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PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS RELACIONADAS À
AGROENERGIA EM TRAMITAÇÃO NA CÂMARA DOS

DEPUTADOS  E NO SENADO FEDERAL

Rodrigo H C Dolabella

Em atendimento à solicitação do Deputado Homero Pereira, Presidente
da Subcomissão Especial de Agroenergia e Meio Ambiente, instituída no âmbito da Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados,
relacionamos as proposições em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal,
indexadas pelos termos biocombustíveis, (agro)bioenergia, biodiesel, etanol e álcool.
Apresentamos, ainda, informações sobre a produção atual de agrocombustíveis no Estado do
Mato Grosso e anexamos apresentação em Power Point  sobre “a estratégia para a globalização do
álcool brasileiro”, realizada pelo Dr. Dornelles, Diretor do Ministério das Minas e Energia, em
Seminário realizado em 17 de maio pela Associação dos Consultores Legislativos da Câmara dos
Deputados.

As proposições relacionadas, obtidas a partir de pesquisa realizada no
Sistema de Informação Legislativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, trazem as
seguintes informações: número de identificação da proposição, data de apresentação,  autor(es),
ementa e sua explicação,  forma de apreciação e regime de tramitação, termos para indexação,
despacho, proposições apensadas, última ação e emendas recebidas na Câmara dos Deputados.
Em seguida é feita uma sintética explicação do projeto e as modificações sofridas ao longo da
tramitação da proposição. As informações sobre a produção atual de agrocombustíveis no Mato
Grosso foram obtidas em pesquisa realizada na internet.

I - PROPOSIÇÕES EM TRAMITAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

1. PL 3600/2004

Data de apresentação : 19/05/2004

Autor(es) : Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB - SP) 

Ementa : Reduz a zero a alíquota do IPI para os óleos vegetais transesterificados destinados à
adição ao diesel mineral.
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Forma de apreciação : Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

Regime de tramitação : Ordinária

Indexação : Redução, alíquota zero, desoneração tributária, benefício fiscal, isenção fiscal, (IPI),
imposto de renda, receita bruta, pessoa jurídica, produção, comercialização, óleo vegetal, adição,
mistura, óleo diesel, óleo mineral, biodiesel.

Despacho: Às Comissões de Minas e Energia; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) - Art. 24, II 

Última ação: CFT – pronta para pauta

Explicação do Projeto: O Projeto de Lei trata da redução de dois impostos para óleos vegetais
transesterificados a ser adicionado ao óleo diesel mineral:

• A alíquota do IPI fica reduzida a zero; 

• As pessoas jurídicas que exercerem as atividades de produção e comercialização do biodiesel e
aquelas que operarem sua mistura ao óleo diesel derivado de petróleo poderão reduzir em
50% o imposto de renda da pessoa jurídica sobre o valor proporcional que as receitas dessas
atividades representarem para a receita bruta total; 

• A redução dos impostos prevalecerá pelo período de cinco anos, a contar da vigência da lei.

Alterações na CME: o PL foi aprovado na CME com três emendas apresentadas pelo Relator,
Deputado Marcus Vicente, alterando a ementa e os arts. 1º e 2º, sob a seguinte justificação:

“Cremos, entretanto, poder oferecer algumas melhorias a tão importante proposição, no sentido
de ampliar-lhe o escopo e, por conseqüência, os benefícios que se poderão alcançar. Trata-se de
abrigar, no texto do projeto, não somente os óleos vegetais transesterificados a serem usados
como aditivos ao óleo diesel de origem mineral, como também o biodiesel puro, que poderá, por
exemplo, ser usado para geração de eletricidade, quando queimado em motores estacionários,
especialmente naquelas localidades mais isoladas, que hoje sequer têm garantido o suprimento de
energia elétrica para o atendimento das mais básicas necessidades para uma vida digna”.

Alterações na CFT: nesta Comissão foi apresentado Substitutivo ao PL pelo Relator, Deputado
Carlos Souza. A proposição ainda não foi apreciada na Comissão. 

2. PL 5582/2005

Data de apresentação : 30/06/2005

Autor(es) : Carlos Souza (PP - AM) 
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Ementa : Altera a Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, permitindo a interdição definitiva de
estabelecimentos que, reincidentemente, distribuam, adquiram, comercializem, transportem ou
estoquem derivados de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis ou biocombustíveis que
estejam em desconformidade com as normas estabelecidas pelo órgão regulador.

