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A interminável  
espera pelo B7

Já se vão mais de quatro anos de estagnação do Programa Na-
cional de Produção e Uso do Biodiesel – PNPB.

Chega a ser incompreensível que o governo não solte as amar-
ras para que um Programa tão exitoso volte a ter a trajetória 
que merece – continuar avançando e produzindo benefícios 
para toda a sociedade, mudando a economia agrícola e contri-
buindo para melhorar a estrutura socioeconômica em todas as 
regiões do país, além dos ganhos ambientais e de saúde públi-
ca ao substituir parte do consumo do diesel fóssil.

Após seis anos do início da mistura obrigatória, o uso do Bio-
diesel está consolidado pela excelência dos parâmetros de 
qualidade, pelos efeitos significativos da geração de empregos 
em toda a cadeia produtiva e do impacto positivo na Balan-
ça Comercial Brasileira pela redução da importação do diesel 
cuja dependência em relação ao consumo interno anual situa-
-se próxima a 20%. Em 2013 foram importados 10,3 Bilhões de 
litros de diesel ao valor de US$ 8,3 Bilhões. Esse montante sig-
nifica mais de três vezes o saldo de toda a Balança Comercial 
do ano passado, que foi de US$ 2,6 Bilhões. Se tivéssemos o B7, 
o volume de importação seria reduzido em cerca de 1,2 Bilhão 
de litros e US$ 1 bilhão em dispêndio.

Não bastasse esse cenário, o próprio Ministério de Minas e 
Energia reconhece, através do seu Relatório Mensal do Merca-
do de Derivados, a defasagem do preço praticado internamen-
te do diesel em relação à cotação internacional, considerando 
o custo de internação do produto. Essa defasagem foi observa-
da ao longo de todo o ano de 2013 e chegou a alcançar 36%, em 
agosto e terminou o ano em 19%. Trajetória semelhante ocor-
reu com o etanol hidratado em relação à gasolina. Esses dados 
demonstram claramente a opção do governo em permanecer 
com uma política de subsídios às avessas, na medida em que 
artificializa o preço de comercialização interno dos combus-
tíveis fósseis em detrimento à tendência mundial de incenti-
var os combustíveis renováveis. Some-se a isso, os conhecidos 
prejuízos à saúde financeira da Petrobras decorrentes dessas 
distorções de preços.

Enquanto isso, ao longo de 2013, o Biodiesel percorreu uma 
trajetória declinante em seus preços médios dos leilões organi-
zados pela ANP. Em grande parte dos estados atingiu patamar 
inferior ao diesel importado, o que permite ao país progredir 
na mistura obrigatória sem qualquer impacto inflacionário. 
Essa efetiva competitividade econômica do Biodiesel permitiu 
que a Ubrabio intensificasse o incentivo do uso do Biodiesel 
não apenas na retomada da evolução da mistura obrigatória 
para o B7, mas, também, de usos de percentuais superiores: o 
B20 Metropolitano no transporte público das cidades e o que 

denominamos de B+, que consiste em fa-
cultar às distribuidoras de combustíveis 
solicitarem à ANP o uso de percentual in-
cremental à mistura obrigatória vigente 
em regiões em que o preço do Biodiesel é 
significativamente inferior ao diesel em 
razão da facilidade logística e do cus-
to de produção. Seriam utilizados por 
exemplo o B10 ou B20 para utilização em 
determinado período, estado ou região, 
independentemente do percentual utili-
zado na mistura obrigatória de uso em 
todo o território nacional. O uso dessas 
misturas superiores é bastante oportu-
no como solução criativa para conter o 
processo inflacionário e de aumento do 
Saldo da Balança Comercial. Esses usos 
diferenciados, ao contrário da mistu-
ra obrigatória de caráter nacional, não 
necessita de um Novo Marco Regulató-
rio. Basta a ANP criar regulamentação 
com essa finalidade complementar sem 
que se altere a espinha dorsal do PNPB 
baseada na mistura compulsória e na 
inserção da agricultura familiar no for-
necimento de matérias-primas.

Obtivemos sucesso nas discussões com 
o Ministério da Fazenda sobre altera-
ções decorrentes da desoneração de 
produtos da Cesta Básica, mas que pro-
duziram distorções que acabariam one-
rando a cadeia de produção do Biodiesel. 
Conseguimos demonstrar a necessidade 
de ajustes na operacionalização do Cré-
dito Presumido de Pis e Cofins sobre as 
receitas de venda de óleo de soja, farelo 
de soja e Biodiesel, garantindo ao setor 
efetiva compensação aos efeitos colate-
rais negativos ao Setor de Biodiesel.
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Cientes da necessidade de aperfeiçoar 
o modelo de inclusão social do PNPB, 
inédito no mundo e exemplo de parceria 
entre agricultores familiares e indústria, 
a Ubrabio propôs ao MDA a criação de 
duas Câmaras Técnicas, sob a coordena-
ção daquele ministério: Câmara Técnica 
do Selo Combustível Social e Câmara 
Técnica para incremento da agricultura 
familiar nas Regiões Norte e Nordeste. 
Esses fóruns, de caráter permanente e 
equitativo, se implementados, permiti-
rão aprofundar discussões entre atores 
públicos, privados, academia e repre-
sentantes dos agricultores familiares na 
identificação e no emprego de ações es-
truturantes que potencializem a variada 
gama de benefícios do PNPB, especial-
mente no desenvolvimento de novas ca-
deias de oleaginosas com incremento da 
inclusão produtiva, funcionando como 
vetor da redução da pobreza extrema no 
campo e contribuindo para mitigação 
das disparidades regionais. Essa pro-
posta ainda contribuirá para evolução 
dos arranjos produtivos na medida em 
que forem aplicadas ações estratégicas 
com visão microrregional para eliminar 
gargalos já detectados e acompanhar e 
retroalimentar ações continuamente. 
Além disso, as câmaras técnicas serão 
fundamentais para sistematizar, disse-
minar e dar visibilidade às conquistas 
relacionadas ao pilar social do PNPB – 
a inclusão de agricultores numa cadeia 
agroindustrial exigente em escala, tec-
nologia e eficiência produtiva.

