato

resulta na chamada curva "S", na qual o mesmo valor investido no incremento de eficiência

para extrair mais energia da mesma biomassa irá resultar em um menor incremento de

produção de energia, conforme se aproxima do limite da tecnologia conhecida.

Como conceito financeiro, a tomada de decisão para investimento em expansão da

cogeração através do aumento de eficiência remonta o custo de oportunidade do capital.

Consequentemente, o investimento do capital para ser justificado deve obter um retomo

melhor ou igual àquele obtido em oportunidades alternativas de risco comparável (SEITZ e
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ELLISON, 1999). Assim, o investimento da Usina Vale do Rosário para aumentar a

eficiência em cogeração deve ser comparado com outro investimento de risco semelhante.

Sendo que as altas taxas de juros no Brasil possibilitam um alto retomo do capital com

baixo risco, a exemplo dos investimentos em fundo de certificados de depósitos

interbancários (CDI), o custo de oportunidade tende a levar o investidor a reduzir os

investimentos em eficiência na produção, pois a remuneração do capital para investimentos

em eficiência de cogeração tende a ser menor do que os investimentos de risco semelhante.

Utilizando-se dos beneficios adicionais dos créditos de carbono, a Usina Vale do Rosário

tem a expectativa de atingir um melhor retomo para o capital investido na eficiência de

cogeração, possibilitando uma melhor exploração da biomassa da cana-de-açúcar. Sendo o

ganho resultante da quantidade vendida multiplicada pelo preço menos o custo (G=(Q*P)-

C), ao adicionar valor ao preço da energia elétrica com certificado de redução de emissão,

propicia-se condições para que uma maior quantidade seja produzida mesmo que o custo

seja proporcionalmente maior devido à tecnologia empregada. A taxa interna de retomo

(TIR) versus os KWh vendidos à rede elétrica por tonelada de cana-de-açúcar processada

(KWh/ton.) são mostrados no gráfico da figura 6.

Figura 6: Taxa Interna de Retomo vs. KWhlton de cana-de-açúcar
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5.4. Adicionalidade.

o termo adicionalidade, foi cunhado pelos negociadores da Convenção para Mudança do

Clima e do Protocolo de Kyoto com intenção de garantir integridade ao beneficio ambiental
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resultante da não emissão de GHG que seriam, de outra forma, emitidos na ausência do

projeto específico. Para o caso da Usina Vale do Rosário, a emissão de GHG que seria

resultante da não implantação do projeto de cogeração de energia elétrica com biomassa de

cana-de-açúcar, ou seja o contra-fator que gerará o mesmo volume de energia caso o

projeto da Usina Vale do Rosário não fosse implementado está descrito no Plano Decenal

de Expansão do sistema elétrico (ELETROBRÁS E MME, 1999). Portanto, toda energia

vendida à rede elétrica com origem na biomassa do bagaço auxiliará a nação reduzir suas

emissões de GHG que seriam emitidas por geradoras de energia elétrica dependentes de

combustível fóssil.

No caso brasileiro, de acordo com o Plano de Expansão Decenal, o combustível fóssil que

irá alimentar plantas geradoras de eletricidade é o gás natural. Não obstante o fato de que a

base geradora de eletricidade no Brasil é hidroelétrica (90,8% no de 1997), o crescimento

da demanda por eletricidade faz com que as tennelétricas alimentadas pelo combustível gás

sejam vistas como opção para aumento de oferta na energia elétrica. O gás natural que irá

sustentar tal plano de expansão será ofertado por fontes nacionais e por gás natural vindo da

Bolívia, já que um gasoduto foi construído para este fim. A taxa de crescimento de

demanda de energia elétrica sendo esperada em 4,3% para os anos de 1999 a 2008

(ELETROBRÁS E MME, 1999), faz com que a realidade da termelétrica alimentada por

combustível fóssil seja vista como inevitável, já que a construção de novas hidroelétricas

demanda tempo e as bacias hidroelétricas são finitas. O sistema elétrico interligado

Sul/Sudeste/Centro-Oeste tinha uma capacidade instalada de 44.706 MW em 1998 sendo

que 3.604 MW eram provenientes de termoelétricas (ELETROBRÁS E MME, 1999).

Então com intuito de acrescer capacidade de geração aos sistemas elétricos nacionais o

governo elaborou o Plano Decenal de Expansão: 1999-2008, no qual a expansão energética

e fortemente suportada por combustível fóssil gás natural, conforme pode ser visto na

Tabela 3.
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Tabela 3:Termoelétricas sendo construídas, 2001.

Portanto, a adicionalidade da energia elétrica cogerada com bagaço de cana-de-açúcar

evidencia-se quanto comparada com as termelétricas a gás que serão a alternativa de

energia elétrica ofertada. Então, as termelétricas a gás são utilizadas como caso de

referência ou baseline para cálculo do volume de créditos gerados para a Usina Vale do
Rosário. Deve-se ressaltar que devido ao pequeno volume de energia da cogeração da

Usina Vale do Rosário comparado ao crescimento de demanda, muito provavelmente, não

haverá alteração nos planos de construção das termoelétricas. Contudo, o Operador
Nacional do Sistema (ONS) que é responsável pelo despacho" das termoelétricas, reduzirá

o uso das termoelétricas e, conseqüentemente, a queima de combustível fóssil,

proporcionalmente ao volume de energia que a Usina Vale do Rosário suprir à rede elétrica.