Forma de apreciação : Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

Regime de tramitação : Ordinária

Indexação : Alteração, lei federal, abastecimento, revogação, autorização, interdição,
funcionamento, empresa distribuidora, posto de gasolina, reincidência, infração, fraude,
distribuição, aquisição, comercialização, transporte, estocagem, mercadoria adulterada,
adulteração, combustível, derivados de petróleo, gás natural, biocombustível, extensão,
penalidade, sócio controlador.

Despacho: Às Comissões de Minas e Energia e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54
RICD) - Art. 24, II 

Última ação: CCJC aguardando designação de relator 

Explicação do Projeto: A ementa define com precisão o objetivo do legislador.

Tramitação: Aprovado na CME sem alterações 

3. PL 5690/2005

Data de apresentação : 03/08/2005

Autor(es) : Betinho Rosado (PFL - RN) 

Ementa : Insere o parágrafo 4º no art. 2º da Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, que
dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira.

Explicação da Ementa : Incluindo a Região Norte e Região Nordeste entre as regiões
incentivadas para a produção de biodiesel.

Forma de apreciação : Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art.
24 II

Regime de tramitação : Ordinária

Indexação : Alteração, lei federal, biodiesel, limite mínimo, adição, óleo diesel,
obrigatoriedade, incentivo, produção, fabricação, percentual, Região Norte, Região Nordeste,
Região Semi-Árida, utilização, matéria - prima, agricultura familiar.
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Proposições apensadas: PL 6220/2005

Última ação: CAPADR- Pronta para Pauta

Explicação do Projeto: Incluindo a Região Norte e Região Nordeste entre as regiões
incentivadas para a produção de biodiesel.

Tramitação: Recebeu Substitutivo na CAPADR, do Relator Dep. Osvaldo Coelho, incluindo
no percentual mínimo obrigatório pelo menos 20% (vinte por cento) do volume de biodiesel
fabricado na Região Norte e Região Nordeste e de 10% (dez por cento) na Região Centro-Oeste.
Arquivado conforme artigo 105 do RICD.

 4. PL 6220/2005

Data de apresentação : 22/11/2005

Autor(es) : Rubens Otoni (PT - GO) 

Ementa : Insere o parágrafo 4º no art. 2º da Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, que
dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira.

Explicação da Ementa : Incluindo a Região Centro-Oeste entre as regiões incentivadas para
a produção de biodiesel.

Forma de apreciação : Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art.
24 II

Regime de tramitação : Ordinária

Indexação : Alteração, lei federal, biodiesel, limite mínimo, adição, óleo diesel,
obrigatoriedade, incentivo, produção, fabricação, percentagem, Região Centro-Oeste, utilização,
matéria - prima, agricultura familiar.

Última ação: CAPADR - Tramitando em Conjunto

Explicação do Projeto: Pelo menos vinte e cinco por cento do volume de biodiesel
necessário para se atingir o percentual mínimo obrigatório deverá ser fabricado na região Centro-
Oeste, a partir de no mínimo cinqüenta por cento de matérias-primas produzidas pela agricultura
familiar.

Tramitação: desarquivado em 16 de abril de 2007. Tramitava apensado ao PL 5690/2005.

5. PL 7692/2006

Data de apresentação : 20/12/2006
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Autor(es) : Mauro Passos (PT - SC) 

Ementa : Institui o Programa Brasileiro de Geração Descentralizada de Energia Elétrica e dá
outras providências.

Explicação da Ementa : Altera a Lei nº 10.438, de 2002.

Forma de apreciação : Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art.
24 II

Regime de tramitação : Ordinária, tramitando em conjunto com o PL 630, de 2003.

Despacho: Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, Minas e
Energia, Finanças e Tributação (Mérito e ?????Art. 54 RICD) e Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54 RICD). 

Indexação : Criação, Programa Brasileiro de Pequena Geração Descentralizada de Energia
Elétrica, universalização, acesso, distribuição, eletricidade, consumidor, fonte alternativa,
biomassa, energia solar, energia eólica, (ANEEL), Ministério das Minas e Energia, fixação, preço,
comercialização, Provedor, Serviço, energia elétrica.  Alteração, lei federal, setor elétrico, inclusão,
Conta de Desenvolvimento Energético, produção, energia solar, biocombustível, gás, aterro
sanitário.

