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Um fUTURO pRÓxImO bEm 
pROmISSOR AO bIODIESEL

Encerramos 2011 com boas perspectivas para o setor do biodiesel com o 
anúncio da construção de um novo Marco Regulatório.

Essa perspectiva traduz o resultado do esforço setorial empreendido desde 
2010, ano em que o Programa Nacional de Produção e o Uso do Biodiesel 
(PNPB) atingiu o B5 mas parou de evoluir após trajetória virtuosa. 

Imprescindível também tem sido a atuação da Frente Parlamentar do Biodiesel 
nas discussões com o governo sobre essa construção. Espera-se que o 
esforço do governo, parlamento e setor produtivo seja convergente e permita 
potencializar todas as externalidades positivas produzidas até agora.

Entre elas, o impacto positivo na Balança Comercial. Somente em 2011, o 
País dispendeu US$ 7,4 bilhões com a importação de diesel, número que 
corresponde a 25% de todo o saldo da Balança no ano passado (US$ 29,8). 
Já o adicionamento obrigatório de 5% de biodiesel ao diesel (B5) evitou o 
dispêndio, em 2011, de mais US$ 2 bilhões. A substituição maior da importação 
de diesel fóssil por um combustível renovável seria muito bem-vinda ao País, 
pois o déficit da produção nacional de diesel é histórico e vem aumentando 
sistematicamente nos últimos anos.

Não podemos deixar de registrar que o sucesso do PNPB somente foi possível 
pelas ações estruturantes de governo, coordenadas pela Casa Civil e com a 
participação de diversos ministérios, na viabilização de avanços em diferentes 
aspectos. Na esfera social, a efetiva e crescente inclusão produtiva e econômica 
de agricultores familiares no fornecimento de matérias-primas para a produção 
de biodiesel, por intermédio do Selo Combustível Social. Essas iniciativas 
vêm permitindo a ampliação de investimentos em conhecimento agrícola e de 
gestão, especialmente na estrutura cooperativista com impactos consideráveis 
na diversificação de matérias-primas e aproveitamento das aptidões regionais 
atingindo, também, regiões mais carentes como vetor da erradicação da 
pobreza extrema. Essas ações estão fortalecendo culturas alternativas, com 
destaque para o desenvolvimento de novas cadeias de oleaginosas.

No intuito de conjugar esforços nesse sentido, a Ubrabio e a Embrapa, 
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referência mundial em desenvolvimento tecnológico agronômico, assinaram, 
em dezembro de 2011, Termo de Cooperação para definir, planejar, coordenar e 
executar estudos e programas destinados a fomentar, aprofundar e disseminar 
conhecimento técnico em prol do PNPB. As Câmaras Setoriais do Biodiesel 
e da Palma de Óleo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), com participação efetiva da Ubrabio contribuem para a definição de 
prioridades sobre esse tema.

Em relação à qualidade do biodiesel, importantes avanços estão sendo 
logrados. A partir das conclusões dos grupos de trabalho que a ANP 
coordenou com a participação de representantes de todos os elos da cadeia de 
comercialização do biodiesel desde a produção até a revenda do B5, além de 
representantes da academia, foram discutidas as mudanças na especificação, 
que culminaram com a publicação, em maio de 2012, da nova resolução. Com 
isso, novos parâmetros do biodiesel brasileiro foram definidos, alinhados com 
os mais rigorosos padrões internacionais de qualidade. Mesmo com essa 
evolução, a Ubrabio, intransigente quando o assunto é garantir a qualidade do 
biodiesel desde a produção até o consumo final, propôs à agência reguladora 
a implementação de programa de certificação obrigatória de qualidade do 
biodiesel. Essa proposta, além de dar transparência à sociedade, contribuirá 
para um perfeito alinhamento nas exigências de qualidade em toda a cadeia do 
biodiesel no Brasil com a participação da academia, entidades especializadas 
e Petrobras, com sua conhecida expertise e estrutura operacional.

Sobre o modelo de comercialização, foram introduzidas em 2011 alterações no 
modelo tradicional de leilões pelas quais o governo objetivou aproximar a uma 
futura realidade de mercado livre. O emprego dessas modificações (Fator de 
Ajuste Logístico – FAL e a diferenciação do Preço Máximo por região) resultou 
em alguns desequilíbrios, os quais foram, posteriormente, adequados até 
evoluírem para o novo modelo que será utilizado no leilão para o suprimento 
de biodiesel durante o 3º trimestre de 2012.

É importante ressaltar que a transição completa para o mercado livre onde 
a relação comercial se dará diretamente entre produtor de biodiesel e a 
distribuidora só será possível de ser implementada após a modificação do 
Convênio Confaz 136/2008, que não tem efeito prático pela intermediação da 
Petrobras na comercialização do biodiesel adquirido nos leilões desde o início 
do PNPB. O desenho tributário estabelecido nesse Convênio foi introduzido de 
forma análoga ao etanol anidro, no entanto, não é adequado para o biodiesel 
por produzir créditos de ICMS ao longo da cadeia e que não serão aproveitados, 
inviabilizando dessa forma o setor.

Sobre a viabilidade das exportações, apesar de o Brasil reunir as melhores 
condições no mundo em relação aos biocombustíveis, considerando a 
combinação de fatores como: capacidade de produção (ociosidade da ordem 
de 60%), terras (apenas utilizando as degradadas e o crescente aumento de 
produtividade por hectare), perspectiva de diversificação de matérias-primas 
diante da inigualável biodiversidade, água, clima, mão de obra, até hoje o Brasil 
não exportou biodiesel. A principal razão são as distorções provocadas pela 
chamada Lei Kandir, que desonerou a exportação de matéria-prima, mas não 
o fez com a produção industrial para exportação. 

Trazer competitividade ao biodiesel brasileiro é o objetivo da agenda setorial 
que está em curso no âmbito da do Plano Brasil Maior, liderado pelo Ministério 
do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e do qual a Ubrabio 
faz parte. O objetivo é diagnosticar os entraves e propor medidas que possam 
dar competitividade ao biodiesel brasileiro que sem dúvida tem um potencial 
inigualável de suprir grande parte da demanda mundial. Espera-se que tais 
distorções sejam minimizadas pelo estabelecimento de políticas compensatórias 
que estimulem a inserção do biodiesel brasileiro de forma competitiva no comércio 
internacional e reduzam a falta de isonomia diante de países do mesmo bloco 
econômico (Mercosul), a exemplo dos incentivos concedidos pela Argentina aos 
produtores locais.

Às vésperas da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável (Rio +20), temos uma oportunidade única de mostrar ao mundo 
a vanguarda brasileira em termos de sustentabilidade socioeconômica e 
ambiental com o avanço para o B7 e incremento das iniciativas de uso do B20 
Metropolitano, especialmente no transporte coletivo urbano.

Em suma, é grande a oportunidade de criar a percepção de incrementar o uso 
do Biodiesel e mostrar que podemos aproveitar muito mais os potenciais do 
PNPB, possibilitando a captação e a retenção dos benefícios para a sociedade 
como um todo.

Agradeço a dedicação dos Associados no cumprimento do objetivo social da 
entidade que continuemos juntos nessa jornada.

Brasília, maio de 2012.

Juan Diego Ferrés



I. AmpLIAÇÃO DA mISTURA ObRIGATÓRIA E b20 mETROpOLITANO . . . . . . . . 10

II. AGRICULTURA fAmILIAR, pESQUISA E DIVERSIfICAÇÃO DE mATÉRIAS-pRImAS . . . 18

III. QUALIDADE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

IV. AbASTECImENTO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

V. REUNIÕES E pARTICIpAÇÃO Em EVENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

VI. ASSUNTOS ASSOCIATIVOS E ADmINISTRATIVOS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37

VII. COmUNICAÇÃO SOCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

ÍNDICE



9RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2011–    

GESTÃO jUN-2010/jUN-2013

Conselho Superior 

1. b100 participações Ltda – paulo Sérgio mendes

2. bIOpAR bioenergia do paraná Ltda – Nivaldo Tomazella

3. CAmERA Agroalimentos S/A – fábio Issler magdaleno

4. COmANCHE biocmbustíveis da bahia Ltda – milton Rodrigues junior

5. DEDINI S/A Indústrias de base – josé Luiz Olivério

6. fIAGRIL Ltda. – miguel Vaz 

7. GEA WESTfALIA Separator do brasil Indústria de Centrífugas Ltda – Osvaldo bullara

8. GpC Química S/A – Sergio Eduardo Novoa melchert   

9. Granol Indústria, Comércio e Exportação S/A – juan Diego ferrés 

10. Intecnial S/A – Cláudio botton         

11. Linker Consultores Associados – Donizete Tokarski

12. Oleoplan S/A - Óleos Vegetais planalto – Irineu boff  

13. TD Energia Renovável Ltda – Henrique Herbert Ubrig

14. TNL Indústria mecânica Ltda – Ary pocay

Conselho de Administração 

presidente: juan Diego ferrés 

Vice-presidente financeiro: Irineu boff

Conselho fiscal 

Titular: Osvaldo bullara 

Suplente: fábio Issler magdaleno

Diretoria Executiva

presidente: Odacir Klein

Diretor Superintendente: Donizete Tokarski

Diretor Executivo: Sergio beltrão

Assessor Executivo: Luis Carlos Calil
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I. Ampliação Da mistura Obrigatória E b20 metropolitano

Reunião com a Comissão Executiva Interministerial do biodiesel – CEIb – 27/04/2011.
Objetivo: retomar o debate sobre ações para a continuidade do desenvolvimento do Programa 
Nacional de Produção e Uso do Biodiesel – PNPB com representantes dos diversos ministérios 
que integram a CEIB. A intenção foi ouvir representantes de todos os elos da cadeia de 
comercialização de biodiesel, iniciado com o Setor de Produção de Biodiesel. O governo enfatizou 
a prioridade do governo em considerar os aspectos relacionados à inflação e a preocupação 
com o abastecimento interno. Esses 2 pontos (inflação e garantia do abastecimento interno) 
serão, obrigatoriamente, fundamentais para qualquer decisão de ampliar a participação do 
biodiesel na Matriz Energética Nacional. 

A Ubrabio enumerou as conquistas do PNPB e destacou o restabelecimento do diálogo 
como condição primordial para juntos, governo e o setor privado, construírem um novo Marco 
Regulatório que contemple a evolução da progressão de mistura e criem saídas graduais e 
constantes que minimizem o represamento atual da capacidade instalada de produção. 

A entidade abordou pontos extraídos do resumo do trabalho elaborado pela Fundação Getulio 
Vargas – FGV, “Análise dos Impactos Econômicos e Sociais, nos Níveis Setorial e Nacional, 
de uma Decisão de Antecipação do Percentual de Mistura Obrigatória de Biodiesel de B5 para 
B10”. A apresentação foi calcada em 2 pontos distintos: Os impactos do PNPB no período de 
2005 a 2010 e as oportunidades considerando avanços com marcos temporais distintos: 2014 
com o B10 e em 2020 com o B20. Assim, foram destacados os seguintes pontos:

• InclusãoSocialecriaçãodeempregosdesdeaproduçãoagrícolaatéoconsumofinal;

• investimentos na indústria e impacto na balança comercial provocado pela redução da
importação de diesel fóssil pelo uso de 5% de biodiesel em todo o volume de diesel terrestre 
consumidonopaís;

• ambiental:reduçãodasemissõesmédiasdeCO2dobiodieselcomparadasaodieselfóssil,
alémdadiminuiçãodetodososoutrospoluentes,inclusiveoscancerúigenos;

• saúdepública:estimativasnacionaisdeInternaçõeseóbitosevitadosporano,considerando
oB5,B10eB20;

• diversificação: participação crescente de outras oleaginosas com inclusão produtiva de
agricultores familiares no fornecimento de matérias-primas para a produção de Biodiesel e 
a importância do incremento das ações estruturantes de forma coordenada entre governo, 
academiaesetorprivado;

• a constatação pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da FGV que o biodiesel não
provocou impacto significativo na inflação entre 2005 e 2010 e as projeções para B10 e B20 
apontamimpactonainflação,empercentual,na4ªcasadecimal;

• avirtuosaconvivênciaentrealimentoeenergiaemrazãodacrescentemelhoriadadietadas
populações de países em desenvolvimento provocada pela mobilidade social, e consequente 
necessidade de geração de farelo (proteína), principal produto do grão, utilizados na 
alimentação animal para suprir essa mudança de dieta, enquanto que a demanda por óleos 
para uso alimentar cresce muito menos, o que gera excedente de óleos destinados ao uso 
sustentávelcomaproduçãodebiodiesel;

• Apesardoincomparávelpotencialbrasileiroconsiderandoacombinaçãodefatorescomo
capacidade de produção, terras (apenas utilizando as degradadas ou com aumento de 
produtividade), matéria-prima, disposição de investimentos, água, clima, mão-de-obra, a 
liderança no biodiesel está aquém de países com fatores muito menos abundantes, como a 
Argentina, que já utiliza o B7. 

Local: Brasília

Participantes: Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés, Vice-presidente Financeiro, 
Irineu Boff, Marcos Boff (Oleoplan) Fábio Magdaleno (Camera), Presidente Odacir Klein, Diretor 
Executivo, Sergio Beltrão, Assessor Executivo, Luis Carlos Calil.

I. AmpLIAÇÃO DA mISTURA 
ObRIGATÓRIA E 

b20 mETROpOLITANO
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Audiência com o ministro de minas 
e Energia, Edison Lobão – 09/05/2011. 
Objetivo: A importância de um Novo 
Marco Regulatório para o Setor de 
biodiesel.

Local: Brasilia

Participantes: Presidente Odacir Klein.

Café da manhã realizado pela Ubrabio em conjunto com a frente parlamentar  
ambientalista – 11/05/2011.
Objetivo: apresentar os benefícios do PNPB e as perspectivas de evolução em especial aos 
parlamentares que integram o Grupo de Trabalho de Energias Renováveis e Biocombustíveis, 
liderado pelo deputado Mendes Thame.

Local: Brasilia

Participantes: Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés, Ernesto Del Vecchio (Dedini), 
Julio Valente (Linker), Diretor Superintendente, Donizete Tokarski, Diretor Executivo, Sergio 
Beltrão, Assessor Executivo, Luis Carlos Calil e Assessoria de Comunicação, Juliana Neiva

Audiência com o ministro de minas e Energia, Edison Lobão – 07/06/ 2011.
Objetivo: Perspectivas de avanços para o PNPB 

Local: Brasilia

Participantes: Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés, Vice-presidente 
Financeiro, Irineu Boff, Paulo Mendes (B100), Helder Luiz Correa (Biopar-PR), João Artur 
Manjabosco (Camera), Ernesto Del Vecchio (Dedini), Miguel Vaz (Fiagril), Otaviano Muniz 
(Grupal), Diretor Superintendente, Donizete Tokarski, Diretor Executivo, Sergio Beltrão, 
Assessor Executivo, Luis Carlos Calil.

Reunião com o Secretário de petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do 
mmE, marco Antônio Almeida – 15/06/2011.
Objetivo: Desdobramento da audiência com o Ministro Edison Lobão, realizada em 7/06/11. 
O secretário informou que todos no governo são favoráveis ao aumento evolutivo da mistura 
do biodiesel ao diesel fóssil, mas que devemos vencer algumas etapas de suma importância, 
das quais as três primeiras são para soluções imediatas e que as demais podem seguir um 
cronograma com metas e prazos, enumerando-as:

1. Preço e o efeito inflacionário indireto: informou que pretende formar um grupo de discussão 
para tratar do assunto com representantes do setor produtivo, Ministério da Fazenda e 
CasaCivil;

2. Qualidade: Mesmo que de forma mais reduzida, ainda estão sendo identificados problemas 
relacionados à qualidade do biodiesel tanto na produção (B100), como no transporte e no 
manuseio e armazenagem do B5 ao longo da cadeia. Ressaltou a importância de eliminar 
esses problemas de forma Inter setorial e com o apoio da ANP e MME. Solicitou que nos 
empenhássemos em disseminar as boas práticas independentemente do elo da cadeia, 
poisaimagemdobiodieselnãopodesermanchadaporproblemasdessanatureza;

3. Regionalização do Programa: é imperioso dar foco na geração de renda nas regiões Norte, 
Nordeste e no semiárido através da Agricultura Familiar e citou o Programa de governo de 
Erradicação da Pobreza Extrema. Essas regiões têm que conseguir gerar óleo e agregar 
valor e não somente importar. Informou que estão em curso estudos para que os leilões 
sejamnamodalidadeCIFcomopropósitodemelhoraraatratividadedasregiõesNeNE;

4. Diversificação de Matérias-Primas: o governo tem convicção que a soja é e continuará 
sendo a base da produção de biodiesel no país, mas que temos que diversificar para 
minimizar o risco de estar totalmente apoiado só nessa commodity.

A Ubrabio destacou a necessidade o quanto antes de sinalização e perspectiva de um novo 
Marco Regulatório e da efetiva implementação de aumento da mistura do biodiesel. Sobre 
eventuais mudanças no modelo de comercialização, a entidade deseja participar ativamente 
das discussões. Afirmou o interesse em colaborar na busca de alternativas para que o PNPB 
seja um vetor para o grande objetivo do país que é a erradicação da miséria e de minimizar as 
disparidades regionais e, ainda, de se criar condições diferenciadas, baseadas em critérios 
técnicos, razoáveis e legítimos em benefício das pequenas empresas produtoras de biodiesel.  
Em relação à qualidade, se comprometeu quanto ao envolvimento do setor na disseminação 
das boas práticas operacionais ao longo da cadeia e, também, ressaltou a necessidade de 
se intensificar o aproveitamento da expertise e a obrigação, como agente de comercialização 
do B100, da Petrobras fazer jus à remuneração por esse serviço prestado e concorrer para 
manutenção da qualidade da produção até o segmento de distribuição. 