30 Despacho é o termo utilizado para expressar a ordem do ONS para que uma geradora de energia entre em
operação em um determinado sistema elétrico.
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Tal adicionalidade preenche os requisitos de credibilidade, ser quantificável e verificável o

que vai ao encontro daquilo buscado pelos compradores de crédito de carbono. Com a

baseline descrita, o projeto da Usina Vale do Rosário já permite estimar o potencial de

créditos de carbono, como sugere a publicação do Banco Mundial: "(...)the baseline

describes the GHG emissions associated with a counterfactual scenario that would prevail

without the Jl or CDM intervention and with which actual emissions can be compared"

(WORLD BANI<, 1999).

5.5. Estimativa do potencial de redução de emissões.

A estimativa do potencial de redução de emissões (ER)31para o projeto da Usina Vale do

Rosário deve ser comparada com base no carbono contido pelo combustível fóssil evitado,

ou seja o gás natural. Então o principal parâmetro que determina a ER é a intensidade de

emissão de carbono da baseline. Considerando a baseline já estabelecida, descrita no item

anterior, os cálculos de carbo-intensidade da baseline e estimativa da ER foram elaborados

pela empresa norte-americana Econergy Intemational Corporation e são apresentados a

seguir:

Onde:
Eb =Energia produzida na baseline (assume-se ser igual à Ep) ~ Eb= Ep.
Cs = Carbo-intensidade da energia na baseline.
Ep =Energia produzida no projeto.
C, = Carbo-intensidade da energia no projeto.

Sendo a cogeração da Usina Vale do Rosário um projeto de energia renovável onde não há

uso de energia fóssil, a carbo-intensidade da energia no projeto, ou seja a emissão de GHG

da Usina Vale do Rosário, é zero. Consequentemente, a fórmula resume-se em:

31 Do inglês ''Emission Reductions".
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Como Cp=O

Portanto, para estimar o volume de ER há necessidade de se conhecer a carbo-intensidade

(Cs) da energia na baseline, ou seja o quanto de emissão de GHG uma termelétrica a gás

natural irá produzir por unidade de energia (MWh). Então, multiplica-se esta carbo-

intensidade pelo volume de energia que a Usina Vale do Rosário prevê vender para a rede
elétrica (Ep).

Conforme os parâmetros técnicos descritos no Manual de Referência do Painel

Intergovemamental de Mudança Climática", os técnicos da Econergy Intemational

Corporation determinaram que a queima de gás natural irá gerar uma emissão de 0,0152

mtC/GJ33
. Considerando a emissão de termelétrica tipo ciclo combinado, conforme descrito

pelo plano de expansão do governo federal, teremos um taxa de conversão térmica de 8,0

GJIMWh e uma eficiência térmica das plantas geradoras de energia de 45%. Destes

parâmetros pode-se calcular a carbo-intensidade da baseline conforme mostrado a seguir:

Carbo-intensidade 3.6 GJIMWh [by definition] * Carbon content
offuel (mtC/Gn

(mtCIMWh) = ----N-e-t-th-e-=rma-=-==le::"'ffi~ci:'::e:":""nc=y::J.o~f-p-lan-t----I

Carbo-intensidade I 3.6 * 0.0153 /0,45 = 0.122 mtClMWh

Sendo que uma molécula de C02 tem peso molecular igual à 44 e sendo o carbono peso

molecular igual à 12, temos que 0,122 mtClMWh é equivalente à 0,447 mtCOv'MWh.

Portanto, toma-se possível estimar o volume de créditos de carbono, medidos em toneladas

de CO2 equivalentes (tC02e) não emitidas. O que é apresentado no quadro da tabela 4.

32 Tonelada métrica de carbono por Gigajoule.
33 IPCC Guidelines for Natural Greeohouse Gas Inventories: Reference Manual, Energy. Revised 1996.
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Tabela 4: Redução de emissões de COl no projeto da Vale do Rosário.

Fonte: trabalho de análise de créditos de carbono da Econergy International Corporation

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Installed

Capacity,
MW 15 15 50 50 50 50 50

Hours of
Operation,

hrs/yr 3,978 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200
Energyto
be sold to

CPFL,
MWh/yr 59,666 78,000 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000
Baseline
Carbon

Instensity,
mtClMWh 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122

Total C
emissions
reductions,

mtC/yr 7,303 9,547 31,824 31,824 31,824 31,824 31,824

Total CO2

emissions
reductions,
mtCOivr 26,778 35,006 116,688 116,688 116,688 116,688 116,688

De forma conservadora, haja visto que a carbo-intensidade utilizada considera somente as

termoelétricas a gás natural, embora no sistema elétrico Sul/Sudeste/Centro-Oeste existam

termoelétricas a óleo combustível que são muito mais poluidoras e que também terão suas

operações reduzidas, o projeto de cogeração de energia elétrica da Usina Vale do Rosário

irá evitar a emissão, para um período de 7 anos, de um total equivalente a 645.225 mtC~.

Tal expectativa leva em consideração que a empresa irá gerar energia em 5.200 horas/ano a

partir do ano de 2002.

5.6. Período de créditos.

Conforme as regras emergentes (UNFCCC, 2001d, p. J.3.anexo G.49) para o mercado de

carbono, um proponente de projeto de CDM deve escolher um período de créditos que pode

ser:

51



(i) Um máximo de sete anos que poderá ser estendido por duas outras etapas de sete

anos. Sendo que a cada etapa uma entidade operacional designada irá determinar e

informar o Executive Board se a baseline original ainda é válida ou se tem que ser

atualizada considerando novas informações;

(ii) Um máximo de dez anos sem opção para reavaliação.