Última ação : CCTCI 

Explicação do Projeto: Institui o Programa Brasileiro de Pequena Geração Descentralizada
de Energia Elétrica - Progede e define como Pequena Geração de Energia Elétrica
Descentralizada – PGD a unidade de geração de eletricidade a partir de fontes biomassa, eólica,
hidráulica, solar e outras fontes alternativas de energia, de até 5.000 kW de potência, conectados
ou não a redes de distribuição de concessionárias, permissionárias e autorizadas de energia
elétrica.

6. PL 204/2007

Data de apresentação : 15/02/2007

Autor(es) : Leonardo Vilela (PSDB - GO) 

Ementa : "Dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, e dá outras
providências."

Explicação da Ementa : Estabelece tabela progressiva com o percentual mínimo
obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel para comercialização ao consumidor final,
devendo aplicar o percentual de 2% (dois por cento) para o exercício de 2007.
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Forma de apreciação : Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art.
24 II

Regime de tramitação : Ordinária

Despacho: Às Comissões de Minas e Energia e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54
RICD). 

Indexação : Alteração, Lei do Biodiesel, fixação, tabela progressiva, percentual, antecipação,
prazo, adição, biodiesel, comercialização, óleo diesel, biocombustível.

Explicação do Projeto: Acelera progressividade da obrigação de adição de biodiesel ao óleo
diesel, passado a ser de 2% em 2007, 3% em 2008, 4% em 2009, 5% em 2010...até 20% de 2018
em diante.

Tramitação:  Aguardando Parecer na CME. Designado Relator, Dep. Carlos Alberto Leréia
(PSDB-GO)

7. PL 303/2007

Data de apresentação : 06/03/2007

Autor(es) : José Fernando Aparecido de Oliveira (PV - MG) 

Ementa : Dispõe sobre a criação do Programa Nacional de Produção de Biocombustíveis
por Cooperativas (PNBC) e dá outras providências.

Forma de apreciação : Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art.
24 II

Regime de tramitação : Ordinária

Despacho:  Às Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural; Minas e Energia; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e
de Cidadania (Art. 54 RICD) - Art. 24, II Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas
Comissões 

Indexação : Criação, Programa Nacional de Produção de Biocombustível por Cooperativas,
instituição financeira, (BNDES), banco estadual, cooperativa de crédito, financiamento, produtor
rural, associação, cooperativa agropecuária, produção, comercialização, biocombustível, venda
direta, consumidor final, posto, revendedor, autorização, (ANP), isenção, tributo indireto,
alteração, Lei de Fiscalização do Abastecimento de Combustíveis, infração, penalidade, valor,
multa.

Explicação do Projeto: Os produtores rurais poderão associar-se em cooperativas
agropecuárias para produção e comercialização de biocombustíveis. As cooperativas poderão
vender o biocombustível por elas produzido diretamente para oconsumidor final ou para os
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postos revendedores, desde que o biocombustível atenda à especificação da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e que possa ser consumido sem necessidade de
adição a combustíveis derivados do petróleo. Não incidirão tributos federais indiretos sobre as
receitas decorrentes da produção e comercialização do biocombustível pelas cooperativas. O PL
altera o art. 3º da Lei nº 9.847, de 1999, que dispõe sobre a fiscalização das atividades relativas ao
abastecimento nacional de combustíveis.

Tramitação: Aguardando Parecer na CAPADR.  O Presidente, Dep. Marcos Montes (PFL-
MG) avocou a relatoria desta proposição nos termos do Art. 41, VI do RICD.

8. PL 359/2007

Data de apresentação : 08/03/2007 

Autor(es) : Lúcio Vale (PR - PA) 

Ementa : Altera a legislação tributária para modificar a cobrança da Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS / Pasep)
e da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre
operações com biodiesel.

Explicação da Ementa : Altera as Leis nºs 9.718, de 1998 e 11.116, de 2005; além da Medida
Provisória nº 2.158-35, de 2001.

Forma de apreciação : Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

Regime de tramitação : Ordinária

Despacho: Às Comissões de Minas e Energia; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões - Art. 24 II Regime de Tramitação: Ordinária

Indexação : Alteração, legislação tributária federal, fixação, percentual, simplificação, tributação,
cobrança, alíquota, (PIS - PASEP), (COFINS), companhia distribuidora, empresa de comércio
varejista, biodiesel, redução, alíquota zero, receita bruta, venda.

