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MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
NOTA TÉCNICA Nº 41/2021/DBIO/SPG
PROCESSO Nº 48380.000070/2021-08
INTERESSADO: SECRETARIA DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, COMITÊ RENOVABIO, CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA CNPE
ASSUNTO

Proposta de metas compulsórias para redução de emissões do RenovaBio (Ciclo 2022-2031) para envio à Consulta Pública.
1.

INTRODUÇÃO

1.1.
O Decreto no 9.888, de 27 de junho de 2019, dispõe sobre a deﬁnição das metas compulsórias anuais de redução de emissões de gases
causadores do efeito estufa e ins tui o Comitê da Polí ca Nacional de Biocombus veis - Comitê RenovaBio.
1.2.
A Portaria no 103, de 22 de março de 2018, deﬁne o funcionamento do Comitê RenovaBio. Especiﬁcamente em seu art. 11o, a Portaria
determina que, para estabelecimento das metas compulsórias de descarbonização, o Comitê RenovaBio deverá realizar consulta pública, prévia à
recomendação anual ao CNPE.
1.3.
Assim, a presente Nota Técnica apresenta os subsídios técnicos para encaminhamento, à etapa de Consulta Pública, da proposta de metas
compulsórias de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa, em créditos de descarbonização (CBIOs), para o período 2022 - 2031.
2.

NORMAS RELACIONADAS

2.1.
Lei nº 13.576, de 26 de dezembro de 2017 (Lei do RenovaBio) - Dispõe sobre a Polí ca Nacional de Biocombus veis (RenovaBio) e dá
outras providências.
2.2.
Decreto nº 9.888, de 27 de junho de 2019 - Dispõe sobre a deﬁnição das metas compulsórias anuais de redução de emissões de gases
causadores do efeito estufa para a comercialização de combus veis de que trata a Lei nº 13.576, de 26 de dezembro de 2017, e ins tui o Comitê da
Polí ca Nacional de Biocombus veis - Comitê RenovaBio.
2.3.
Portaria MME nº 103, de 22 de março de 2018 - Deﬁne o funcionamento do Comitê RenovaBio, ins tuído pelo art. 2º do Decreto nº 9.308,
de 15 de março de 2018, subs tuído pelo Decreto nº 9.888, de 27 de junho de 2019.
2.4.
Resolução CNPE nº 8, de 18 de agosto de 2020 - Deﬁne as metas compulsórias anuais de redução de emissões de gases causadores do
efeito estufa para a comercialização de combus veis (3º Ciclo de Metas Decenais - 2021-2030, ra ﬁcação metas 2019 e revisão metas 2020).
3.

ANÁLISE

3.1.
Ins tuída pela Lei no 13.576, de 26 de dezembro de 2017, a Polí ca Nacional de Biocombus veis (RenovaBio) é uma polí ca de Estado, que
consiste em um conjunto de ações cujo obje vo é garan r a expansão da produção de biocombus veis no País, com base na previsibilidade,
sustentabilidade ambiental, econômica e ﬁnanceira, e compa vel com os compromissos assumidos pelo Brasil no Acordo de Paris.
3.2.
O principal instrumento dessa polí ca é o estabelecimento de metas anuais de descarbonização para o setor de combus veis, de forma a
incen var o aumento da produção e da par cipação de biocombus veis na matriz energé ca de transportes do país. As partes obrigadas da polí ca
(distribuidoras de combus veis) deverão comprovar o cumprimento de suas metas individuais por meio da compra de Créditos de Descarbonização
(CBIO), a vo ﬁnanceiro negociável em bolsa, que equivale a 1 tonelada de CO2 equivalente, derivado da cer ﬁcação do processo produ vo de
biocombus veis, com base nos respec vos níveis de eﬁciência alcançados em relação às suas emissões de gases de efeito estufa. Os produtores de
biocombus veis que aderirem voluntariamente ao programa poderão, a par r dessa cer ﬁcação, emi r e comercializar CBIOs, que representará uma
boniﬁcação proporcional ao volume de combus veis vendido e ao nível de eﬁciência energé ca do processo cer ﬁcado.
3.3.