Destacou, ainda, a necessidade de aprimoramento contínuo da fiscalização em todos os elos 
da cadeia pela ANP e que a Ubrabio encara a qualidade do biodiesel como uma missão que 
deve ser compartilhada desde a produção, passando pelo transporte, distribuição, revenda 
garantindo a manutenção da qualidade até o consumo final.

Local: Brasilia

Participantes: Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés, Paulo Mendes (B100), 
Diretor Superintendente, Donizete Tokarski, Diretor Executivo, Sergio Beltrão, Assessor 
Executivo, Luis Carlos Calil

Audiência pública sobre políticas do pNpb no âmbito da Comissão de meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados – 28/06/2011.
Objetivo: Destacar os benefícios do 
PNPB no período de 2005 a 2010 e as 
oportunidades considerando a ampliação 
da mistura obrigatória: 2014 com o B10 
e em 2020 com o B20. Foi pontuado 
pelo presidente do Conselho Superior, 
Juan Diego Ferrés a oportunidade de o 
país avançar imediatamente para o B7 e, 
especificamente para os grandes centros 
urbanos, utilizarmos o B20 Metropolitano. 
Com essas medidas de curto prazo, seria 
possível potencializar todos os efeitos 
positivos do PNPB já demonstrado até 
o momento, especialmente na esfera 
social pela sustentação aos avanços 
observados na Agricultura Familiar 
pelo aproveitamento das aptidões regionais com o fortalecimento de culturas alternativas, 
possibilitando, assim, a captação e a retenção dos benefícios para a sociedade como um todo.

Local: Brasilia

Participantes: Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés (expositor), Diretor 
Superintendente, Donizete Tokarski, Diretor Executivo, Sergio Beltrão

Audiência no Ministério de Minas e Energia

Audiência Pública sobre Políticas do PNPB – Câmara dos 
Deputados.
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Audiência com o Diretor-Geral da ANp, Haroldo Lima – 07/07/2011.  
Objetivo: Discutir perspectivas de avanços para o PNPB, com destaque para o posicionamento 
da Ubrabio sobre o Novo Marco regulatório, o que poderíamos denominar de PNPB – fase II, 
que contemplaria o Incremento da mistura obrigatória em todo o diesel terrestre consumido 
noterritórionacional,commetaspossíveisdeantecipação:B10em2014eB20em2020;a
qualidade do biodiesel e de suas misturas deverá acompanhar as tendências mais exigentes 
e defende, de forma intransigente, que as ações de fiscalização e o monitoramento, exercidos 
pelaANP,devemser intensificadosem todososelosdacadeiadecomercialização;B20
Metropolitano: implantação de nova faixa de obrigatoriedade agregando-se à agenda já 
estabelecida de redução de enxofre no diesel (CONAMA) vinculando com o B20/S50 e 
B30/S10, requerendo da mesma forma a originação do biodiesel para esse uso de leilões 
determinados pelo CNPE/MME e coordenados pela ANP.

Foram ressaltados também os reflexos do PNPB na esfera social e econômica. O Diretor-
Geral indicou a ideia de o setor de combustíveis como um todo se inserir fortemente nos 2 
grandes eventos esportivos que o Brasil terá pela frente no Rio de Janeiro por intermédio 
de uma agenda verde. O que foi prontamente confirmado o engajamento da Ubrabio que 
estenderá em iniciativas de sustentabilidade através do Biodiesel não somente no Rio, mas 
em todas as cidades-sedes dos eventos.

Local: Rio de Janeiro

Participantes: Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés, Fábio Tufano (Evonik), 
Francisco Flores (Fiagril), Presidente, Odacir Klein, Diretor Superintendente, Donizete 
Tokarski, Diretor Executivo, Sergio Beltrão, Assessor Executivo, Luis Carlos Calil, Consultor 
Técnico Donato Aranda 

Audiência pública na CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado 
federal – 14/07/2011.
Objetivo: discutir a situação dos pequenos e médios produtores de biodiesel no País. Além 
de ressaltar os benefícios do PNPB desde o seu início e da necessidade de avanços, o 
Presidente Odacir afirmou que a Ubrabio defende a criação de mecanismos diferenciados 
aos pequenos produtores, desde que estabelecidos calcados em critérios técnicos legítimos 
para que tais medidas realmente atinjam aqueles que de fato se enquadrem.

Local: Brasília

Participantes: Presidente Odacir Klein (expositor), Diretor Superintendente, Donizete Tokarski 
e Diretor Executivo, Sergio Beltrão

Audiência pública na CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado 
federal – 16/08/2011. 
Objetivo: Discutir o Projeto de Lei do Senado nº 252/2011, que cria o programa de 
Microdestilarias de Álcool e Biocombustíveis – PROMICRO.  

Local: Brasilia

Participantes: Assessor Executivo, Luis Carlos Calil

Audiência com a Diretora da ANp, magda Chambriard e o Superintendente de 
Abastecimento, Dirceu Amorelli – 06/10/2011. 
Objetivo: Apresentar propostas de avanços para o PNPB, com destaque para:

Novo Marco Regulatório e Perspectivas de evolução do PNPB pelo avanço da mistura 
obrigatória e da introdução de nova faixa de obrigatoriedade do B20 Metropolitano unificado 
à Agenda Conama. A diretora fez importantes declarações: “quanto mais biodiesel melhor” 

e “não há qualquer determinação do governo em limitar o uso do biodiesel em B5”. Disse, 
ainda, ficar surpresa com reclamações quanto à alegações quanto à qualidade de parte de 
alguns setores ao tempo que a Agência vem recebendo inúmeros pedidos e autorizando o 
uso de percentuais maiores de utilização em frotas cativas de B20, B30 e até de B100. O Sr. 
Amorrelli, Além da qualidade onde os grupos de trabalho apontaram resultados favoráveis, 
destacou a elaboração do guia de boas práticas para toda a cadeia, a revisão em curso 
da especificação, abordou aspectos relacionados à avanços na inclusão social (nova 
instrução normativa do selo que está sendo elaborada pelo MDA). Informou que a ANP está 
desenvolvendo estudos para a utilização do B20 nas 12 cidades sedes da copa, iniciativa que 
a Ubrabio entende como uma excelente oportunidade de demonstração para o mundo de 
efetiva ação sustentável. Quanto ao preço e competitividade do biodiesel foram pontuados 
pelos representantes da Ubrabio os reflexos indiretos do PNPB. Em um ano o aumento do 
preço da soja, principal matéria-prima foi de cerca de 30% enquanto que o preço do biodiesel 
teve um percentual abaixo disso e o preço do farelo de soja teve redução, o que é bastante 
positivo, pois o farelo é utilizado na produção de ração animal e acaba revertendo no custo 
de produção de alimentos.

Outro ponto abordado pela ubrabio: as mudanças introduzidas no último leilão – Fator 
de Ajuste Logístico – FAL. Esse mecanismo foi implementado de forma abrupta  e sem 
uma profunda avaliação dos reflexos o que acabou criando distorções como o estímulo à 
maquiagem de benefícios regionais pretendidos no PNPB, beneficiando apenas indústrias 
localizadas nas regiões norte e nordeste mas sem atrelar o uso de matérias-primas dessas 
regiões, o que gerou um desequilíbrio concorrencial.

Local: Rio de Janeiro

Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Irineu Boff 
(Vice-Presidente Financeiro), Fabio Magdaleno (Camera), Donizete Tokarski (Diretor 
Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Audiência com o Secretário Executivo do ministério do meio Ambiente (mmA), 
francisco Gaetani – 17/10/2011.
Objetivo: Solicitar a participação ativa do MMA no PNPB e apresentar propostas de avanços, 
com destaque para:

Balanço do PNPB e da necessidade de um novo Marco regulatório com metas de B10 
em 2014 e B20 em 2020, ressaltando todas as externalidades positivas do biodiesel e o 
potencial de ampliação. A reunião teve como foco principal o pleito de criação de nova faixa 
de obrigatoriedade de uso de misturas superiores de biodiesel, específica para grandes 
cidades e regiões metropolitanas, localidades que sofrem mais intensamente com a poluição 
atmosférica e de acordo com a Resolução CONAMA nº 373/2006, que define critérios de 
seleção de áreas para recebimento do Óleo Diesel com o Menor Teor de Enxofre – DMTE. 
Foi entregue ofício solicitando que a ministra, na qualidade de Presidente do CONAMA, 
encaminhasse proposta de alteração do parágrafo 1º e inclusão de parágrafo no art. 6º da 
Resolução nº 403/2008, que dispõe sobre a nova fase de exigência de utilização de diesel 
com baixo teor de enxofre (S50 ou S10) para veículos pesados novos (Fase P-7). Nessa 
proposta  seria incluído o Biodiesel Metropolitano, de forma unificada (Conama/PNPB), 
respectivamente, o B20/S50 e B30/S10. Essa solicitação objetiva reparar o equívoco de 
não ter sido considerado, ainda, o biodiesel como instrumento de atingimento às metas de 
melhorias das emissões do diesel nas localidades programadas para recebimento do DMTE, 
pois o biodiesel, além de ser isento de enxofre, reduz significativamente os demais poluentes 
emitidos pelo diesel fóssil, inclusive os cancerígenos. Também foi ressaltada a oportunidade 
única de iniciar essa utilização imediata nas 12 cidades-sede escolhidas para a Copa de 
2014, como uma demonstração efetiva ao mundo de ação sustentável. 

Local: Brasília

Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Odacir Klein (Presidente-
Executivo), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e 
Luis Carlos Calil (Assessor Executivo) e Juliana Neiva (Assessoria de Comunicação)
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Café da manhã organizado pela Klein & Associados e com a presença de 
empresários e dirigentes de entidades dos setores de biodiesel, cadeia produtiva 
do milho e cooperativismo com a participação do ministro substituto do mApA, josé 
Carlos Vaz e o deputado jerônimo Goergen (pp/RS e presidente da frente parlamentar 
do biodiesel) - 18/10/2011.
Objetivo:. O presidente do Conselho, Juan Diego 
Ferrés, destacou os efeitos do PNPB até hoje e 
entregou oficio ao Ministro pedindo mais apoio ao 
Programa, por intermédio de dois grandes eixos: B7 
e B20 metropolitano unificado a Agenda Conama 
de redução do enxofre do diesel. O Ministro 
assegurou que a pauta entregue pela Ubrabio terá 
encaminhamento, principalmente por ele acreditar 
na importância do Biodiesel para o Brasil, deixando 
claro que o Biodiesel faz parte das discussões dos 
planos de pesquisa nas Câmaras Setoriais e está 
sendo criada uma agenda que vai beneficiar todas as cadeias produtivas. O Presidente 
Odacir Klein ressaltou que o agronegócio é altamente favorecido pelo Biodiesel e por isso 
a necessidade de construir esse entendimento entre os vários segmentos produtivos e o 
governo, pois o programa de biodiesel gerou inclusão social, movimentou a economia e, ao 
contrário do que alguns dizem, não compete com alimentos. Além disso, salientou que um 
Novo Marco regulatório só vem potencializar os ganhos a todos.

Local: Brasília

Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Ernesto Del Vecchio 
(Dedini), Odacir Klein (Presidente), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio 
Beltrão (Diretor Executivo) e Luis Carlos Calil (Assessor Executivo) Juliana Neiva e Valtemir 
Rodrigues (Assessoria de Comunicação)

Lançamento da frente parlamentar do 
biodiesel – 19/10/2011.
Objetivo: : com a participação de 280 
parlamentares e tendo como presidente o 
deputado federal Jerônimo Goergen (PP/RS) 
e como vice-presidente o senador Delcídio 
Amaral (PT/MS), a frente objetiva colaborar 
na articulação política para elaboração de 
novo Marco Regulatório para o setor. Lutar por 
reduções tributárias que beneficiem a cadeia 
produtiva do biodiesel também está entre os 
objetivos da frente

Local: Brasilia

Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do 
Conselho Superior), Irineu Boff (Vice-Presidente 
Financeiro), Odacir Klein (Presidente-Executivo), 
Ernesto Del Vecchio (Dedini), Francisco Flores 
(Fiagril), Julio Valente (Linker), Donizete Tokarski 
(Diretor Superintendente), Sergio Beltrão 
(Diretor Executivo) e Luis Carlos Calil (Assessor 
Executivo)

Audiência pública para instruir o projeto de Lei do Senado que cria o programa de 
microdestilarias de Álcool e biocombustíveis – pROmICRO – 26/10/2011.
Objetivo: apresentar histórico e perspectivas sobre o PNPB

 Local: Brasilia

Participantes: Odacir Klein (palestrante) e Diretor Executivo, Sergio Beltrão

Reunião com o Diretor da ANp, Allan Kardec - 16/11/2011.
Objetivo: Apontar ajustes nos critérios de realização do 24º Leilão de Biodiesel que apresentam 
erros no Fator de Ajuste Logístico – FAL ponderado intra-regional, afetando a competitividade 
e isonomia. Foi também destacada a necessidade do atrelamento da origem da matéria-prima 
com o estímulo pretendido para as regiões Norte e Nordeste. Outro ponto destacado foi a 
necessidade de realização de audiência pública para discussão dos critérios. Foi enfatizado 
que as mudanças no modelo de comercialização dos leilões não deveriam ser introduzidas 
antes de se reequilibrar a oferta e demanda de biodiesel que poderia ser minimizada com 
a imediata progressão para o B7, paralelamente, à implantação do B20 Metropolitano 
concatenado à Agenda Conama de redução do enxofre do diesel.

Participantes: Irineu Boff (Vice-Presidente Financeiro), Fábio Magdaleno (Camera), Luis 
Carlos Calil (Assessor Executivo) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Reunião com o Deputado jerônimo Goergen (pp/RS), presidente da frente parlamentar 
do biodiesel e o Deputado Elvino bohn Gass (pT/RS), membro da frente - 30/11/2011.
Objetivo: Apresentação do histórico e perspectivas setorias e sugestões Ubrabio sobre o 
Novo Marco Regulatório, por intermédio de inclusões no Projeto de Lei do Senado (PLS 
219/2010).

Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Fábio Magdaleno 
(Camera), Julio Valente Junior (Linker), Diretor Superintendente, Donizete Tokarski, Luis Carlos 
Calil (Assessor Executivo), Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e Juliana Neiva (Assessoria de 
Comunicação).

Audiência da frente parlamentar 
do biodiesel com a ministra-Chefe 
da Casa Civil, Gleisi Hoffmann – 
8/12/2011.
Objetivo Apresentação da proposta 
de Novo Marco Regulatório pelo 
Deputado Jerônimo Goergen (PP/RS), 
Presidente da Frente Parlamentar do 
Biodiesel, acompanhado de Deputados 
e Senadores, membros da Frente.

Local: Brasília

Participantes: Juan Diego Ferrés, 
(Presidente do Conselho Superior), 
Fábio Magdaleno (Camera), Nivaldo 
Tomazella (Biopar Paraná), Donizete 
Tokarski (Diretor Superintendente).

Lançamento da Frente Parlamentar do Biodiesel

Audiência da Frente Parlamentar do Biodiesel com a 
Ministra-Chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann
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II. AGRICULTURA fAmILIAR, 
pESQUISA E DIVERSIfICAÇÃO  

DE mATÉRIAS-pRImAS

II. AGRICULTURA fAmILIAR, pESQUISA E DIVERSIfICAÇÃO DE 
mATÉRIAS-pRImAS

II.1 Cooperação entre EmbRApA e UbRAbIO

Assinatura do Termo de 
Cooperação entre EmbRApA e UbRAbIO 
– 8/12/2011. 
Objetivo: Estabelecimento de condições 
básicas de cooperação, entre as partes, 
visando especialmente:

Definir, planejar, coordenar e executar 
estudos, levantamentos, pesquisas, 
planos e programas destinados ao 
aprofundamento do conhecimento 
técnico-científico, no âmbito da 
agricultura para o desenvolvimento de 
matérias primas para o Biodiesel, da 
industrialização do Biodiesel e de seus 
coprodutos e resíduos e demais áreas 
afins, bem como nas áreas de processos, de desenvolvimento institucional, monitoramento 
ambiental, tecnologia da informação, instrumentação agrícola, zoneamento agroecológico e 
tecnologia de alimentos e envidar esforços, a fim de viabilizar a aplicação desses itens. 

Local: Brasília

Participantes: Juan Diego Ferrés, (Presidente do Conselho Superior), Fábio Magdaleno 
(Camera), Nivaldo Tomazella (Biopar Paraná), Julio Valente Junior (Linker), Odacir Klein 
(Presidente-Executivo), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor 
Executivo), Luis Carlos Calil (Assessor Executivo), Maria Carolina Santana (Assessoria de 
Comunicação)

II.2 Selo Social

Seminário na Universidade federal de Viçosa com a participação do mDA e fAO 
sobre o tema “biodiesel, Agricultura familiar e produção de Alimentos – 26/05/2011.
Objetivo: Apresentar a visão do setor sobre a produção de biodiesel no Brasil.

Local: Viçosa/MG

Participantes: Miguel Vaz (Fiagril, palestrante) e Diretor Executivo, Sergio Beltrão

Cerimônia de lançamento do plano Safra da Agricultura familiar 2011/2012 – 
12/07/2011.
Objetivo: Representar a Ubrabio 

Local: Francisco Beltrão/PR

Participantes: Presidente Odacir Klein.

Assinatura do Termo de Cooperação entre EMBRAPA 
e UBRABIO
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Reunião com o Coordenador Geral de biocombustíveis do mDA, marco Antonio 
Leite – 27/07/2011.
Objetivo: discussões sobre a nova Instrução Normativa do Selo Social.