Explicação do Projeto: Conforme justificação do autor, “esta proposição visa harmonizar a
tributação sobre o biodiesel com a do álcool carburante, misturados, respectivamente, ao diesel e
à gasolina. A Lei nº 11.097, de 2005, determina que o percentual mínimo obrigatório, em volume,
de adição do biodiesel ao óleo diesel comercializado ao consumidor final, em todo o território
nacional, será de 5% (cinco por cento) em 2013. A garantia desses percentuais mínimos de
mistura do biodiesel não poderá ser alcançada sem a produção em escala industrial das matérias-
primas desse combustível renovável, que é sobremaneira dificultada pela forma como atualmente
ocorre a tributação do PIS e da Cofins. A intenção é favorecer a produção do biodiesel pela
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simplificação da cobrança dessas exações, tendo por parâmetro o álcool carburante misturado à
gasolina”.

Tramitação: CME - Aguardando Parecer 21/03/2007. Designado Relator, Dep. Andre Vargas
(PT-PR)

9. PL 399/2007

Data de apresentação : 13/03/2007

Autor(es) : Fábio Souto (PFL - BA) 

Ementa : Dispõe sobre a interdição definitiva de estabelecimentos que, reincidentemente,
distribuam, adquiram, comercializem, transportem ou estoquem derivados de petróleo, gás
natural e suas frações recuperáveis ou biocombustíveis que estejam em desconformidade com as
normas estabelecidas pelo órgão regulador.

Explicação da Ementa : Altera a Lei nº 9.847, de 1999.

Forma de apreciação : Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

Regime de tramitação : Ordinária

Despacho: Às Comissões de Minas e Energia e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54
RICD) 

Indexação : Alteração, Lei de Fiscalização do Abastecimento de Combustíveis, interdição,
caráter permanente, empresa distribuidora, posto de gasolina, reincidência, infração, fraude,
distribuição, comercialização, transporte, estocagem, mercadoria adulterada, adulteração,
combustível, derivados de petróleo, gás natural, biocombustível, pagamento em dobro, multa,
valor, prejuízo, consumidor, extensão, penalidade, sócio controlador.

Explicação do Projeto: PL com as mesmas finalidades do PL 5582/05 (item 2), estabelecendo,
adicionalmente, que as multas poderão ser equivalentes aos prejuízos causados aos consumidores. 

Tramitação: CME - Aguardando Parecer. Designado Relator, Dep. Paulo Abi-Ackel (PSDB-
MG)

10. PL 502/2007

Data de apresentação : 20/03/2007 
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Autor(es) : Marcio Junqueira (PFL - RR) 

Ementa : Torna obrigatório o uso de biodiesel como única fonte energética na Amazônia Legal,
e dá outras providências.

Forma de apreciação : Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

Regime de tramitação : Ordinária

Indexação : Obrigatoriedade, utilização, biodiesel, Amazônia Legal, fonte alternativa de energia,
produção, energia elétrica, usina termoelétrica, combustível, veículos, transporte aquaviário,
transporte ferroviário, transporte rodoviário, penalidade, infrator.

Despacho: Às Comissões de Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional;
Minas e Energia e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Explicação do Projeto: Determina que o biodiesel será o combustível preferencial como fonte
energética na Amazônia Legal, tanto para produção de energia elétrica em usinas termelétricas,
quanto para a alimentação de motores veiculares de meios de transporte aquaviário, ferroviário e
rodoviário.

Tramitação: CAINDR - Aguardando Parecer. Designado Relator, Dep. Carlos Souza (PP-AM) 

11. PL 522/2007

Data de apresentação : 21/03/2007

Autor(es) : Beto Faro (PT - PA) 

Ementa : Altera as Leis nºs 10.336, de 19 de dezembro de 2001 e 10.636, de 30 de dezembro de
2002, com o propósito de definir a parcela da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico, incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás
natural e seus derivados, e álcool etílico combustível (CIDE), destinada a projetos ambientais, e
dá outras providências.