Este período de créditos visa garantir que a base /ine estabelecida sob a forma de contrafator

tenha sua falha minimizada, caso uma nova tecnologia não poluente venha a ser

implementada ao invés daquela tecnologia prevista inicialmente. Contudo, para projetos no

qual a depreciação dos equipamentos se dá no médio prazo (até dez anos), a obrigação de

atualização da baseline poderia ser mais um impedimento para que o projeto fosse posto em

prática. O resultado de um projeto de tecnologia não emissora de GHG não ser posto em

prática pode significar a queima de combustível fóssil em outro projeto. Então esta segunda

opção de período de créditos visa facilitar a entrada em funcionamento de projetos que

tenha depreciação de prazos ao redor de dez anos.

Para a Usina Vale do Rosário a compra de caldeiras e turbo-geradores são investimentos

para depreciação em 25 anos, o que vai ao encontro de prazos de vida útil analisados pela

publicação do Governo Holandês, Setting a Standard for JI and CDM:

Recommendation on baseline and certification based on AIJ experience (JOINT

IMPLEMENTATION REGISTRATION CENTER, 2000). Desta forma, a modalidade de

período de créditos escolhida pela Usina Vale do Rosário é de sete anos com possibilidade

de revisão da baseline, resultando em outros dois períodos de iguais sete anos de créditos.

5.7. Leakages e/ou força maior.

o termo leakage é utilizado para classificar possíveis efeitos para com emissões de GHG,

fora dos limites de atuação do projeto de CDM que seriam causadores de aumento de

emissão de GHG como decorrência do projeto em si (UNFCCC, 2000d, p. J.3.anexo
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G.51)34. o leakage para o projeto da Usina Vale do Rosário foi considerado nulo para

emissões de GHG. A possibilidade de emissão resultante do projeto em si ocorrer em

caldeiras de antigos clientes de bagaço, pelo fato de que o bagaço de cana-de-açúcar era,

anteriormente ao projeto, vendido para ser queimado em caldeiras de geração de vapor de

indústrias de óleo de soja, foi questionada pelos auditores responsáveis pela certificação do

projeto. Então, tais empresas poderiam estar, atualmente, queimando combustível fóssil

devido à restrição de compra de bagaço. Tal fato não está ocorrendo conforme comprovam

as cartas destes compradores de bagaço, anexas (anexos 2 e 3).

Os procedimentos e regras emergentes do Protocolo de Kyoto constam no documento

(PDD)35 entregue à Entidade Operacional. Documento este que provem informações que

vão ao encontro das modalidades e procedimentos para projetos de CDM Este documento

será utilizado no processo de certificação de créditos de carbono. Confirmada a aplicação

dos procedimentos e modalidades no PDD, a entidade operacional irá proceder à validação

do projeto de CDM Para a Usina Vale do Rosário, significou uma auditoria executada pela

empresa alemã TÜV SüddeutschIand Bau und Betrieb GmbH (TÜV), nos dia 27-29 de

Novembro de 2001. Portanto, toda e qualquer emissão decorrente do projeto de cogeração

da Usina Vale do Rosário foi verificada e comprovada para que o projeto de CDM possa

ser encaminhado ao Executive Board de CDM, tão logo as entidades operacionais sejam

acreditadas pelo mesmo. No caso da Vale do Rosário, a TÜV emitiu um certificado de pré-

validação, anexo 4, que auxilia na procura por compradores dos créditos de carbono.

Os motivos de força maior que poderiam levar a uma falha no cálculo de redução de

emissões para o projeto da Vale do Rosário, são basicamente os mesmos motivos que

levariam o projeto do governo Brasileiro para o setor elétrico a não ser implementado. Isto

é, caso não haja necessidade de construir termelétricas á gás o projeto de créditos de

carbono da Vale do Rosário estaria se beneficiando de um contrafàtor que jamais ocorrerá.

Para que esta força maior se materialize em um país de dimensões continentais como o

34 Do inglês: "Leakage is defined as the net change of anthropogenic emissions by source of greenhouse gases
which occur outside the project boundaIy, and which is measurable and attributable to the CDM project
activity."
35 Este documento é chamado de PDD do inglês "Project Design Document" (UNFCCC, 2000d, J.E. anexo B)
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Brasil, dever-se-ia ocorrer uma crise econômica de proporções nacionais para que então se

dispensasse a necessidade de construir termelétricas. Para monitorar esta possível força

maior a entidade operacional, TÜV, requisitou que um índice de acompanhamento

econômico seja utilizado como forma de monitorar o desempenho da economia nacional.

5.8. Comentário dos Stakeholders locais.

Com a intuito de trazer mais transparência aos projetos de CDM, os comentários dos

stakeholders" locais devem ser incorporados ao projeto de CDM Desta forma os projetos

de CDM e os processos de aprovação dos mesmos terão maior transparência e

confiabilidade aos olhos da sociedade.

Sendo que no Brasil leis37 locais já exigem que projetos de geração de energia acima de

lOMW de capacidade sejam expostos à consulta pública, o projeto da Usina Vale do

Rosário cumpriu com estes requisitos que, de acordo com a TÜV, são suficientes para

atender a disposição da Declaração de Marrakesh (UNCCCC, 200d, p. J.3. anexo G.37(c)).

5.9. Dados da cogeração de energia elétrica na Usina Vale do Rosário.

Sendo o projeto de cogeração da Usina Vale do Rosário um caso real onde os valores de

investimento foram contabilizados no decorrer dos anos, tais números são a base para

analisar a taxa interna de retomo, embora, sempre haverá alguma diferença deste caso para

com outro semelhante.

Os valores de custo de investimento para expansão da cogeração na Vale do Rosário estão

descritos na tabela 5 e seguem listados conforme as etapas técnicas de expansão

determinadas pelo engenheiro Ricardo Roxo.

