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Um programa do Governo Federal
para expandir a produção de biocombustíveis no Brasil, 

baseada na previsibilidade, na sustentabilidade 
ambiental, econômica e social, e 

compatível com o crescimento do mercado.
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Ministério da

Agricultura



Valores do RenovaBio

Competitividade

Credibilidade

Diálogo

Eficiência

Previsibilidade

Sustentabilidade



Processo de Construção pelo Diálogo

Núcleo Operacional

ANP  EPE  MAPA  MME

Núcleo Governamental

BACEN   BNDES   CVM 
MCTIC   MDIC  MF   

MMA   MRE

Frentes Parlamentares

BIODIESEL

ETANOL

BIOGÁS E 
BIOMETANO

E2G

BIOQAV

DISTRIBUIÇÃO 
e  REVENDA

Associações e Entidades*
ABBI
ABBM
ABEAR 
ABEGAS
ABIOGÁS
ABIOVE
AEA
ALCOPAR
ANBIMA
ANFAVEA
APROBIO 
BIOSUL
BRASILCOM
CEISEBR
CGEE
CNI
CNT
CTC
FECOMBUSTÍVEIS
FIESP
FNS
IBP
IDEP
SEBRAE
SIAMIG
SINDALCOOL
SINDICOM
SINDIPEÇAS
SRB
UBRABIO
UDOP 
UFRJ
UFSCAR
UNESP
UNICAMP
UNICA

• LISTA NÃO EXAUSTIVA
(POSIÇÃO ATÉ MAI/2017)

Empresas*
ARAKAKI

B3
BIANCHINI

BIOCHEMTEX
BIOSEV

BOEING
BP

BRASIL CAPITAL
BUNGE

CARAMURU
CIBIOGAS 
COMVAP

COPERSUCAR
CURCAS

CTBE 
DATAGRO
EMBRAER

GOL
GRANBIO

ITAIPU
JALES MACHADO

LOGUM
NANUM

ODEBRECHT
OLEOPLAN

OPPORTUNITY
MALHE

PBIO 
PETROBRAS

RAÍZEN
STATOIL

SPX INVESTIMENTOS
TAM

TRANSPETRO
XP INVESTIMENTOS



Mercado de combustíveis

Equilíbrio e convergência



Participação de biocombustíveis 
no consumo total de energia no Brasil

5%
Desde o Pró-Álcool, 

a participação do etanol
mantém o patamar de 5%

Meta COP21 para 2030

Histórico

Manter essa participação é um 
desafio com a retomada do 

crescimento econômico



Biocombustíveis são vetor de desenvolvimento

• Um terço dos municípios brasileiros participam na produção

Desenvolvimento Regional

• Mais de 1 milhão de empregos diretos

Emprego

• Mais de 1 bilhão de ton de CO2 eq evitadas em 40 anos, 
o equivalente a 6 anos de emissões totais da indústria brasileira

Meio Ambiente

• Contribuição superior a R$ 150 bilhões (2,5% do PIB anual)

Renda

• O Brasil é um produtor de biomassa mundialmente reconhecido

Vocação Nacional



Mudanças Climáticas

Metas assumidas pelo Brasil para 
redução das emissões CO2eq

Geral:

� 37% abaixo dos níveis de 2005, em 2025

� 43% abaixo dos níveis de 2005, em 2030

Específica para Biocombustíveis:

Garantir a participação de 18% de bioenergia sustentável
na matriz energética brasileira,  até 2030, com expansão do consumo de biocombustíveis, com 
aumento da oferta de etanol e do percentual de biodiesel na mistura com o diesel e por meio 
da parcela de biocombustíveis de segunda geração.



Eixos Estratégicos

papel dos 
biocombustíveis na 
matriz energética

papel dos 
biocombustíveis na 
matriz energética

equilíbrio 
econômico, financeiro 

e socioambiental

equilíbrio 
econômico, financeiro 

e socioambiental

regras de 
comercialização

novos 
biocombustíveis

O desenho do Programa RenovaBio



Definição das Diretrizes Estratégicas

Consolidação do conceito por consulta pública

papel dos 
biocombustíveis na 
matriz energética

papel dos 
biocombustíveis na 
matriz energética

novos 
biocombustíveis

Previsibilidade e metas para participação competitiva dos 
diversos biocombustíveis, com ênfase na segurança do 
abastecimento.