Forma de apreciação : Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

Regime de tramitação : Ordinária 

Indexação : Alteração, Lei da Cide - Conbustíveis, destinação, percentual, recursos financeiros,
arrecadação, (Cide-Combustível), projeto, matéria ambiental, meio ambiente, incentivo, produção,
biocombustível, divulgação, tecnologia, agricultor familiar. 
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Despacho: Às Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Minas e Energia;
Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54
RICD)

Explicação do Projeto: O PL estabelece que 5% dos valores  arrecadados pela Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico sobre os combustíveis sejam usados para o financiamento
de projetos ambientais e de garantir a aplicação de pelo menos 25% dos recursos no fomento à
geração e difusão de tecnologias na cadeia produtiva dos biocombustíveis para agricultores
familiares.

Tramitação: CMADS - Aguardando Parecer. Designado Relator, Dep. Ricardo Tripoli (PSDB-
SP)

12. PL 523/2007  

Data de apresentação : 21/03/2007 

Autor(es) : Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB - SP) 

Ementa : Institui a Política Nacional de Energias Alternativas e dá outras providências.

Explicação da Ementa : Altera as Leis nº 8.001, de 1990 e 9.648, de 1998.

Forma de apreciação : Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

Regime de tramitação : Ordinária

Indexação : _ Criação, Política Nacional de Energias Alternativas, ampliação, desenvolvimento,
divulgação, fonte alternativa de energia, matriz energética, exclusão, energia nuclear, controle, gás
tóxico, efeito estufa, prazo, conclusão, inventário, emissão, carbono, obrigatoriedade, veículos,
carro oficial, utilização, biocombustível, isenção, contribuição social, imposto de renda, lucro
líquido, concessionária, energia elétrica, conversão, sistema, implementação, Programa Nacional
de Geração Distribuída, reativação, pequena central hidroelétrica. _ Alteração, Lei de
Compensação Financeira pelos Recursos Minerais, destinação, compensação financeira, royalties,
recursos hídricos, projeto, exploração, fonte alternativa de enrgia, sub-rogação, pequena central
hidroelétrica, consumidor, residência, comércio, indústria. _ Redução, (IPI), veículo automotor,
sistema eletrônico, eletricidade, peças, acessórios, imposto de renda, fundos de investimento,
empresa, produção, fonte alternativa de energia, indústria automobilística, obrigatoriedade,
incorporador, construção, prédio, utilização, energia solar, exigência, registro de imóveis.

Despacho: Apensado ao PL 630/2003. Em virtude desta apensação, a Comissão de Finanças e
Tributação deverá se pronunciar também quanto ao mérito o PL 630/2003 e seus apensados.

Explicação do Projeto: Este projeto estabelece a Política Nacional de Energias Alternativas,
princípios e diretrizes nacionais para a ampliação, o desenvolvimento e a disseminação do uso das
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energias alternativas aos combustíveis fósseis, incentivos ao desenvolvimento tecnológico das
fontes de energia alternativa e à consolidação da matriz energética limpa brasileira, bem como
mecanismos financeiros, econômicos, tributários e creditícios com esta finalidade.

Tramitação: CCTCI - Tramitando em Conjunto com PL 630/2003.

13. PL 529/2007

Data de apresentação : 21/03/2007

Autor(es) : Luis Carlos Heinze (PP - RS) 

Ementa : Altera a Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, para incentivar a produção de biodiesel
para o consumo do próprio produtor rural e de associados de cooperativas agropecuárias.

Forma de apreciação : Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

Regime de tramitação : Ordinária

Indexação : Alteração, legislação tributária federal, Lei do Biodiesel, isenção fiscal, contribuição
social, (PIS-PASEP), (Cofins), produtor rural, produção, biodiesel, consumo próprio, associado,
associação rural, cooperativa agropecuária.

Despacho: Às Comissões de Minas e Energia; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Explicação do Projeto: A proposta legislativa autoriza os produtores rurais a produzirem
biodiesel para consumo próprio, dentro de suas propriedades e as cooperativas agropecuárias a o
produzirem para consumo por seus associados, em ambos os casos, sem o Registro Especial
junto à Receita Federal. Além disso, propõe, para esses casos, a não incidência de tributos federais
indiretos relativos à comercialização desse biocombustível. Com isto, será dada maior autonomia
aos produtores rurais, isoladamente ou organizados em sociedades cooperativas, para produzirem
parte do combustível utilizado em suas atividades, a partir de matérias-primas que eles mesmos
produzem, evitando-se, também, o trânsito desnecessário de combustíveis das áreas rurais para as
refinarias e destas, de volta para as áreas rurais.