Em relação à contribuição do Biodiesel à 
sustentabilidade ambiental, o Grupo de 
Trabalho sobre os benefícios ambientais 
do Biodiesel, criado no âmbito da  Câ-
mara Setorial de Oleaginosas e Biodiesel 
do MAPA concluiu que, além da redução 
da “pegada de carbono” na produção e 
na diminuição das emissões de Gases de 
Efeito Estufa na queima do Biodiesel, na 

comparação nos dois casos com o diesel fóssil, a reciclagem e 
utilização como matéria-prima, destacaram-se o sebo bovino 
e os óleos de fritura. O primeiro vem se destacando como a se-
gunda matéria-prima mais utilizada na produção de Biodiesel 
(20%), totalizando, em 2013, mais de 500 mil toneladas que ti-
veram uma destinação efetivamente sustentável as quais, an-
tes do PNPB, acabavam se transformando em passivo ambien-
tal. E quase 30 milhões de óleos de fritura reciclados, ou 1% na 
matriz de matérias-primas foram utilizados no ano passado 
na produção do Biodiesel deixando de contaminar cursos d´á-
gua e o solo. O mais surpreendente desses dados é que esses 
passivos ambientais antes do PNPB eram descartados inade-
quadamente, e o crescimento da agregação de valor através 
da reciclagem vem ocorrendo mesmo com o congelamento da 
mistura B5, desde 2010.

No início da gestão 2013-2016 para qual fui honrado pela re-
condução na liderança da entidade, realizamos a eleição das 
vice-presidências e formalizamos a criação da Diretoria de 
Biocombustíveis de Aviação, vinculada à Vice-presidência 
Técnica. Isso demonstra o empenho da entidade em estrutu-
rar um novo e promissor segmento no país. A Ubrabio, como 
integrante da Plataforma Brasileira do Bioquerosene, a partir 
da publicação pela ANP da especificação do Bioquerosene, em 
julho de 2013, viabilizou a realização, em conjunto com a Gol 
Linhas Aéreas, o primeiro voo comercial no Brasil abastecido 
com combustível renovável, no dia 23 de outubro, partindo de 
Congonhas para Brasília, em comemoração ao Dia da Aviação. 
Temos a certeza que o Bioquerosene surge como importante 
vetor de transição para uma “economia verde”, permitindo, 
ainda, potencializar a ampliação da inclusão produtiva de 
agricultores familiares na Matriz Energética Brasileira, con-
sorciando culturas energéticas com a produção de alimentos, 
assim como o Biodiesel.

Continuaremos firmes em nossas prioridades e sem esmorecer 
diante da demora do governo em retomar a trajetória de evo-
lução par o B7, de incentivar o uso de misturas superiores (B+) 
e de envidar esforços, como já estamos fazendo há tempos, de 
realizar uma Copa do Mundo Sustentável com o uso do B20 
nas cidades-sedes e de iniciar no Dia Mundial do Meio Am-
biente deste ano, 5 de junho, voos comerciais regulares com 
combustível renovável e atingir a meta de 1% de mistura em 
2015 como alavanca da estruturação de uma política pública 
também para o Bioquerosene.

 Renovo meus agradecimentos pelo empenho dos Associados 
nesses 7 anos de conquistas e desafios da entidade.

Brasília, março de 2014

Juan Diego Ferrés
Presidente do Conselho Superior
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I.  Ampliação da 
Mistura obrigatória (B7),  
B20 Metropolitano e B+
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Janeiro

16

 ▶ Audiência da Frente Parlamentar do Biodiesel com a Presidente da Petrobras - Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Audiência do Presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel, Deputado Federal Jerônimo Goer-
gen (PP/RS), acompanhado de representantes do Setor de Biodiesel, com a Presidente da Petrobras, Maria 
das Graças Foster, sobre a necessidade de um novo Marco Regulatório. Além da Presidente Foster, estive-
ram presentes o Presidente da Petrobras Biocombustíveis, Miguel Rossetto e o Diretor de Abastecimento 
da Petrobras, José Carlos Consenza.
Participantes: Senador Valdir Raupp (PMDB/RO), Vice-Presidente da Frente; Deputado Federal Simon 
Sessin. Pela Ubrabio: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Irineu Boff (Vice-Presidente 
Financeiro) e Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).

21

 ▶ Audiência Pública na Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) sobre a alteração da Resolução ANP n° 25/2008 - Rio de Janeiro/RJ

Objetivo: Apreciação da minuta de resolução que estabelece a regulação e a obrigatoriedade de autoriza-
ção da ANP para o exercício da atividade de produção de Biodiesel.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e Donato Aranda (Consultor Técnico).

30

 ▶ Reunião com o Superintendente de Refino e Processamento de Gás Natural da Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Waldyr Martins Barroso, 
sobre a nova regulamentação da produção de Biodiesel - Rio de Janeiro/RJ

Apresentar as dificuldades dos produtores já instalados de atenderem de imediato e integralmente à pro-
posta de regulamento técnico constante da resolução que irá substituir a Resolução ANP nº. 25/2008.
Participantes: Donato Aranda (Consultor Técnico).

Fevereiro

01

 ▶ Reunião com o Secretário de Agricultura do Distrito Federal, 
Abdon Henrique de Araújo - Brasília/DF

Objetivo: Debater sobre o PNPB e o Uso do B20 Metropolitano no transporte coletivo urbano do DF.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) .