36 O termo Stakeholders pode ser traduzido com os grupo de interesse envolvidos ou partes implicadas no
~rojeto.
7 Resolução CONAMA 00 1/86 e Resolução SMA 42/94.
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Tabela 5: Investimento para cogeração na Usina Vale do Rosário.

Fonte: Usina Vale do Rosário, 2001.

Etapas de expansão da Eficiência Eficiência Investimento
Energética da UVR [kwh / tono cana] [R$/ kw instalado]

Total Venda Total Acumulado
para rede

1. Início de venda em 22bar 18 3 160 160
2. Substituição turbinas casa de forca 20 6 1380 667

22bar
3. Mudança de pressão (22 - 44bar) 33 18 1290 1097
4. Condensação sobra de bagaço 51 36 550 826
5. Mudança de pressão (65bar); redução 81 66 1075 940

de consumo (480-400 Kg vaporlton);
substituição de turbinas das moendas.

6. Redução vapor processo (400-350kqvltc) 86 71 1105 950
7. Redução vapor processo (350-300kgvltc) 90 75 2200 1017
8. Extraçãode vapor de 25bar pl moendas 98 83 1285 1044

Muito embora haja alguma variação, não somente nos valores mas também nas etapas de

investimentos, de uma indústria para outra, a expansão de cogeração com vias a aumentar a

eficiência com que a biomassa é explorada para produção de energia elétrica leva a um

maior custo por MWh gerado devido ao custo incrementaI da tecnologia. O que relaciona

uma maior eficiência em geração de energia renovável com maior necessidade de suporte

financeiro para atrair investimentos que de outra forma seriam atraídos para outro projeto

de risco equivalente e maior retomo. Esta relação de queda da Taxa Interna de Retomo

(TIR) e eficiência na geração de energia por unidade de biomassa foi descrita no capitulo

5.3 desta dissertação.

A tabela 5. acima relaciona as etapas de investimento diferentemente das fases do projeto,

devido ao fato de que a estrutura contábil da Usina Vale do Rosário que correlaciona as

etapas de engenharia com os investimentos empregados no projeto e não as fases de

expansão comercial da cogeração. Mesmo assim, pode-se notar que o custo incrementaI do

KW instalado passa uma média de R$160,00 no início da comercialização de energia para

R$1.044,00 na última fase do projeto. Contudo, os números não podem ser generalizados

para outras empresas sucroalcoleiras, devido ao fato de que muitas etapas intermediárias
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têm relação com a estratégia de produção de açúcar da empresa. O resultado financeiro

esperado pela Usina Vale do Rosário para o projeto de cogeração é apresentado na tabela 6.

Tabela 6: Resultado rmanceiro da cogeração para a Vale do Rosário.

Fonte: Usina Vale do Rosário, 2001.

Descrição Valor Unidade

1. Potência instalada 1 KW

2..Custo do KW instalado 1044,00 R$

3. Horas trabalhadas por ano 5200 Horas

4. Energia gerada 5,2 MWh

5. Tarifa 61,00 R$/MWh

6. Faturamento 317,20 R$/ano

7. Cofins (3,65%) 11,58 R$/ano

8. Custos operacionais

8.1. Encargos e Salários 2,34 R$/ano

8.2. Materiais adquiridos 3,90 R$/ano

8.3. Serviços adquiridos 3,64 R$/ano

8.4. Unidades e serviço 20,80 R$/ano

8.5. Diversos 10,40 R$/ano

9. Depreciação real 7,83 R$/ano

10. Imposto de renda (25%) 40,04 R$/ano

11. Contribuição Social (9%) 14,41 R$/ano

12. Resultado 202,26 RS/ano
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Para fins de análise de TIR a Usina Vale do Rosário considera um calendário de

desembolso conforme a Tabela 7. Seguindo o desembolso planejado e com o resultado

esperado a Usina Vale do Rosário terá um resultado financeiro no decorrer dos 7 meses de

safra de cana-de-açúcar, para o projeto de cogeração, conforme a Tabela 8.

Desta forma, a Usina Vale do Rosário está calculando uma Taxa Interna de Retomo de

aproximadamente 16% ao ano. Então, para fins de análise de investimento esta expectativa

deve ser cotejada com o retomo de outro investimento de risco equivalente. Do ponto de

vista desta empresa, isto pode ou não significar a conveniência de um investimento em

expansão da cogeração de energia elétrica. Portanto, em última instância, pode significar

um não investimento em geração de energia renovável. Assim sendo, a demanda por

energia elétrica pelo consumidor final deverá ser suprida por outra fonte geradora,

possivelmente combustível fóssil.
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Tabela 7: Calendário de desembolso (expresso em porcentagem do investimento total).

Fonte: Usina Vale do Rosário.

Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

2001 2,0

2002 15,0 . 15,0 15,0 10,0

2003 12,5 12,5 12,5 5,5

Total 100,0

Tabela 8: Resultado esperado para o projeto de Cogeração da Vale do Rosário (expresso em RS/mês para lKW instalado).

Fonte: Usina Vale do Rosário.

Mês/ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
January 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
February 0,00 -156,60 -130,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
March 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
April 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
May 0,00 -156,60 -101,61 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89
June 0,00 0,00 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89
July 0,00 0,00 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89
August 0,00 -156,60 -101,61 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89
September 0,00 0,00 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89
October -20,88 0,00 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89
November 0,00 -104,40 -28,53 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89 28,89
December 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Incremento na Taxa Interna de Retomo (Tm) resultante dos créditos de

carbono.

o valor para os créditos de carbono esperados do projeto de cogeração com biomassa na

Usina Vale do Rosário é de US$5,00 por tonelada de C02e. Multiplicando-se esse valor da

tC02e pelo certificados de redução de emissão esperados por MWh vendidos à rede

elétrica, temos uma receita adicional de US$2,235 por MWh comercializado pela Usina

Vale do Rosário. Verifica-se assim um aumento de 4,1 % na TIR para este projeto como

visto na figura 7.

