Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
SGCAM - Sistema de Gestão de Câmaras Setoriais e Temáticas - 1.0
Gabinete da Ministra
CGAC - Coordenação Geral de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas
Ata de reunião

Dados da Reunião
Câmara:
Câmara Setorial do Açúcar e Álcool
Título:
Reunião Ordinária N. 31
Local:
Sala de reuniões do 4ª andar - Edifício Sede - MAPA - Brasília - DF
Data da reunião: 16/09/2015 Hora de início: 10:00
Hora de encerramento: 13:00
Pauta da Reunião
1. 10:00 - Abertura da Reunião. Sr. Ismael Perina Junior, Presidente da Câmara.
2. 10:10 - Avisos da Secretaria da Câmara.
3. 10:15 - Aprovação da ata da 30ª Reunião Ordinária.
4. 10:20 - Valorização do Setor Sucroenergético. Sérgio Souza - Presidente da Frente Parlamentar de
Valorização do Setor Sucroenergético.

5. 11:00 - Conjuntura e projeções até o encerramento da safra. Caio Carvalho - Presidente da ABAG e
Canaplan e 1º presidente desta Câmara.

6. 11:40 - Cana de açúcar como ativo estratégico da agenda de mitigação de GEEs brasileira. Rodrigo Lima Diretor Geral do Agroicone.

7. 12:20 – Assuntos Gerais.
8. 12:30 – Encerramento.
Lista de Participantes
Nome
1 MANOEL CARLOS AZEVEDO OTOLAN
2 ISMAEL PERINA JÚNIOR
3 ISABEL REGINA FLORES CARNEIRO
4 DANIELA FIRMINO SANTANA
5 MIGUEL RUBENS TRANIN
6 ENIO JAIME FERNANDES JUNIOR
7 ROGÉRIO NASCIMENTO DE AVELLAR FONSECA
8 DJALMA FERNANDES DE AQUINO
9 GUY DE CAPDEVILLE
10 JOSÉ RICARDO SEVERO
11 PEDRO LUCIANO PENA ROCHA OLIVEIRA
12 RITA DE CÁSSIA MILAGRES TEIXEIRA VIEIRA
13 RAIMUNDO NASCIMENTO FELIX
14 RICARDO DE GUSMÃO DORNELLES
15 MARLON ARRAES JARDIM LEAL
16 MÁRIO FERREIRA CAMPOS FILHO
17 CID JORGE CALDAS
18 ANTONIO CESAR SALIBE
19 EDUARDO LUIS LEÃO DE SOUSA
20 LOURENO BUDKE
21 SEBASTIÃO MACEDO PEREIRA
22 LUIZ CARLOS CARVALHO
23 SÉRGIO SOUZA
24 Ronaldo Trancha
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PR - presente / CO - convidado
Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata:
Desenvolvimento