19

 ▶ Reunião Interna - São Paulo/SP
Objetivo: Discutir os eixos de crescimen-
to do PNPB: B7 imediato e progressão B10 
até 2016, B20 Metropolitano no transpor-
te coletivo urbano a partir da Copa do 
Mundo de 2014, Uso regional de misturas 
superiores à mistura obrigatória - Biodie-
sel Interiorano; e o Panorama do setor de 
bioquerosene no Brasil e no Mundo.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Pre-
sidente do Conselho Superior); Odacir 
Klein (Presidente); Donizete Tokarski 
(Diretor Superintendente); Paulo Men-
des (B100); Osvaldo Bullara (GEA); Roberto Kist (Camera); Fábio Magdaleno (Camera); Mike Lu (Curcas); 
Ernesto Del Vecchio (Dedini); Gualter Barbosa (Dedini); Paulo do Carmo (Saylbolt Concremat); Rodrigo 
Sória (BC); Claury Alves da Silva (BDI/Tecnal); Donato Aranda (Consultor Técnico); Sergio Beltrão (Diretor 
Executivo); Maria Carolina Santana (Comunicação).
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Março

05

 ▶ Reunião com o Superintendente de Abastecimento da ANP, Aurélio Amaral - Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Discutir as demandas do setor de Biodiesel: Progressão imediata da mistura obrigatória para B7, 
com avanço gradual para B10, até 2016, e B20 até 2020; Uso do B20 Metropolitano no transporte público 
das grandes cidades, tendo como foco prioritário e inicial as 12 cidades-sedes da Copa de 2014; Introdução 
do Biodiesel Interiorano (mistura superior à regular); Regras dos leilões: introdução de limite de ofertas 
das distribuidoras para propostas iniciais inexequíveis dos produtores e alteração sobre a tolerância da 
performance das entregas/retiradas dos leilões passando de 90% a 110% para 95% a 105%.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Irineu Boff (Vice- Presidente de As-
suntos Tributários); João Artur Manjabosco (Camera); Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).

18

 ▶ Reunião com o Vice-Governador do DF, Tadeu Filippelli (PMDB/DF) - Brasília/DF
Objetivo: Avaliar o uso do B20 Metropolitano no transporte coletivo do DF.
Participantes: Odacir Klein (Presidente) e Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).

28

 ▶ Reunião com o Presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel, 
Deputado Jerônimo Goergen (PP/RS) (PSDB/SP) - Brasília/DF

Objetivo: Alinhar conceitos para a audiência da Frente Parlamentar do Biodiesel com o Ministro do MME, 
Edison Lobão, em 02/04, para tratar do Novo Marco Regulatório.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).

Abril

02

 ▶ Reunião com o presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel - Brasília/DF
Objetivo: Alinhar prioridades do setor de biodiesel para apresentação ao Ministro de Minas e Energia, 
Edison Lobão.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Irineu Boff (Vice-Presidente de As-
suntos Tributários), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente). 

 ▶ Audiência com o Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão - Brasília/DF
Objetivo: Discutir o avanço do Novo Marco Regulatório para o desenvolvimento dos biocombustíveis na 
Matriz Energética Nacional.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Irineu Boff (Vice-Presidente de As-
suntos Tributários), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).

04

 ▶ Reunião com o Assessor Especial do Ministro do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA), Marco Antônio Viana Leite - Brasília/DF

Objetivo: Debater as perspectivas do Novo Marco Regulatório e os avanços do PNPB na inserção produtiva 
da Agricultura Familiar.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior); Donizete Tokarski (Diretor Superin-
tendente); Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

10

 ▶ Reunião com o Deputado Federal Aelton Freitas (PR/MG) - Brasília/DF
Objetivo: Apresentar o panorama nacional em relação ao biodiesel e ao bioquerosene, com ênfase na ne-
cessidade de um Novo Marco Regulatório para o Biodiesel.
Participantes: Julio Valente (Linker), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente); Sergio Beltrão (Diretor 
Executivo); 
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11

 ▶ Reunião no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, MDIC - Brasília/DF
Objetivo: Discutir com o Coordenadoror-Geral de Análise da Competitividade e Desenvolvimento Susten-
tável, Luciano Sousa, estratégias de ação do setor e do Marco Regulatório do Biodiesel no âmbito do Plano 
Brasil Maior e o impacto tributário da MP 609/2013.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

16

 ▶ Audiência com o  
Vice-Presidente da República, Michel Temer - Brasília/DF

Objetivo: Discutir o Novo Marco Regulatório do Biodiesel.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Su-
perior), Fábio Magdaleno (Vice-Presidente Finaceiro); Paulo 
Mendes (Vice-Presidente de Relações Associativas e Institu-
cionais), Francisco Flores (Fiagril); Paulo Fuga (Fuga Couros); 
Odacir Klein (Presidente); Donizete Tokarski (Diretor Superin-
tendente); Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 

24

 ▶ Reunião com assessores do Senador Valdir Raupp (PMDB/RO), 
 Moacir Branco e Karina Lesch - Brasília/DF

Objetivo: Avaliar o panorama setorial e fornecer subsídios para o Novo Marco Regulatório do Biodiesel.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).

25

 ▶ Reunião com assessores do Senador Valdir Raupp (PMDB/RO),  
Moacir Branco e Karina Lesch - Brasília/DF

Objetivo: Fornecer informações sobre o PNPB e perspectivas do Novo Marco Regulatório, especialmen-
te subsídios técnico e conceitual sobre a emenda de autoria do Senador Valdir Raupp ao Projeto de Lei nº 
219/2010, que trata da Política Nacional para os Biocombustíveis, de facultar às distribuidoras comercializar 
o óleo diesel com acréscimo de 5%, além do percentual mínimo obrigatório de biodiesel, denominado B+5.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

 ▶ Reunião com o Assessor do Senador Blairo Maggi (PR/MT), Coaraci Castilho - Brasília/DF
Objetivo: Panorama do PNPB e a necessidade de um novo Marco Regulatório e fornecer subsídios técnico 
e conceitual sobre a emenda de autoria do Blairo Maggi ao Projeto de Lei nº 310/200, que Institui o Regime 
Especial de Incentivos para o Transporte Coletivo Urbano e de Caráter Urbano de Passageiros (Reitup), 
vinculando os benefícios do Regime Especial aplicáveis ao óleo diesel se a este receber a adição de biodiesel 
na proporção mínima de 20% (B20).
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Julho