Garantia da relação de eficiência e emissões equivalentes 
na distribuição de biocombustíveis, incluindo instrumentos de 
incentivo em função da Análise de Ciclo de Vida.

(*) 15/fevereiro a 20/março/2017.

(*)



Definição das Diretrizes Estratégicas

novos 
biocombustíveis

Aperfeiçoamento sistemático das regras de comercialização 
para impulsionar o mercado de biocombustíveis e aprimorar o 
controle e a fiscalização.

Introdução de instrumento para precificação da relação de 
eficiência e emissões equivalentes e de mecanismos que 
valorizam a produção sustentável.

Indução à contratação de médio e longo prazo.

regras de 
comercialização

Consolidação do conceito por consulta pública

(*) 15/fevereiro a 20/março/2017.

(*)



Definição das Diretrizes Estratégicas

novos 
biocombustíveis

Valorização dos biocombustíveis de forma conjunta, com ênfase 
no reconhecimento de suas externalidades para a isonomia 
competitiva. 

Estímulo à eficiência e à competição saudável entre os 
biocombustíveis como mecanismo para assegurar 
o equilíbrio no futuro.

Desenho de instrumentos financeiros úteis para promover 
investimentos na expansão da produção de biocombustíveis.

equilíbrio 
econômico, financeiro 

e socioambiental

equilíbrio 
econômico, financeiro 

e socioambiental

Consolidação do conceito por consulta pública

(*) 15/fevereiro a 20/março/2017.

(*)



Definição das Diretrizes Estratégicas

novos 
biocombustíveis

Bioquerosene, biometano e combustíveis lignicelulósicos: 
diversificação de produtos e maior competitividade.

Definição de instrumentos de incentivo à inserção comercial de 
novos biocombustíveis priorizados pela Análise de Ciclo de 
Vida e suas relações entre eficiência e emissões.

Aprimoramento das especificações de qualidade em sintonia 
com a evolução da indústria automobilística 
(Programa Rota 2030/MDIC).

novos 
biocombustíveis

Consolidação do conceito por consulta pública

(*) 15/fevereiro a 20/março/2017.

(*)



criar metas de redução
de emissões CO2eq 

para o mercado
de combustíveis

criação da demanda
estímulo de 

mercado

certificação
da produção de 
biocombustíveis

produção eficiente

↑energia ↓CO2eq

Conceito em desenvolvimento



Conceito em desenvolvimento

Melhoria continua e planejada da 
matriz brasileira de combustíveis

Médio
Prazo

Longo
Prazo

Curto
Prazo



Próximo passo

Deliberação sobre RenovaBio em 08/06/2017

Resolução CNPE disporá sobre:

Formalização das Diretrizes Estratégicas para a Política de 
Biocombustíveis (consolidação da consulta pública)

Criação GT RenovaBio: para proposição de medidas 
necessárias ao aprimoramento da legislação

Criação de Comitês de Monitoramento do Abastecimento 
de Biocombustíveis:  
CMAE - Etanol
CMAB - Biodiesel

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE)



Resolução CNPE criará o GT RenovaBio

Meritocracia: valorizar e reconhecer os melhores biocombustíveis, em termos 
de maior quantidade de energia com menor emissões de gases de efeito estufa.

Certificação individual das unidades produtoras de biocombustíveis: de 
acordo com padrões internacionais de certificação, com critérios transparentes 
e objetivos.

Eficiência energética: por meio da avaliação de desempenho energético e 
ambiental mensurados, individualmente, buscar a indução pela eficiência 
energética.

Princípio da melhoria contínua da matriz de combustíveis: criação de metas 
para a redução de emissões, indutoras de previsibilidade de curto, médio e 
longo prazo para os agentes que atuam no mercado brasileiro de combustíveis.

Princípios a serem observados

Elaboração e proposição de medidas normativas necessárias à 
implementação do RenovaBio (prazo 120 dias)

Objetivo do GT



Os biocombustíveis 
desempenham papel 

fundamental e estratégico 
na matriz energética e 
viabilizam para o Brasil 
uma oferta de energia 

cada vez mais sustentável, 
competitiva e segura.

spg@mme.gov.br 
+55 61 2032-5511

Muito Obrigado!