Figura 7: Gráfico do incremento na TIR devido ao crédito de carbono (CER).

Fonte: Usina Vale do Rosário.

Taxa Interna de Retomo

20%

15%

10%
Sem CER Com CER

o Acordo de Marrakesh (UNFCCC, 2001d) permite que os projetos de CDM tenham

direito a créditos de carbono por um período de 7 (sete) anos, podendo estes créditos ser

revalidados por dois outros períodos de iguais 7 (sete) anos, após o projeto ser submetido á

nova análise da baseline. Para o caso da Vale do Rosário, a análise da baseline está

suportada pelo Plano Decenal de Expansão 2001-201Q (CCPE, 2002) do sistema elétrico

brasileiro. Portanto, considerando que o plano de expansão irá vigorar até 2010, o ganho

em termos de créditos de carbono não deve se alterar até o segundo período de créditos do

projeto de CDM. Desta forma, o cálculo da TIR, visto na figura 7., levou em consideração

um ganho de créditos de carbono, bem como o retomo esperado, até o ano de 2012 o que

vai ao encontro da premissa original dos investidores.
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7. Conclusão.

A necessidade de incentivar a redução de emissões de gases de efeito estufa fez surgir a

Convenção Quadro para Mudança Global do Clima (UNFCCC) e esta vem buscando gerir

~... soluções que fomentem as tecnologias não dependentes da queima de combustível fóssil e

ou seqüestro de GHG. A geração de energia renovável, como a cogeração com uso de

biomassa, vem ao encontro destas soluções. Com o Protocolo de Kyoto, assinado por países

signatários da UNFCCC, tem-se um mecanismo para auxiliar a geração de energia

renovável através do comércio de Certificados de Redução de Emissões (CER) gerados em

projetos de CDM localizados em países Não Anexo I Este mecanismo visa auxiliar o

desenvolvimento sustentado de países Não Anexo I, bem como facilitar aos países inclusos

no Anexo Ida Convenção atingir suas metas de redução de emissão de GHG.

o uso das regras emergentes do mercado de CER permite que se tenha uma expectativa do

volume de CER gerados em um projeto específico de cogeração de energia elétrica com

biomassa. Considerando este volume de créditos passível de comercialização, deve-se

analisar o mercado emergente de créditos de carbono para valorar este produto intangível.

O 1.5 desta dissertação apresentou um estudo do emergente mercado de créditos de carbono

para estimar um valor aos créditos de carbono gerados no projeto de cogeração de energia

da Cia Açucareira Vale do Rosário. Muito embora, o mercado de créditos de carbono tenha

um número restrito de transações divulgadas, portanto, passíveis de análise, o objetivo de

valorar os CER conclui que o valor de US$5,00 portC<he pode ser considerado como valor

de venda para o momento.

O setor sucroalcoleiro é composto de aproximadamente 300 industrias processadoras de

cana-de-açúcar, entretanto têm-se poucos projetos de aumento de eficiência de cogeração

com foco na comercialização de energia elétrica. Os CER podem ser uma fonte financeira

adicional que incentive os administradores de empresas do setor sucroalcoleiro a investir

em projetos de expansão da cogeração. Para o caso da Cia Açucareira Vale do Rosário, o

volume esperado de CER para os anos de 2001-2007 no projeto de expansão de cogeração
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de energia elétrica desta empresa é de aproximadamente 645.000 tC02e.

Embora o Brasil tenha uma matriz energética suportada principalmente por

hidroeletricidade, o uso de combustíveis fósseis na geração de energia elétrica em usinas

termoelétricas ocorre para suprir a variação de demanda no decorrer do dia. Isto é chamado

de despacho de energia elétrica, que significa ligar uma planta ou unidade geradora quando

a demanda ultrapassa a oferta. No decorrer do dia e principalmente neste horário de ponta,

o Operador Nacional do Sistema" (ONS) lança mão do uso de combustíveis fósseis para

geração de energia elétrica. A necessidade da queima de combustível fóssil em unidades

geradoras termoelétricas se justifica por fatores técnico-financeiros. Um fator técnico é que

a variação de demanda não pode ser suprida por grandes hidroelétricas já que o fluxo de

água nestas centrais não é controlado, bem como o ONS não pode lançar mão de centrais

nucleares para suprir a variação diária já que neste caso o tempo de ligar e/ou desligar a

central atinge mais do que um dia. Isto significa que ou se mantém grandes centrais

hidroelétricas com potências instaladas acima do necessário, o que resulta em um custo

elevado (fator financeiro) para a nação e o meio ambiente, considerando que seria

necessário maior área inundada, ou utiliza-se combustível fóssil em centrais termoelétricas

que podem ser despachadas na Margem do Sistema'". Esta solução abre a possibilidade de

que pequenos projetos de energia alternativa que acresçam potencia na Base do Sistema

reduzam a emissão de GHG que seria produzida e liberada na atmosfera em uma

termoelétrica na Margem do Sistema. Isto porque os projetos de energia alternativa e/ou

renovável suprem energia diretamente na Base do Sistema diminuindo, assim, a

necessidade do ONS despachar uma termoelétrica. Conseqüentemente, estes projetos

auxiliam a reduzir as emissões de GHG do sistema elétrico em que estão conectados.