A Lei do RenovaBio traz, em seu art. 6o, os parâmetros a serem observados na deﬁnição das metas:
“Art. 6º As metas compulsórias anuais de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa para a comercialização de combus veis serão deﬁnidas
em regulamento, considerada a melhoria da intensidade de carbono da matriz brasileira de combus veis ao longo do tempo, para um período mínimo de dez
anos, observados:
I - a proteção dos interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta de combus veis;
II - a disponibilidade de oferta de biocombus veis por produtores e por importadores detentores do Cer ﬁcado da Produção Eﬁciente de Biocombus veis;
III - (VETADO);
IV - a valorização dos recursos energé cos;
V - a evolução do consumo nacional de combus veis e das importações;
VI - os compromissos internacionais de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa assumidos pelo Brasil e ações setoriais no âmbito desses
compromissos; e
VII - o impacto de preços de combus veis em índices de inﬂação.”

3.4.
O Decreto no 9.888, de 27 de junho de 2019, que dispõe sobre a deﬁnição das metas compulsórias anuais de redução de emissões de
gases causadores de efeito estufa e ins tui o Comitê da Polí ca Nacional de Biocombus veis - Comitê RenovaBio, estabelece que as metas são deﬁnidas
pelo Conselho Nacional de Polí ca Energé ca – CNPE para um período mínimo de dez anos e que os valores das metas devem ser estabelecidos em
unidades de Créditos de Descarbonização (CBIOs). Além disso, o Decreto determina, no art. 13º, as competências do Comitê RenovaBio:
I - monitorar o abastecimento e o desenvolvimento da produção e do mercado de biocombus veis, observada sua importância e regularidade do
abastecimento de combus veis;
II - acompanhar a evolução da capacidade de produção de biocombus veis detentora de Cer ﬁcado da Produção Eﬁciente de Biocombus veis;
III - monitorar a oferta, a demanda e os preços dos Créditos de Descarbonização emi dos e negociados a par r da comercialização de biocombus veis;
IV - elaborar análises e estudos, diretamente ou mediante contratação ou convênio, para subsidiar a determinação de cenários e projeções que apoiarão a
deﬁnição das metas de descarbonização;
V - realizar consulta pública prévia para recomendar anualmente as metas de descarbonização ao CNPE;
VI - acompanhar e divulgar a evolução do índice de intensidade de carbono da matriz brasileira de combus veis, em comparação às metas compulsórias
anuais de redução de emissões de gases causadores de efeito estufa e dos intervalos de tolerância;
VII - avaliar e propor medidas preven vas e corre vas para o adequado cumprimento das metas.
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3.5.
Conforme se observa, dentre suas competências, o Comitê RenovaBio deve elaborar análises e estudos para subsidiar a deﬁnição das
metas de descarbonização.
3.6.
Assim, o Departamento de Biocombus veis do MME desenvolveu a metodologia de modelagem econômica para determinação das metas
compulsórias. Para a modelagem, optou-se pelo uso de sistemas dinâmicos, usando o so ware Vensim, os quais permitem ao formulador de polí cas
públicas ter melhor compreensão acerca de todas as inter-relações entre os componentes de um sistema econômico que englobe melhor compreensão
sobre as interações entre os vários componentes do sistema, que, no caso, envolve dados de diversos setores, tais como agronegócio, indústria
automobilís ca, critérios de cer ﬁcação eﬁciente da produção de biocombus veis etc. Essa modelagem vem sendo aprimorada desde o primeiro ciclo
decenal de metas do RenovaBio (2019 - 2028).
3.7.
O trabalho do presente ciclo de estabelecimento de metas a ser proposto para aprovação do CNPE foi dividido em duas abordagens: i)
determinar o valor da meta global para 2022, dentro do intervalo de tolerância estabelecido pela Resolução CNPE no 08/2020 e ii) determinar metas
compulsórias anuais de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa, com intervalos de tolerância, para os anos subsequentes.
3.8.
Para formatação da proposta de meta para o ano de 2022 e para o decênio, incluindo o ano de 2031, foram realizadas três reuniões
técnicas do Comitê RenovaBio nos dias 10 de junho, 17 de junho e 24 de junho de 2021, nas quais foram apresentados os parâmetros cons tu vos da
modelagem e deliberação da proposta a ser subme da a consulta pública.
3.9.

Meta 2022

3.9.1.