Local: são paulo

Participantes:Vice-presidenteFinanceiro:IrineuBoff,FábioMagdaleno–Camera;Nivaldo
Tomazella–Biopar-PR;OsvaldoMorichita-Granol;CarlosAraújo–Evonik;Alémde:Juliana
Neiva(AssessoriadeComunicação);SergioBeltrão(DiretorExecutivo)eLuisCarlosCalil

Reunião com o Coordenador Geral de biocombustíveis do mDA, marco Antonio 
Leite – 15/08/2011.
Objetivo: continuação das discussões sobre a nova Instrução Normativa do Selo Social.

Local: Brasilia

Participantes: Fábio Magdaleno (Camera),Osvaldo Morishita (Granol), Sergio Beltrão, Diretor 
Executivo

Encontro da federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande 
do Sul – fECOAGRO – 16/08/2011.
Objetivo: apresentar palestra sobre os benefícios do PNPB

Local: Porto Alegre

Participantes: Odacir Klein, Presidente

fórum Interativo realizado pela 
UbRAbIO e organizado pela Klein 
& Associados na Expointer 2011 - 
“biodiesel: alimentos e inclusão social” 
– 31/08/2011.
Objetivo: destacar que a produção de 
biodiesel, preponderantemente com óleo de 
soja estimula o surgimento de novas matérias-
primas; agrega renda à agricultura familiar;
concorre para baixar o preço de farelo de 
soja destinado às rações, enquanto os de 
outros componentes das mesmas têm altas 
expressivas; estimula a produção nacional
de proteínas animais; gera empregos no
campo e na cidade e benefícios na área 
ambiental, principalmente nos grandes 
centros urbanos. Além da abertura pelo 
Presidente Odacir Klein e  exposição do 
presidente do Conselho Superior, Juan Diego 
Ferrés, houve apresentações de integrantes 
do Governo que atuam diretamente no 
PNPB: Rodrigo Rodrigues, coordenador 
da Comissão Executiva Interministerial 
do Biodiesel - CEIB; Denílson Ferreira,
presidente da Câmara Setorial da Cadeia 
Produtiva de Oleaginosas e Biodiesel;
Marco Antônio Viana Leite, coordenador-
geral de Biocombustíveis do Ministério 

do Desenvolvimento Agrário – MDA; e Ricardo Dornelles, diretor do Departamento de
Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas e Energia – MME. O evento foi transmitido 
diretamente pelo Canal Rural com interação de telespectadores e público presencial.

 Local: Esteio - RS

Participantes: Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés, Vice-Presidente 
Financeiro, Irineu Boff e diversos representantes das associadas, Presidente Odacir Klein, 
Diretor Executivo, Sergio Beltrão e Assessoria de Comunicação, Juliana Neiva

Reunião com o Secretário de política Agrícola da CONTAG, Antoninho Rovaris. – 
30/09/2011. 
Objetivo: Discutir agenda de trabalho conjunta sobre políticas do PNPB para integrar o novo 
Marco Regulatório 

Local: Brasília

II.3 DIVERSIfICAÇÃO DE mATÉRIAS-pRImAS

Reunião  da Câmara Setorial da Cadeia produtiva de Oleaginosas e biodiesel - 
26/05/2011.
Pauta: Apresentação sobre o mercado da soja, agenda estratégica da Câmara e avanço na 
pesquisa e monitoramento das iniciativas relacionadas ao pinhão manso no Brasil.

Local: Brasília.

Participantes: Presidente Odacir Klein e Diretor executivo, Sergio Beltrão. 

Reunião  da Câmara Setorial da Cadeia produtiva de Oleaginosas e biodiesel – 
20/07/2011.
Pauta: Desafios do contexto agrícola no PNPB, especialmente, a política de diversificação de 
matérias-primas para ampliar a oferta de óleos, destacando aquelas que possuem domínio 
tecnológico(Palma,canola,girassol,amendoimemamona);estabelecimentopelaASTMa
especificaçãodobioquerosene;açõesparafortalecimentodacadeiaprodutivadacanola;
alterações nas regras do Selo Combustível Social e projeto da Syngenta de fomento da 
cultura do girassol como matéria-prima para óleos e para o Biodiesel.

Local: Brasília.

Participantes: Presidente Odacir Klein e Diretor executivo, Sergio Beltrão. 

Seminário organizado pela Embrapa sobre o Complexo Agroindustrial do biodiesel 
no brasil – 16/09/2011.
Objetivo: apresentar palestra sobre os benefícios do PNPB com destaque para a contribuição 
para a diminuição do preço do farelo, impactando positivamente na inflação e o estímulo que 
o biodiesel trouxe para a diversificação de matérias-primas e consequente ganho para a 
agricultura familiar.

Local: Brasília

Participantes: Presidente Odacir Klein (palestrante), Diretor Superintendente, Donizete 
Tokarski, Diretor Executivo, Sergio Beltrão e Assessor Executivo, Luis Carlos Calil e Juliana 
Neiva, Assessora de Comunicação

Fórum Interativo do Biodiesel

Fórum Interativo do Biodiesel
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Reunião da Câmara Setorial da Cadeia produtiva da palma de Óleo – 06/10/2011.
Pauta:RegistrodeDefensivosAgrícola,apresentaçãoCultivarManicoréBRS–DENPASA;
revisão na especificação de biodiesel - Ponto de Entupimento de Filtro a Frio – ANP;
importação de derivados de palma motivada por operação tributária – MARBORGES;
produção e disponibilidade de Sementes - Embrapa

Local: Brasília.

Participantes: Alexandre Borba, membro da Ubrabio nessa Câmara (representante da 
Associada Palmaplan) e Luis Carlos Calil (Assessor Executivo

Reunião da Câmara Setorial da Cadeia produtiva da palma de Óleo do mApA – 
20/10/2011.
Objetivo: Discussões no âmbito do Grupo de trabalho responsável pela elaboração da 
agenda estratégica da Cadeia Produtiva da Palma de Óleo com o objetivo elencar problemas, 
gargalos, projetos e ideias de desenvolvimento do setor como cadeia produtiva.

Local: Brasília

Participantes: Diretor Executivo, Sergio Beltrão

Reunião com o chefe-geral da Embrapa Agroenergia, manuel Teixeira, Chefe- Adjunto de 
pesquisa e Desenvolvimento, Guy de Capdeville e cerca de 30 pesquisadores, – 25/10/2011.
Objetivo: apresentar o histórico e perspectivas do setor de biodiesel com destaque para 
as demandas: Marco regulatório, mecanismos tributários que estimulem a diversificação de 
matérias-primas e desenvolvimento de cadeias produtivas de oleaginosas adequadas às 
aptidões regionais com incremento da inclusão produtiva de agricultores familiares e redução 
da pobreza extrema. 

Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor 
Executivo) e Luis Carlos Calil (Assessor Executivo) e Maria Carolina Santana (Assessoria de 
Comunicação)

II.4 SUSTENTAbILIDADE AmbIENTAL

Videoconferência realizada no ministério de Relações Exteriores (mRE) entre o 
brasil e União Européia sobre o Diálogo Regular sobre política Energética – 6/07/2011.
Objetivo: Discutir temas relacionados a biocombustíveis, cooperação trilateral em bioenergia 
na África, eficiência energética e regulamentação.

Local: Brasilia

Participantes: Sergio Beltrão 

Estudo “pegada de Carbono na produção de biodiesel de soja no estado do mato 
Grosso”, elaborado pela Delta CO2 – Sustentabilidade Ambiental e encomendado em 
parceria entre Abiove, Aprosoja e Ubrabio.
Objetivo: avaliar as principais fontes de gases do efeito estufa (GEE) e calcular a pegada 
de carbono da produção de biodiesel de soja no estado de Mato Grosso. O levantamento 
abrangeu toda a cadeia de produção do biodiesel, desde a produção de soja no campo, a 
extração de óleo de soja bruto e a produção do biodiesel. Foram consideradas ainda diferentes 
rotas de distribuição do biocombustível no Brasil, além de um cenário de exportação do 
biodiesel do Porto de Santos até um porto na União Européia. Foram estimadas as emissões 
de GEE devido à utilização de combustíveis fósseis em fontes móveis e estacionárias, de 

insumos agrícolas e industriais e eletricidade. O inventário das emissões na etapa industrial 
inclui um cenário com planta esmagadora de soja e produção de biodiesel integrada e um 
cenário com plantas não integradas. O período de referência do levantamento da pegada de 
carbono do biodiesel de soja foi o ano safra 2008/09, compreendendo os meses de junho de 
2008 a julho de 2009.

Os dados obtidos neste levantamento demonstram a viabilidade da exportação do biodiesel 
de soja, conforme exigências sobre a redução de emissão do biocombustível em relação 
ao combustível fóssil da Diretiva de Fontes de Energia Renovável do Parlamento Europeu 
(2009/2/EC).  A redução das emissões em 65 e 68% do biodiesel de soja em relação ao diesel 
está bem acima dos 35% exigidos pela Diretiva.  

Via de produção de 

biocombustíveis (g CO2 / MJ)
Cultivo Processo

Transporte e 

Distribuição
Total

Redução 

GEE (%)

Emissões de GEE (UE)1 19 26 13 58 31

Emissões de GEE (EUA)2 16 22 4,7 43 49

Emissões de GEE –

Planta não integrada (Brasil) 8 15 6 29 65

Emissões de GEE –

Planta Integrada (Brasil) 8 13 6 26 68

1 Diretiva de Fontes de Energia Renováveis (2009/28/EC), do arquivo Excel Updated figures communicated - Update on Data 
on pathways for RES Directive.xls”, Tab entitled: Updated figures communicated, Row 15”.  
2 Applying Recent US Soybean Data to the EU Renewable Energy Sources Directive.

1º Seminário de Tecnologias Sustentáveis no Transporte – 26 e 27/07/2011.
Objetivo Discussões sobre alternativas sustentáveis para os próximos anos, visando aos 
eventos internacionais de 2014 (Copa do Mundo) e 2016 (Olimpíadas). 

Local: Rio de Janeiro

Participantes: Luis Carlos Calil - Assessor Executivo

Reunião no ministério de Relações Exteriores (mRE) sobre indicadores de 
sustentabilidade para a produção e o uso de biocombustíveis – 12/09/2011
Objetivo: criar um conjunto de indicadores voluntários de sustentabilidade para a produção e 
o uso de biocombustíveis a ser utilizado por Governos interessados em promover a bioenergia 
em seus países

Local: Brasília

 Participantes: Sergio Beltrão, Diretor Executivo



2524 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2011–    RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2011–  

III.QUALIDADE

1. participação nas Discussões em conjunto com representantes das 
entidades que representam os demais elos da cadeia nos Grupos de 
Trabalho de biodiesel que a ANp deflagrou sob a sua coordenação. 

Reunião com representantes da ANp, INT, petrobras, Sindicom, brasilcom e 
Saybolt – 5/01/2011.
Objetivo: discutir a metodologia de rastreamento de qualidade de B5 e B100 no estado de São 

Paulo no âmbito dos grupos de trabalho sobre qualidade do biodiesel coordenados pela ANP

Local: Brasília

Participantes: Diretor Executivo, Sergio Beltrão e Yordanka Reyes, integrante da equipe do 

Consultor Técnico, Donato Aranda 

“monitoramento das características físicas e químicas ao longo das cadeias de 
produção, distribuição, revenda e consumo de b100 e b5” no âmbito dos Grupo de Trabalho 
Garantia das especificações do biodiesel e do óleo diesel b, coordenado pela ANp.
Foram avaliadas 64 amostras de biodiesel B100 e B5 coletadas pela equipe do INT (Instituto 

Nacional de Tecnologia) nos estados do Rio Grande do Sul e Paraná, realizando-se um 

total de cerca de 320 análises (aspecto, viscosidade, densidade, teor de água, estabilidade 

oxidativa, entre outros).

As amostras foram coletadas em tanques e caminhões de produtores de biodiesel, bases 

primárias, bases secundárias, TRRs e postos de abastecimento.

Resultados: Nas amostras de B100 nos produtores de biodiesel: praticamente nenhum 

problema.

Nas amostras de B100 nas bases de doistribuição: alguns problemas de umidade acima de 

500 ppm.

Nas amostras de B5 foram observados alguns problemas de LII (amostras deve estar límpida 

e isenta de impurezas) e de álcool presente no B5.

Em nenhuma das amostras observou-se a presença de qualquer tipo de borra.

Como recomendações são citadas entre outras a necessidade do aprimoramento de 

boas práticas tanto no transporte, recebimento, armazenamento e transferência tanto em 

produtores quanto em bases, terminais, revendedores e retalhistas de biodiesel, diesel A e 

diesel B (misturas B5), bem como melhorias nas condições de estocagem e de aprimoramento 

tecnológico e operacional em postos e pontos de abastecimento de consumidores finais de 

diesel B.

Participantes: Ubrabio, Fecombustiveis, Brasilcom, Sindicom, , SindTRR, Sincopetro e 

Unibraspe,
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produção do Guia para armazenagem de biodiesel e Óleo Diesel b coordenado 
pela ANp.
Objetivo: estabelecer boas práticas de caráter orientativo para controle de qualidade no 

armazenamento de biodiesel e óleo diesel B.

Participantes: Consultor Técnico, Donato Aranda e equipe, e associados produtore

2. Comissões de Estudo do Ibp (Instituto brasileiro do petróleo, 
Gás e biocombustíveis) na revisão de normas técnicas da AbNT 
relacionadas ao biodiesel:

Reunião na Associação brasileira de Normas Técnicas (AbNT) – 7/02/2011.
Objetivo: discutir a revisão da NBR 15512 “Armazenamento, transporte, abastecimento e 

controle de qualidade de biodiesel e/ou mistura óleo diesel/biodiesel”.

Local: Rio de Janeiro

Participantes: Consultor Técnico, Donato Aranda

Seminário sobre armazenamento de biodiesel no Instituto Nacional de Tecnologia 
(INT) – 7/02/2011.
Objetivo: apresentar a posição da entidade sobre a qualidade do biodiesel e suas misturas

Local: Rio de Janeiro

Participantes: Consultor Técnico, Donato aranda

Reunião da Comissão de Estudo do biodiesel do Instituto brasileiro de petróleo, 
Gás e biocombustíveis – Ibp – 15/06/2011.
Objetivo: elaboração de texto-base de norma sobre o tema “Aparência para Biodiesel”.

Local: Rio de Janeiro

Participantes: Luciana Camacho, integrante da equipe do Professor Donato Aranda (UFRJ) 

que nos presta consultoria na área de qualidade do biodiesel.

Reunião sobre a revisão da Resolução ANp nº 7/2008 - 8/07/2011.
Objetivo: discussões com a área de qualidade da ANP e com a participação de representantes 

de toda a cadeia de comercialização do B100 e B5 sobre o processo de  revisão da Resolução 

ANP n° 7/2008 (especificação e controle da qualidade do biodiesel).

Local: Rio de Janeiro

Participantes: Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés, Fábio Tufano (Evonik), 

Francisco Flores (Fiagril), Presidente, Odacir Klein, Diretor Superintendente, Donizete 

Tokarski, Diretor Executivo, Sergio Beltrão, Assessor Executivo, Luis Carlos Calil, Consultor 

Técnico Donato Aranda 

Reunião na ANp sobre ponto de Entupimento de filtro a frio (Cfpp) – 20/07/2011.
Objetivo: discussões sobre o uso de sebo em regiões e períodos mais frios 

Local: Rio de Janeiro

Participantes: A Ubrabio foi representada pelo Diretor Executivo, Sergio Beltrão e Consultor 
Técnico, Donato Aranda  

Reunião da Comissão de Estudo de biodiesel do Ibp  - GT armazenamento – 2/08/2011.
Objetivo: Discussão sobre a norma ABNT NBR 17505 – Armazenamento de Líquidos 
Inflamáveis e Combustíveis e ABNT NBR 15512 - Biodiesel - Armazenamento, transporte, 
abastecimento e controle de qualidade e/ou mistura óleo diesel/biodiesel

Local: Rio de Janeiro

Participantes: Mariana Fortes, integrante da equipe do Consultor Técnico, Donato Aranda

Evento sobre qualidade do biodiesel no Instituto Nacional de Tecnologia – INT 
– 3 a 5/08/2011.
Objetivo: Reunião de Trabalho do Projeto de Implantação da Rede Brasileira de Estudos 
sobre Armazenamento, Estabilidade e Problemas Associados (ARMAZBIODI)

Local: Rio de Janeiro

Participantes: Donato Aranda, Consultor Técnico

Audiência pública na ANp sobre o uso experimental de biodiesel em misturas com 
o diesel marítimo – 15/09/2011.
Objetivo: Discutir aspectos técnicos da minuta de resolução.

Local: Rio de Janeiro

Participantes: Consultor Técnico, Donato Aranda

Reunião com o representante do Instituto Nacional de Tecnologia – INT, Eduardo 
Cavalcante – 6/10/2011.
Objetivo: Discussões sobre a perspectiva de desenvolvimento de programa de certificação 
obrigatória de qualidade do biodiesel para todos os produtores.

Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Irineu Boff (Vice-
Presidente  Financeiro),  Fabio Magdaleno (Camera),  Donizete Tokarski (Diretor 
Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e Donato Aranda, Consultor Técnico da 
Ubrabio

Reunião  sobre a revisão da Resolução ANp n° 7/2008, que trata  da especificação 
e controle da qualidade de biodiesel- 13/10/2011.
Objetivo: Continuação das discussões com a ANP sobre as sugestões da nova especificação 
de biodiesel.

