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O processo de regulamentação do RenovaBio - programa que busca incentivar a produção de

biocombustíveis no Brasil - está em um momento decisivo. Uma reunião na Casa Civil, marcada

para esta semana, deve finalizar os ajustes no texto e definir qual será o caminho mais viável

para sua normatização, se a edição de uma Medida Provisória (MP) ou a aprovação de um Projeto

de Lei (PL) no Congresso.  

 

O presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar-PE),

Renato Cunha, está em São Paulo, para a 17ª Conferência Internacional da Datagro. Em nota, o

Sindaçúcar divulgou que a “informação sobre a regulamentação do RenovaBio foi repassada a

Cunha pelo ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, e pelo secretário nacional de

petróleo, Márcio Félix”. 

 

Há quase um ano, desde dezembro do ano passado, quando o programa foi anunciado pela

presidência da República, o setor sucroenergético aguarda a regulamentação do RenovaBio. Eles

defendiam a edição de uma MP, que seria a alternativa mais célere para tirar o projeto do papel.

Mas o secretário de petróleo, gás natural e combustíveis renováveis do Ministério de Minas e

Energia, Márcio Felix, já havia antecipado que “um PL em regime de urgência seria mais eficiente,

devido à capilaridade que o Nordeste tem no Congresso”. 

 

Com o RenovaBio, o governo espera dobrar a produção de etanol até 2030, de 30 bilhões de litros

para 50 bilhões de litros por safra. A maior participação dos combustíveis limpos na matriz

energética nacional está de acordo com o compromisso de redução de emissões de carbono

assumido pelo Brasil no Acordo do Clima. Entre as diretrizes, programa prevê melhores regras de
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O presidente do Sindaçucar-PE, Renato Cunha, será agraciado com a mais alta comenda de Goiás
Foto: Anderson Stevens
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precificação dos biocombustíveis. 
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