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POR CAROLINE MARTIN
Especial para O Papel

RENEWABLE CARBON INITIATIVE 

APOSTA NO CONCEITO DE CARBONO 

RENOVÁVEL PARA FORTALECER A 

SUSTENTABILIDADE DO SETOR QUÍMICO 

E CONTRIBUIR COM O ATINGIMENTO 

DAS METAS CLIMÁTICAS

C om base na convicção compartilhada sobre a necessidade 
de substituir o carbono de origem fóssil por carbono de 
fonte renovável, 11 organizações uniram-se, em setembro 
de 2020, e criaram a Renewable Carbon Initiative (RCI). 
Os membros fundadores defendem que a substituição do 
primeiro tipo de carbono pelo segundo é o caminho mais 

certeiro para tornar produtos químicos e plásticos sustentáveis, respeitando o meio 
ambiente ao mesmo tempo em que participam da economia circular. 

A nova-Institute, instituição privada e independente de pesquisa, fundada 
em 1994, na Alemanha, é responsável pela iniciativa e começou a desenvolver os 
primeiros conceitos sobre carbono renovável em 2014. Em 2018, publicou um artigo 
abrangente sobre o conceito com o título O carbono renovável é a chave para uma 
indústria química sustentável e voltada para o futuro. “O estudo deixou claro que o 
setor de química orgânica tinha de ir além do simples uso de energia renovável. Como 
a descarbonização não é uma opção para esse setor que está totalmente fundamentado 
no uso de carbono, uma estratégia alternativa mostrou-se necessária”, contextualiza 
Christopher vom Berg, gerente executivo da RCI. “Desenvolver ainda mais o conceito 
de carbono renovável com publicações de apoio bem como compartilhar e debatê-
lo em nossas redes sociais levou à constatação de que poderíamos fornecer soluções 
para a indústria química e de plásticos, que enfrenta enormes desafios para atender às 
metas climáticas definidas pela União Europeia e as expectativas de sustentabilidade 
de sociedades em todo o mundo”, completa sobre a iniciativa.

Na entrevista a seguir, Vom Berg explica mais detalhadamente como as frentes de 
trabalho vêm se desenrolando desde a criação da RCI e faz uma análise mais ampla 
sobre a urgência de cumprir as metas estipuladas. 
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DIVULGAÇÃO RCI

Vom Berg: “A ciência 
pede urgência, 
precisamos agir 
rápido e contar com a 
participação de todos, 
mas na realidade 
estamos dando apenas 
pequenos passos 
e, apesar do que já 
foi alcançado, as 
emissões anuais de 
GEE têm aumentado 
todos os anos desde o 
Protocolo de Kyoto”
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políticas atuais e seu impacto sobre 
o carbono renovável na União Euro-
peia, e o WG Labelling, que investiga 
o potencial de um rótulo/selo para o 
percentual de carbono renovável em 
um produto. Outras atividades foram 
investigar o potencial de redução de gases 
do efeito estufa (GEE) se toda a de-
manda química por carbono pudesse 
ser atendida por meio do mecanismo 
CCU (captura e utilização de carbo-
no), identificando Avaliações de Ci-
clo de Vida (ACV) existentes, revisa-
das por pares, dos produtos à base de 
carbono renovável e desenvolver um 
documento central para a futura defe-
sa do conceito de carbono renovável, 
como princípio guia. Já ao longo des-
te segundo ano, os membros da RCI 
debateram sobre uma série de opções 
a serem exploradas, para podermos 
criar outros grupos de trabalho sobre 
tópicos relevantes, como reciclagem 
ou ACV de produtos.

O Papel – Na sua visão, quais são 
os principais desafios relacionados 
ao desenvolvimento prático da RCI 
e também quais são os desafios re-
lacionados ao contexto global, que 
apresenta demandas imediatas sobre 
a neutralidade de carbono?
Vom Berg – Um desafio significativo 
será manter a independência e a velo-
cidade de execução dos trabalhos que 
compõem a iniciativa. O número de 
membros praticamente triplicou no 
primeiro ano e esperamos um cresci-
mento semelhante neste segundo ano. 
Apesar do crescimento, pretendemos 
manter a iniciativa dirigida por seus 
membros, o que requer comunicação 
e debates. Considerando que somos 
interessados/empresas de setores 
bem diferentes e de posições distintas 
na cadeia de valor, temos uma infi-

