RenovaBio

A regulamentação e implementação
efetiva da Política Nacional de
Biocombustíveis (RenovaBio), conforme
previsto na Lei n° 13.576/2017.
Esta política tem como premissas o
reconhecimento dos biocombustíveis, o
estabelecimento de metas de redução
de emissões de carbono e a indução de
eﬁciência energética e ambiental na produção
e uso de combustíveis.

Segundo o Ministério de Minas e Energia, os
biocombustíveis serão a “Máquina de Captura
de CO2” e essa máquina vai produzir energia
mais limpa e mais barata para sociedade.

Fortalecimento da indústria

A construção de uma política circular e
intrasetorial para compensar as distorções
no mercado, reduzindo a vulnerabilidade
dos produtores brasileiros que têm 80% das
vendas de soja (principal produto da pauta de
exportação nacional) in natura ligada à China.
Nos últimos anos, o Brasil tem sofrido um
forte processo de desindustrialização que
deixa os produtores dependentes quase
que exclusivamente de um único mercado
consumidor.
O país já chegou a industrializar 65% da soja
(safra de 1999). Hoje, pouco mais de 35%
recebe agregação de valor, evidenciando
o processo de desindustrialização, que
ocorre por diferentes fatores, entre eles
– e principalmente – porque os países
concorrentes no processamento de soja
protegem a agregação de valor em seu
próprio território, com imposição de tarifas.
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FRENTE PARLAMENTAR
MISTA D O B IOD IESEL

Apoio

ABIOVE

O QUE É BIODIESEL
O biodiesel é um biocombustível feito a partir de
fontes renováveis utilizado como substituto do
combustível mais usado no Brasil: o diesel fóssil.
Matérias-Primas 2018

70,00% Óleo de Soja
13,29% Gordura Bovina
09,71% Outros

Materiais Graxos

(mistura de matérias-primas tradicionais
em tanque e reprocessamento de
sub-produtos gerados na produção
de biodiesel)

São 50 indústrias autorizadas a produzir este
biocombustível, distribuídas por todas as regiões
brasileiras, interiorizando a produção e levando
desenvolvimento socioeconômico com geração de
empregos e renda.
Em 2019, a produção de biodiesel deve alcançar o
recorde de 6 bilhões de litros. Mas poderíamos
estar produzindo muito mais: a capacidade instalada
atual é de 8,5 bilhões de litros/ano.

01,33% Óleo de

Palma/Dendê
05,67% Outras
Matérias-Primas

0,07% Óleo de Canola 0,10% Óleo de Milho
0,85% Gordura de Frango 0,86% Óleo de Algodão
1,65% Óleo de Fritura 2,14% Gordura de Porco
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O BIODIESEL NO BRASIL

N

O uso de biodiesel é obrigatório no Brasil desde
2008. De lá para cá, o teor de mistura com o
diesel fóssil evoluiu de 2% para 10%. Em março
de 2018, a adição de 10% de biodiesel ao diesel
de petróleo vendido no território nacional entrou
em vigor, em cumprimento à Lei 13.263/2016.
A legislação Brasileira também prevê que o uso
de biodiesel avance 1% ao ano, até alcançar o
B15 (15% de biodiesel) em 2023.
Ao substituir o combustível fóssil por este produto
renovável, aliviamos a dependência de diesel
importado, melhoramos a qualidade do ar e
contribuímos com a redução da emissão de
gases causadores das mudanças climáticas que
já estão provocando desastres nas cidades e
prejuízos à agricultura.
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Reﬁnarias
Mapa das Usinas de Biodiesel
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Demandas para o novo governo:

As associações representativas do setor de
biodiesel no Brasil, Abiove, Aprobio e Ubrabio,
subscrevem esta carta ao deputado federal
Jerônimo Goergen (PP-RS), presidente
da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel
(FPBio) bem como ao seu colegiado, com a
agenda prioritária a ser defendida na corrente
legislatura, dividida em três pontos a seguir:

B11 imediato

A adição obrigatória do biodiesel deve
continuar avançando, conforme previsto
na Lei n° 13.263/2016 e na Resolução nº
16/2018 do Conselho Nacional de Política
Energética (CNPE), de forma gradual,
aproveitando o potencial produtivo do
país, gerando riqueza em todas as regiões
brasileiras e melhorando a qualidade do ar
que respiramos.
Para isso, é preciso adotar o B11 imediato,
isto é, a adição obrigatória de 11% de
biodiesel ao diesel fóssil comercializado no
país, dando continuidade ao cronograma de
aumento de 1% ao ano no teor de mistura,
alcançando o B15 em 2023, conforme
determina o CNPE.

