
FLUXOGRAMA DE FUNCIONAMENTO DO RENOVABIO
Usina ou Importador Intertek ANP SEPRO - Plataforma CBios

Gera o Pré-CBIOs, de acordo 
com o certificado cadastrado

Informa o Banco Escriturador 
sobre o Pré-CBIOs gerado

Banco Distribuidora Documentos de Apoio

Documentos de Apoio

Preencher a Planilha RenovaCalc 
de acordo com o Informe Técnico 
n° 2 e 3 da ANP

Através da auditoria inloco, irá validar as informações da planilha 
RenovaCalc e Produtores, de acordo com a informe técnico 2, 3 e 4

Entra na plataforma de CBIOs, dando baixa e registrando a quantidade de CBIOs 
na B3 (estrutura para negociação dos títulos, através de mercado balcão)BANCO

Comprar CBIOs, de acordo com a meta 
estabelecida pela resolução da ANP n° 791 META ANUAL

Plataforma de Negociação

Auditoria realizada com 
base em 3 fases Consulta Pública Emissão do Certificado de Produção e Importação Eficiente de Biocombustíveis 

Valido por três anos, a partir da aprovação pela ANP. Formulário D

Com base nos documentos apresentados pela Intertek, 
após a consulta publica: a ANP, analisa o processo de 
Certificação e aprova a emissão do Certificado e Nota 
de Eficiência Energético-Ambiental

As unidades produtoras de biocombustíveis somente poderão obter a Certificação da Produção Eficiente de Biocombustíveis caso tenham operado por pelo menos seis 
meses, devendo ser utilizados os dados desse período no primeiro processo de certificação.

Tipos de Etanol - Hidratado (95,1%  a 96%):  etanol comum vendido nos postos. Anidro (99,6%): misturado à gasolina.

É obrigatória a renovação do Certificado da Produção Eficiente de Biocombustíveis quando o monitoramento e o registro indicados no inciso VI identifiquem decréscimo superior a 10% (dez por cento) 
em relação aos resultados contidos na Nota de Eficiência Energético-Ambiental vigente ou no cálculo da fração do volume de biocombustível elegível indicado no inciso IV

Preencher a Planilha Produtores 
de acordo com o Informe Técnico 
n° 2 e 3 da ANP

Cadastro na plataforma de 
CBIOs (SEPRO)

Importar a NF de Venda do Biocombustível (máximo 
até 60 dias da emissão), na plataforma CBIOs. Cada 
NF enviada, tem o custo de R$ 15,57 (primeiro ano)

Realizar um acordo com 
o banco escriturador para 
geração e venda de CBIOs

E1G2G - etanol combustível de primeira e segunda geração produzido em usina integrada;
E2G - etanol combustível de segunda geração;
E1G – Flex - etanol combustível de primeira geração produzido a partir de cana-de-açúcar e milho em usina integrada;
E1GM - etanol combustível de primeira geração produzido a partir de milho; e
E1GM1 - etanol combustível importado de primeira geração produzido a partir de milho.

Rotas de Produção Aprovadas
Biodiesel;
Biometano;
CombalterHefa - combustíveis alternativos sintetizados por ácidos graxos e ésteres hidroprocessados (HEFA);
E1GC - etanol combustível de primeira geração produzido a partir de cana-de-açúcar;
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USINA OU IMPORTADOR

Usina ou Importador

PLANILHA RENOVACALC
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USINA OU IMPORTADOR

Usina ou Importador

PLANILHA PRODUTORES



FLUXOGRAMA DE FUNCIONAMENTO DO RENOVABIO
Intertek

FIRMA INSPETORA: INTERTEK

Através da auditoria in loco, iremos validar as informações da Planilha RenovaCalc e Produtores, de acordo com o Informe Técnico nº 2, 3 e 4.

A Auditoria é realizada com base em 3 fases:

Fase 1 - Elegibilidade

Essa fase do processo é realizada no escritório da Intertek de acordo com as informações da Planilha Produtores. Consiste em validar quais os produtores que 
atendem aos requisitos do Programa RenovaBio, através da resolução ANP nº 758. Essas informações impactam diretamente no resultado de volume elegível.

Exemplo

AUDITORIA

Produtor Elegível
1. Possui CAR (Cadastro Ambiental Rural), Ativo

o Pendente - Art. 25 da resolução nº 758.
2. Atender ao requisito de Supressão, com

base no relatório de referência do terceiro
inventário brasileiro de emissões e remoções
antrópicas de gases de efeito estufa - setor
uso da terra, mudança do uso da terra e
florestas. A partir de 27/11/2018. Art. 24 da
resolução nº 758.