02

 ▶ Reunião da Frente Parlamentar do Biodiesel com o Secretário Adjunto de Petróleo, Gás 
Natural e Combustíveis Renováveis, João Nora Souto e o Diretor do Departamento de Energia 
Renovável do Ministério de Minas e Energia (MME), Ricardo Dornelles - Brasília/DF

Objetivo: Discutir o Novo Marco Regulatório do Biodiesel.
Participantes: Senadores: Valdir Raupp (PMDB/RO), Casildo Maldaner (PMDB/SC), Luiz Henrique 
(PMDB/SC) e Sergio Souza (PMDB/PR). Deputados:  Jerônimo Goergen (PP/RS) e Afonso Hamm (PP/RS). 
Ubrabio: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior); Irineu Boff (Vice-Presidente de Assuntos 
Tributários); Paulo Fuga (Biofuga), Marcos Boff (Vice-Presidente Técnico); Mike Lu (Curcas); João Artur 
Manjabosco (Camera); Odacir Klein (Presidente); Donizete Tokarski (Diretor Superintendente); Sergio Bel-
trão (Diretor Executivo).
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Agosto

15 

 ▶ Reunião com o Senador Sergio Souza (PMDB/PR) - Brasília/DF
Objetivo: Expor o cenário de extrema dificuldade que o setor atravessa e a necessidade de ações imediatas 
do governo para minimizar o estresse de oferta e também dar perspectivas de longo prazo. Foram apre-
sentadas as propostas: Aumento imediato da mistura para B7, progredindo para o B20 nos próximos anos 
(novo marco regulatório); B20 no transporte coletivo urbano e em regiões em que a logística do biodiesel é 
vantajosa em comparação ao diesel, especialmente em localidades mais distantes das refinarias e litoral; 
considerando os preços do 32º leilão que tornam o biodiesel economicamente vantajoso - uso facultativo às 
distribuidoras de parcela adicional de 5% de biodiesel à mistura obrigatória com autorização da ANP por 
período não inferior a 2 meses. Essa proposta alcança principalmente regiões mais afastadas das refinarias 
e portos. Foi ressaltado o preço de diesel praticado pela Petrobras em relação à paridade internacional - 
defasagem da ordem de 20%. Foi solicitado ao senador que liderasse o diálogo com a Anfavea no sentido de 
acelerar o processo de garantia de motores com misturas superiores ao B5.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior); Odacir Klein (Presidente); Donizete 
Tokarski (Diretor Superintendente) Sergio Beltrão (Diretor Executivo); representantes da Abiove e Aprobio 
e da assessoria do senador.

 ▶ Reunião com Diretor do Departamento de Combustíveis Renováveis do Ministério de 
Minas e Energia (MME), Ricardo Dornelles, e com o Coordenador da Comissão Executiva 
Interministerial do Biodiesel (CEIB) / Casa Civil, Rodrigo Rodrigues - Brasília/DF

Objetivo: Apresentar o panorama setorial e refinamento sobre dados nacionais e internacionais do com-
plexo soja e do setor de biodiesel requeridos pelo MME no sentido de retomar as discussões do governo 
sobre a evolução do PNPB.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior); Odacir Klein (Presidente); Donizete 
Tokarski (Diretor Superintendente); Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e representantes da Abiove e Aprobio.

22

 ▶ Reunião com o Diretor Operacional do DF TRANS – Transporte Urbano 
do Distrito Federal, José Renato Duarte Santos - Brasília/DF

Objetivo: Debater sobre o uso do B20 no transporte público do Distrito Federal.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente); Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

28

 ▶ Instalação da Subcomissão de 
Biocombustíveis na Câmara 
dos Deputados - Brasília/DF

Objetivo: Trabalhar por avanços do 
biodiesel, especialmente do Marco Re-
gulatório. Após a instalação da subco-
missão, foi realizada reunião de traba-
lho na sede da Ubrabio com a presença 
dos deputados Márcio Macêdo (PP/SE) 
e Ricardo Tripoli (PSDB/SP) com o ob-
jetivo de mostrar a difícil realidade que 
o setor se encontra bem como as pro-
postas da entidade para o incremento 
do uso do biodiesel, com foco no B7, B20 
Metropolitano e Regional.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior); Irineu Boff (Vice-Presidente de As-
suntos Tributários); Claury Silva (Vice-Presidente Administrativo); Julio Valente (Vice-Presidente de As-
suntos Jurídicos); Eduardo Fuga (Fuga Couros); Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) Sergio Bel-
trão (Diretor Executivo) e Maria Carolina Santana (Comunicação).
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Setembro

03

 ▶ Reunião com o Senador Sergio Souza (PMDB/PR) e assessoria - Brasília/DF
Objetivo: Tratar de temas prioritários relacionados ao Substitutivo ao PLS nº 219, de 2010, que “institui a 
política nacional dos biocombustíveis”.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 

11

 ▶ Reunião com o Governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT/RS) - Porto Alegre/RS
Objetivo: Ressaltar a importância para o país e para o RS da retomada da evolução do PNPB.
Participantes: Odacir Klein (Presidente).

12

 ▶ Reunião com a Diretora-Geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP), Magda Chambriard e o Superintendente 
de Abastecimento, Aurélio Amaral - Rio de Janeiro/RJ

Objetivo: Discutir a situação setorial e a necessidade de avanços do PNPB, especialmente: B7; B20 Metro-
politano e B+5 (uso facultativo pelas distribuidoras de mais 5% de biodiesel), além da mistura obrigatória 
em nível nacional diante da flagrante competitividade econômica do biodiesel nos últimos leilões em rela-
ção ao diesel, considerando o preço de importação e logística ao consumo final.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior);Irineu Boff (Vice-Presidente de Assun-
tos Tributários); Fábio Magdaleno (Vice-Presidente Financeiro); Iedo Fuga (Fuga Couros) Paulo Fuga (Fuga 
Couros); Francisco Flores (Fiagril); Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).

