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PLATAFORMA RENOVAR 

MISSÃO : garantir conformidade ambiental e melhorias nos processos de certificação da produção agropecuária e 
agroindustrial com o propósito de Sustentabilidade Econômica, Ambiental e Social de nossos clientes. 
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Contextualização 

Elaboração: FIESP/DEAGRO e MBAGR 
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Contextualização 



Contextualização 

ONDE estão 
as áreas de 

cana? 

QUANDO 
foram 

plantadas? 

QUAL 
unidade 

Pertence? 



Contextualização 

O Brasil é o segundo maior produtor mundial de etanol combustível, e até 2010, o maior exportador do mundo. 
 

Brasil e Estados Unidos lideram a produção industrial de etanol, representando em conjunto 87,8%  
 

Em 2011, o Brasil produziu 21,1 bilhões de litros, o que representava 24,9% do total de etanol do mundo usado como 
combustível.[3] 

Para exportar 
etanol....necessito 

certificar minha 
produção ? 

Quais são os 
Principais 
Processos? 

O que eu 
necessito 

para realizar 
essa análise? 
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Principais Processos de Certificação 

Renewable Fuel Standard (RFS2) 
 
Lei de Independência e Segurança de Energia de 2007, para assegurar que o combustível de transporte vendido nos 
Estados Unidos contenha um volume mínimo de combustível renovável. Os novos padrões aumentaram o volume 
de combustível renovável necessário para ser misturado em combustível de transporte para 36 bilhões de galões 
até 2022.  
 
A regra foi desenvolvida em colaboração com refinadores, produtores de combustível renovável e outros 
interessados, entre eles a Geoflorestas. 
 
Para o EUA que tem como data limite 19/12/2007.  
 
Para essa certificação o parâmetro de análise é DESMATAMENTO de vegetação nativa. 



Principais Processos de Certificação 

BONSUCRO 
 
A missão da Bonsucro é “promover a sustentabilidade do setor sucroalcooleiro por meio de um padrão métrico, um sistema de 
certificação apoiando a melhoria contínua das práticas de seus membros”. 
 
 Para a Europa que tem como data limite 01/01/2008.  
 
Para essa certificação tem-se como parâmetro o DESMATAMENTO de vegetação; cultivo em áreas úmidas; supressão de 
pastagem natural (podendo-se utilizar também o termo pastagem de alta biodiversidade), desde que esta tenha se mantido pelo 
menos por 5 anos consecutivos; cultivo em áreas de proteção integral ou terras indígenas; e, cultivo em áreas protegidas por lei 
como as APPs. 



Principais Processos de Certificação 

METI (Ministry of Economy, Trade and Industry) 
 
Para o Japão que tem como data limite 01/04/2012.  
 
Para essa certificação os parâmetros de analises são DESMATAMENTO de vegetação e supressão de pastagem 
natural/ pastagem de alta biodiversidade. 



Principais Processos de Certificação 

RENOVABIO 
 
 Para o Brasil, em desenvolvimento ainda, que tem como data limite 26/12/2017.  
 
Essa certificação tem como parâmetros o DESMATAMENTO de vegetação; obrigatoriedade do imóvel ter sido pelo menos 
cadastrado no CAR; e, sobreposição das áreas de cultivo com o ZAE Cana (Zoneamento Agroecológico da cana-de-açúcar do 
Brasil) e Canasat. 
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Geoflorestas - RENOVAR 



Geoflorestas - RENOVAR 

77% em áreas com predomínio de cerrado 
60% da expansão até 2023/2024 em áreas de cerrado  



Contextualização Como monitorar 
essas áreas e 
garantir que 

meu fornecedor 
cumpre os 

protocolos? 

Como monitorar 
ao longo do ano 

as áreas 
mantendo 
padrões e 

qualidade da 
informação? 



Contextualização 
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PRODES-Cerrado 
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     Focos de Calor   Agrometeorologia 

PLATAFORMA DE GESTÃO COMPLETA 
 
 

Onde há menor risco de cultivo?  
 

Estou cultivando no local correto? 
 

Respeito os protocolos de certificação ambiental? Quais? 
 

Queimaram minha cana...quem foi? 
 

Será que tem incêndio próximo à minha fazenda? 
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Certificação 



Cadastro das 
Propriedades 

Intersecção das 
Propriedades com o 

PRODES/Cerrado 

Identificação das Áreas 
com suspeita de 
desmatamento 

Análise  Criteriosa das 
Propriedades via 

imagens de VANTs e/ou 
Alta Resolução Espacial 

Certificação 

 

Não Certificação 

Como Funciona - 2 

RFS2 / METI:  balanço de massa (1 
talhão não impede exportação de 
outros 
 
BONSCUCRO : 1 talhão com desmata 
mento impede exportação da Fazenda  
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Qual é a maior ameaça ao cerrado fora o 
Desmatamento? 



Incêndios e Queimadas 



PLATAFORMA RENOVAR 

Incêndios e Queimadas no Brasil 



Como funciona? 

Risco de Fogo atualizado a cada 2 dias (INPE, 2018) 

Mapa com os focos de calor atualizados ao longo do dia 
(INPE, 2018) 

Armazenamento 
E 
Consulta 



Como funciona? Alerta via email 

Email de Aviso 



Casos de Sucesso 
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Obrigado! 

Marco Aurelio Barros 
55 12 3322.9422 
marco.barros@geoflorestas.com.br 
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