Local: Rio de Janeiro

Participantes: Marcos Boff (Oleoplan), Carlos Araújo (Evonik) e Donato Aranda (Consultor 

Técnico)
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IV. AbASTECImENTO

Workshop petrobras sobre qualidade de biodiesel – 19/10/2011.
Objetivo: apresentar a posição da entidade sobre os benefícios do PNPB ao país, a 

intransigência da Ubrabio quanto à necessidade de ampliar as exigências na especificação e 

do atendimento da qualidade do biodiesel e de sua mistura desde a produção até o consumo 

final

Local: Rio de Janeiro

Participantes: Consultor Técnico, Donato Aranda

Workshop petrobras sobre o diesel S10 – 20/10/2011.
Objetivo: Além dos aspectos abordados no workshop Petrobras da véspera, foram 

destacados os benefícios ambientais, de saúde pública e da lubricidade que o aumento da 

mistura de biodiesel proporcionará a esses novos tipos de diesel, além da oportunidade de 

ser concatenada essa agenda de melhoria da qualidade do diesel com a introdução do B20 

Metropolitano. 

Local: Rio de Janeiro

Participantes: Consultor Técnico, Donato aranda
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IV.2 Tributação

Crédito presumido de pIS/COfINS.
Em 15/12/11, foi publicada a Lei 12.546 permitindo aos produtores de utilizarem crédito 
presumido calculado sobre o valor das matérias-primas adquiridas de pessoa física ou 
recebida de cooperado pessoa física e utilizados como insumo na produção de biodiesel.

Essa lei também instituiu o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para 
Empresas Exportadoras – REINTEGRA, mecanismo pelo qual se estabelece a possibilidade 
do produtor efetuar exportação de bens manufaturados no país e apurar valor para fins de 
ressarcimento parcial ou integral de resíduo tributário existente na cadeia de produção.

Essa lei foi resultado do esforço empreendido pelo setor desde o início sobre a  importância 
do Brasil avançar no regime tributário. Mas é preciso progredir ainda mais de forma a 
eliminar completamente qualquer cobrança de tributo ou acumulação de crédito tributário 
na exportação e aplicar medidas compensatórias que tornem o biodiesel minimamente 
competitivo no mercado internacional.

Convênio CONfAZ 136/2008.
Em relação ao tributo estadual (ICMS), o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) 
precisa resolver as profundas modificações na cadeia de produção do biodiesel pois institui  
o  sistema de  substituição tributária pelo qual se transfere o recolhimento dos produtores 
de biodiesel as distribuidoras. com isso as empresas de biodiesel passarão a acumular 
créditos elevados de icms com baixa possibilidade de recuperação, transformando o 
imposto em custo.

Sem ajustes nessa sistemática, inviabilizará a futura mudança do modelo de atual de 
comercialização onde os produtores venderão diretamente às distribuidoras. Atualmente, no 
entanto, a participação da Petrobras na aquisição de volumes nos leilões afasta a situação 
de acúmulo de créditos estabelecida pelo citado convênio.

IV.1 Leilões de biodiesel realizados pela ANp

21º  Leilão – 16 a 18/02/2011.
Objetivo: arrematar 660.000 m³ de biodiesel para atendimento ao percentual mínimo obrigatório 
de adição de biodiesel ao óleo diesel em 5% (cinco por cento) para o abastecimento do 
mercado no 2º trimestre de 2011.

Participantes associadas Ubrabio: Binatural, Biocamp, Biocapital, Biopar – PR, Biopar 
Parecis/MT, Biotins, Bioverde, Brasil Ecodiesel, Bsbios, Camera, Caramuru, Comanche, 
Cooperbio, Delta, Fertibom, Fiagril, Granol, Grupal,  Oleoplan, Olfar, Petrobras Biocombustível, 
transportadora caibiense.

Participação das associadas Ubrabio no volume total arrematado: 94%

22º  Leilão – 24 a 26/05/2011.
Objetivo: arrematar 700.000 m³ de biodiesel para atendimento ao percentual mínimo obrigatório 
de adição de biodiesel ao óleo diesel em 5% (cinco por cento) para o abastecimento do 
mercado no 3º trimestre de 2011.

Participantes associadas Ubrabio:, Binatural, Biopar – PR, Biopar Parecis/MT, Biotins, 
Camera, Fiagril, Granol, Grupal, Oleoplan e Petrobras Biocombustível. 

Participação das associadas Ubrabio no volume total arrematado: 40%

23º  Leilão - 19/08 a 23/08/2011.
Objetivo: arrematar 700.000 m³ para atendimento ao percentual mínimo obrigatório de adição 
de biodiesel ao óleo diesel em 5% (cinco por cento) para o abastecimento do mercado no 4º 
trimestre de 2011.

Participantes associadas Ubrabio:, Binatural, Biopar – PR, Biopar Parecis/MT, Camera, 
Fiagril, Granol, Grupal e Oleoplan

Participação das associadas ubrabio no volume total arrematado: 34%

24º  Leilão - 21 a 23/11/2011.
Objetivo: arrematar 650.000 m³ para atendimento ao percentual mínimo obrigatório de adição 
de biodiesel ao óleo diesel em 5% (cinco por cento) para o abastecimento do mercado no 1º 
trimestre de 2012.

Participantes associadas Ubrabio: Biopar – PR, Camera, Fiagril, Granol, Grupal e Oleoplan

Participação das associadas ubrabio no volume total arrematado: 31%
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V. Reuniões e participação em Eventos

Seminário ANp divulgação e avaliação das estatísticas (2010) do mercado de 
combustíveis, asfaltos, solventes e lubrificantes – 15/02/2011.
Objetivo: Apresentar o desempenho do mercado em 2011, em comparação com 2010, tendo 
como principal fonte os dados extraídos do sistema de informações de movimentação de 
produtos – SIMP.

Participantes: Diretor Executivo, Sergio Beltrão e associados. 

feira Internacional Expodireto/Cotrijal e fórum Nacional da Soja –14 e 15/03/2011.
Objetivo: Proferir palestra na abertura do evento que teve a participação do Governador do 
Estado, Tarso Genro, entre outras autoridades

Local: Não-Me-Toque/RS

Participantes: Presidente Odacir Klein

Seminário sobre a matriz energética no brasil organizado pela Revista Conjuntura 
Econômica na fGV – 29/03/11.
Objetivo: Apresentar palestra no painel: Etanol/Biodiesel

Local: Rio de Janeiro/RJ

Participantes: Presidente Odacir Klein

Reunião com o Coordenador da Comissão Executiva Interministerial do biodiesel 
(CEIb), Rodrigo Rodrigues, sobre prejuízos causados pelas multas por excesso de 
peso nos veículos que transportam biodiesel (b100), aplicadas pela polícia Rodoviária 
contra produtores de biodiesel e transportadores – 6/04/2011.
Objetivo: Envolver a Casa Civil na busca de soluções com medidas excepcionais e de curto 
prazo e de caráter definitivo que contemple as especificidades do biodiesel. 

Participantes: Diretor Executivo, Sergio Beltrão, Assessor Executivo, Luis Carlos Calil 
e o presidente da ABTLP - Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos 
Perigosos, Paulo de Tarso Martins

31º Congresso de municípios do Rio Grande do Sul – fAmURS – 21/06/2011.
Objetivo: Apresentar palestra inaugural

 Local: Porto alegre/RS

Participantes: Presidente Odacir Klein 

Solenidade de posse das novas diretorias da fIERGS e do CIERGS – 14/07/2011.
Objetivo: Representar a Ubrabio 

Local: Porto Alegre

Participantes: Presidente Odacir Klein.

V. REUNIÕES E  
pARTICIpAÇÃO Em EVENTOS
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posse dos novos Diretores da ANp: florival Rodrigues de Carvalho e Helder 
Queiroz pinto júnior – 15/07/2011.
Objetivo: Representar a Ubrabio

Local: Rio de Janeiro

Participantes: Juan Diego Ferrés, Presidente do Conselho Superior, João Artur Manjabosco 
(Camera), Donizete Tokarski, Diretor superintendente

Reunião da Comissão de Logística de Abastecimento de Combustíveis do Instituto 
brasileiro de petróleo, Gás e biocombustíveis (Ibp) – 25/07/2011.
Pauta: Apresentação de dados e conceitos preliminares do Projeto do IBP em parceria com o 
ILOS - Instituto de Logística e Supply Chain “Planejamento Integrado de Cadeias Logísticas 
para Distribuição de Combustíveis”. 

Local: rio de janeiro.

Participantes: Diretor executivo, Sergio Beltrão. 

biodiesel Congress – 27 a 29/07/2011.
A Ubrabio participou, junto com o Ricardo 
Gomide (MME) e Marco Antônio Leite 
(MDA) do painel “Além do B5: Avaliações 
Necessárias para um Aumento com Êxito” 
(Diretor Executivo, Sergio Beltrão)  e também, 
por intermédio do Diretor Estratégico 
de Desenvolvimento Tecnológico da 
Associada EVONIK DEGUSSA BRASIL 
LTDA, Johannes Ruwwe, do painel “Além 
do B5: Experiências e Panorama do 
Mercado Europeu” e Apresentação do 
Consultor Técnico da Ubrabio e Professor 
da UFRJ, Donato Aranda no painel: “Novas 
Metodologias e Catalisadores para uma 
Produção Mais Eficaz de Biodiesel” e ainda 
a exposição sobre  “Controle da Qualidade 
do Biodiesel e Misturas em Condições de Fluxo em Frio”

Local: São Paulo

Participantes: representantes das Associadas GPC Química, Tecnal, Oleoplan, Binatural, 
Camera, Evonik, Biopar-PR, Diretor Executivo, Sergio Beltrão, Luis Carlos Calil - Assessor 
Executivo, Juliana Neiva – Assessora de Comunicação e Donato Aranda – Consultor Técnico.

Reunião da Comissão de Estudo de biodiesel do Ibp sobre normas AbNT sobre 
biodiesel – 16/08/2011.
Objetivo: discussões sobre a norma  ABNT NBR 15764:2011 – Determinação do teor total de 
ésteres por cromatografia gasosa e ABNT NBR 15908:2011 -  Determinação da glicerina livre, 
monoglicerídeos, diglicerídeos, triglicerídeos e glicerina total em biodiesel por cromatografia 
gasosa

Local: Rio de Janeiro

Participantes: Luciana Camacho, integrante da equipe do Consultor Técnico da Ubrabio, 
Donato Aranda

Evento de encerramento do Grupo de Estudos, pesquisa e Simulação de 
Organizações Internacionais da Universidade Estadual paulista - Unesp de franca/
Sp – 24/09/2011.
Objetivo: apresentar palestra “o Biodiesel e sua contribuição ao desenvolvimento Brasileiro” 

Participantes: Diretor Executivo, Sergio Beltrão

Reunião  com o Diretor de planejamento e Desenvolvimento de Novos Negócios 
na Área de bioenergia da Vale, Eric feitler e da gerente do projeto de biodiesel, 
Renata bianchini – 07/10/2011.
Pauta:. Discussões sobre a figura do produtor-consumidor e o novo marco regulatório do 
biodiesel

Local: rio de janeiro.

Participantes Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo)

Reunião  com o Diretor-presidente da revista brasil Energia, Celso Knoedt – 07/10/2011. 
Objetivo: Apresentação do histórico e perspectivas do PNPB com vistas à oportunidade 
desse veículo (que possuí foco mais voltado para os setores de exploração de petróleo e 
energia elétrica, entre outros) de se especializar também no mercado de biodiesel

Local: Rio de Janeiro.

posse do chefe-geral da Embrapa Agroenergia, manuel Teixeira Souza junior – 
13/10/2011.
Objetivo: representar a Ubrabio

Local: Brasília

Participantes: Odacir Klein (Presidente-Executivo, Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), 
Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e Luis Carlos Calil (Assessor Executivo)

Semana Internacional das Engenharias da faculdade Horizontina/ RS – 24/10/2011.
Objetivo: Apresentação da Palestra de abertura do evento “BIODIESEL: Produção de 
alimentos, inclusão social e renda”. 

Local: Horizontina – RS

Participantes: Presidente Odacir Klein (palestrante) e João Artur Manjabosco, (Camera)

Reunião no mDIC sobre exportações de biodiesel – 25/10/2011.
Objetivo: solicitar a criação de um grupo de trabalho em prol da exportação do Biodiesel, 
propondo alternativas para efetivar a competitividade em nível internacional

 Participantes: Luis Carlos Calil (Assessor Executivo)

Conferencia biodieselbr 2011 – 26 e 27/10/2011.
Objetivo: Apresentar palestras: Basf:  “A visão estratégica do biodiesel para a América do 
Sul”, proferida por  Fabrício Soto, gerente de marketing e Evonik: “Um olhar global sobre o 
biodiesel”, realizada pelo vice-presidente de marketing e vendas da empresa, André Noppe. 

Participantes: Luis Carlos Calil (Assessor Executivo) e diversos associados

Fórum Interativo do Biodiesel
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Reunião com representantes do DNIT sobre multas de excesso de peso nos veículos 
que transportam biodiesel – 29/11/2011. 
Objetivo: Solicitar a instituíção de regra específica, como a criação de nova “seta” (nos 
moldes do limite estabelecido para o etanol, gasolina e diesel) para sanar a aplicação de 
multas a produtores de biodiesel e a transportadores, pela polícia rodoviária, por excesso de 
peso bruto total combinado (PBTC) nas carretas que transportam biodiesel.

Local: Brasília

Participantes: Diretor Superintendente, Donizete Tokarski e pelo DNIT: Coordenador Geral 
de Operações Rodoviárias, Romeu Scheibe Neto, Chefe de Divisão de Autorização  Especial 
de Trânsito, Alberto Elias Maluf e o Coordenador de Operações Rodoviárias, João Batista 
Berretta Neto

Cerimônia de congraçamento pelo término do mandato do Diretor-Geral da ANp, 
Haroldo Lima – 1/12/2011.
Objetivo: representar a entidade

Local: rio de janeiro

Participantes: Juan Diego Ferrés, (Presidente do Conselho Superior), Hannes Stabla (BDI & 
Tecnal), Odacir Klein (Presidente Executivo), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), 
Sergio Beltrão (Diretor Executivo)

Reunião com o presidente da AbIOVE, Carlo Lovatelli  – 15/12/2011.
Objetivo: discutir ações institucionais conjuntas relacionadas aos aspectos tributários da 
MP 552.

Local: são paulo

Participantes: Juan Diego Ferrés, (Presidente do Conselho Superior), Odacir Klein (Presidente 
Executivo), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente),Luis Carlos Calil (Assessor 
Executivo).

Participantes Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo)

Reunião na fApESp sobre bioquerosene – 29/12/2011.
Objetivo: Discutir o projeto de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento relacionado ao 
bioquerosene de aviação

Local: são paulo

Participantes: Luis Carlos Calil (Assessor Executivo).

VI. ASSUNTOS ASSOCIATIVOS  
E ADmINISTRATIVOS
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VI.1. Reuniões e Assembleias
Durante o ano de 2011 a Ubrabio realizou, sistematicamente, reuniões internas preparatórias 
e para finalização de documentos que foram entregues nas  audiências constantes deste 
relatório.

Reunião Interna – 12/01//2011.
Pauta: planejamento estratégico setorial com o objetivo de ampliar o PNPB.

Local: São Paulo

Reunião do Conselho de Administração – 17/03//2011.
Pauta: Elaboração do Relatório Anual de Atividades 2010 para apresentação ao Conselho 
Superior;proposiçãoaoConselhoSuperiordoProgramadeAçãoePlanoEstratégicopara
2011;contrataçãodaauditoriaexternaindicadapeloConselhoFiscal;calendáriodereuniões
regulares de 2011. 

Local: Brasília

Reunião do Conselho de Administração – 3/05//2011.
Pauta:RelatóriodoDiretorExecutivoencaminhandooparecerdaauditoriaexterna;Relatório
AnualdeAtividades2010paraapresentaçãoaoConselhoSuperior;ProposiçãoaoConselho
Superior do Programa de Ações e Plano Estratégico 2011.

Reunião do Conselho Superior – 18/03//2011.
Pauta:Propostaorçamentáriaanualeplanejamentodasaçõesde2011;Relatórioanualde
atividades 2010; Admissão e desligamento de sócios; Inadimplências das contribuições
sociais. 

Reunião do Conselho Superior – 3/05//2011.
Pauta: Proposta orçamentária anual e o planejamento das ações 2011;  apreciação do
Balanço Financeiro e Patrimonial de 2010 e demais demonstrações financeiras de 2010, 
observando o parecer do Conselho Fiscal e da auditoria externa para submeter à Assembleia 
Geral;RelatórioAnualdeAtividades2010parasubmeteràAssembleiaGeral;admissãoe
desligamentodesócios;inadimplênciasdascontribuiçõessociais.

Local: Brasília

Assembleia Geral Ordinária – 3/05//2011.
Pauta: Relatório Anual de Atividades 2010; Balanço Financeiro e Patrimonial de 2010 e
demais demonstrações financeiras de 2010, com o Parecer do Conselho Fiscal e da auditoria 
externa;propostaorçamentáriaanualeoplanejamentodasações2011.

Local: Brasília

Assembleia Geral Extraordinária – 13/05//2011.
Pauta:AprovarasubstituiçãodosmembrosdoConselhodeAdministração;deliberarsobrea
eleição e eleger os novos membros do Conselho de Administração até o término do presente 
mandato.

Local: Brasília

Reunião interna – 6/10/2011.
Pauta: Propostas Ubrabio ao Projeto de Lei do Senado (PLS 219/2010), que trata do Marco 
Regulatório de Biocombustíveis.

Local: Brasília

VI.2 Assessoria jurídica:
Luiz Eduardo Sá Roriz Advogados Associados:

Período de abril a agosto de 2011 – Assessoramento jurídico na área consultiva e contenciosa 
acerca do cumprimento de normas e procedimentos estabelecidos no Estatuto Social e na 
legisiação pertinente.

A partir de setembro de 2011 – Contrato de assessoramento jurídico relativo a ações de 
cobrança judicial a empresas desligadas inadimplentes com contribuições sociais.

