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▪ Resumo do que foi feito pela Ibá em 2018

▪ Escopo do GT de Energia da Ibá

▪ Apresentação da proposta de atuação conjunta

▪ Executivo

▪ Legislativo

▪ Considerações e potencial validação da CSFP sobre a 
proposta
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PAUTA



Resumo do que foi feito pela Ibá em 2018
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Janeiro

Reunião com 
Plínio Nastari

sobre 
Renovabio

(combustível 
líquido)

Maio

Apresentação 
do IEMA 

sobre Projeto 
Reservatório

s Verdes. 
Definido o 

escopo do GT

Julho

Apresentação 
da EPE sobre 

leilões. 
Concluiu-se a 
necessidade 

de 
articulação 

política  com 
Governo

Outubro:

Definição da 
estratégia de 
atuação da 

Ibá em 2019
(pleito 

conjunto)

Novembro

Considerações 
e endosso da 

estratégia pela 
CSFP e 

Coalizão Brasil 
Clima, 

Florestas e 
Agricultura



Escopo do GT de Energia da Ibá

Articulação com partes interessadas para ações junto aos 2 Poderes 

EPE, IEMA, CNI, CNA, Coalizão, CSFP, etc. 

PODER EXECUTIVO

- Adaptação dos editais de leilões 
(flexibilidade e despacho) para ampliar 
participação da biomassa florestal como fonte 
de bioenergia renovável. Premissas:

- Diversificação da matriz energética 

- Menor dependência da água  (recurso 
nobre e escasso)

- NDC Brasileira (Acordo de Paris)

- Diferenciais sociais, econômicos e 
ambientais da biomassa em relação a 
outras fontes 

PODER LEGISLATIVO

- Articulação e advocacy dos PL´s e 
PLS´s de interesse setorial na agenda 
de Energia:

- PL 1291/2015: Política Nacional 
de Biocombustíveis Florestais

- PLS 712/2015: Altera a Lei nº 
12.187 (PNMC) para estabelecer 
meta de participação de fontes 
renováveis na matriz energética 
para o ano de 2040. 



▪ Porque: desenvolver relacionamento com Governo, tornar o setor 
conhecido como alternativa energética

▪ Quando: após formação do novo Governo (fim fev/início mar) e 
definição de sponsor no MME para capitanear a ideia internamente

▪ Onde: auditório do MME para maior aderência

▪ Quem: 40 pessoas de perfil técnico do MME, pessoas chaves do MAPA, 
MMA, MF, ANP, ANEEL, CNA, IEMA, EPE, Embrapa Agroenergia; 
empresas e equipe da Ibá; Coalizão

▪ Local: auditório do MME para garantir uma ampla participação

▪ Como: 4h de duração, palestras temáticas e discussões 5

Proposta de atuação junto ao Poder Executivo

WORKSHOP 
COM EQUIPE 

TÉCNICA MME

Reunião de alto 
nível com MME

Relacionamento 
contínuo para 

leilões, etc.
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Proposta de atuação junto ao Poder Executivo: 
Workshop - programação 

Horário Atividade
13:30 – 14:00 REGISTRO E CAFEZINHO

14:00 – 14:30
Apresentação Institucional do setor
Ibá

14:30 – 15:00
Relação do setor com a NDC na agenda de Energia
José Penido - Fibria

15:00 – 15:30
Aspectos sociais, ambientais e econômicos da biomassa florestal 
Munir Soares - IEMA

15:30 – 16:00 COFFEE BREAK

16:00 – 16:30
Segurança de produção e custo da biomassa dedicada 
Ibá

16:30 – 16:45
Linhas de crédito para financiamento de biomassa
BNDES

16:45 – 17:15
Títulos Verdes para energia renovável 
TBD

17:15 - 17:45
Leilões: gargalos e oportunidades para Biomassa
Leonardo Borges - Grupo WC

17:45 – 18:00  CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTOS

30´
15-20’ de fala
10-15’ de discussão



▪ Considerações?

▪ Próximos passos: 

▪ Aguardar definição do governo

▪ Identificar melhor época para Workshop

▪ Convidar palestrantes e reservar auditório

▪ Organizar o evento 
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Proposta de atuação junto ao Poder Executivo: 
Workshop - programação 



▪ Documento para articulação com MME – White Paper

▪ Resumo Executivo (mensagens chave – 4 páginas) + anexo detalhado 

▪ Documento endossado por várias entidades: Ibá, CNA, 
CSFP/MAPA, IEMA, EPE, Coalizão, etc. ➔ interesse comum

▪ Plano A: reunião de alto nível e entrega do documento (Ministro  
ou Secretário)

▪ Plano B: apenas protocolar o documento

▪ Data reunião/envio: a definir (após definição dos ministérios)
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Proposta de atuação junto ao Poder Executivo
White Paper e Reunião de Alto Nível

Workshop com 
equipe técnica

MME

REUNIÃO DE 
ALTO NÍVEL
COM MME

Relacionamento 
contínuo para 

leilões, etc.



▪ Considerações?

▪ Próximos passos: 

▪ Elaborar o documento com base no que foi discutido no 
Workshop

▪ Validar e obter endosso de vários atores

▪ Definir com quem deve ser reunião no MME e quem 
apresentaria o pleito junto ao novo CEO Ibá

▪ Agendar reunião
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Proposta de atuação junto ao Poder Executivo: 
White Paper e Reunião de Alto Nível



▪ Sempre que oportuno.

▪ Pode ser identificado pela Ibá, CSFP ou outra entidade e alinhado 
em conjunto  como deve ser para ter assertividade.

▪ Considerações?

▪ Sugestões de próximos passos?
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Proposta de atuação junto ao Poder Executivo
White Paper

Workshop com 
equipe técnica

MME

Reunião de alto 
nível com MME

RELACIONAME
NTO CONTÍNUO 
PARA LEILÕES, 

ETC.



▪ PL 1291/2015 – Política Nacional de Biocombustíveis Florestais

▪ Prioridade: alta – favorável!

▪ Preparar embasamento técnico e jurídico para sugerir alterações de texto

▪ Identificar novo autor do PL (Deputado Luiz Fernando Faria (PP/MG) não foi 
reeleito) e projeto precisará ser proposto novamente

▪ Fazer advocay (definir estratégia)

▪ PLS 712/2015 – Altera a Lei nº 12.187 (PNMC) para estabelecer meta de 
participação de fontes renováveis na matriz energética para o ano de 2040. 

▪ Prioridade: alta – favorável!

▪ Não tem muito o que mudar, é só uma atualização da PNMC

▪ Tem sido posto em pauta, mas não foi votado ainda por falta de quorum.

▪ Não será arquivado, mesmo que o Sem. Cristovam Buarque não tenha sido reeleito  
porque o trâmite já está avançado.

▪ Fazer advocacy.
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Proposta de atuação junto ao Poder Legislativo 



Obrigada
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