Na modelagem 2022, os seguintes parâmetros foram considerados:

Tabela 1: Parâmetros usados na modelagem para determinação da meta 2022
Valor considerado

Distribuição esta s ca

Mercado de óleo diesel (milhões m3)

Parâmetros da modelagem de es ma va dos CBIOs

61,20

Uniforme

Fonte de informações
EPE

Mercado de biodiesel (milhões m3)

8,47

Uniforme

Teor na mistura a par r da legislação

Mercado de gasolina C (milhões m3)

37,92

Uniforme

EPE

Mercado de etanol anidro (milhões m3)

10,24

Uniforme

Teor na mistura a par r da legislação

Mercado de etanol hidratado (milhões m3)

19,61

Uniforme

EPE e MAPA

Par cipação das unidades cer ﬁcadas de etanol (fração)

0,8853

Normal

ANP

Par cipação das unidades cer ﬁcadas de biodiesel (fração)

0,7452

Normal

ANP

Nota Eﬁciência Energé co Ambiental de etanol (gCO2eq/MJ)

59,90

Normal

ANP

Nota Eﬁciência Energé co Ambiental de biodiesel (gCO2eq/MJ)

69,12

Normal

ANP

Volume elegível da produção cer ﬁcada de etanol (fração)

0,77

Uniforme

ANP

Volume elegível da produção cer ﬁcada de biodiesel (fração)

0,48

Uniforme

ANP

3.9.2.

Es ma va CBIOs para 2022 ob da a par r da modelagem: 32.365.978 CBIOs (I)

3.9.3.

Saldo de CBIOs 2020: CBIOs emi dos - Meta de CBIOs (Biênio 2019/20): 18.508.636 - 14.898.230 = 3.610.406 CBIOs (II)

3.9.4.

O conceito aqui proposto para a deﬁnição da meta de 2022 será adicionar o saldo de CBIOs 2020 à es ma va ob da na modelagem: I + II

3.9.5.

Portanto, Meta proposta para 2022: 35.976.384 CBIOs

3.9.6.
Neste ponto, ressalta-se a proposta deste Comitê RenovaBio quanto ao uso do estoque de CBIOs (CBIOs emi dos - Meta de CBIOs) em um
prazo de dois anos após sua emissão. No caso, a proposta determina a u lização do estoque de 2020, de 3,61 milhões de CBIOs, para compor a meta de
2022.
3.9.7.
Pressupõe-se que, com essa medida, o CNPE possa dar previsibilidade ao mercado, tanto para os emissores primários (produtores e
importadores de biocombus veis) quanto para os distribuidores (parte obrigada), além dos próprios inves dores que compõem a parte não obrigada do
Programa. Além disso, a avaliação é que o uso do estoque remanescente de dois anos anteriores trará es mulo tanto ao cumprimento de metas dentro
do ano de cumprimento quanto à emissão de CBIOs para o ano.
3.9.8.
De todo modo, para o estabelecimento da meta 2023, que será realizada em 2022, o Comitê RenovaBio avaliará novamente a melhor
sistemá ca para uso do saldo remanescente.
3.10.

Metas para o decênio 2022 - 2031

3.10.1.

As premissas consideradas na modelagem para o decênio são as seguintes:

- Intensidade de carbono pretendida para a matriz de combus veis;
- Projeção de etanol, a par r da demanda do Ciclo-O o (veículos leves);
- Projeção de biodiesel, a par r da demanda do Ciclo-Diesel (veículos pesados);
- Projeção de biometano, a par r da demanda de gás natural veicular (GNV);
- Projeção de bioquerosene de aviação, a par r da demanda de querosene de aviação (QAV);
- Evolução da capacidade cer ﬁcação da produção/importação dos biocombus veis.
3.10.2.
A Lei no 13.576/2017 deﬁne intensidade de carbono (IC) como a relação da emissão de gases causadores do efeito estufa, com base em
avaliação do ciclo de vida, computada no processo produ vo do combus vel, por unidade de energia. Para o decênio 2022 - 2031 manteve-se a premissa
do ano anterior, que é de que a IC se manterá pra camente estável até 2025 e depois terá uma queda mais acentuada. Trata-se de uma sinalização à
sociedade, pelo Comitê RenovaBio, no que se refere à descarbonização desejada e, além disso, permite que todos os envolvidos possam planejar os
inves mentos necessários conforme os obje vos da polí ca no que se refere à expansão previsível e sustentada da produção de biocombus veis.
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Figura 1: Intensidade de carbono pretendida para a matriz de combus veis
3.10.3.
O monitoramento dos mercados de abastecimento e produção têm indicado retomada da a vidade econômica, já ao longo de 2021,
alcançando valores comparáveis a 2019, antes da pandemia. Por este mo vo, as curvas de demanda para o Ciclo-O o e para o Ciclo-Diesel foram
ajustadas de acordo com essa tendência. Os gráﬁcos mostrados nas Figuras 2 e 3 a seguir apresentam estas demandas juntamente com as distribuições
por combus vel ao longo dos anos.