VI.3 Associados Novos/Desligados em 2011

Novos associados:
GRANOL INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO S.A (ANÁPOLIS - GO); GRANOL
INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO S.A (OSVALDO CRUZ - SP); BIANCHINI
S/A - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA; OLEOPLAN S.A. - ÓLEOS VEGERAIS
PLANALTO(PONTAGROSSA-PR);PALMAPLANAGROINDUSTRIALLTDA.

Associados desligados: 
AGRENCO, CARAMURU, BSBIOS, BRASIL ECODIESEL, FERTIBOM, BARRALCOOL, 
BIOCAMP, COOPERBIO, OLFAR, BIOVERDE, BINATURAL, BIOCAPITAL, BIOPAR MT, 
CESBRA,  DELTA, JBS, PBIO, CAIBIENSE. 

VI.4 Expedientes

janeiro 

4/01/2011 – E-mail aos associados convidando para reunião interna a ser 
realizada em 12/01/2011, em São paulo, sobre o planejamento Estratégico Setorial.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

18/01/2011 – E-mail aos associados encaminhando as estatísticas do complexo 
soja referentes a novembro de 2010, elaboradas pela Abiove. 
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

20/01/2011 – E-mail aos associados encaminhando o balancete Analítico de 
novembro/2010 e dezembro/2010.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

27/01/2011 – E-mail aos associados encaminhando a portaria mmE nº 22, de 
25/01/2011, pela qual são definidas as diretrizes para o 21º Leilão de biodiesel.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.
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fevereiro

4/02/2011 – E-mail aos associados encaminhando o Aviso de Licitação referente 
ao 21º Leilão de biodiesel. 
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

4/02/2011 – E-mail aos associados encaminhando o Aviso 1 relativo ao 21º leilão 
de biodiesel (explanação sobre o Tutorial Interativo do pregão Eletrônico).
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

4/02/2011 – E-mail aos associados encaminhando o boletim dos Combustíveis 
Renováveis, elaborado pelo Departamento de Combustíveis Renováveis do mmE, 
referente ao mês de dezembro/2011.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

7/02/2011 – E-mail aos associados encaminhando convite da ANp para o 
Seminário de Divulgação e Avaliação das Estatísticas do mercado de Combustíveis, 
Asfaltos, Solventes e Lubrificantes a ser realizado em 15/02/2011.
.Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

11/02/2011 – E-mail aos associados encaminhando o parecer da ANp sobre o 
pedido de adiamento do 21º Leilão.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

11/02/2011 – E-mail ao Diretor-Geral da ANp, Haroldo Lima sobre questões 
relacionadas ao 21º Leilão.
Assinatura: Juan Diego Ferrés, Presidente do Conselho Superior e Odacir Klein, Presidente.

14/02/2011 – E-mail ao superintendente de abastecimento da ANp, Dirceu 
Amorelli, sobre questões relacionadas ao Custo de produção de biodiesel.
Assinatura: Juan Diego Ferrés Presidente do Conselho Superior. 

14/02/2011 – E-mail aos associados encaminhando Esclarecimentos ANp nº 1 e 
nº 2 relacionados ao 21º leilão.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

14/02/2011 – E-mail aos associados encaminhando esclarecimentos ANp nº 3 
sobre o edital do 21º Leilão e Avisos nº 2, nº 3, nº 4, nº 5 e nº 6.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

16/02/2011 – E-mail aos associados encaminhando Consulta pública formulada 
pelo mDIC sobre negociações do acordo entre mERCOSUL e UNIÃO EUROpÉIA.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

21/02/2011 – E-mail aos associados encaminhando o período para interposição 
de recurso relacionado ao 21º Leilão.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

25/02/2011 – Ofício ao Diretor-Geral da ANp, Haroldo Lima, solicitando audiência 
para tratar de questões relacionadas ao 21º leilão. 
Assinatura: Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés.

março

2/03/2011 – E-mail aos associados informando sobre a retomada da realização 
do 21º Leilão.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

2/03/2011 – E-mail aos associados com a síntese dos assuntos tratados na reunião 
realizada em 23/02/2011, na sede da Contag e coordenada pelo mDA, sobre o balanço 
do pNpb e Selo Combustível Social 2005-2010 e perspectivas para 2011-2014.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

10/03/2011 – Ofício e e-mail aos respectivos Associados integrantes dos órgão 
da Ubrabio convocação para Reunião do Conselho de Administração em 17/03/2011 e 
para a reunião do Conselho Superior em 18/03/2011.
Assinatura: Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés.

10/03/2011 – E-mail aos integrantes do Conselho fiscal solicitando a indicação 
de empresas para realizar auditoria externa relativa ao balanço financeiro-patrimonial 
e demonstrações financeiras 2010 da entidade.
Assinatura: Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés.

17/03/2011 – E-mail aos associados encaminhando o balancete Analítico de 
janeiro/2011.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

18/03/2011 – E-mail aos associados encaminhando a homologação dos volumes 
arrematados no 21º Leilão de biodiesel (Edital n.º 005/11-ANp).
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

18/03/2011 – E-mail aos associados encaminhando as Atas de Reunião  do 
Conselho de Administração (CA), de 17/03/2011 e do Conselho Superior (CS), de 
18/03/2011. 
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

24/03/2011 – E-mail aos associados encaminhando as publicações no DOU  de 
convocações para assembleia geral de fundação dos Sindicatos de biodiesel do RS e do mT.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

24/03/2011 – E-mail aos associados encaminhando o balancete Analítico relativo 
ao mês de fevereiro/2011.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.
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28/03/2011 – E-mail aos associados encaminhando o boletim dos Combustíveis 
Renováveis, elaborado pelo Departamento de Combustíveis Renováveis do mmE, 
referente ao mês de fevereiro/2011.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

30/03/2011 – E-mail aos vice-presidentes sobre a escolha da empresa para 
prestação do serviço de auditoria referente ao exercício 2010.
Assinatura: Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés.

Abril

1/04/2011 – E-mail aos associados encaminhando convite do Instituto Icone para 
o Workshop “Oportunidades e Desafios na produção de Soja Responsável no brasil”, 
em Sp, dia 15/04/2011.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

11/04/2011 – E-mail aos associados encaminhando convite da Embrapa com 
a programação para o dia de campo a ser realizado em motuca/Sp, dia 29/04/2011, 
sobre o potencial de integração da agricultura familiar com o setor de bioenergia pela 
produção de soja, girassol e crambe como matéria-prima para a produção de biodiesel.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

11/04/2011 – E-mail aos associados encaminhando o boletim mensal do 
biodiesel, elaborado pela ANp, referente ao mês de março/2011.

Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

20/04/2011 – E-mail aos associados encaminhando convite para reunião com os 
membros da Comissão Executiva Interministerial do biodiesel – CEIb em 27/04/11 
com o objetivo de retomar o debate sobre medidas e ações para o desenvolvimento 
do programa Nacional de produção e Uso do biodiesel.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

25/04/2011 – E-mail aos associados encaminhando a síntese das ações sobre 
prejuízos causados pelas multas por excesso de peso nos veículos que transportam 
biodiesel (b100), aplicadas pela polícia Rodoviária contra produtores de biodiesel e 
transportadores.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

26/04/2011 – E-mail aos associados encaminhando a entidades, autoridades e outros.
Assunto: convite para o aniversário de 4 anos da Ubrabio.

Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

26/04/2011 – E-mail aos associados encaminhando as estatísticas do complexo 
soja referentes a fevereiro de 2011, elaboradas pela Abiove. 
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

29/04/2011 – E-mail aos associados com a síntese da reunião entre produtores 
associados e representantes dos diversos órgão que integram a Comissão Executiva 
Interministerial do biodiesel – CEIb, que teve como objetivo de retomar o debate sobre 
ações para a continuidade do desenvolvimento do programa Nacional de produção e 
Uso do biodiesel – pNpb.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

maio

5/05/2011 – E-mail aos associados encaminhando o boletim dos Combustíveis 
Renováveis, elaborado pelo Departamento de Combustíveis Renováveis do mmE, 
referente ao mês de março/2011.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

10/05/2011 – E-mail aos associados encaminhando a alteração do edital do 22º 
Leilão de biodiesel, contendo mudança de data de início do Leilão.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

12/05/2011 – E-mail aos associados encaminhando a alteração do edital do 22º 
Leilão de biodiesel, contendo mudança de horário de início do Leilão.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

16/05/2011 – E-mail aos associados encaminhando o  Aviso nº 2 relativo ao 22º 
Leilão de biodiesel.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão .

18/05/2011 – E-mail aos associados encaminhando o Aviso nº 3 e Esclarecimentos 
nº1 e nº2 relativos ao 22º Leilão de biodiesel.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

18/05/2011 – E-mail aos associados encaminhando a apresentação do mDA com 
principais pontos objeto de discussões sobre a Instrução Normativa que substituirá a 
atualmente vigente.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

19/05/2011 – E-mail aos associados encaminhando o Aviso nº 4 e nº 5 e Esclarecimentos 
nº 3, relativos ao 22º Leilão de biodiesel.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

24/05/2011 – E-mail aos associados encaminhando o Esclarecimento nº 4 relativo 
ao 22º Leilão de biodiesel.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

24/05/2011 – E-mail aos associados encaminhando com  o boletim mensal do 
biodiesel, elaborado pela ANp, referente ao mês de abril/2011
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.
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31/05/2011 – E-mail aos associados com mensagem do presidente da Ubrabio 
sobre diversos temas, entre os quais: nova fase do pNpb, redução da contribuição 
financeira, abrangência associativa da UbRAbIO, políticas de incentivos aos pequenos 
produtores; representações regionais. 
Assinatura: Presidente do Conselho Superior Juan Diego Ferrés, 

junho

1/06//2011 – E-mail aos associados encaminhando convite para a audiência com 
o ministro Edison Lobão, em 7/06/11.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão

2/06/11 – E-mail aos associados encaminhando a divulgação do evento “bases 
Científicas para Avaliação Toxicológica, Avaliação e Gerenciamento do Risco” que será 
realizado pelo International Life Sciences Institute (ILSI), em 13 de junho de 2011, 
em brasília.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

2/06/2011 – E-mail aos associados encaminhando balancetes Analíticos relativos 
aos meses de fevereiro e março de 2011.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

3/06/2011 – E-mail aos associados encaminhando relato do Consultor Técnico 
da Ubrabio, Donato Aranda, acerca da reunião com instituições participantes da 
Rede brasileira de Tecnologia de biodiesel (RbTb), no âmbito das audiências que 
a Comissão Executiva Interministerial – CEIb vem realizando com todos os elos da 
cadeia do biodiesel.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

2/06/2011 – E-mail aos associados com relato da participação do Assessor 
Executivo da Ubrabio, Luis Carlos Calil, em evento em Sp, entre 31/05 a 3/05, do 
C40 SÃO pAULO SUmmIT no âmbito do Climate Leadership Group (Grupo de Liderança 
Climática). 
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

7/06/2011 – E-mail aos associados encaminhando o Relatório final do Grupo 
de Trabalho nº 3 (Garantia das especificações do biodiesel e do óleo diesel b), 
coordenado pela ANp.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

10/06/2011 – E-mail aos associados encaminhando comentários enviados ao mDA 
pelos produtores instalados na Região Centro-Oeste sobre sugestões de alteração da 
Instrução Normativa relativa ao Selo Social.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrã

14/06/2011 – E-mail à Gerente de Normalização do Ibp, Ezoneth Souza com 
a Indicação da pesquisadora da equipe de consultoria técnica da Ubrabio, Luciana 
Camacho, para participar da comissão do Ibp sobre a aparência do biodiesel.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

15/06/2011 – Oficio ao secretário de petróleo e Gás Natural e Combustíveis 
Renováveis do mmE, marco  Antônio Almeida, sobre a necessidade de construção do 
novo marco regulatório para o biodiesel.
Assinatura: Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés

16/06/2011 – E-mail aos associados encaminhando as estatísticas elaboradas 
pela Abiove do complexo soja, referentes a abril de 2011.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão

16/06/2011 – E-mail aos associados encaminhando o Relatório de Infraestrutura, 
elaborado pela Confederação Nacional da Indústria – CNI.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão

22/06/2011 – E-mail aos associados encaminhando a homologação dos volumes 
arrematados no 22º Leilão de biodiesel (Edital n.º 21/11-ANp).
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

22/06/2011 – E-mail aos associados encaminhando a publicação da Instrução 
Normativa nº 1, de 20/06/2011, que trata da participação de cooperativas agropecuárias 
do agricultor familiar como fornecedoras de matéria-prima aos produtores de biodiesel 
para os fins de concessão e manutenção do Selo Combustível Social.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

24/06/2011 – E-mail aos associados encaminhando convite para o lançamento 
do plano Safra da Agricultura familiar 2011/2012, em francisco beltrão/pR, com a 
presença da presidente Dilma Rousseff.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

27/06/2011 – E-mail aos associados encaminhando convite para participação 
na Audiência pública sobre o pNpb, no âmbito da Comissão  de meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, a ser realizada em 28/06/2011.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

julho

1/07/2011 – E-mail aos associados encaminhando o balancete Analítico de 
maio/2011.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

7/07/2011 – Ofício ao Diretor-Geral da ANp, Haroldo Lima, sobre as perspectivas 
do Setor produtivo sobre o pNpb.
Assinatura: Presidente do Conselho Superior ,Juan Diego Ferrés e Presidente Odacir Klein 
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13/07/2011 – Ofício às empresas que solicitaram desligamento da entidade 
notificando sobre a necessidade de quitação das contribuições sociais em atraso.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

21/07/2011 – E-mail aos associados encaminhando convite para reunião com o 
Coordenador de biocombustíveis do mDA, marco Antônio Leite, dia 27/07, em São paulo.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

Agosto

3/08/2011 – E-mail aos associados encaminhando a publicação da portaria mmE 
nº 469, de 2 de agosto de 2011, que estabelece as novas diretrizes para os Leilões 
de Compra de biodiesel.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

4/08/2011 – E-mail aos associados convidando para Reunião com o Coordenador-
Geral de biocombustíveis do mDA, marco Antônio Leite para as discussões sobre a 
nova regulamentação do Selo Social programada para 15/08/2011.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

4/08/2011 – E-mail aos associados encaminhando a retificação do Edital e 
Esclarecimento nº 1, referentes ao 23º Leilão de biodiesel.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

5/08/2011 – Ofício a ministros: Casa Civil, mmE, mDA e mApA convidando 
representantes do governo para participação como debatedores no fórum Interativo 
do biodiesel a ser realizado na Expointer, em Esteio/RS.
Assinatura: presidente Odacir Klein.

11/08/2011 – E-mail aos associados informando a realização de Audiência 
do Senado na CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária sobre o projeto de 
Lei do Senado nº 252/2011, que cria o programa de microdestilarias de Álcool e 
biocombustíveis – pROmICRO.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão. 

12/08/2011 – E-mail ao Diretor da ANp, Allan Kardec solicitando audiência para 
tratar das questões relativas aos novos critérios do 23º leilão.
Assinatura: Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés.

15/08/2011 – E-mail aos associados encaminhando o balancete Analítico de 
junho/2011.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

17/08/2011 – Ofício ao Diretor ANp, Allan Kardec, solicitando audiência para  
aprofundamento dos argumentos sobre inadequações das regras do edital do 23º leilão.
Assinatura: Presidente Odacir Klein e Diretor Superintendente, Donizete Tokarski.

17/08/2011 – E-mail aos associados encaminhando Esclarecimento nº 2, referente 
ao 23º Leilão de biodiesel - pregão nº 35/2011 - ANp.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

18/08/2011 – E-mail aos associados encaminhando convite para reunião com o 
Diretor da ANp, Allan Kardec, para tratar das questões relativas aos novos critérios 
do 23º leilão.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

18/08/2011 – ofício a oito empresas ex-associadas reiterando notificações de 
débitos com a Ubrabio.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

22/08/2011 – E-mail aos associados encaminhando Esclarecimentos nº3 e nº 4, e do 
Aviso nº 3 da ANp – referentes ao 23º Leilão de biodiesel – pregão Eletrônico nº 35/2011.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

22/08/2011 – E-mail aos associados encaminhando pedido de impugnação do 
Edital 035-11 ANp (23º Leilão de biodiesel).
Assinatura: Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés.

24/08/2011 – Ofício à ANp: Diretor-Geral Haroldo Lima, Diretor Allan Kardec 
e ao pregoeiro Rafael Lins solicitando a preservação da ordem dos lotes durante a 
realização do leilão.
Assinatura: Diretor superintendente, Donizete Tokarski.

28/08/2011 – E-mail aos associados encaminhando a mp 532, de 20/04/2011, 
que dispõe sobre fiscalização e abastecimento de combustíveis, e redução de emissão 
de poluentes por veículos.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

24/08/2011 – E-mail a todos os Deputados federais e Senadores: “A Ubrabio 
e o programa Nacional de produção e Uso do biodiesel”, destacando a colaboração 
da entidade com o Congresso Nacional na construção do novo marco Regulatório 
que contemple perspectivas de avanços no uso biodiesel a exemplo das metas de 
mistura obrigatória de b10 em 2014 e b20 em 2020, considerando: o fortalecimento 
da Agricultura familiar com reflexos de redução da pobreza extrema no campo; a 
diversificação de matérias-primas com o aproveitamento das enormes e diferenciadas 
aptidões regionais e descentralização das oportunidades do agronegócio;  o rigor 
na qualidade do biodiesel na produção, distribuição, revenda até o consumidor 
final; a criação de nova faixa de obrigatoriedade específica para grandes cidades e 
regiões metropolitanas, localidades que sofrem mais intensamente com a poluição 
atmosférica, unificando com o cronograma já estabelecido pelo CONAmA de redução 
do teor de enxofre no diesel de petróleo, pois o biodiesel além de ser isento de 
enxofre, reduz significativamente os demais poluentes emitidos pelo diesel fóssil, 
inclusive os cancerígenos e a criação de mecanismos que incentivem a inserção do 
biodiesel brasileiro no mercado internacional mediante políticas compensatórias 
diante das distorções existentes.
Assinatura: Juan Diego Ferrés, Presidente do Conselho Superior. 

