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Caderno de Biocombustíveis
Principais conclusões do trabalho

Geração de empregos Reconhecimento internacional

Disponibilidade de área agrícola Segurança energética
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Etanol

• Situação atual: endividamento alto, queda de produtividade, 
aumento de custos, perda de competitividade

• Perspectivas: novo processo de fusões e aquisições, novas 
tecnologias para aumentos de produtividade

Principal demanda:
Previsibilidade e segurança para os investimentos

Biodiesel

• Situação atual: capacidade ociosa, fechamento de usinas
• Perspectivas: B10 em 2018, B15 em 2025 e B20 em 2030
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Caderno de Biocombustíveis
Principais conclusões do trabalho

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da EPE (2017) 

Aumentar a bioenergia sustentável 
para 18% até 2030

2016

Derivados 
da cana
17,5%

Biodiesel
1%
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Caderno de Biocombustíveis
Principais conclusões do trabalho

• O programa confere PREVISIBILIDADE, principal demanda da indústria

• Visa promover a DESCARBONIZAÇÃO do setor de transportes

• Diferente do modelo atual, de diferenciação tributária

• Potencial para ser um importante INDUTOR
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RenovaBio

Fonte de informação

 Etanol de cana-de-açúcar

 Etanol 2G

 Etanol de milho

 Biodiesel de soja

 Biodiesel de gordura bovina

 Bioquerosene de aviação

 Biometano de resíduos agroindustriais

 Biometano de resíduos urbanos

Fonte: Embrapa, Unicamp, CTBE, Agroicone (2017) 
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RenovaBio

Indução de ganhos de 
eficiência

Fonte: Adaptado de MME (2017) 

Usina 5
uso de tecnologias 

de captura de 
carbono (Bio-CCS)

-10
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RenovaBio

Indução de pesquisas e 
desenvolvimento tecnológico

 Novos biocombustíveis

 Ex: biogás/biometano, bioquerosene de aviação

 Melhoria de processos

 Novas matérias-primas 

 Ex: resíduos agroindustriais, resíduos urbanos

 Destinação de resíduos e subprodutos 

 Vinhaça - 7 a 16 litros por litro de etanol produzido

 Glicerina - 10% em massa do biodiesel produzido

 Inovações
 Melhoramento genético (ex: cana transgênica) 
 Cana-Energia 
 Etanol celulósico (2ª geração)

Fonte: Ubrabio (2017)

 Tecnologia de motores

 Otimização motor à combustão para etanol

 Carro híbrido flex ou a etanol

 Célula combustível a etanol

 Veículos, máquinas e equipamentos a biometano
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RenovaBio

Indução de investimentos

CBIO  novas receitas

 Previsibilidade

 Segurança

 Competitividade

Fonte: MME (2017) 
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RenovaBio

Segurança energética
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Gasolina Óleo diesel Dispêndio

Importação de gasolina e óleo diesel (milhões de litros)

Dispêndio (US$ bilhões)

2010 a 2017
 21 bilhões de litros de gasolina
 74 bilhões de litros de óleo diesel
 Dispêndio de US$ 60 bilhões

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ANP 
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Exemplo da Califórnia

2006

Projeto de Lei

LCFS: Low Carbon Fuel Standard
 Meta: reduzir em, no mínimo, 10% a Intensidade de 

Carbono dos combustíveis de transporte, até 2020

2007

Aprovação da 
legislação

2011

Decreto

2009

Implementação 
do programa

2011

Aprovação de 
ajustes

2013

2015

Readoção do 
programa

Implementação 
do ajustes
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Próximos passos
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Complexidades do programa

 Metas nacionais de redução de emissões para a matriz de combustíveis

 Metas individuais das distribuidoras

 Preço dos CBIOs

 Processo e custos de certificação da produção 

 Fiscalização de todas as etapas

 Manutenção da articulação política

 Adesão de produtores, distribuidores e demais agentes

 Impactos no preço dos combustíveis

 Impactos na inflação

?
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 Índices econômicos

 Indicadores sociais

 Indicadores ambientais

 Produção intelectual

 Grau de inovação
.
.
.

A FGV Energia vai acompanhar os impactos do RenovaBio

E desenvolver linhas de pesquisa relacionadas com o setor

 Nova configuração do downstream

 Medidas para a redução das emissões do setor aéreo

 Projetos de produção de biogás

 Biomassa na geração de energia elétrica 



fgvenergia.fgv.br