Projetos de geração de energia elétrica com biomassa, como o caso Vale do Rosário,

suprem a base do sistema já que o fluxo de energia gerado no projeto depende mais do

38 O Operador Nacional de Sistema é o responsável pelo controle das unidades geradoras de energia elétrica
que tem como função evitar que a demanda no sistema elétrico interligado seja menor ou maior do que a
oferta. Em ambos os casos pode haver risco de pane no sistema como um todo.
39 O sistema elétrico é composto por dois tipos de geração. A geração conhecida por Base do Sistema que é
composta por grandes centrais hidroelétricas e centrais nucleares e a geração chamada de Margem do Sistema
que é composta principalmente por termoelétricas que podem ser ligadas e desligas no decorrer do dia
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fluxo de vapor necessário na fabrica de açúcar do que a demanda energética propriamente

dita. Além do mais, o ONS não despacha pequenas unidades geradoras, como a Usina Vale

do Rosário, devido ao alto custo em monitorar estas unidades em tempo real. Portanto, as

energias alternativas e/ou renováveis são os projetos clássicos que auxiliam a redução da

necessidade da queima de combustível fóssil em termoelétricas que operam na margem do

sistema. Corno complemento, projetos de geração de energia que estejam localizados

próximos ao centro de consumo, como o caso da Usina Vale do Rosário, auxiliam também

na redução de perdas de transmissão. Estas perdas são resultantes da distância entre as

grandes centrais geradoras e o ponto consumidor. A exemplo temos a central hidroelétrica

de Itaipu cuja energia gerada é consumida, em grande parte, no Estado de São Paulo o que

resulta em perdas na transmissão, haja visto a distância de aproximadamente 1000 K.m

entre a central geradora e o consumidor, esta perda também ocorre com termoelétricas

localizadas distantes do consumidor final. A redução destas perdas é outro fator que auxilia

o sistema elétrico a depender menos de queima de combustível fóssil, visto que a

capacidade instalada nas grandes centrais dificilmente atinge o consumidor final sem que

ocorram perdas.

o estudo de caso da Cia Açucareira Vale do Rosário, permite concluir que o crédito de

carbono do projeto de CDM trará um efeito significativo no resultado dos investimentos em

eficiência de cogeração de energia elétrica com biomassa residual do processamento da

cana-de-açúcar. Objetivando quantificar o volume de CER para o projeto da Vale do

Rosário, concluiu-se que esta empresa estará se beneficiando de um volume de créditos de

aproximadamente 645.000 tCO:ze para os anos de 2001-2007. Sendo o a unidade de CER

valorada em US$5,OOpor tCO:ze,a comercialização destes CER resultará em um acréscimo

de aproximadamente US$ 2,24 por MWh produzido com bagaço de cana-de-açúcar. Sendo

o valor do MWh vendido pela empresa Vale do Rosário aproximadamente US$24,OO,

haverá um acréscimo no faturamento do projeto de cogeração de 9010. Para este caso, a

venda dos CERs representa um aumento de 4,1 pontos percentuais na Taxa Interna de

Retomo esperada para o projeto, a qual seria 15,8% sem a venda dos CER Este impacto

financeiro desloca o projeto de expansão de cogeração na curva de custo de oportunidade

do capital, isto é um projeto com T1R de 15,8% passa para 19,9010, o que influencia a
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tomada de decisão do investidor quando este compara o projeto com outro projeto de risco

semelhante.

Conclusivamente, a comercialização dos Certificados de Redução de Emissão (CER), como

fonte de recursos para o projeto de cogeração da Cia Açucareira Vale do Rosário, é parte

importante do pacote financeiro que viabiliza o projeto de expansão de cogeração.
".,r-

Considerando que a Cia Vale do Rosário tem uma capacidade instalada de 30 MW para

uma moagem anual de 4,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e como no setor

sucroalcoleiro estima-se que existam mais de 3.000 MW de capacidade tecnicamente viável

para a moagem anual de 280 milhões, na Região Centro-Sul (COELHO, 2002), havendo

alguma empresa com características muito semelhantes à Vale do Rosário, haveria,

possivelmente, um incentivo na tomada de decisão para investimento em expansão da

cogeração de energia com biomassa resultante do processamento da cana-de-açúcar

utilizando-se do CDM como fonte adicional de recurso financeiro.

8. Limitações.

O objeto desta dissertação não inclui discutir as questões micro- ou macroeconômicas cujas

influências poderiam classificar estes projetos como "no regret" ou "regret". Tal

discussão, citada por :MICHAELOW A e DUTSCHKE (1998), envolve detalhes de taxas de

juros no mercado, falta de capital em países em desenvolvimento, taxa mínima de retomo,

planos de seguro, variações de preço no mercado do petróleo, etc. Mesmo porque, na

Declaração de Marrakesh, todo e qualquer projeto de CDM que inicie atividades após 01 de

janeiro de 2000 está passível de geração de crédito de carbono desde que a Entidade

Operacional, acreditada pelo Executive Board de CDM, valide tal projeto.

Não faz parte desta dissertação uma análise das mudanças nos regulamentos do setor

energético ou mesmo da crise energética por que passa o Brasil. Tal assunto é complexo e

envolve um projeto de governo ainda em fase de desenvolvimento. Portanto, foram

utilizados nesta dissertação os dados econômicos da Usina Vale do Rosário para analisar a

rentabilidade da energia vendida e os dados técnicos de análise de créditos de carbono desta

mesma empresa, desenvolvidos pela empresa Econergy Intemational Corporation, para
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então relacionar qual beneficio dos créditos de carbono no plano de investimento de

cogeração de energia elétrica da Vale do Rosário.