O Papel – Atualmente, quais frentes 
de trabalho da RCI estão em anda-
mento e quais objetivos elas alme-
jam?  Há algum prazo definido para 
que os resultados sejam atingidos?
Christopher vom Berg, gerente exe-
cutivo da RCI – O objetivo da RCI é 
apoiar e acelerar a transição de car-
bono fóssil para carbono renovável, 
obtido de três fontes alternativas: 
biomassa, CO2 e reciclagem, em toda 
a cadeia de materiais e produtos quí-
micos orgânicos. Isso aborda o pro-
blema central da mudança climática, 
que é a extração e o uso de carbono 
fóssil adicional do solo que acabará 
certamente na atmosfera. As empresas 
são incentivadas a se concentrarem na 
eliminação progressiva dos recursos 
fósseis e, por sua vez, usar carbono 
renovável. Seguindo esta meta, a ini-
ciativa pretende levar essa mensagem 
e iniciar novas ações, aproximando os 
interessados, fornecendo informações 
e definindo políticas para lutar por 
uma economia circular que não afete 
o clima. Para atingir seu objetivo, em 
seu primeiro ano, a RCI lançou uma 
enxurrada de atividades de comunica-
ção para aumentar sua visibilidade e 
alcance, incluindo comunicados à im-
prensa, webinars, desenho animado, 
canal no YouTube com entrevistas dos 
membros, conta no Twitter, postagens 
no LinkedIn e muitas apresentações 
externas. Para facilitar a transparência 
e a comunicação em rede entre todos 
os membros da RCI, lançamos a plata-
forma Renewable Carbon Community, 
semelhante a uma plataforma de mí-
dia social, na qual todos os membros 
podem usar funções como painéis ou 
mensagens diretas. Além disso, para 
ajudar a moldar o debate, a RCI criou 
dois grupos de trabalho: o WG Policy, 
cujo foco é avaliar as estruturas das 

nidade de opiniões a serem ouvidas, 
debatidas e acordadas. Assim, temos 
a confiança de que estabelecemos a 
iniciativa de uma forma que permi-
te que todos os membros comparti-
lhem suas opiniões e sugestões e que 
ainda mantenha seu dinamismo. Um 
desafio totalmente diferente é o fato 
de que a matéria-prima base para os 
produtos químicos e materiais deri-
vados tem sido, até o momento, a área 
mais negligenciada dentro do cam-
po de políticas. O carbono renovável 
está competindo com o carbono fóssil 
e as indústrias baseadas em carbono 
fóssil são empresas estabelecidas há 
muito tempo, maximizadas e muito 
eficientes, o que dificulta a compe-
tição para as novas tecnologias. Nós 
e muitos de nossos membros acredi-
tamos que uma estrutura sólida é a 
chave para permitir a transformação 
do uso do carbono fóssil por carbono 
renovável e que essa estrutura preci-
sa ser de tecnologia aberta para pro-
mover inovação em todos os setores. 

O Papel – A partir da sua experiência 
à frente da RCI e demais trabalhos da 
nova-Institute, qual análise você faz a 
respeito da conscientização do setor 
industrial sobre as necessidades de 
mudança em prol do meio ambiente e 
da sociedade? Esse grau de conscien-
tização já é compatível às mudanças 
práticas que levarão a uma verdadeira 
transformação nos próximos anos? 
Vom Berg – A nosso ver, as indús-
trias estão muito mais atentas sobre 
a necessidade de mudança do que o 
público em geral parece supor. Hoje, 
praticamente todas as empresas es-
tão investigando sua própria cadeia 
de valor, identificando seus impactos 
ambientais e maneiras de reduzi-los. 
A sustentabilidade se tornou um ele-
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mento básico na avaliação interna de 
riscos e de oportunidades atuais. Isso 
não significa que tudo está funcio-
nando perfeitamente bem. Existem 
problemas atuais de greenwashing 
(processo de dar uma falsa impressão 
ou informações sobre a qualidade 
ambiental do produto de uma empre-
sa) e a negligência das emissões do 
escopo 3 –  frequentemente devido à 
falta de transparência, capacidade de 
verificação e fiscalização. Na maioria 
das empresas, é possível encontrar 
pessoas motivadas que estão dispos-
tas a gerar impacto real, entretanto, 
essas pessoas encontram frequente-
mente restrições devido a aspectos 
econômicos. Olhando para o nosso 
tema central sobre carbono renová-
vel, com base em nossas experiên-
cias nos últimos anos, acreditamos 
que muitas marcas especificamente 
e também a indústria como um todo 
estão muito mais conscientes sobre a 
mudança de sua matéria-prima base 
do que o poder público está, compa-
rativamente. Até o momento, a ma-
téria-prima base tem sido em grande 
parte negligenciada pelo poder públi-
co. Diretrizes propositivas por meio 
de políticas futuras poderiam contri-
buir muito para transformar todo o 
setor. Em resumo, acreditamos que 
o nível de consciência é compatível 
com as mudanças práticas necessá-
rias, no entanto, as circunstâncias ao 
redor ainda não são compatíveis. A 
transformação exigirá investimentos 
significativos e a indústria não pode 
buscar esses investimentos quando 
a estrutura das políticas públicas 
não oferece incentivos ou garan-
tias claras, especialmente quando a 
concorrência global pode continuar 
a utilizar carbono fóssil barato e 
subsidiado, de forma desimpedida. 