Odacir Klein, Presidente e Donizete Tokarski, Diretor Superintendente.
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29/08/2011 – E-mail aos associados e a entidades relacionadas com o setor de 
biodiesel sobre a promoção da Ubrabio do evento fórum Interativo, a ser realizado 
em Esteio/RS, em 31/08/11: “biodiesel: alimentos e inclusão social”, no parque de 
exposições Assis brasil, no município gaúcho de Esteio, durante a Expointer e com 
transmissão ao vivo pelo Canal Rural.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

30/08/2011 – Ofício à ministra do meio Ambiente (mmA), Izabella Teixeira,  
Apresentando as vantagens do incremento do uso do biodiesel, especialmente a 
criação de nova faixa de obrigatoriedade para regiões metropolitanas, concatenada à 
Agenda CONAmA (b20/S50 e b30 /S10) e com reflexos ambientais e de saúde pública.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

30/08/2011 – E-mail aos associados encaminhando o balancete Analítico de 
julho/2011.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

31/08/2011 – E-mail aos associados encaminhando o projeto de Lei do Senado 
219/2010, que diispõe sobre a política Nacional para os biocombustíveis.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

Setembro

8/09/2011 – Ofício a uma ex-associada reiterando a notificação administrativa 
de débitos de contribuições sociais em atraso.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

9/09/2011 – Ofício a ministros do mDA, mApA e Diretora da ANp, magda 
Chambriard, solicitando audiência para tratar do Novo marco Regulatório e 
perspectivas de evolução do pNpb.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

9/09/2011 – Ofício a ministros: Casa Civil, mmE, mDA e mApA com agradecimento 
pela fundamental participação dos respectivos representantes dos ministérios no 
fórum Interativo do biodiesel, realizado pela UbRAbIO e organizado pela Klein & 
Associados, em Esteio/RS, em 31/08/11: Rodrigo Rodrigues, Ricardo Dornelles, marco 
Antônio Leite e Denílson ferreira.
Assinatura: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior) e

Odacir Klein (Presidente Executivo).

12/09/2011 – E-mail aos associados encaminhando a Resolução ANp nº 46, de 
09/09/2011 – Cadastramento e regulamentação de laboratórios.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

14/09/2011 – E-mail aos associados informando acerca de Consultas e Audiências 
públicas ANp sobre Especificação de diesel rodoviário e uso experimental de biodiesel 
em diesel marítimo.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

16/09/2011 – E-mail aos associados encaminhando a publicação no DOU da 
homologação dos volumes arrematados no 23º Leilão de biodiesel (Edital n.º 
35/11-ANp).
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

19/09/2011 – E-mail aos associados encaminhando a Lei nº 12.490 de 16/09/11 
(conversão da medida provisória nº 532 de 2011), que dispõe sobre a política e a 
fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de combustíveis e a 
redução de emissão de poluentes por veículos automotores.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

19/09/2011 – E-mail aos Associados produtores sediados no RS acerca da   
coordenação da participação da Ubrabio em conjunto com o Sindibio-RS  sobre 
proposições da fETAG-RS para os contratos de biodiesel - plano safra 2011/2012.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

20/09/2011 – E-mail aos Associados encaminhando as estatísticas elaboradas 
pela Abiove do complexo soja referentes a julho de 2011.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

26/09/2011 – E-mail ao Diretor da ANp, Allan Kardec solicitando audiência 
para tratar das modificações introduzidas nos critérios de realização do 23º Leilão 
de Aquisição de biodiesel; Ampliação para a mistura b7; Implantação de nova faixa 
de obrigatoriedade de utilização do biodiesel para localidades programadas para 
comercializar exclusivamente óleo diesel com baixo teor de enxofre, unificando a 
denominada Agenda estabelecida pelo CONAmA e criando o biodiesel metropolitano 
(b20/S50 e b30/S10); Qualidade do biodiesel; fiscalização do processo de produção 
do biodiesel; projetos para a Copa do mundo e Olimpíadas; Rio +20 - Conferência das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

27/09/2011 – E-mail aos Associados encaminhando convite da ANp para reunião 
sobre a alteração na resolução de qualidade do biodiesel.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

29/09/2011 – E-mail aos Associados encaminhando o balancete Analítico relativo 
ao mês de agosto/2011.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

30/09/2011 – E-mail aos Associados encaminhando: Relatório de Atividades 
Ubrabio nº 3, relativo ao período de 01/08 a 15/08; nº 4, relativo ao período de 
16/08 a 30/08; nº 5, relativo ao período de 01/09 a 15/09. 
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.
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Outubro

3/10/2011 – E-mail aos Associados convidando para audiência com a Diretora da 
ANp, magda Chambriard, para discutir perspectivas de avanços do pNpb.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

3/10/2011 – Ofício ao Diretor Geral da Câmara dos Deputados, Sergio Sampaio 
Contreiras de Almeida solicitando autorização para distribuição do Informativo nº 3 – 
Ubrabio.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

3/10/2011 – Ofício à Diretora Geral do Senado, Doris marize Romarize peixoto 
solicitando autorização para Distribuição do Informativo nº 3 – Ubrabio.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

3/10/2011 – Ofício à ministra- Chefe da Casa Civil, Gleise Helena Hoffmann e ao 
ministro do mDA, Afonso florence, apresentação reivindicação dos dois grandes eixos 
imediatos para crescimento do pNpb e aproveitamento das potencialidades: b7 e b20 
metropolitano unificado à Agenda Conama/proconve de redução do enxofre do diesel.
Assinatura: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior).

4/10/2011 – E-mail aos Associados convidando encaminhando o Relatório de 
Atividades Ubrabio nº 6, relativo ao período de 16/09/2011 a 30/09/2011.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

11/10/2011 – E-mail ao superintendente de Abastecimento da ANp, Dirceu 
Amorelli  solicitando reunião para continuação das discussões sobre as mudanças 
introduzidas no último leilão e, também, perspectivas de evolução do pNpb.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

11/10/2011 – E-mail aos Associados convidando para: Solenidade de posse do 
Chefe-Geral da Embrapa Agroenergia, manoel Teixeira Souza junior (13/10),  Reunião 
convocada pela ANp sobre a revisão da Resolução n° 7/2008, que trata  da especificação 
e controle da qualidade de biodiesel (13/10), Audiência com a ministra do meio 
Ambiente, Izabela Teixeira e o Secretário Executivo, francisco Gaetani.(17/10), Café 
da manhã com o ministro da Agricultura, pecuária e Abastecimento, mendes Ribeiro, 
organizado pela Klein & Associados e com a presença de empresários e dirigentes 
de entidades dos setores de biodiesel, cadeia produtiva do milho e cooperativismo 
(18/10), Lançamento da frente parlamentar do biodiesel, articulada pelo Deputado 
jerônimo Goergen (19/10).
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

19/10/2011 – E-mail aos Associados encaminhando texto original e sugestões 
iniciais Ubrabio sobre o projeto de Lei do Senado nº 219/2010 com solicitação de 
encaminhamento de sugestões dos associados para ajustes finais e consolidação
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

28/10/2011 – E-mail aos Associados encaminhando o balancete Analítico relativo 
ao mês de outubro de 2011.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

31/10/2011 – E-mail aos Associados convidando o Relatório de Atividades Ubrabio 
nº 7, relativo ao período de 01/10/2011 a 15/10/2011.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

Novembro

1/11/2011 – E-mail aos associados encaminhando a portaria mmE nº 610/2011 
com diretrizes para a realização do 24º Leilão de biodiesel.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

1/11/2011 – E-mail aos associados encaminhando a publicação no DOU relativa 
ao cancelamento pelo mDA do Selo Combustível Social da binatural, localizada em 
formosa/GO.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

1/11/2011 – E-mail aos associados encaminhando o boletim dos Combustíveis 
Renováveis, elaborado pelo Departamento de Combustíveis Renováveis do mmE, 
referente ao mês de setembro/2011.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

4/11/2011 – E-mail aos associados encaminhando publicações do DOU: 
Chamamento público de projetos para Avaliação do componente de inclusão social 
e produtiva da Agricultura familiar no pNpb; e Edital de convocação para AGE do 
Sindibio-mT com a seguinte ordem do dia: 1- Ratificação da fundação do Sindicato, 
para fins de atendimento da portaria mTE 186, de 14 de abril 2008. 2- Alteração do 
estatuto atual para nova delimitação dos associados.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

4/11/2011 – E-mail aos associados encaminhando convite da Secretaria de 
Agricultura, pecuária e Agronegócio do Rio Grande do Sul para reunião de instalação 
da Câmara Temática da Agroenergia.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

4/11/2011 – E-mail aos associados encaminhando o Relatório de atividades  
nº 8 - 2011 – período: 16 a 31/2011.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

7/11/2011 – E-mail aos associados encaminhando a publicação do edital do 24º 
Leilão e aviso nº1 (pregão Eletrônico ANp nº 66-2011).
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.
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7/11/2011 – Ofício ao Diretor da ANp Allan Kardec sobre critérios para a realização 
do 24º Leilão e solicitação de audiência, com a seguinte pauta: Análise das modificações 
introduzidas nos critérios de realização de Leilões de biodiesel; ampliação para a 
mistura b7; implantação de nova faixa de obrigatoriedade de utilização do biodiesel 
para localidades programadas para comercializar exclusivamente óleo diesel com 
baixo teor de enxofre, unificando a denominada Agenda estabelecida pelo CONAmA 
e criando o biodiesel metropolitano (b20/S50 e b30/S10); qualidade do biodiesel; 
fiscalização do processo de produção do biodiesel;  projetos para a Copa do mundo e 
Olimpíadas; Rio + 20 - Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
Assinatura: Presidente Odacir Klein  Donizete Tokarski (Diretor Superintendente.

9/11/2011 – E-mail aos associados encaminhando as estatísticas do complexo 
soja referentes ao mês de setembro de 2011, divulgadas pela Abiove.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

10/11/2011 – E-mail aos associados encaminhando 4 Avisos (2 a 5) relacionados 
ao 24º Leilão de biodiesel (pregão Eletrônico Nº 066/11-ANp)
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

10/11/2011 – E-mail ao Chefe de Transferência de Tecnologia da EmbRApA, josé 
manuel Cabral de Sousa Dias, encaminhando a minuta do Termo de Cooperação através 
das modalidades de “Convênios de Cooperação Técnica e financeira” e “Convênios de 
Cooperação Técnica” para submeter à Assessoria jurídica da Embrapa.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).

11/11/2011 – E-mail aos associados encaminhando a Resolução ANp Nº 58/2011, 
referente ao uso experimental de biodiesel no diesel marítimo.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

11/11/2011 – E-mail aos associados encaminhando o boletim ANp Abastecimento 
em Números, com estatísticas do mercado de combustíveis, com dados até agosto 2011.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

14/11/2011 – E-mail aos associados encaminhando os Esclarecimento ANp nº 1 
– relativo ao 24º leilão de biodiesel.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

16/11/2011 – Ofício ao Diretor da ANp, Allan Kardec reiterardo a necessidade de 
ajustes nos critérios de realização do 24º Leilão de biodiesel relacionados ao fator 
de Ajuste Logístico – fAL.
Assinatura: Vice-Presidente Financeiro, Irineu Boff.

18/11/2011 – E-mail aos associados encaminhando a publicação relacionada ao 
direito de uso do Selo Combustível Social de 4 empresas. 
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

18/11/2011 – E-mail aos associados encaminhando o boletim mensal do biodiesel, 
elaborado pela ANp referente ao mês de outubro/2011.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

18/11/2011 – E-mail aos associados encaminhando o Relatório de atividades nº 
9 – 2011 – período: 1/11 a 15/11.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

18/11/2011 – E-mail aos associados encaminhando 2 Avisos e 1 Esclarecimento 
relacionados ao 24º Leilão de biodiesel.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

24/11/2011 – E-mail aos associados encaminhando o balancete Analítico relativo 
ao mês de outubro de 2011.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

25/11/2011 – Ofício a uma associada com notificação administrativa de débitos 
de contribuições sociais em atraso.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

30/11/2011 – E-mail aos associados encaminhando a visão da Ubrabio sobre o 
histórico e perspectivas de evolução do pNpb e o fornecimento da proposta de ajustes 
ao projeto de Lei do Senado (pLS 219/2010), que trata do Novo marco Regulatório 
dos biocombustíveis.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

Dezembro

1/12/2011 – E-mail aos associados encaminhando o boletim dos Combustíveis 
Renováveis elaborado pelo mmE - Outubro 2011.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

5/12/2011 – E-mail aos associados encaminhando o Relatório de Atividades 
Ubrabio nº 10, relativo ao período de 16/11 a 30/11.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

6/12/2011 – Ofício ao  Dep. jerônimo Goergen, presidente da frente parlamentar do 
biodiesel  com as principais sugestões Ubrabio para o novo marco Regulatório do biodiesel.
Assinatura: Diretor Superintendente, Donizete Tokarski

8/12/2011 – E-mail aos associados encaminhando a minuta de medida provisória 
apresentada pelo Dep. jerônimo Goergen, presidente da frente parlamentar do 
biodiesel à ministra-Chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

12/12/2011 – E-mail aos associados encaminhando  as estatísticas do complexo 
soja referentes ao mês de outubro de 2011, elaboradas pela Abiove.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.



5554 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2011–    RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2011–  

13/12/2011 – E-mail aos associados encaminhando a publicação no DOU da 
homologação parcial dos volumes arrematados no 24º Leilão de biodiesel.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

13/12/2011 – E-mail aos associados encaminhando a publicação no DOU do Termo 
de Cooperação Geral - Embrapa Agroenergia e Ubrabio, assinado em 8/12/11.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

14/12/2011 – Ofício a duas ex-associadas e a uma associada acerca de Ações 
judiciais de cobrança e ação administrativa.

Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

15/12/2011 – E-mail aos associados encaminhando a publicação no DOU da Lei 
nº 12.546, de 14/12/11, que teve origem na medida provisória nº 540/2011 (crédito 
presumido de pIS/COfINS).
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

15/12/2011 – E-mail aos associados encaminhando Aviso de Consulta pública 
e a minuta de nova Instrução Normativa (IN) relativa ao Selo Social que substituirá 
a IN nº 1/2009. 
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

15/12/2011 – Ofício aos associados para a AGE, e aos membros do Conselho 
Superior para a reunião do mesmo a serem realizadas em 20/01/2012.
Assinatura: Presidente do Conselho Superior, Juan Diego Ferrés.

19/12/2011 – E-mail aos associados encaminhando a publicação no DOU da 
Retificação - Extrato da Decisão da Concessão de Uso do Selo Combustível Social das 
unidades produtoras de biodiesel alterando o Artigo 6º do Decreto nº 5.297 de 06 
de dezembro de 2004, referente ao “Item E (Validade)”, para “a partir da data de 
publicação do extrato desta decisão no Diário Oficial da União, por um prazo de 05 
(cinco) anos, contados do dia 1º janeiro do ano subsequente à sua concessão”. 
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

20/12/2011 – E-mail aos associados encaminhando a edição do boletim mensal 
do biodiesel, elaborado pela ANp referente ao mês de novembro/2011.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

20/12/2011 – E-mail aos associados encaminhando o Relatório de Atividades 
Ubrabio nº 11, relativo ao período de 01/12 a 15/12.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

26/12/2011 – E-mail aos associados encaminhando a publicação no DOU da Tabela 
de Incidência do Imposto sobre produtos Industrializados (Decreto nº 7.660, de 23 de 
dezembro de 2011).
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

E-mail aos associados encaminhando a publicação no DOU da Homologação 
Complementar do 24º Leilão de biodiesel (Edital n.º 066/11-ANp).
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

27/12/2011 – E-mail aos associados encaminhando a publicação no DOU sobre 
o edital de abertura de fase de discussão de norma AbNT que trata da determinação 
da aparência do biodiesel.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.

28/12/2011 – E-mail aos associados encaminhando  a publicação no DOU sobre 
projetos de Dutovias de combustíveis e biocombustíveis.
Assinatura: Diretor Executivo, Sergio Beltrão.
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VII. COmUNICAÇÃO SOCIAL

Comunicação Social

Relacionamento com a imprensa

Objetivo: Pautar os jornalistas da imprensa geral e especializada sobre assuntos de interesse 
da Ubrabio. Atender e coordenar solicitações de entrevistas demandadas pela imprensa.

Redes Sociais: Em 2011 a Ubrabio intensificou a interação por meio das redes sociais como 
Twitter e Facebook. 

No Twitter foram 828 tweetts (publicações) da Ubrabio em um movimento visivelmente 
crescente de retweetts (publicações encaminhadas por seguidores que se interessaram pelos 
assuntos). Em 31/12/2011, o Twitter da Ubrabio estava com 333 seguidores e seguindo 576.

Visão Geral de Acesso dos Visitantes

No Facebook foram 289 notícias publicadas na fanpage da instituição nos últimos 6 meses, 
ressaltando que ela foi implementada em junho de 2011. 

portal Ubrabio 

• Em2011ositedaUbrabio registrouacessocrescentedevisualizaçõescom tempo
médio de permanência no site de 4 minutos, tempo considerado como satisfatório por 
especialistas em Comunicação Virtual. Os campos de notícias foram os mais visitados. 
Foram 12.043 visitantes em todo o ano.