Tramitação – CME Aguardando Parecer Designado Relator, Dep. Edmilson Valentim
(PCdoB-RJ)

14. PL 592/2007

Data de apresentação : 28/03/2007

Autor(es) : Uldurico Pinto (PMN - BA) 
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Ementa : Estabelece programa de preços mínimos para os biocombustíveis e para as matérias-
primas utilizadas na sua produção, e altera a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.

Forma de apreciação : Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

Regime de tramitação : Ordinária

Indexação : Garantia, União Federal, programa, preço mínimo, biocombustível, incentivo,
produção, biodiesel, álcool etílico hidratado combustível, território nacional. _ Alteração, Lei do
Petróleo, distribuição, royalties, exploração, petróleo, (CIDE - Combustível), desconto, valor,
financiamento, aquisição, matéria - prima, produção, biodiesel, biocombustível.

Despacho: Às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; Minas e
Energia; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania
(Art. 54 RICD) 

Explicação do Projeto: Estende a PGPM às matérias-primas usadas para produção de
agrocombustíveis e aos biocombustíveis produzidos e garante que os preços a serem fixados
sejam 10% superiores ao preço de mercado do combustível fóssil por ele substituído. Determina
também que os recursos arrecadados com os royalties do petróleo e com a Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico (Cide), relativa aos combustíveis, sejam utilizados para
financiar a compra dos biocombustíveis e respectivas matérias-primas. Dessa forma, os próprios
combustíveis fósseis contribuiriam para a mudança do paradigma energético.

Tramitação: CDEIC - Aguardando Designação de Relator

II - PROPOSIÇÕES EM TRAMITAÇÃO NO SENADO FEDERAL

1. PLS 00018 / 2007

Data de apresentação : 08/02/2007

Autor: Senador César Borges (DEM-BA)

Ementa : Modifica a Lei n° 11.097, de 13 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a introdução do
biodiesel na matriz energética brasileira e dá outras providências, a fim de estabelecer linhas de
crédito específicas para o investimento em unidades de produção de biodiesel e para o cultivo de
oleaginosas a serem utilizadas como matéria-prima para a fabricação de biodiesel.

Indexação : não apresentado

Despacho: Comissão de Serviços de Infra-Estrutura 
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Explicação do Projeto: Impõe ao Poder Executivo a obrigação de criar linhas de crédito
específicas para a produção de oleaginosas e de unidades de produção de biodiesel a serem
definidas em regulamento. 

Tramitação: Comissão de Serviços de Infra-Estrutura - Designado Relator, Senador Fernando
Collor de Melo

2. PLS 00121 / 2006

Data de apresentação : 04/05/2006

Autor: Senador César Borges (DEM-BA)

Ementa : Altera o § 1º e acrescenta o § 4º ao art. 2º da Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005,
que dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira, para antecipar o prazo
para adição do percentual mínimo obrigatório de biodiesel ao óleo diesel.

Indexação : Alteração, Lei do Biodiesel, dispositivos, Fixação, Garantia, Abertura, Crédito
Especial, Investimento, Financiamento, Plantio, Cultivo, Oleaginosa, Produção, Matéria Prima,
Adição, Fabricação, Comercialização, Óleo Diesel, Biocombustível.

Despacho: Comissão de Serviços de Infra-Estrutura 

Explicação do Projeto: Determina a obrigatoriedade imediata da utilização de percentual
mínimo intermediário de 2%, em volume, de biodiesel ao diesel .

Tramitação: Comissão de Serviços de Infra-Estrutura - Designado Relator, Senador Francisco
Dornelles

3. PLS 00240 / 2005 

Data de apresentação : 29/06/2005

Autor: Senador Sérgio Guerra

Ementa: Acrescenta dispositivos à Lei nº11.116, de 18 de maio de 2005, para instituir o Fundo
de Apoio ao Biodiesel.

