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Bioenergia já é a
1ª Fonte Renovável da Matriz Energética

Fonte: Balanço Energético Nacional – MME. Bioenergia inclui etanol, biodiesel e uso energético do bagaço de cana (2016).

1ª

2ª

mil Tep



Metas 
Individuais

(Distribuidoras)

Créditos de 
Descarbonização 

(CBIO)

Metas 
Nacionais 

de Emissões 
(Matriz de Combustíveis)

Certificação 
Individual 

de Eficiência 
Energética-Ambiental 

(Produtores de                
Biocombustíveis)



Cronograma Legal do RenovaBio

Dezembro/2019
Início da cobrança das

Metas Individuais Compulsórias, 
aplicáveis a todos os 

distribuidores de combustíveis

Junho/2018
Definição das Metas Nacionais 

Decenais de Emissões 2019-2028

Regulamentação Prévia

Portaria MME
Resolução CNPE
Decreto Presidencial



Decreto Presidencial

O que o Decreto definirá, entre outros pontos:

Governança do processo de definição e revisão das                      

Metas Nacionais de Emissões

Governança e diretrizes para regulação e fiscalização da 

Certificação de Biocombustíveis e do Credenciamento das 

Firmas Certificadoras 

Diretrizes para individualização da meta por distribuidor

Regra de redução da meta individual a partir de contratos de LP

Proporcionalidade da multa pelo descumprimento da meta

Fixação do bônus para induzir retenção líquida de carbono

 Proposição inicial já concluída pelo MME
 Em discussão com outros atores de governo



Retenção Líquida de Carbono

Biocombustíveis são a única fonte renovável capaz de fazer 
a retenção líquida de CO2, a partir da fixação do carbono. 

Art. 28. Será aplicado um 

bônus sobre a Nota de 

Eficiência Energético-Ambiental 

do produtor ou do importador 

de biocombustível cuja 

Certificação de 

Biocombustíveis comprove a 

emissão negativa de gases 

causadores do efeito estufa no 

ciclo de vida em relação ao seu 

substituto de origem fóssil.

Lei do RenovaBio criou 
bônus para induzir 

sequestro de carbono



Diálogo

RenovaBio começou com diálogo amplo.

E o diálogo continua na regulamentação 
e regulação do programa.



O papel dos 
biocombustíveis no 

Brasil é tornar a 
oferta de energia 

cada vez mais 
sustentável,

competitiva e 
segura.

bio@mme.gov.br 