O Papel – Acredita que existem seg-
mentos industriais mais bem posicio-
nados do que outros? Um intercâmbio 
de experiências ou ainda trabalhos 
conjuntos de desenvolvimento pode-
riam ser estratégias eficazes em prol 
do objetivo comum a todos eles?
Vom Berg – Não, em geral, não acre-
ditamos que alguns setores industriais 
estejam melhor posicionados do que 
outros em relação ao uso de carbono 
renovável. Em vez disso, acreditamos 
que muitas vezes o contexto é determi-
nante. Ao procurar opções de carbono 
renovável em um país com uma sólida 
indústria à base de madeira, a biomas-
sa à base de lenha poderia ser a melhor 
opção, enquanto em um país com ve-
getação esparsa, adotar o mecanismo 
CCU poderia ser mais vantajoso. Mas 
é importante ressaltar que diferentes 

setores e posições ao longo das cadeias 
de valor geram diferentes requisitos e 
enfoques de trabalho. Empresas do se-
tor de produtos para higiene pessoal e 
cosméticos, que vendem seus produtos 
aos consumidores finais, darão uma 
ênfase diferente no marketing dos seus 
produtos se comparadas àquelas que 
produzem produtos químicos básicos, 
que são utilizados posteriormente ao 
longo da cadeia de valor, cujos princi-
pais consumidores são outros parceiros 
industriais. Uma troca de experiên-
cias entre diferentes projetos pode ser 
absolutamente eficiente em termos 
de proporcionar aprendizado e ideias 
para avançar ainda mais na mudança 
do uso do carbono fóssil por carbo-
no renovável. Os aprendizados de um 
projeto, particularmente aqueles foca-
dos nos princípios orientadores gerais 
sobre carbono renovável, podem ser 
usados para evitar falhas potenciais 
em outros projetos. Além disso, essa 
troca de experiências também ajuda a 
criar uma rede de organizações com a 
mesma postura no setor e, com base 
nesses aprendizados, gerar projetos 
novos e, potencialmente, até emblemá-
ticos, com forte confiança de sucesso, 
grande grupo de parceiros e um mon-
tante substancial de financiamento.  

O Papel – De forma geral, quais as-
pectos poderiam ser melhor explora-
dos para acelerar os processos de de-
senvolvimento?
Vom Berg – Alguns aspectos críticos 
são a estrutura das políticas públicas, 
o aprimoramento das tecnologias, a 
orientação do público sobre o conceito 
e a elevação da conscientização e subs-
tanciação do conceito com evidências 
sólidas e transparentes, na forma de 
certificados e selos. Esses aspectos têm 
em comum o fato de que são necessá-