Visitas
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Coordenação e produção da Revista biodiesel em foco – 3ª edição – 1º/04 a 
03/05/2011.
Objetivo: reuniões para definir a pauta e equipe para produção da revista, edição dos textos 
e acompanhamento da editoração e produção gráfica.

Participantes: equipe da Ação Comunicação Social e Diretoria Executiva. 

BiOdiesel
em focoUMA PUBLICAÇÃO DA UBRABIO

UNIÃO BRASILEIRA DO BIODIESEL

Maio 2011 – Nº 3

Organização da festa de 4 anos da Ubrabio 
– 1º/04/2011 a 03/5/2011.
Objetivo: coordenar os preparativos da festa 
comemorativa dos 4 anos da entidade, que 
aconteceu em Brasília no dia 03 de maio de 2011.

Participantes: Juliana Neiva (Coordenadora 
Ação Comunicação), Donizete Tokarski (Diretor 
Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor-
Executivo) e Luiz Calil (Assessor da Presidência).

Coordenação do Café da manhã da frente parlamentar Ambientalista.
Objetivo: coordenação e organização do Café da Manhã da Frente Parlamentar Ambientalista 
na Câmara dos Deputados que aconteceu no dia 11/5/2011.

Participantes: Juliana Neiva (Ação Comunicação Social), Donizete Tokarski (Diretor 
Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor-Executivo) e Luiz Calil (Assessor da Presidência).

Início da produção e distribuição mensal do Informativo Ubrabio – junho/2011.
Objetivo: coordenar e produzir mensalmente o Informativo Ubrabio com a compilação das 
principais matérias sobre a atuação da instituição. Em junho o Informativo começou a ser 
enviadofisicamentepara1.500destinatários;emdezembrofoialcançadaametade3.000.
O Informativo também foi enviado on line para mais de 4.000 endereços. O serviço de 
distribuição foi feito pela Ação Eventos e Comunicação Social.

Participantes: Equipe Comunicação Social.

MARCO 
REGULATÓRIO DO BIODIESEL CHEGA À CASA CIVIL
A União Brasileira do Biodiesel (Ubrabio), junto à 
Frente Parlamentar do Biodiesel, apresentou à 
Ministra da Casa Civil, Gleyse Hoffman, propostas 
para o novo marco regulatório do setor. O encontro 
aconteceu no último dia 8 e reivindicou a apresentação 
de uma Medida Provisória que institua imediatamente 
a mistura B7 (7% de Biodiesel no diesel fóssil) e o 
B20 Metropolitano. Benefícios como a geração de 
emprego, a sustentabilidade socioambiental e a 
inclusão social, geradas pelo Programa Nacional de 
Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) foram 
apontados pelos representantes do setor como 
aspectos relevantes para o País. 

O presidente da Frente, Jerônimo Goergen, enfatizou 
a importância da decisão política do Governo Federal 
em expandir os benefícios à sociedade e a necessidade 
de possibilitar que as indústrias prevejam seus 
investimentos e afi rmou: “O setor não pode continuar 
sem saber o seu futuro”. Para o presidente do 

divulgação

DESTAQUE
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Conselho Superior da Ubrabio, Juan Diego Ferrés, o 
governo conduziu muito bem o PNPB, mas agora é 
preciso dar novos passos em direção ao fortalecimento 
do Programa: “Se tanta coisa boa foi obtida com o 
PNPB, por que não expandir isso?”, indagou Diego 
Ferrés. 

Segundo a Ministra Gleise Hoffman, o Programa de 
Biodiesel é uma das prioridades do governo. Entre os 
representantes da Casa Civil e da Frente Parlamentar 
fi cou acertado, por determinação da Ministra, que 
durante o mês de janeiro de 2012 serão consolidados 
estudos sobre o setor dos vários grupos técnicos de 
trabalho do Executivo e, posteriormente, enviados à 
esfera decisória do governo. Também fi cou defi nido 
que, após o recesso parlamentar, será discutida mais 
objetivamente uma minuta de medida provisória e de 
novo marco regulatório tratando da ampliação 
gradativa da mistura, de incentivos à exportação e 
questões tributárias.

A ENTIDADE DA CADEIA PRODUTIVA DO BIODIESEL

HAROLDO LIMA SE 
DESPEDE DA ANP

UBRABIO E EMBRAPA 
ASSINAM TERMO DE 
COOPERAÇÃO

PROPOSTA DE NOVO 
MARCO REGULATÓRIO 
É ENTREGUE À FRENTE 
PARLAMENTAR

Juan Diego Ferrés (Ubrabio) e Donizete Tokarski (Ubrabio) em encontro com a Ministra da Casa Civil, Gleyse Hoffman.

LANÇADA 
FRENTE PARLAMENTAR DO BIODIESEL

Lançada em Brasília, no dia 19 de outubro, a Frente 
Parlamentar do Biodiesel nasce para garantir que o 
setor continue em rota de crescimento. A adesão 
expressiva de 280 parlamentares aponta a importância 
de discutir um novo marco regulatório para o 
setor, onde as melhorias nas questões de logística e 
tributação são os principais desafi os.

“O Biodiesel tem muitas externalidades positivas e a 
Frente Parlamentar será importante nisso, ou seja, 
mostrar à sociedade o quanto este bicombustível é 
sustentável”, afi rma o Presidente da União Brasileira 
do Biodiesel (Ubrabio), Juan Diego Ferrés. Ele aponta 
a redução de emissão de gases poluentes e 
cancerígenos e a inclusão social de agricultores 
familiares como alguns dos principais benefíciosdo 
biodiesel para o País.

O deputado Jerônimo Goergen (PP/RS), presidente 
da Frente, explica que uma das primeiras medidas é 
dar celeridade ao Projeto de Lei 3.600/2004. O PL, 
que  prevê reduzir a zero as alíquotas do imposto 
sobre produtos industriais para óleos vegetais 
destinados à adição de diesel, está parado na Comissão 
de Finanças e Tributação. Goergen afi rma que a 
previsão é iniciar de imediato as discussões no 
Congresso. “Com a força política que esse grupo tem 
acredito que aprovaremos com a maior brevidade 
possível”, afi rma.

divulgação

DESTAQUE
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O Ministro interino da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), José Carlos Vaz, comemorou 
a iniciativa. Para ele, aproveitando toda a capacidade 
produtiva e resolvendo as questões logísticas, o País 
tem todas as condições de começar a exportar e trazer 
mais divisas. “Com o Biodiesel, o agronegócio 
brasileiro só tem a ganhar. Temos tecnologia, inovação 
e o que precisa mesmo é só vencer algumas 
difi culdades, que serão possíveis com esse novo 
marco”, afi rmou. 

Para o vice-presidente da Ubrabio, Irineu Boff, essa 
representação política é importante para viabilizar 
mecanismos que garantam um maior aproveitamento 
da sociedade em relação ao Programa Nacional de 
Produção e Uso do Biodiesel – PNPB. “Precisamos 
aumentar cada vez mais o valor agregado dos produtos 
ligados à cadeia do Biodiesel para gerar ainda mais 
renda e inclusão social.”, argumentou Boff.

“A iniciativa passa a funcionar como um elo entre 
produtores e governo para juntos buscar mecanismos 
para consolidar o Biodiesel como matriz energética, 
que garante inúmeros benefícios à população 
brasileira”, enfatizou o Senador Delcídio Amaral 
(PT/MS), vice-presidente da Frente. Amaral acredita 
que com mais força no Congresso Nacional as 
questões legislativas e o diálogo entre setor produtivo 
e governo terão um melhor andamento. 

A ENTIDADE DA CADEIA PRODUTIVA DO BIODIESEL

UBRABIO PEDE AO 
MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA MAIS 
APOIO AO PNPB

MMA RECEBE PEDIDO 
DE INCLUSÃO DO B20 
METROPOLITANO NA 
AGENDA CONAMA

UBRABIO FALA DE 
PERSPECTIVAS DO 
BIODIESEL À EMBRAPA 
AGROENERGIA

ENTREVISTA: FRENTE 
PARLAMENTAR 
GARANTE MAIS 
REPRESENTATIVIDADE 
DO SETOR NO 
PARLAMENTO

Irineu Boff, vice-presidente fi nanceiro da Ubrabio; Juan Diego Ferrés, presidente do Conselho Superior da Ubrabio; 
Deputado Jerônimo Goergen, presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel; 

e o Senador Delcídio Amaral, vice-presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel.

divulgação

DESTAQUE
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BIODIESEL
GANHA FRENTE PARLAMENTAR

Aumentar o consumo de biodiesel no País, criar um novo 

marco regulatório para o setor e vencer gargalos relacionados 

à logística e à tributação são alguns dos desafi os da Frente 

Parlamentar do Biodiesel, que acaba de ser ofi cializada. 

A partir de seu lançamento, espera-se registrar importantes 

avanços como, por exemplo, um melhor desenvolvimento do 

Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), 

que já benefi ciou mais de 100 mil agricultores familiares no 

País em 2010. 

Responsável pela condução 

da Frente Parlamentar, o 

deputado federal Jerônimo 

Goergen (PP/RS) acredita 

que o enfretamento a 

alguns gargalos será 

facilitado a exemplo da 

elevada tributação, que impede a competitividade e 

as exportações a partir da articulação do tema dentro 

do parlamento. Além disso, crê que haverá um 

fortalecimento da cadeia produtiva, que deve ter 

representação de todos os Estados onde serão criadas 

coordenadorias.

Segundo o parlamentar, o biodiesel está em expansão no 

Brasil, entretanto carece de um marco regulatório para que a 

cadeia crie condições de utilizar toda a capacidade disponível 

agregando valor à matéria-prima. “Já registramos sucesso 

com relação a volume de produção, capacidade instalada e 

abastecimento, mas precisamos avançar nas políticas que 

permitam aproveitar melhor o biodiesel, potencializando os 

ganhos econômicos e a preservação ambiental.

Para a União Brasileira do Biodiesel (Ubrabio), a instituição 

da Frente traz mais representação no parlamento para o setor 

ter condições de se desenvolver melhor e contribuir 

sobremaneira com a 

sociedade. Além disso, crê 

que ela seja um grande canal 

para demonstrar o quanto o 

biodiesel é importante para o 

meio ambiente e para a saúde 

pública já que reduz a poluição 

atmosférica. 

Goergen espera concluir até o fi m do ano a proposta de um 

novo marco regulatório para debater já no início de 2012 com 

o Governo Federal. Outra promessa é também intensifi car a 

tramitação na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) do 

Projeto de Lei nº 3.600/2004, que propõe levar para zero as 

alíquotas do Imposto sobre Produtos Industriais para óleos 

vegetais destinados a adição de diesel.

A ENTIDADE DA CADEIA PRODUTIVA DO BIODIESEL

ANP: UBRABIO DISCUTE 
AVANÇOS NO PNPB

ENTREVISTA: DEPUTADO 
MENDES THAME
Biodiesel brasileiro em forte expansão

CÂMARA SETORIAL 
DA PALMA ELABORA 
AGENDA ESTRATÉGICA

EVONIK:
Nova fábrica de catalizadores chega à 

Argentina
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Denilson Ferreira (MAPA), Ricardo Dornelles (MME), Juan Diego Ferrés (UBRABIO),

Rodrigo Rodrigues(CASA CIVIL) E Marco Antônio Viana Leite (MDA).

  

O biodiesel como fomento para produção de 

alimentos, inclusão social e combate à pobreza foi 

o tema central do evento que reuniu autoridades 

no dia 31/8. O I Fórum Interativo do Biodiesel, 

foi um programa com 90 minutos de duração e 

transmissão ao vivo pelo Canal Rural para todo 

o país. O debate integrou as programações da 

Expointer 2011, em Esteio (RS), e foi promovido 

pela União Brasileira do Biodiesel (Ubrabio).

O seminário contou com a presença do presidente 

do Conselho Superior da Ubrabio, Juan Diego Ferrés; 

com o coordenador do grupo interministerial 

do Biodiesel da Casa Civil, Rodrigo Rodrigues; 

o presidente da Câmara Setorial da Cadeia 

Produtiva de Oleaginosas e Biodiesel, Denílson 

Ferreira; o coordenador-geral de biocombustíveis 

no Ministério do Desenvolvimento Agrário, 

Marco Antônio Viana Leite; e com o diretor do 

Departamento de Combustíveis Renováveis do 

Ministério de Minas e Energia, Ricardo Dornelles.

A conferência debateu as vantagens da produção 

de biodiesel para o Brasil. Os representantes do 

governo presentes foram unânimes em reconhecer 

que o Programa Nacional de Produção e Uso do 

Biodiesel, além dos positivos refl exos ambientais, 

não prejudicou a produção de alimentos; ao 

contrário, fomentou a produção de proteína 

e concorreu para expressivo rendimento na 

agricultura familiar, benefi ciando em 2010, mais 

de 100 mil famílias no Brasil.

O presidente da União Brasileira do Biodiesel 

(Ubrabio), Odacir Klein, abriu os trabalhos dando 

o ponto de vista da entidade sobre o assunto. Citou 

como exemplo o crescimento da oferta do farelo 

de soja, bastaste utilizado como ração animal. 

“Conseguimos ampliar a oferta da proteína animal 

graças às políticas de biocombustível. A redução 

do preço do farelo de soja teve, sem dúvida, um 

aspecto bastante positivo no mercado, auxiliando 

especialmente os pequenos produtores. O 

avicultor paga menos pelo farelo, por causa do 

biodiesel, e nós respiramos melhor”, avaliou 

Klein, que igualmente defendeu a mudança da 

legislação para que haja 

o aumento da mistura de 

biodiesel ao óleo diesel 

convencional.

Já Juan Diego Ferrés, 

presidente do Conselho 

Superior da Ubrabio, 

lembrou que a entidade 

tem trabalhado junto ao 

governo, às empresas do 

setor e demais entidades 

“visando ampliar e 

fortalecer a presença 

do biodiesel em nosso país, avançando ainda 

mais.” Ferrés falou ainda acerca dos cuidados 

com o meio ambiente e a melhora na qualidade 

do ar oportunizada por meio da utilização 

de bicombustíveis. Entre os estados citados 

como exemplo, São Paulo foi um deles, pois 

algumas empresas do segmento de transportes 

de passageiros hoje já têm utilizado como 

combustível o biodiesel. “Com o marco regulatório 

que obriga a uma mistura de 5% de biodiesel 

ao diesel convencional, sem dúvida já temos 

um ganho ambiental considerável, evitando 

emissão de gases tóxicos. O biodiesel é uma mola 

propulsora, um dínamo para o desenvolvimento 

social”, completou Ferrés. 

Lideranças e autoridades participam da transmissão do debate.

Os associados da União Brasileira do 

Biodiesel – Ubrabio foram recebidos 

pelo Ministro de Minas e Energia, Edison 

Lobão, no mês de junho, para debater as 

necessidades da indústria brasileira do 

biodiesel. O encontro foi promovido a pedido 

da Presidenta Dilma Rousseff.

A Ubrabio entregou ao Ministro um documento 

com as principais necessidades do setor de 

biodiesel, e os benefícios dele ao país.

Lobão se mostrou interessado em debater 

o avanço do Marco Regulatório e também 

do incremento de novas parcerias para 

a promoção do Biodiesel Metropolitano 

– B20, a mistura de 20% de biodiesel no 

diesel fóssil, usado para abastecer as 
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frotas nas maiores regiões metropolitanas 

do país.  Na cidade de São Paulo, uma 

frota de 1.200 ônibus já circula com diesel 

com 20% de biodiesel fornecido por uma 

das associadas da Ubrabio. O Ministro 

chegou a relatar  entendimentos com o 

Governador de São Paulo, Geraldo Alkmin, 

sobre a expansão do B20 Metropolitano.

O desdobramento desse encontro foi uma 

reunião que aconteceu com o secretário 

de Petróleo e Gás do MME, Marco Antônio 

Almeida, onde foram discutidos pontos 

mais técnicos das questões que envolvem 

o aumento da mistura obrigatória e a 

implementação do Biodiesel Metropolitano.

Ubrabio em audiência com o Ministro Edison Lobão

ANP CONTRATARÁ CERTIFICADORA 
PARA AVALIAR PRODUÇÃO DE 
BIODIESEL

SENADO: UBRABIO DEFENDE 
AUMENTO DA MISTURA DO 
BIODIESEL

COPA DO MUNDO: RIO DE JANEIRO 
TERÁ BIODIESEL METROPOLITANO

Irineu Boff, Vice-Presidente da Ubrabio, defende 

que o aumento para uma frota cativa seja em todas 

as capitais metropolitanas e não só na cidade do 

Rio de Janeiro.

Odacir klein, Presidente Executivo da Ubrabio, 

conclama por um novo marco regulatório.

Ubrabio defende cumprimento total do Manaul 

de Boas Práticas de armazenagem e manuseio do 

Biodiesel.

produção de fôlder sobre biodiesel e 
a Ubrabio.
Objetivo: coordenar a produção de fôlder junto 
à agência de propaganda contratada. Foram 
produzidos 2.000 fôlderes para distribuição 
no Café da Manhã da Frente Parlamentar 
Ambientalista e em demais eventos.

Participação: Juliana Neiva (Ação Comunicação 
Social), (Diretor-Executivo), Luiz Calil 
(Assessor da Presidência) e representantes 
da DQV Agência de Propaganda. 

AGENDA ÚNICA:
METAS DE REDUÇÃO DE ENXOFRE
NO DIESEL (CONAMA) E B20
METROPOLITANO

Diante dos prejuízos à saúde e ao meio ambiente causados pela enorme
quantidade de enxofre contida no diesel comercializado, o Conselho
Nacional do Meio Ambiente – Conama determinou que a quantidade de
enxofre no diesel baixasse. Em 2009, o diesel comercializado passou a ter
menor quantidade de enxofre, o S50 (50 partículas por milhão) e em 2013
o diesel deve ser S10 (10 partículas pormilhão).