Figura 2: Demanda do Ciclo-O o e distribuição por combus vel

Figura 3: Demanda do Ciclo-Diesel e distribuição por combus vel
3.10.4.
Também foi realizada uma projeção das demandas de gás natural veicular e querosene de aviação, que representam, respec vamente, a
par cipação dos biocombus veis biometano e bioquerosene de aviação na matriz de transportes nacional para os próximos anos.

Figura 4: Demanda de gás natural e e distribuição por combus vel
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Figura 5: Demanda de querosene de aviação e distribuição por combus vel
3.10.5.
Para evolução da capacidade cer ﬁcada, manteve-se a mesma evolução considerada no ano passado, ou seja, crescimento até se a ngir
um limite de 98 % em 2026. A base para se considerar a mesma evolução pode ser ob da no próprio Painel Dinâmico RenovaBio da ANP que informa o
percentual de usinas cer ﬁcadas até o momento e o percentual de usinas em processo de cer ﬁcação em relação às usinas autorizadas pela ANP.

Figura 6: Evolução da capacidade cer ﬁcação da produção eﬁciente de biocombus veis (a par r da Nota Técnica nº 51/2020/DBIO/SPG).
3.10.6.
A par r das considerações mostradas acima, chegou-se à proposta de metas para o decênio 2022 - 2031, cujos dados são mostrados na
Figura 7 e Tabela 2.

Figura 7: Proposta de metas para o decênio 2022 - 2031
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Tabela 2: Metas propostas para o decênio 2022 - 2031.
ANO
Meta Anual (Milhões de CBIOs)

2022
35,98
Intervalos de Tolerância (Limites Superior e Inferior)
-

2023
42,35
50,85
33,85

2024
50,81
59,31
42,31

2025
58,91
67,41
50,41

2026
66,49
74,99
57,99

2027
72,93
81,43
64,43

2028
79,29
87,79
70,79

2029
85,51
94,01
77,01

2030 2031
90,67 95,67
99,17 104,17
82,17 87,17

3.11.
As propostas detalhadas acima, tanto para o valor da meta de 2022 quanto para o decênio 2022 - 2031 foram apresentados ao Comitê
RenovaBio e aprovadas na reunião de 24/06/2021, conforme registrado em ata (0517840).
4.

CONCLUSÃO

4.1.
Com a aprovação pelo Comitê RenovaBio dessa proposta, bem como do detalhamento descrito na presente Nota Técnica, a proposição da
meta global de 2022 bem como das metas para o decênio 2022 - 2031, com os respec vos intervalos de tolerância para 2023 a 2031, está apta para
encaminhamento à anuência do Ministro de Estado de Minas e Energia, a ﬁm de proceder à submissão à Consulta Pública, etapa que antecede a
recomendação da proposta ao CNPE.
4.2.
Segue anexa a minuta de portaria (0514496) e de comunicado a ser divulgado no site do MME (0517486). Sugere-se que a presente nota
técnica componha o material a ser disponibilizado na Consulta Pública.
Documento assinado eletronicamente por Fábio da Silva Vinhado, Assessor(a), em 25/06/2021, às 09:47, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Marlon Arraes Jardim Leal, Coordenador-Geral de Etanol, em 25/06/2021, às 10:09, conforme horário oﬁcial
de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Pietro Adamo Sampaio Mendes, Diretor(a) do Departamento de Biocombus veis, em 25/06/2021, às 10:22,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://www.mme.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0508745 e o código CRC 077DB085.
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