 ▶ Reunião com o Secretário de Estado de Desenvolvimento e Promoção  
do Investimento do Rio Grande do Sul, Mauro Knijnik - Porto Alegre/RS

Objetivo: Auxiliar o secretário designado pelo governador para consolidar informações que constarão em 
correspondência a ser entregue à Presidente Dilma documento visando o aumento da mistura obrigatória.
Participantes: Odacir Klein (Presidente) e dirigentes de empresas produtoras de biodiesel filiadas ao  
Sindibio-RS.

16

 ▶ Reunião na Superintendência de Abastecimento na ANP - Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Discutir os benefícios da progressão imediata para o B7 e B10 em 2016, com ênfase na redução da 
importação de diesel e aumento da receita de exportação do complexo soja.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo). ANP: Eduardo Torres e Bruno Valle.

24

 ▶ Reunião com a Ministra-Chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann - Brasília/DF
Objetivo: Enfatizar a necessidade de um novo Marco Regulatório para o Setor de Biodiesel que permita a 
ampliação dos benefícios do PNPB para o país.
Participantes: Gilson Bittencourt  (Secretário-Executivo Interino da Casa Civil); Dirigentes da Organiza-
ção das Cooperativas Brasileiras (OCB) e Odacir Klein (Presidente).

Outubro

07

 ▶ Reunião com o Deputado Federal Carlos Zarattini (PT/SP) - Brasília/DF
Objetivo: Discutir o texto final do PLC 310/2009 entregue pelo Senado à Câmara para emissão de parecer 
com inserção da emenda do Senador Blairo Maggi (PR/MT) vinculando a desoneração tributária ao uso do 
B20 no Transporte coletivo Urbano.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).
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16

 ▶ Reunião da Comissão Especial da Câmara dos Deputados para apreciação  
do PLC 310/2009, que trata do Regime Especial de Incentivos para o Transporte 
Coletivo Urbano e Metropolitano de Passageiros (Reitup) - Brasília/DF

Objetivo: Conhecer o parecer do Relator, Deputado Federal Carlos Zarattini (PT/SP) sobre o texto aprova-
do no Senado, no qual foram rejeitados os parágrafos 4º e 5º do Inciso IV do art. 3º, inseridos pelo Senador 
Blairo Maggi (PR/MT) vinculando a desoneração tributária ao uso do B20 no Transporte coletivo Urbano.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

29

 ▶ Reunião com o Deputado Márcio Macêdo (PT/SE), Presidente  
da Subcomissão de Biocombustíveis, no âmbito da Comissão  
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Brasília/DF

Objetivo: Discutir as ações estratégicas sobre a nova fase do PNPB e delineamento da inserção do Bioque-
rosene na Matriz Energética Nacional.
Participantes: Odacir Klein (Presidente) e Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).

Novembro

13

 ▶ Reunião com Marcos Leandro, Assessor do Deputado 
Distrital Wasny de Roure (PT/DF) - Brasília/DF

Objetivo: Apresentar as vantagens econômicas da melhoria da qualidade do ar trazida pelo uso do B20 no 
transporte coletivo do DF com envolvimento de agricultores familiares locais no fornecimento de maté-
rias-primas para a produção de biodiesel.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente); Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

26

 ▶ Reunião com o Secretário Adjunto de Transportes 
do Distrito Federal, Paulo Victor Rezende - Brasília/DF

Objetivo: Apresentar o panorama do PNPB e as vantagens socioeconômicas e ambientais do uso do B20 no 
transporte coletivo do DF.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente); Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

 ▶ Reuniões diversas com parlamentares federais e  
autoridades do Poder Executivo do DF - Brasília/DF

Objetivo: Debater o Novo Marco Regulatório do Biodiesel. 
Participantes: Senadores: Blairo Maggi (PR/MT), Sergio Souza (PMDB/PR), Inácio Arruda (PCdoB/CE), 
Casildo Maldaner (PMDB/SC); Hermano Carvalho (Secretário de Desenvolvimento Econômico do DF); 
Apolinário Rebelo (Subsecretário de Investimentos Estratégicos e Negócios Internacionais do DF); Donize-
te Tokarski (Diretor Superintendente).

Dezembro

19

 ▶ Reunião com representantes da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda: Secretário 
Executivo, Dyogo Henrique de Oliveira e o Diretor de Programas, Esteves Colnago - Goiânia/GO

Objetivo: Discutir o Novo Marco Regulatório do Biodiesel e questões tributárias.  
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente); Pedro Henrique (Granol).
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e Diversificação  
de Matérias-Primas 
II.1 Tributação

II.2 Selo Social

II.3 Diversificação de Matérias-Primas
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II.1 Tributação

Janeiro

29

 ▶ Reunião do Grupo Temático sobre Tributação na Cadeia Produtiva do Biodiesel - Brasília/DF
Objetivo: Dar continuidade às discussões do Grupo Temático formado no âmbito da Câmara Setorial 
da Cadeia Produtiva de Oleaginosas e Biodiesel do  Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA). O Grupo Temático foi formado em agosto de 2012 e analisou os tributos que incidem na cadeia de 
produção do biodiesel com o objetivo de apresentar proposições para reduzir algumas distorções existen-
tes na cadeia de produção, bem como fomentar a competitividade deste produto.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Março

20

 ▶ Reunião do Grupo Temático sobre Tributação na Cadeia Produtiva do Biodiesel - Brasília/DF
Objetivo: Dar continuidade às discussões do GT criado no âmbito da Câmara Setorial de Oleaginosas e 
Biodiesel do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Abril

23

 ▶ Reunião do Grupo Temático sobre Tributação na Cadeia Produtiva do Biodiesel 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) - Brasília/DF

Objetivo: Finalizar discussões do GT criado no âmbito da Câmara Setorial de Oleaginosas e Biodiesel do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Maio

02

 ▶ Audiência com o Secretário Executivo Adjunto do  
Ministério da Fazenda, Dyogo Henrique de Oliveira - Brasília/DF

Objetivo: Discutir aperfeiçoamentos na legislação tributária dos Complexos Soja e Biodiesel.
Participantes: Ronaldo Sartori (Granol) e Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).