UMA TROCA DE 
EXPERIÊNCIAS 

ENTRE DIFERENTES 
PROJETOS 
PODE SER 

ABSOLUTAMENTE 
EFICIENTE EM 
TERMOS DE 

PROPORCIONAR 
APRENDIZADO 
E IDEIAS PARA 

AVANÇAR AINDA 
MAIS NA MUDANÇA 

DO USO DO 
CARBONO FÓSSIL 

POR CARBONO 
RENOVÁVEL
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rios para levar as tecnologias para a 
competitividade do mercado ou são 
necessários para aumentar a atenção e 
a demanda do público em geral. Outro 
aspecto que poderia ser abordado para 
acelerar o desenvolvimento é tentar 
atingir um campo com condições de 
concorrência equitativa para a utiliza-
ção dos recursos. Isso não é relevante 
apenas para a biomassa, onde existem 
incentivos regulatórios implementa-
dos para sua utilização em bioenergia/
biocombustíveis, mas também para re-
cursos fósseis que, de acordo com um 
artigo recente do Guardian, recebem 
cerca de US$ 11 milhões em subsídios 
por minuto. Um passo mais adiante 
seria incluir adequadamente os custos 
da externalidade da mudança climáti-
ca em produtos derivados de carbono 
fóssil. A União Europeia está traba-
lhando em soluções com o esquema 
existente de comércio de emissões de 
GEE (EU ETS) e a introdução de um 
mecanismo de ajuste dos limites de 
carbono (CBAM).

O Papel – Quais são as suas expec-
tativas sobre a mudança climática? 
Você acredita que o mundo será capaz 
de frear o aquecimento global e todas 
as consequências danosas advindas 
dele?
Vom Berg – Em teoria, acreditamos 
que os conceitos e soluções necessá-
rios já estão divulgados, entretanto, 
cremos que ainda não há disposição 
suficiente para acreditar ou agir de 
acordo com a criticidade da situação. 
Portanto, embora o mundo possa, 
em princípio, limitar o aquecimento 
global causado pelo homem a 1,5 °C, 
não há países, empresas ou pessoas 
suficientes desejosas de fazer as mu-
danças necessárias, o que obviamente 
está tirando todos de suas zonas de 

conforto. Há uma infinidade de razões 
pelas quais isso ocorre, desde países e 
empresas cujas economias são basea-
das principalmente em recursos fós-
seis, preços baixos dos recursos fósseis 
e viés atual até a dificuldade de agir 
no curto e longo prazos (perdemos 
conforto agora para obter benefícios/
evitar consequências catastróficas no 
futuro) e a ameaça abstrata (cada vez 
menos) que a mudança climática re-
presenta. Esta é uma questão central 
da nossa luta contra a mudança climá-
tica: a ciência pede urgência, precisa-
mos agir rápido e contar com a par-
ticipação de todos, mas na realidade 
estamos dando apenas pequenos pas-
sos e, apesar do que já foi alcançado, as 
emissões anuais de GEE têm aumen-
tado todos os anos desde o Protocolo 
de Kyoto. Estamos convencidos de que 
contribuimos para a causa com nosso 
foco em substituir carbono fóssil no 

setor de produtos e materiais quími-
cos, e que estamos fechando uma lacu-
na ao considerar todo o panorama de 
como lidar com a mudança do clima. 
Os recursos fósseis são responsáveis 
por aproximadamente três quartos das 
mudanças climáticas causadas pelo 
homem, e muitas vezes o foco é colo-
cado exclusivamente nas emissões de 
CO2, não na causa subjacente. 

O Papel – E quais fatores considera 
indispensáveis para que as perspecti-
vas positivas se confirmem e para que 
a sociedade global possa vislumbrar 
um novo cenário no curto, médio e 
longo prazos?
Vom Berg – A cooperação internacio-
nal entre países é de extrema importân-
cia para resolver esse problema mun-
dial, para se alinhar em uma estrutura 
global, e a cooperação entre parceiros 
comerciais internacionais também, 
para evitar simplesmente transferir o 
problema de uma empresa para outra 
e para uma verdadeira transparência ao 
longo da cadeia de valor. Além disso, a 
conscientização da sociedade, na com-
preensão de quão crítica é a mudança 
climática, mas também sobre quão es-
senciais são os produtos químicos para 
a nossa vida moderna e como estes po-
dem ser transformados em um setor 
sustentável. Para o conceito de carbono 
renovável, entendemos que precisamos 
demonstrar que a ciência apoia os be-
nefícios ambientais e de sustentabilida-
de com evidências e temos a esperança 
de uma abertura tecnológica no futuro, 
de modo que as inovações não sejam 
comprimidas em direções específicas, 
mas sim que todas as opções da família 
de carbono renovável estejam à mesa e 
possam ser exploradas para identificar 
as melhores aplicações, considerando 
também diferentes circunstâncias.   
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