Tanto o produtor elegível como o 
não elegível, deve ser cadastrado 
na Planilha Produtores. Esse 
cadastro é validado na auditoria
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Intertek

FIRMA INSPETORA: INTERTEK

Fase 2 - Sistema de Plantio
Essa fase do processo é realizada nas instalações do cliente, sendo indispensável a participação presencial, dentre outros funcionários da unidade: o 
gerente Industrial, o gerente de suprimentos, os responsáveis pelo gerenciamento dos sistemas informatizados de controle de estoques, consumo e produção, 
fornecimento dos dados e preenchimento da RenovaCalc, de acordo com o Informe Técnico da ANP nº 2.

Fase 3 - Industrial
Essa fase do processo, analisa como funciona o processo produtivo do biocombustível, de acordo com o Informe Técnico ANP nº 2.
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Intertek

FIRMA INSPETORA: INTERTEK

As informações ficam disponíveis no site da Intertek por um período de 30 dias. Quando necessário a Intertek terá que responder sobre dúvidas e questionamentos 
técnicos, entre outros, relacionados ao processo.

É emitido o Certificado de Produção e Importação Eficiente de Biocombustíveis, válido por três anos, contados a partir da data de sua aprovação pela ANP.

CONSULTA PÚBLICA
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Intertek

FIRMA INSPETORA: INTERTEK

FORMULÁRIO D



O CBIOs, será taxado em 
15% de IR, de acordo com 
a MP do Agro 789.

FLUXOGRAMA DE FUNCIONAMENTO DO RENOVABIO

BANCO

PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO

VEJA COMO O CICLO DE VIDA DO CBIO VAI FUNCIONAR

Fora do ambiente da B3

CRÉDITO DE 
DESCARBONIZAÇÃO 
(CBIO) 
B3 abre sua plataforma do segmento de 
balcão para registro e negociação de créditos 
de carbono do setor de combustíveis.

A Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) foi instituída 
pela Lei 13.576/2017 para viabilizar que o país cumpra os 
compromissos assumidos no ACORDO DE PARIS. 

Como parte desse objetivo, a RenovaBio instituiu metas 
anuais de redução de emissão de gases do efeito estufa para 
distribuidores de combustíveis fósseis. O cumprimento de tais 
metas se dá pela aquisição de créditos de descarbonização 
(CBIOS). Cada CBIO representa uma tonelada de CO2 evitado.

Os créditos serão emitidos por produtores e importadores de 
biocombustíveis autorizados pela Agência Nacional do Petróleo 
(ANP). Para isso, eles devem contratar uma firma inspetora 
credenciada pela ANP, que proverá a autorização, e posteriormente 
um escriturador (banco ou instituição financeira), que efetuará o 
processo de emissão e registrará o crédito na B3.

ACORDO DE 
PARIS 
A meta do Brasil: 
aumentar em 18% a 
participação de bioenergia em 
sua matriz energética até 2030.

%

CBIOS
Títulos emitidos por produtores 
e importadores com base em 
suas notas fiscais de compra e 
venda de biocombustíveis.

1. PRODUTOR/ 
EMISSOR

Produtor de 
Biocombustíveis 
solicita à ANP a 
autorização da 
emissão do CBIO.

3. PRODUTOR/
EMISSOR

Produtor entra 
em contato com o 
Escriturador para 
solicitar a emissão 
do CBIO.

4. ESCRITURADOR

Emite o CBIO sob 
a forma escritural e 
inicia o processo de 
registro da B3.

2. ANP

Análise dos lastros 
e autorização para 
emissão do CBIO.

Banco
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DOCUMENTOS DE APOIO

RESOLUÇÃO ANP Nº 758

Acesse aqui

Documentos de Apoio

INFORME TÉCNICO Nº 2

Acesse aqui

INFORME TÉCNICO Nº 3

Acesse aqui

INFORME TÉCNICO Nº 4

Acesse aqui

INFORME TÉCNICO Nº 5

Acesse aqui

RENOVACALC E PRODUTORES

Acesse aqui

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/renovabio/ocr/informe-tecnico-04.pdf
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/renovabio/ocr/informe-tecnico-05-renovabio.pdf
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/renovabio/renovabio/renovacalc


FLUXOGRAMA MACRO

Empresa de Pesquisa 
Energética

Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP)*

Metas Individuais Distribuidor de 
Combustíveis

Mercado
de Capitais

Crédito de Descarbonização
(CBIO)

Tipos de Suporte ao 
RenovaBio

Comitê Renovabio

Fiscalização Emissor Primário Solicitação Escriturador

Conselho Nacional de 
Política Energética 

(CNPE)*

Meta de
Descarbonização

Intertek
Firma Inspetora Ciclo de Vida Sistema de Produto

(RenovaCalc) Consulta PúblicaCertificação de 
Biocombustíveis

Credenciamento Fiscalização Produtor de 
Biocombustível

Importador de 
Biocombustível

Certificado da Produção Eficiente
de Biocombustíveis

Conjunto de modelos 
integrados relativos aos 
biocombustíveis e seus 

substitutos fósseis. Considera 
aspectos econômicos, 

produtivos, energéticos e 
ambientais.