24

 ▶ Reunião com o Subsecretário para Assuntos Econômicos  
do Ministério da Fazenda, Fábio Fernandes - Brasília/DF

Objetivo: Discutir, em conjunto com outras entidades do setor sobre a MP 601/2012 - carga tributária da 
cadeia produtiva do biodiesel.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior); Donizete Tokarski (Diretor Superin-
tendente); Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Junho

25

 ▶ Reunião com representantes das demais entidades do setor, Abiove e Aprobio - Brasília/DF
Objetivo: Discutir questões tributárias sobre PIS e Cofins que envolvem o biodiesel.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior); Irineu Boff (Vice-Presidente de As-
suntos Tributários).
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26

 ▶ Reunião com o Secretário Executivo Interino do Ministério 
da Fazenda, Dyogo de Oliveira - Brasília/DF

Objetivo: Discutir questões tributárias relacionadas à tributação de PIS e Cofins visando corrigir distor-
ções constantes da MP 609/2013.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior); Odacir Klein (Presidente); Irineu Boff 
(Vice-Presidente de Assuntos Tributários); Donizete Tokarski (Diretor Superintendente); Sergio Beltrão 
(Diretor Executivo).
Parlamentares: Senador Gim Argello (PTB/DF); Deputado Federal Alex Canziani (PTB/PR); Deputado Fe-
deral Jovair Arantes (PTB/GO) e representantes das demais entidades do setor: Abiove e Aprobio.

Julho

24

 ▶ Reunião com o Fábio Franco Barbosa Fernandes, Subsecretário para Assuntos 
Econômicos na Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda (MF) - Brasília/DF

Objetivo: Discutir propostas relacionadas ao crédito presumido de PIS e Cofins na cadeia produtiva do 
biodiesel.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior); Donizete Tokarski (Diretor Superin-
tendente); Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 

II.2 Selo Social

Fevereiro

28

 ▶ Reunião com o Secretário de Meio Ambiente e do Desenvolvimento 
Sustentável do Tocantins, Alan Barbiero - Brasília/DF

Objetivo: Apresentar o panorama e perspectivas do PNPB com foco na inclusão produtiva da agricultura 
familiar no estado do Tocantins.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).

 ▶ Reunião com o Secretário de Meio Ambiente e do Desenvolvimento 
Sustentável do estado de Tocantins, Alan Barbiero - Brasília/DF

Objetivo: Apresentar o panorama e perspectivas do PNPB com foco na inclusão produtiva da agricultura 
familiar no estado do Tocantins.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).
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Março

05

 ▶ Reunião com o Coordenador–Geral de Biocombustíveis do Ministro do  
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), André Grossi Machado - Brasília/DF

Objetivo: Avaliar as perspectivas de fornecimento de matéria-prima oriunda da agricultura familiar para 
a produção de biodiesel necessária para o B20 Metropolitano no transporte coletivo do DF.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Junho

11

 ▶ Reunião com o secretário 
de Agricultura Familiar do 
Ministro do  Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA), 
Valter Bianchini - Brasília/DF

Objetivo: Avaliar as perspectivas do 
novo Marco Regulatório para pntencia-
lizar o desenvolvimento da agrigcultura 
familiar, especialmente nas regiões Nor-
te Nordeste.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior); Marcos Boff (Vice-Presidente Técni-
co); Fabio Magdaleno (Camera); Claury Silva (Tecnal); Arlindo Bianchini (Bianchini); Gustavo Bianchini 
(Bianchini);  Donizete Tokarski (Diretor Superintendente); Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

21

 ▶ Reunião com o Coordenador Geral de Biocombustíveis do Ministro do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário (MDA), André Machado - Brasília/DF

Objetivo: Apresentar propostas de alteração da Portaria que trata do Selo Combustível Social .
Participantes: Marcos Boff (Vice-Presidente Técnico); João Artur Manjabosco (Camera); Osvaldo Morichi-
ta (Granol); Donizete Tokarski (Diretor Superintendente); Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Julho

23

 ▶ Reunião com o Diretor do Departamento de Combustíveis Renováveis do 
Ministério de Minas e Energia (MME), Ricardo Dornelles - Brasília/DF

Objetivo: Avaliar a proposta de alteração na sistemática de realização dos leilões, objetivando a manuten-
ção e melhor administração dos contratos com a agricultura familiar e Selo Social.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior); Marcos Boff (Vice-Presidente Técni-
co); João Artur Manjabosco (Camera); Donizete Tokarski (Diretor Superintendente); Sergio Beltrão (Dire-
tor Executivo); representantes das demais entidades do setor de biodiesel, Petrobras e Distribuidoras.



17Relatório Anual de Atividades 2013

II.3 Diversificação de Matérias-Primas

Fevereiro

12 / 13

 ▶ Evento do International Fund for Agricultural Development – IFAD  
(Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola), vinculado à ONU - Roma/Itália

Objetivo: Debater sobre o programa de biocombustíveis do IFAD, estímulo às matérias-primas, conflito 
entre a produção de biodiesel e o fornecimento de alimentos. 
Participantes: Odacir Klein (Presidente).

Março

06

 ▶ Reunião da Câmara Temática da Agroenergia do Rio Grande do Sul - Porto Alegre/RS
Objetivo: Apresentar palestra intitulada “Breve Panorama da Câmara Nacional do Biodiesel para 2013”
Participantes: Odacir Klein (Presidente).