Esta dissertação, também, não compara os diferentes métodos de reduzir a emissão de

GHGs inclusos no Protocolo de Kyoto. Entretanto, deve-se ressaltar que a geração e/ou

cogeração energética com combustíveis renováveis que venham a substituir o uso de

combustíveis fósseis apresenta-se, cada vez mais, como a melhor solução para reduzir e,

possivelmente, estancar o efeito estufa. À contrapartida a um método de substituição do uso

de combustíveis fósseis por combustíveis renováveis pode ser o seqüestro de carbono via,

por exemplo, plantação de florestas. Isto está sendo desconsiderado nesta dissertação

devido a dificuldades para aplicação prática do seqüestro de carbono. A dificuldade em

garantir que o estoque de carbono presente nesta floresta não irá retomar a atmosfera é um

fator. Além disto, a cobertura vegetal de uma floresta, com sua coloração escura, pode reter

mais calor do sol do que o solo original onde esta floresta foi plantada, aumentando assim o

efeito estufa, como visto em recente relatório do "Met Office" da Inglaterra (HOULDER,

2000, p.12). Conseqüentemente, o uso de projetos florestais para geração de CER, ou seja

projeto florestais para CDM, está limitado conforme decisão aprovada na COP-6.5, cujos

parágrafos 7 e 8 da seção vn estão a seguir.

7. That the eligibility of LULUCf"O activities under Artic1e12 is limited to afforestation
and reforestatíon.

8. That for the first commitmentperiod, the total of additions to and subtractions from the
assigned amount of a Party resulting from eligible LULUCF activities under Artieles 12,
shall not exceed 1% of base year emissions for that Party, times five. (UNFCCC, 2001c,
p.ll).

9. Sugestões.

Como sugestões a futuras pesquisas deve-se destacar dois pontos relevantes para o

conhecimento dos resultados financeiros que podem ser atingidos com aumento de

40 O termo LULUCF vem do inglês Land Use, Land Use Change and Forestry e significa algumas atividades,
negociadas dentro de um grupo de trabalho específico, em que há ganhos em termos de redução nas emissões
de GHG advindos de projetos de uso do solo ou florestas.
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eficiência em projetos de cogeração com bagaço de cana-de-açúcar e que se apresentaram

como dificuldades para esta dissertação. O primeiro ponto é o estudo da matriz de custo em

projetos de cogeração, isto é basicamente o aprimoramento do sistema contábil de usinas de

açúcar e álcool para diferenciar o custo do sistema de cogeração do custo total da produção

de açúcar e álcool. Desta forma, poder-se-ia correlacionar os custos e os beneficios do

projeto de cogeração de energia elétrica independentemente do beneficio da expansão

cogeração para a fabricação de açúcar e álcool. Outro ponto relevante é correlação entre as

variáveis técnicas (pressão de caldeira, umidade de bagaço, eficiência no uso do vapor na

fábrica de açúcar, tipo de gerador, horas de operação anual, etc ...) e o custo final de

cogeração de energia elétrica. Com dados mais críveis correlacionando o aumento de

tecnologia com o aumento do custo da cogeração seria possível estabelecer um modelo com

a relação entre o ótimo tecnológico na cogeração e a variável de preço de energia vendida

pré-estabelecida.

Uma pesquisa sobre a tendência tecnológica na exploração eficiente da biomassa através

da cogeração também auxiliaria a modelar os valores de CER necessários para acelerar o

processo de implementação dessas tecnologias.
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Anexos

Anexo 1: Banco de dados de transações ocorridas no mercado de créditos de carbono.
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Cont. do Anexo 1

dez/OO Niagara Mohawk Power Suncor Energy Renewable, energy 100,000 n/a 1998
efficiency, tuel Option: up to
switching 10 million

dez/OO USA and Bolivia American Electric Power, BP America, Pacific Forestry 16000000 $9.5 millíon 1998Corpo Bolívian Government i (reforestation)
dez/OO Pacifica Paper, Inc. Not yet identified British Cogeneration, 87,000 in 1998,117,000 USD3.3 1998-2018

Columbia, energy efficiency, mt C02 each year after offerprice
Canada tuel switching

dez/OO BP Amoco Business Units BP Amoco Business Units Global (35 Various 361000 $17-22; 1998-1999
Transaction average

s) $20dez/DO Sumitomo Russia Fuel Switching Up to?? per n/a 1998
yr

dez/aO Costa Rican Government Consorcio Noruego Costa Rica Renewable (hydro 4000000 n/a 1999
power) (over20

years)
dez/aO lowa Farmers organized by GEMCo Consortium Members lowa, USA Agriculture 2800000 n/a 1999

IGF Insurance Com~an~ (including OPG)
15/dez/ CHI Canada Inc. and Abitibi- Ontario Power Generation Newfoundla Hydro n/a 1999

01 Consolidated nd, Canada 90000
dez/aO Dupont Canada Ontario Power Generation Ontario, Emissions Reduction 100000 n/a 1999

Canada
dez/OO Zahren Alternative Power Ontario Power Generation (OPG) United Landfill Gas 2500000 n/a 1998-2000

Corpo (ZAPCO) States
dez/OO Shell Tradable Emission Business Units of Shell Global Various n/a n/a Ave.: $6-7 1999-2000

Permit System (STEPS) high: $14
15/dez/ CHI Energy Inc Ontario Power Generation NewYork Hydro 199901 55000
dez/OO Transalta Hamburgische Electricitats-Werke Germany Renewable (Wind 24000 n/a 2000AG(HEW) Power)
dez/OO ICE & EDON Costa Rica & Holanda Renewable (Wind N/a $4.5 MM 2000

Power)
dez/DO State Forest of New South Tokyo Electric Power Australía Forestry (10,000 $18.9 MM 2000