Sim

1. Abertura da Reunião. Sr. Ismael Perina Junior, Presidente da Câmara - Às dez horas do
dia dezesseis de setembro de 2015, na sala de reuniões do quarto andar, Sede do MAPA, foi
aberta a Trigésima Primeira Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do
Açúcar e Álcool – CSAA pelo Sr. Ismael Perina Júnior, Presidente da Câmara, que saudou a
todos os presentes. Informou da reunião entre a Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Sra. Kátia Abreu e o setor sucroenergético, onde a pauta foi a Contribuição
de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE e sua importância na produção de componentes
positivos tais como a diminuição de carbonos através da oxigenação que promove no ar com a
potencial diminuição dos gases de efeito estufa. 2. Avisos da Secretaria da Câmara – Sra.
Isabel Regina F. Carneiro, Secretária da Câmara, informou aos membros que está em curso
a atualização da composição daquele Colegiado com vistas a publicação no Diário oficial da
União – DOU. 3. Aprovação da Ata da 30ª Reunião Ordinária - Submetida à aprovação do
plenário, a Ata da 30ª Reunião Ordinária, encaminhada previamente, por meio eletrônico, foi
aprovada, após adequações solicitadas pelo plenário. 4. Valorização do Setor
Sucroenergético - O Deputado Federal Sérgio Souza (PMDB-PR), também Presidente da
Frente Parlamentar do Setor Sucroenergético fez breve relato sobre a valorização do setor.
Disse que seu envolvimento com o Setor é antigo e que seu trabalho no legislativo busca
auxiliar a cadeia produtiva sucroenergética que enfrenta dificuldades inclusive com o
fechamento em 2014 de aproximadamente 100 usinas. Destacou a importância do Setor para
o desenvolvimento regional assim como para o País. Fortalecer a cadeia passa pelos
seguintes pontos: Diminuição do custo de produção; Aumento da CIDE; Recomposição do
Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool (Cima); e participação na COP 21 valorizando
e dando lugar de destaque ao diferencial do etanol por constituir-se em energia limpa.
Também, comentou que a CIDE sempre esteve nas pautas prioritárias do Setor e que em
recente encontro com a Sra. Ministra de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Sra. Kátia
Abreu, foi colocado pela Sra. Ministra que o Brasil não consegue absorver mais impostos, mas
que foi dito ao Sr. Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio – MDIC, Sr.
Armando Monteiro, a respeito do tema, tendo, por sua vez, sugerido que demandaria estudos
sobre os impactos positivos e negativos. Pontuou que há que se demonstrar o conceito de que
a CIDE é uma solução para o Governo. Concluiu sua fala, argumentando que a ministra Kátia
Abreu é hoje uma grande defensora do Setor. 5. Conjuntura e projeções até o
encerramento da safra. Sr. Caio Carvalho (Luiz Carlos Corrêa Carvalho), representante da
ABAG e Canaplan, apresentou os dados conjunturais do setor ao plenário. Iniciou com o
histórico mundial, pontuando que atualmente o setor do açúcar e álcool no Brasil passa por
uma fase de ciclo de preços baixos e câmbio desvalorizado. No entanto, mesmo com déficit
global de aproximadamente 3 milhões de toneladas de açúcar na safra internacional 2015/16,
o mercado continuará marcado por excedentes, particularmente pelas ações na Índia e
Tailândia aproximando os preços do açúcar aos preços do etanol no Brasil desde meados de
julho/15. Salientou que o país tem déficit de gasolina, o que ocasiona boa oportunidade para o
crescimento do uso do etanol. O Sr. Caio apresentou ainda a cana-energia, um produto que
produz mais açúcar, etanol e energia elétrica do que a cana comum. Informou que a variedade
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aproveita a complexidade genética da cana e está sendo preparada para promover mudanças
radicais no mercado de etanol e bioeletricidade com produtividade quase três vezes superior à
média verificada nos canaviais nacionais sendo melhor aproveitada para a produção de
energia elétrica ou etanol de segunda geração a partir da palha e do bagaço da cana. 6. Cana
de açúcar como ativo estratégico da agenda de mitigação dos Gases de Efeito Estufa GEEs brasileira – Sr. Rodrigo Lima, representante do Agroicone informou que o Brasil fará o
envio da Contribuição Nacionalmente Determinada Pretendida – INDC até 1º de outubro, prazo
final estipulado pela ONU. Salientou que o crescimento possível da produção nacional de
etanol diante da adoção de políticas efetivas de longo prazo que estimulem o aumento do
setor sucroenergético na matriz energética nacional podem gerar melhores condições para o
desenvolvimento do etanol de segunda geração. Disse que mais de 15 países adotam
diferentes formas de taxas de carbono. Finalizou dizendo que a contribuição do setor
sucroenergético para o Brasil será a mitigação de aproximadamente 1.140 milhões de
toneladas de CO2 representando atuação de destaque no âmbito da COP 21. Também
pontuou que esse número pode crescer se a ele forem acrescidos os estoques de carbono na
biomassa. O Sr. Antônio Cesar Salibe, representante da UDOP manifestou-se de acordo
com a palestra do Sr. Caio Carvalho (Luiz Carlos Corrêa Carvalho), da ABAG destacando
que há que se adotar novas tecnologias com novos sistemas de colheitas e para isso destaca
a importância dos trabalhos da Embrapa na área de energia. O Presidente da CSAA, Sr.
Ismael Perina, levantou a necessidade de se aumentar os recursos disponíveis para as
pesquisas da Embrapa. A representante do MDIC, Sra. Rita Milagres, informou que tem
trabalhado com uma agenda positiva para o Setor e reforça a necessidade de se ter uma
agenda estratégica que contemple temas como inovação, redução dos custos de produção a
médio e longos prazos, com o foco na COP 21. Dispôs-se juntamente com o Sr. Cid Caldas
da SPA/MAPA e o Sr. Dornelles, representante do MME a pensar essas metas, pois entende
que não se pode deixar o Setor estagnar. Sugere a criação de um Grupo de trabalho para
esses estudos. A Sra. Elizabeth Farina, da UNICA agradece a abertura para promover esse
trabalho juntos. Também reforçou a importância da atualização da agenda estratégica para a
COP 21. O Representante da UNICA, Sr. Eduardo Luís Leão de Souza comentou a respeito
da Portaria conjunta MDIC e MCT sobre recursos previstos dentro do programa dos
automóveis – carros flex- que já estaria assinada e que não teria andado desde que ingressou
no Ministério da Fazenda. A Sra. Rita Milagres, representante do MDIC comentou que
assuntos referentes a crédito e desoneração tributária não devem ser trabalhados agora pois o
momento não é favorável. O Sr. Eduardo Luís Leão de Souza, representante da UNICA, uma
vez mais solicitou empenho da Câmara já que a portaria estaria em consensualidade, exceto
em um único ponto. O Sr. Raimundo Nascimento Félix, representante do MF manifestou-se
no sentido de anotar a demanda e se responsabilizará em levar o pleito. 7. Assuntos Gerais A União dos Produtores de Bioenergia - UDOP promove nos dias 11 e 12 de novembro de
2015, o 8º Congresso Nacional da Bioenergia. O evento será realizado no Centro Universitário
Unisalesiano, em Araçatuba/SP, concomitante aos 40 anos do ProÁlcool e dos 30 anos da
UDOP. A próxima reunião da Câmara está agendada para o dia 18 de novembro e o
Presidente da Câmara solicita nova data da Assessoria das Câmaras. 8. Encerramento Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente encerrou a reunião e eu, Daniela F.
Santana Amaral lavrei a presente ata. Relatora: Daniela F. Santana Amaral. Revisora:
Andressa Tenório e Isabel Regina F. Carneiro (secretária da Câmara) – Assessoria de
Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas - ACST/SE/MAPA.
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