15

 ▶ Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Palma de Óleo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) - Brasília/DF

Objetivo: Tratar dos seguintes assuntos: Relatório Final do Grupo de Trabalho de Comércio e Logística da 
Palma de Óleo, apresentação da proposta de criação do Selo Social para Empresas Processadoras de Olea-
ginosas e da Produção Agroecológica Integrada e Sustentável (PAIS).
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Abril

24

 ▶ Reunião da Câmara Setorial de Oleaginosas e Biodiesel do Ministério  
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) - Brasília/DF

Objetivo: Discutir diversas questões relacionadas à produção e uso do Biodiesel e Bioquerosene: visão Ge-
ral do PNPB, pegada de Carbono na Produção de Biodiesel de Soja; uso de Gordura Animal como Matéria-Prima 
para Biodiesel, Relato do Grupo Temático sobre Tributação e estratégia para o uso do Bioquerosene no Brasil.
Participantes: Luis Rodrigues (Solazyme); Adilson Liebsch (Amyris); Mike Lu (Curcas Diesel); Donizete 
Tokarski (Diretor Superintendente); Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 

Julho

03

 ▶ Reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Oleaginosas e Biodiesel - 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) - Brasília/DF

Objetivo: Tratar da proposta de Constituição de Grupo Temático para Consolidar Informações referentes 
aos Benefícios Ambientais do Uso de Biodiesel; Discussões sobre o Mercado do Biodiesel; Produção de Ca-
nola e as perspectivas para mercado brasileiro de Bioquerosene.
Participantes: Odacir Klein (Presidente); Adilson Liebsch (Diretor de Biocombustíveis de Aviação); Luís 
Rodrigues (Solazyme); Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

11

 ▶ Reunião do Grupo de Trabalho sobre Benefícios  
Ambientais da Produção e Uso do Biodiesel - Brasília/DF

Objetivo: Definir a linha de trabalho do GT criado no âmbito da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de 
Oleaginosas e Biodiesel - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
Participantes: Odacir Klein (Presidente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
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Agosto

12

 ▶ Reunião do GT Benefícios Ambientais da Produção e Uso do Biodiesel - São Paulo/SP
Objetivo: Dar continuidade às discussões sobre o uso do biodiesel e bioquerosene do ponto de vista am-
biental.
Participantes: Donato Aranda (Consultor Técnico).

16

 ▶ Reunião da Câmara Setorial da Palma de Óleo - Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) - Brasília/DF

Objetivo: Informar sobre as reuniões relacionadas a defensivos agrícolas e de seguros agrícolas para a 
cultura do Dendê (MinorCrops); Informações técnicas sobre o amarelecimento fatal.
Participantes: Alexandre Borba (Palmaplan) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Setembro

12

 ▶ Reunião do GT Benefícios Ambientais da Produção e Uso do Biodiesel - Brasília/DF
Objetivo: Dar continuidade as discussões sobre vantagens do uso do biodiesel e bioquerosene do ponto de 
vista ambiental.
Participantes: Donato Aranda (Consultor Técnico).

25

 ▶ Reunião do GT Benefícios Ambientais da Produção e Uso do Biodiesel - Brasília/DF
Objetivo: Discutir as vantagens do uso do biodiesel e bioquerosene do ponto de vista ambiental.
Participantes: Odacir Klein (Presidente); Donizete Tokarski (Diretor Superintendente); Sergio Beltrão (Di-
retor Executivo).

Outubro

16

 ▶ Reunião da Câmara Setorial da Cadeira Produtiva de Oleaginosas e Biodiesel - 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) - Brasília/DF

Objetivo: Discutir a agenda anual das reuniões da Câmara Setorial e apresentar o Relatório do Grupo Te-
mático Benefícios Ambientais do Uso do Biodiesel.
Participantes: Odacir Klein (Presidente); Donizete Tokarski (Diretor Superintendente); Adilson Liebsch 
(Diretor de Biocombustíveis de Aviação); Mike Lu (Curcas); Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Dezembro

06

 ▶ Reunião da Câmara Setorial da Palma de Óleo - Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) - Brasília/DF

Objetivo: Participar das discussões sobre o portfólio de pesquisa em palma de óleo da Embrapa; apresen-
tar avaliação socioeconômica de agricultores familiares integrados na cadeia da palma, proposta de Lei 
dos Defensivos Agrícolas. 
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
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III.  Abastecimento
III.1 Leilões de Biodiesel Realizados pela ANP
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Arrematado 
por Associadas 

da UbrabioIII.1  Leilões de Biodiesel Realizados pela ANP 

29º Leilão – 25/01 a 03/02/2013
Objetivo: Arrematar 517.357 m³ de biodiesel para atendimento ao percentual míni-
mo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel em 5% para o abastecimento do 
mercado no 2º bimestre de 2013.
Participantes associadas Ubrabio: Bianchini, Camera, Fiagril, Oleoplan.
Participação das associadas Ubrabio no volume total arrematado: 36%

30º Leilão – 01/04 a 05/04/2013
Objetivo: Arrematar 488.532 m³ de biodiesel para atendimento ao percentual míni-
mo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel em 5% para o abastecimento do 
mercado no 3º bimestre de 2013.
Participantes associadas Ubrabio: Bianchini, Biopar Paraná, Camera, Fiagril, 
Granol, Oleoplan e V-Biodiesel.
Participação das associadas Ubrabio no volume total arrematado: 34%

31º Leilão – 03/06 a 07/06/2013
Objetivo: Arrematar 515.443 m³ de biodiesel para atendimento ao percentual míni-
mo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel em 5% para o abastecimento do 
mercado no 4º bimestre de 2013.
Participantes associadas Ubrabio: Bianchini, Camera, Fiagril, Fuga Couros, Gra-
nol, Oleoplan e V-Biodiesel.
Participação das associadas Ubrabio no volume total arrematado: 38%

32º Leilão - 18/07 a 23/07/2012
Objetivo: Arrematar 524.836 m³ de biodiesel para atendimento ao percentual míni-
mo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel em 5% para o abastecimento do 
mercado no 5º bimestre de 2013.
Participantes associadas Ubrabio: Bianchini, Camera, Fiagril, Fuga Couros, Gra-
nol, Oleoplan e V-Biodiesel.
Participação das associadas Ubrabio no volume total arrematado: 39%.