Wales, Australia (reforestation) hectares of
torest)
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Cont. do Anexo 1

dez/OO Seller: Vision Quest Enmax(Albertautility),resoldto Alberta, Renewable (Wind 427 from n/a 2000Windelectric, Inc. EnvironmentCanada and Natural Canada Power) 1997 up toResourcesCanada (representing 2,777 peryr.the Gov.of Canada) until2008dez/OO EI Paso Argentina Energy Efficiency 2000
3000000015/dez/ Norseman Engineering Ltd Ontario Power Generation (OPG) Delta, BC Fuel SWitching 301 000 2000-201401 (natural gas)

dez/OO Bonneville Environmental Oregon ClimateTrust United Wind 77 010 $400000 $5,19 2002-2012Trust (via Bonneville Power States
Association)

dez/OO Epcor Utilities Trans Alta (through KEFI- Canada n/a n/a n/a n/a n/aexchange)
dez/OO German utility TransA/taUtilities Germany Wind 24000 N/a N/a N/aHamburgische Electricitaets-

WerkeAG(H~
dez/OO Klickitat County Public Utility ClimateTrust United LandfillGas 513000 2001District No. 1 States 342000 1,50dez/OO Lummi Indian Tribe ClimateTrust United Sequestration 525000 2001States 350000 1,50dez/OO Portland's Office of ClimateTrust United Transportation 120000 2001Transportation States 70000 1,71dez/OO Harza Engineering & ERUPT Romania Run-of-the-River 2760000 2001Hidroelectrica S.A Hydro 612631 450jan/02 N.v. Nuon Warmte ERUPT Romania Cogeneration 1 536140 11 997 2001

253 7,81jan/02 NUON International Projects ERUPT Poland wind 583500 4522125 2001BV
7,75jan/02 BTG Biomass Technology ERUPT Czech biomass 4047980 2001Group B.V. Republic 522320 775jul/01 Macquarie Generation Japan's Chubu Electric Power Co Australia cofiring (wood 2001and trader Tomen Corp wastes) 200015/dezl DuPont MIECO Inc (Marubeni United n/a 10000 200101 Corporation) Kingdom
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Cont. do Anexo 1

jul/01 Selco PacificCorp. And The City of United Solar $ $ 2001Klamath Falls States 250000 500000 200dez/OO Prototype Carbon Fund Chile $ 2001
1 142000 3,50dez/OO Prototype Carbon Fund Guatemala $ 2001
1 000000 3,50dez/OO Prototype Carbon Fund Honduras $ 2001
1142857 350dez/OO Prototype Carbon Fund Costa Rica $ 2001
2000000 5,00juliO 1 Latvia Liepaja Solid Waste Prototype Carbon Fund Latvia Lanfill Gas Recovery $ 12 $ 2001Management Project 366666 000000 6,50jul/01 Prototype Carbon Fund India 2001jull01 Shaklee Corpo (via Trexler) United Energy Efficiency 2001States 50000
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Anexo 2: Carta do comprador de bagaço Brejeiro.

I

À

QUEM

POSSA

INTER.ESSAR

A Brejeiro.. Produtos Alimenticios 0rIiDdia S A Cotnán:io e Jndústria ••

de~ que embora. na safra de 2001, Dio tenha adquirido, da Cia

Açucareira Vale do Rosário a matéria-prima Bagaço de 'Caoa ÇORI()

combustlvel de suas caldeiras, aio houve necessidade de uso de óleo

combusdvel. uma vez que seu funcionamenro se deu por moia de queima de

cavaco de madeira e basaço de: cana adquirido de outros fornecedores.

Por ser expreaIo da verdade, firmamos a pc'éSente declaraçlo .

•••••••••• ". 111•••••••• SlC;;,'wd"elr.:u.',;
Avenida do Calí. N· 129 - Centro - Or'!nclla • SI". Clt. Posúll1- CEPU62!HIOD IIIIX 161iS11!

Forle;b."".P~) am.sooo - FIl<CIGJJI2O.5OfJ!,: W'IHIIOI
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Anexo 3: Carta do comprador de bagaço Carol.

A

POII8a

A CAROL • Cooperativa dos Agricultores da kegtào de Orlândla, declara,
que embota, na safra de .2001,não tenha adquirido, da Cia Açucareira
Vale do RosArio a matéria ·prlma Bagaço de Cana para fomento ~ suas
caldeiras. Dio houve a necessidade de uso de óleo combustível. uma vez
que seu fUncionamento se deu por meio de queima de lenha e bagaço de
cana adquirido de outros Cornecedores.

Por ser expressA0 da verdade, nrmamos a presente declaração.

Orllndia(SP), ~1e~bro ~ 2OOl.

Hum~!;l(P1nO
Superintendente
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Anexo 4: Certificado de Pré-validação da Cia Açucareira Vale do Rosário.

SODDEUTSCHLAND

CERTIFICATE
Nr.: 23.0001.02

The Certificalion Body for Emission Trading and
Climale Change Projects

hereby confirms, Ihal

Companhia Açucareira Vale do Rosário
C.P. 33 - Fazenda Invernada

14620-000 Orlândia - SP - BRASIL

has run an assessmenl process wilh ils cJimalechange project

Vale do Rosário Sagasse Cogeneration Project

under lhe following condilions:

Scope:
Project Type:

Pre-Validation
Clean Oevelopment Mechanism (COM)

The Report No. 324115098 documents. tnat ali
requirements of TÜV-Standard CMS023 are fulfilled.

The above mentioned enlity is entitled to use lhe TÜV Mark
.pre-validated COM Project" until31. Oecember 2003.

Munich, 2002-05-10
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