Para a UBRABIO, essa exigência poderia ser atendida com a utilização
imediata do Biodiesel Metropolitano, cuja mistura tenha 20% de biodiesel
ao diesel mineral, o B20. O Biodiesel Metropolitano é uma excelente
alternativa a ser adotada, uma vez que apresenta uma melhor lubricidade
em relação ao diesel comum, com a grande vantagem de ser isento de
enxofre.

Portanto, para de fato nessas localidades se comercialize diesel com
menor índice de enxofre, é fundamental alinhar a agenda doConama coma
adoção do B20, a fim de baixar drasticamente as emissões de gases
tóxicos. Isso vai contribuir paramelhoria da qualidade de vida com reflexos
diretos na saúde das populações dos grandes centros.

ubrabio.com.brubrabio.com.br

Marco Regulatório
Matéria-Prima

ubrabio.com.br
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Coordenação da produção do I fórum Interativo do biodiesel – 31/8/2011.
Objetivo: coordenar a realização do I Fórum Interativo do Biodiesel que aconteceu no dia 
31/08/2011, em Esteio (RS), durante a Expointer. O Fórum foi transmitido ao vivo pelo Canal 
Rural (RBS) por 1h30 em rede nacional.

Participantes: Juliana Neiva (Ação Comunicação Social), Donizete Tokarski (Diretor 
Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor-Executivo) e Luiz Calil (Assessor da Presidência).

Cobertura e assessoramento para a realização do lançamento da frente 
parlamentar do biodiesel – 19/10/2011.

Objetivo: reunião da Coordenadora de Comunicação Social da Ubrabio (Ação Comunicação) 
com o Deputado Jerônimo Goergen, Presidente da Frente, para traçar estratégias de 
divulgação, além de outras providências com a Assessoria do deputado.

Participantes: Juliana Neiva (Ação Comunicação Social), Donizete Tokarski (Diretor 
Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor-Executivo) e Luiz Calil (Assessor da Presidência). 
Deputado Federal Jerônimo Goergen.

publicação de notícias no portal Ubrabio que totalizou 335 matérias publicadas, 
sendo que 89 foram produzidas pela Assessoria de Comunicação Social da Ubrabio.

MATÉRIA DATA

Com investimento de R$ 15 mi, produção da Olfar será triplicada 10/01/2011

Jornal gaúcho publica artigo do presidente-executivo da Ubrabio. 14/01/2011

B10 pode reduzir importações de diesel em quase 30%. 27/01/2011

Próximo leilão de biodiesel ofertará 660 milhões de litros. 27/01/2011

MDA divulga balanço do PNPB 25/02/2011

Divulgado resultado parcial do 21º leilão de biodiesel. 22/02/2011

Ministério do Desenvolvimento Agrário anuncia selo social. 15/02/2011

Workshop discute canola em Passo Fundo, no sul do país. 15/02/2011

Próximo leilão de biodiesel será nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro. 04/02/2011

Camera deve ampliar capacidade de usina de biodiesel em 62%. 03/02/2011

Curitiba opera com B100 na frota de transporte coletivo. 29/03/2011

Biodiesel valoriza o sebo bovino nacional. 29/03/2011

Petrobras vai produzir biocombustível no Pará. 28/03/2011

Rio Grande do Sul terá sindicato regional de biodiesel. 25/03/2011

BSBIOS e Emater assinam acordo para fomento da canola. 17/03/2011

Curso sobre a canola supera expectativas dos organizadores. 03/03/2011

Diretrizes do 22º leilão devem sair esta semana. 26/04/2011

BSBIOS completa seis anos. 15/04/2011

Embrapa lança projeto para estudar palmeiras oleíferas. 14/04/2011

Pesquisas com dendê avançam. 11/04/2011

Embrapa terá usina-piloto para pesquisas com o biodiesel. 07/04/2011

Crambe: a nova matéria-prima para o setor de biodiesel. 04/04/2011

Frutos nativos podem ser alternativa. 04/04/2011

Brasil está entre os principais produtores de biocombustíveis do 
mundo.

1º/04/2011

Desenvolvimento sustentável é tema de evento internacional. 31/05/2011

Câmara setorial do biodiesel apresenta agenda até 2015. 27/05/2011

Reunião discute biodiesel e produção de alimentos no Brasil. 24/05/2011

ANP divulga produção de biodiesel em março. 19/05/2011

JBS recebe prêmio por ação com óleo de cozinha. 17/05/2011

Mais duas associadas à Ubrabio obtêm “Selo Combustível Social”. 16/05/2011

Nota Oficial Ubrabio. 15/05/2011

Ubrabio e Subcomissão de Biocombustíveis iniciam parceria. 12/05/2011

ANP altera data do 22º leilão de biodiesel para dia 24 de maio. 10/05/2011

Atividades da Ubrabio aprovadas por unanimidade. 10/05/2011

Divulgado edital da ANP para o 22º leilão de biodiesel. 09/05/2011

Edison Lobão é homenageado pela Ubrabio. 04/05/2011

Biodiesel para um planeta sustentável. 03/05/2011

Ubrabio participa de Audiência Pública no Congresso. 22/06/2011

Ubrabio nas redes sociais: Facebook e YouTube. 09/06/2011

Ministro Edison Lobão recebe Ubrabio. 07/06/2011

São Paulo terá a maior frota de ônibus movidos a biodiesel da 
América do Sul.

02/06/2011

Ubrabio trata de qualidade do biodiesel em reunião com a ANP. 07/07/2011

ANP quer Biodiesel Metropolitano no Rio de Janeiro. 07/07/2011

Ubrabio e ANP discutem biodiesel. 11/07/2011

Associados à Ubrabio presentes no Biodiesel Congress 2011. 14/07/2011

No Senado, Ubrabio defende aumento da mistura e pequenos e 
médios produtores. 

14/07/2011

Ubrabio marca presença na posse da nova diretoria da ANP. 15/07/2011

Ubrabio discute nova Instrução Normativa do Selo Social. 27/07/2011

Secretário do RJ garante B20 Metropolitano na Copa de 2014. 28/07/2011

Biodiesel Congress: ANP sinaliza a favor do B20 Metropolitano em 
frotas cativas. 

29/07/2011
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Odacir Klein participa de evento no RS  15/08/2011

Biodiesel é tema de seminário em Esteio/RS 02/09/2011

Ubrabio discute PNPB e Marco Regulatório 06/09/2011

23º Leilão de biodiesel movimenta r$ 1,6 bilhão  08/09/2011

Consulta pública discutirá uso de biodiesel no diesel marítimo  13/09/2011

Luto no setor de biodiesel: morre aos 70 anos, Expedito Parente 3/09/2011

Ubrabio participará de seminário na Embrapa 5/09/2011

Embrapa lança livro sobre o Complexo Agroindustrial do Biodiesel 16/09/2011

O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel é debatido em 
Seminário na Embrapa

19/09/2011

Câmara Setorial da Palma de Óleo discute agenda estratégica 21/09/2011

Ubrabio debate sustentabilidade do biodiesel na UNESP 26/09/2011

Programa do biodiesel em rota de crescimento 29/09/2011

ANP discute uso experimental de biodiesel no óleo diesel marítimo 16/09/2011

Frente Parlamentar do Biodiesel será lançada na quarta-feira (19) 05/10/2011

Dirigentes da Ubrabio se reúnem com diretoria da ANP. 07/10/2011

Cartilha do MDA apresenta panorama do programa de biodiesel. 11/10/2011

Senado elabora Programa de Microdestilarias de Álcool e 
Biocombustíveis.

27/10/2011

Ubrabio fala de perspectivas do biodiesel à Embrapa. 26/10/2011

Camera Agroalimentos adquire dois ativos da Vanguarda Agro. 24/10/2011

Câmara Setorial da Palma de Óleo finaliza Agenda Estratégica. 20/10/2011

Lançada Frente Parlamentar do Biodiesel. 20/10/2011

Ubrabio pede mais apoio ao PNPB para o Ministro da Agricultura. 18/10/2011

MMA: Ubrabio quer incluir B20 Metropolitano na Agenda Conama. 18/10/2011

Ubrabio tem artigo publicado em site internacional. 09/11/2011

Ubrabio apresenta proposta ao novo marco regulatório do biodiesel. 30/11/2011

Basf lança construção do Complexo Acrílico de escala global no 
Brasil.

24/11/2011

MDA concede Selo Combustível Social a três novas usinas. 18/11/2011

Ubrabio prestigia homenagem ao Diretor-Geral da ANP. 01/12/2011

Ubrabio trabalha para um novo marco regulatório do biodiesel. 07/12/2011

Frente Parlamentar do Biodiesel reivindica novo marco regulatório à 
Casa Civil.

08/12/2011

Ubrabio e Embrapa celebram Termo de Cooperação. 08/12/2011

Pesquisador da Embrapa Agroenergia ganha prêmio de tecnologia. 14/12/2011

Clipping: foram enviados todos os dias clipping de notícias sobre o setor. Foram 
registradas 157 matérias que mencionaram a Ubrabio em 2011

Entrevistas solicitadas e atendidas pela Ubrabio em 2011

VEÍCULO DATA ASSUNTO

Anuário de 
Agroenergia

15/02/2011
Matéria sobre cenário e tendências para o 
biodiesel em 2011

Rádio Eldorado 16/02/2011 Matéria sobre aumento da mistura em 2011

Agroenergia em 
Revista/Embrapa

18/02/2011
Matéria sobre o espaço que óleo de palma ganha 
entre os produtores

Revista 
BiodieselBR

23/02/2011 Matéria sobre metanol

Jornal Estado de 
Minas

1º/03/2011 Mercado de biodiesel em 2011

Jornal Folha de 
São Paulo

02/03/2011 Leilão de biodiesel

Valor Econômico 03/03/2011
Novo marco regulatório, leilão e balanço do setor 
de biodiesel

Jornal Valor 
Econômico

12/05/2011
Matéria sobre sebo bovino (“Alta do sebo faz 
indústria reajustar preço em até 25%”)

Revista A Granja 15/05/2011
Matéria sobre o estudo da FGV: “A energia que o 
campo produz”

BiodieselBR 15/06/2011
Matéria sobre o manuseio e armazenagem do 
biodiesel

Revista Brasil 
Energia 

16/06/2011 Matéria sobre novo marco regulatório

Revista Graxaria 
Brasileira

26/06/2011 Matéria sobre qualidade do biodiesel

Canal Rural 27/062011 Matéria sobre o Programa Nacional de Biodiesel

Revista 
BiodieselBR

05/07/2011
Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 
2020

Revista Brasil 
Energia

16/07/2011 Matéria sobre a qualidade do biodiesel

Anuário de Soja 1 a 15/09/2011 Panorama do biodiesel no Brasil

Revista 
BiodieselBR

1 a 15/09/2011
Repercussão da matéria produzida pela Ascom, 
da Ubrabio, sobre a reunião da Câmara da Palma 

Agência 
Bloomberg

1 a 15/09/2011
Matéria sobre a criação do FAL no último leilão 
de biodiesel da ANP

Agência Estado 1 a 15/10/2011
Matéria sobre a criação do FAL no último leilão 
de biodiesel da ANP

Revista Globo 
Rural

1 a 15/10/2011 Panorama do setor de biodiesel

Agência 
Bloomberg

1 a 15/10/2011
Matéria sobre a criação do Fator de Juste 
Logístico (FAL) no último leilão de biodiesel da 
ANP

Jornal Canal da 
Bioenergia 

1 a 15/10/2011
Matéria sobre a produção de glicerina como 
subproduto do biodiesel e a destinação que se dá 
a esse material

Agência Reuters 16 a 31/10/2011 Matéria sobre panorama do biodiesel no Brasil
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Portal 
cropspotters.
com (veículo 
americano) 

16 a 31/10/2011
Artigo com o Presidente-Executivo da Ubrabio, 
Odacir Klein, sobre biodiesel no Brasil

Revista 
BiodieselBR 

16 a 31/10/2011
Matéria sobre pesquisas feitas no Brasil sobre a 
Análise do Ciclo de Vida (ACV) do Biodiesel

Valor Econômico 1 a 15/11/2011
 Matéria sobre vazamento de dados em leilão de 
biodiesel

Portal BiodieselBR 1 a 15/11/2011
Matéria sobre planilha de cálculo do Fator de 
Ajuste Logístico da ANP

Jornal Canal 
Bioenergia

1 a 15/11/2011
Matéria sobre carga tributária nos 
biocombustíveis

Portal IG 15/11/2011
Matéria sobre o aumento da mistura do biodiesel 
no diesel fóssil

Portal BiodieselBR 25/11/2011
Matéria sobre a possibilidade de adição de 
biodiesel no diesel náutico

Canal do Boi 29/11/2011
Entrevista ao vivo com o Presidente-Executivo 
da Ubrabio, Odacir Klein, sobre milho safrinha no 
programa Bom Dia Produtor

Revista Análise e 
Energia 

29/11/2011
Matéria sobre biodiesel em linhas gerais – 
avanços, gargalos e perspectivas

Revista Le Moci  
(Veículo francês)

1 a 15/12/2011 Matéria sobre biodiesel no Brasil de forma geral

Revista 
BiodieselBR

07/12/2011 Matéria sobre o diesel com baixo teor de enxofre

Agência Leia 08/12/2011
Matéria sobre a entrega do novo marco 
regulatório à Ministra da Casa Civil, Gleyse 
Hoffman

Releases – foram enviadas 17 sugestões de pauta à imprensa nacional e 
especializada em 2011.

DATA ASSUNTO

10/05/2011
Ubrabio participa de encontro com a Frente Parlamentar 
Ambientalista no Congresso Nacional.

02/06/2011
São Paulo terá a maior frota de ônibus movidos a biodiesel da 
América do Sul.

07/06/2011 Ministro Edison Lobão recebe Ubrabio.

22/06/2011 Ubrabio participa de audiência pública no Congresso.

29/06/2011 Parlamentares discutem o Programa de Biodiesel.

1 a 30/06/2011 Associados da Ubrabio reúnem-se com diretoria da ANP.

1 a 30/06/2011 Ubrabio trata de qualidade do biodiesel em reunião com a ANP.

1 a 30/06/2011 ANP quer Biodiesel Metropolitano no Rio de Janeiro.

1 a 30/06/2011 Ubrabio marca presença na posse da nova diretoria da ANP.

16/09/2011 Ubrabio participa de seminário sobre biodiesel na Embrapa.

10/10/2011

“Biodiesel ganha frente parlamentar em defesa do setor”. Publicado 
em seis veículos: Globo Rural online, Alfosin, Agrovalor, Brasilagro, 
Udop, Jornal Paraná. Após as publicações o release gerou 6.900 
resultados na pesquisa Google.

18/10/2011
“Frente Parlamentar do Biodiesel será lançada na próxima quarta-
feira”. Produzido e enviado à imprensa.

18/10/2011
Ubrabio apresenta projeto de inclusão de B20 Metropolitano na 
Agenda Conama. Produzido e enviado à imprensa.

20/10/2011
“Lançada Frente Parlamentar do Biodiesel”. Release pós-evento 
produzido e enviado à imprensa.

30/11/2011
Executivos da Ubrabio se reúnem com o Presidente da Frente 
Parlamentar do Biodiesel.

07/12/2011
Ubrabio trabalha para um novo marco regulatório do biodiesel. 
Produzido e divulgado.

08/12/2011
Frente Parlamentar do Biodiesel reivindica novo marco regulatório à 
Casa Civil. Produzido e divulgado.
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Associados 2011

Sócios-fundadores 

B100 Participações Ltda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paulo Sérgio Mendes

Biopar Energia do Paraná Ltda.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nivaldo Tomazella

Camera Agroalimentos S/A   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fábio Issler Magdaleno

CLV Indústria e Comércio de Biodiesel Ltda.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Victor Birtche

Comanche Biocombustível da Bahia Ltda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milton Rodrigues Junior   

Dedini S/A - Indústrias de Base   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  José Luiz Olivério  

Fiagril Ltda.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miguel Vaz

Gea Westfalia Separator do Brasil Indústria de Centrífugas Ltda.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Osvaldo Bullara            

GPC Química S/A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sergio Melchert

Granol Indústria, Comércio e Exportação S/A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juan Diego Ferrés  

Intecnial S.A.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Claúdio Botton  

Linker Consultores Associados  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Donizete Tokarski  

Oleoplan S/A - Óleos Vegetais Planalto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irineu Boff 

TD Energia Renovável Ltda.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henrique Ubrig  

TNL Indústria Mecânica Ltda.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ary Pocay   

Sócios-contribuintes

Agropecuária Irmãos Cabral Ltda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rogério Cabral Henrique

BASF S/A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gustavo Diaz

Bianchini S/A – Indústria, Comércio e Agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Arlindo Bianchini

Evonik Degussa Brasil Ltda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Weber Ferreira Porto

Granol Indústria, Comércio e Exportação S/A (Cachoeira do Sul)  . . . . . . . . . Juan Diego Ferrés  

Granol Indústria, Comércio e Exportação S/A (Anápolis) . . . . . . . . . . . . . . Juan Diego Ferrés  

Granol Indústria, Comércio e Exportação S/A (Osvaldo Cruz)  . . . . . . . . . . . Juan Diego Ferrés  

Grupal Agroindustrial S/A   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Otaviano Muniz de Melo Junior

Oleoplan S/A - Óleos Vegetais Planalto (Ponta Grossa)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Irineu Boff 

Palmaplan Agroindustrial Ltda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irineu Boff



SCN QUADRA 01 BL C Edifício Brasília Trade Center, Nº 85, Conjunto 305 - Brasília/DF

Telefone: (61) 2104-4411 • www.ubrabio.com.br • @ubrabio