Torna público, anualmente, o percentual 
de atendimento à meta individual por 
cada distribuidor de combustíveis e, 

quando for o caso, as respectivas sanções 
administrativas e pecuniárias aplicadas.

A meta compulsória anual será 
desdobrada pela ANP, para cada 

ano corrente, em metas individuais, 
aplicadas a todos os distribuidores 

de combustíveis, proporcionais a sua 
respectiva participação de mercado 
na comercialização de combustíveis 

fósseis no ano anterior.

Agente econômico autorizado 
pela ANP a exercer a 

atividade de distribuição de 
combustíveis.

O CBIO somente será negociado 
em mercados organizados, 

inclusive por meio de leilões, 
sendo o escriturador responsável 
pela manutenção do registro da 

cadeia de negócios ocorridos 
no período em que os títulos 

estiverem registrados.

Instrumento registrado sob a forma 
escritural, para fins de comprovação da meta 

individual do distribuidor de combustíveis.
A definição da quantidade de CBIO a 
ser emitido considerará o volume de 

biocombustível produzido, importado e 
comercializado pelo emissor primário, 

observada a respectiva NEEA constante 
do CPEA.

Propõe ao CNPE as metas 
compulsórias anuais de redução 

de emissões de GEE para a 
comercialização de combustíveis.

Fiscalização da movimentação de 
combustíveis comercializados de forma 
a verificar sua adequação com os CBIOs 

emitidos e o cumprimento das metas 
individuais compulsórias.

Produtor ou importador de biocombustível, autorizado 
pela ANP, habilitado a solicitar a emissão do CBIO em 

quantidade proporcional ao volume de biocombustível 
produzido ou importado e comercializado, 

relativamente à NEEA constante do CPEB, nos termos 
definidos em regulamento.

Solicitação de emissão de CBIOs.
Banco ou instituição financeira, 

contratada pelo produtor ou 
importador de biocombustível, 

responsável pela emissão de CBIO 
em nome do emissor primário.

Estabelece as metas 
compulsórias anuais de redução 

de emissões de GEE para a 
comercialização de combustíveis.

Meta fixada para assegurar 
menor intensidade de 

carbono na matriz nacional de 
combustíveis. Organismo credenciado para realizar 

a certificação de biocombustíveis e 
emitir o CPEB e a NEEA.

Estágios consecutivos e 
encadeados de um sistema de 

produto, desde a matéria-prima ou 
de sua geração a partir de recursos 

naturais até a disposição final, 
conforme definido em regulamento.

Coleção de processos unitários, 
com fluxos elementares e de 

produtos, que realizam uma ou 
mais funções definidas e que 
modela o ciclo de vida de um 

produto.

Firma Inspetora submete a proposta 
de certificação à Consulta Pública, com 
a proposição da NEEA a ser atribuída, 

cabendo dar ampla divulgação ao 
processo.

Conjunto de procedimentos e 
critérios em um processo, no 

qual a Firma Inspetora avalia a 
conformidade da mensuração de 
aspectos relativos à produção ou 
à importação de biocombustíveis, 

em função da eficiência energética 
e das emissões de GEE, no ciclo 

de vida.

Procedimento pelo qual se 
avalia, qualifica, credencia e 

registra a habilitação de uma 
Firma Inspetora para realizar a 
certificação e emitir o CPEB.

Auditoria do processo de 
emissão ou de renovação do 

CPEB.

Agente econômico, nos 
termos da Lei n° 9.478/97, 

autorizado pela ANP a 
exercer a atividade de 

produção de biocombustível.

Agente econômico 
autorizado pela ANP 
a exercer a atividade 

de importação de 
biocombustível.

Documento emitido exclusivamente por Firma Inspetora como 
resultado do processo de certificação de biocombustíveis. Possui 

a NEEA, valor atribuído individualmente por emissor primário 
(diferença entre a intensidade de carbono de seu combustível fóssil 
substituto e sua intensidade de carbono estabelecida no processo 

de certificação).

Usina ou Importador Firma Inspetora ANP SEPRO - Plataforma CBios Banco Distribuidora Documentos de Apoio

Legenda:

CBIO - Créditos de Descarbonização.
CPEB - Certificado da Produção Eficiente de Biocombustíveis.
GEE - Gases de Efeito Estufa
NEEA - Nota de Eficiência Energético-Ambiental *Adicionalmente às respectivas competências legais. Versão 2.3 – 04/12/2018