Indexação : não informado

Despacho: Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) 
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Explicação do Projeto: Institui o Fundo de Apoio ao Biodiesel (FAB), de natureza contábil,
com a finalidade de prover recursos financeiros para fomentar a produção de biodiesel, sendo
beneficiários os produtores que detenham o selo de combustível social. Os recursos serão
provenientes do Orçamento Geral da União, de instituições governamentais e não
governamentais, nacionais e internacionais, etc., sendo gestores do Fundo: o Ministério das Minas
e Energia, a Caixa Econômica Federal e o Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Tramitação: CCJ, designado Relator Senador José Maranhão

 4. PLS 00416/2005 

Data de apresentação: 13/12/2005

Autor: Senador Osmar Dias

Ementa: Altera o Código Brasileiro de Aeronáutica, para estimular a utilização de combustíveis
de origem vegetal na aviação brasileira

Indexação: Alteração, Código Brasileiro de Aeronáutica, Inclusão, Dispositivos, Facultatividade,
Fabricação, Conversão, Operacionalização, Aeronaves Brasileira, Utilização, Motores, Propulsão,
Combustível, Álcool, Biodiesel, Competência, Aeronáutica, Definição, Padrão, Procedimentos,
Destinação, Transporte, Passageiros, Comércio, Agricultura

Despacho: Comissão de Serviços de Infra-Estrutura e Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania

Explicação do Projeto: O objetivo da proposição é o de permitir o uso do álcool combustível e
do biodiesel na aviação comercial agrícola.

Tramitação: Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, designado Relator, Senador Alberto Silva

III – PRODUÇÃO DE AGROCOMBUSTÍVEIS NO ESTADO DO MATO GROSSO

1. Usina Barra Álcool

Inaugurada em novembro de 2006, a Usina Barra Álcool, localizada em
Barra do Bugres, é a primeira planta de biodiesel integrada a uma usina de álcool. A nova unidade
produzirá o biodiesel a partir de vários óleos e, quando estiver se utilizando da rota etílica, ou seja,
o bioetanol como matéria prima, o biodiesel produzido será “100% ecológico”. Isso porque
utilizará em sua composição exclusivamente produtos de origem vegetal e provenientes de fontes
renováveis, até mesmo em suas fontes de energia elétrica e térmica, que aproveitarão o bagaço de
cana gerado como combustível.
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A capacidade de moagem da unidade é de 50 mil toneladas/ano, o
equivalente a 57 milhões de litros de biodiesel/ano. Além disso, o fato de estar instalada anexa a
uma usina de bioetanol e açúcar permitirá uma perfeita integração energética, inclusive com o
aproveitamento de outras facilidades existentes no complexo industrial. Essa solução, segundo a
Dedini, vai possibilitar a redução de cerca de 20 a 25 % no investimento quando comparada com
uma planta de biodiesel não integrada. 

Além da produção de biodiesel, a planta contempla uma unidade para
tratamento da matéria prima –– possibilitando trabalhar com diferentes opções ––, um parque de
estocagem para matéria prima, produtos e subprodutos, unidade de carregamento e
descarregamento, tudo isso interligado, comandado e controlado por um sistema supervisor. 

O fato de estar instalada anexa à usina de bioetanol e açúcar trará uma
grande vantagem econômica, já que parte da matéria-prima e todos os insumos serão
provenientes da usina existente. Isso vai gerar uma redução no custo final do biodiesel. 

A Usina  Barra Álcool já obteve o Selo Combustível Social, fruto de 31
contratos com a agricultura familiar, totalizando 54.402 sacos de soja contratados (o equivalente a
3.264 toneladas). Por meio do Selo Combustível Social, o produtor de biodiesel tem acesso a
alíquotas de PIS/Pasep e Cofins com coeficientes de redução diferenciados, acesso a melhores
condições de financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) e a instituições financeiras credenciadas – Banco da Amazônia (BASA), Banco do
Nordeste do Brasil (BNB), Banco do Brasil (BB) – ou, ainda, outras instituições financeiras que
possuam condições especiais de financiamento para projetos com o Selo. 

O Selo somente é concedido para os produtores de biodiesel que
comprem, por meio de contratos, a matéria-prima da agricultura familiar em percentual mínimo
de: 50% na região Nordeste e no Semi-árido; 10% nas regiões Norte e Centro-Oeste; e 30% nas
regiões Sudeste e Sul. É exigida, ainda, a assistência técnica e a capacitação dos agricultores
familiares por parte dos produtores de biodiesel. 
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