33º Leilão - 30/09 a 04/10/2013
Objetivo: Arrematar 521.546 m³ de biodiesel para atendimento ao percentual míni-
mo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel em 5% para o abastecimento do 
mercado no 6º bimestre de 2013.
Participantes associadas Ubrabio: Bianchini, Camera, Fiagril, Fuga Couros, Gra-
nol, Oleoplan e V-Biodiesel.
Participação das associadas Ubrabio no volume total arrematado: 33%

34º Leilão - 9/12 a 12/12/2013
Objetivo: Arrematar 485.636 m³ de biodiesel para atendimento ao percentual míni-
mo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel em 5% para o abastecimento do 
mercado no 1º bimestre de 2014.
Participantes associadas Ubrabio: Bianchini, Camera, Fiagril, Fuga Couros, Gra-
nol, Oleoplan e V-Biodiesel.
Participação das associadas Ubrabio no volume total arrematado: 29%
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IV.  Bioquerosene 
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Fevereiro

19

 ▶ Reunião de integração do setor de aviação/tecnologia sobre a organização 
do mercado brasileiro de Bioquerosene - São Paulo/SP

Objetivo: Debater sobre o mercado de bioquerosene no país e no mundo, a visão do governo, matérias-pri-
mas, rotas de produção, histórico da Aliança Brasileira para Biocombustíveis de Aviação (ABRABA) e dis-
cussões iniciais sobre respectivos papéis institucionais e a perspectivas de sinergia entre Abraba/Ubrabio.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior); Odacir Klein (Presidente); Donizete 
Tokarski (Diretor Superintendente); Paulo Mendes (B100); Osvaldo Bullara (GEA); Roberto Kist (Camera); 
Fábio Magdaleno (Camera); Mike Lu (Curcas); Ernesto Del Vecchio (Dedini); Gualter Barbosa (Dedini); Pau-
lo do Carmo (Saylbolt Concremat); Rodrigo Sória (BC); Claury Alves da Silva (BDI/Tecnal); Donato Aranda 
(Consultor Técnico); Sergio Beltrão (Diretor Executivo); Guilherme Freire (Abraba); Adalberto Febeliano 
(Abear); Adilson Liebsch (Amyris).

Maio

13

 ▶ Audiência Pública ANP sobre especificações dos combustíveis de aviação - Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Discutir as especificações dos Querosenes de Aviação Sintéticos, de suas misturas com o Quero-
sene de Aviação, e controle de qualidade.
Participantes: Expedito Parente Jr (Oleoplan); Sergio Beltrão (Diretor Executivo); Neumara Hakalin (inte-
grante da equipe do Consultor Técnico, Donato Aranda).

Julho

02

 ▶ Reunião com o Diretor do Departamento de Energia Renovável do Ministério 
de Minas e Energia (MME), Ricardo Dornelles - Brasília/DF

Objetivo: Apresentar a Plataforma Brasileira de Bioquerosene e suas metas de redução da pegada de car-
bono na Copa do mundo 2014 e olimpíadas 2016.
Participantes: Adilson Liebsch (Diretor de Biocombustíveis de Aviação), Mike Lu (Curcas Diesel), Sergio 
Beltrão (Diretor Executivo).

03

 ▶ Reunião com a Diretora do Departamento de Energia do Itamaraty, 
Embaixadora Mariângela Rebuá - Brasília/DF

Objetivo: Discutir o acordo bilateral com os EUA e a representatividade da Ubrabio no setor de bioque-
rosene.
Participantes: Mike Lu (Curcas); Donizete Tokarski (Diretor Superintendente); Sergio Beltrão (Diretor 
Executivo).

31

 ▶ Reunião com o Chefe da Divisão de Recursos Energéticos Novos e Renováveis 
do Ministério de Relações Exteriores, Emerson Kloss - Brasília/DF

Objetivo: Apresentar a Plataforma Brasileira do Bioquerosene e propostas de ação convergentes entre 
UBRABIO, ABEAR e ABRABA no âmbito do Acordo Bilateral de Cooperação em Biocombustíveis Brasil-
-EUA.
Participantes: Mike Lu (Curcas); Javier Mate (Curcas); Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
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Agosto

08

 ▶ Reunião da Plataforma Brasileira de Bioquerosene (PBB) - São Paulo/SP
Objetivo: Alinhar ações e estratégias da PBB, com a formação de um Conselho Consultivo representado 
pelas entidades participantes, objetivando o desenvolvimento dos biocombustíveis renováveis para a avia-
ção.
Participantes: Adilson Liebsch (Diretor de Biocombustíveis de Aviação); Mike Lu (Curcas) e representan-
tes das entidades: ABEAR, Boeing, Embraer, GOL e distribuidoras de combustíveis de aviação.

Setembro

12

 ▶ Reunião sobre Bioquerosene no Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação - MCTI - Brasília/DF

Objetivo: Apresentar a plataforma Brasileira do Bioquerosene (PBB) e solicitar atuação coordenada de go-
verno para o uso do Bioquerosene em “voos verdes” na Copa do Mundo bem como para estruturar políticas 
públicas para o surgimento de um novo setor no país.
Participantes: Mike Lu (Curcas); Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
MCTI: Alvaro Prata; (Secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação). Eduardo Soriano Lousada 
(Coordenador Geral de Tecnologias Setoriais).

Outubro

08

 ▶ Reunião com o Diretor da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP), Helder Queiroz - Rio de Janeiro/RJ

Objetivo: Apresentar a PBB (Plataforma Brasileira do Bioquerosene), Projeto “Copa Verde” e ajustes na 
regulamentação do bioquerosene (Resolução ANP nº 20/2013).
Participantes: Adilson Liebsch (Diretor de Biocombustíveis de Aviação) e Donato Aranda (Consultor Técnico).

23

 ▶ Evento Decolando com 
Sustentabilidade - 1º Voo 
Comercial da GOL abastecido 
com Bioquerosene - São 
Paulo/SP e Brasília/DF

Objetivo: Representar a Ubrabio no 
evento iniciado com o registro fotográfi-
co do avião sendo abastecido com com-
bustível misturado pela Petrobrás e pro-
duzido com óleo de cozinha reciclado e 
óleo de milho não comestível, adiciona-
do ao querosene fóssil, e foi seguido de 
Coletiva de Imprensa no aeroporto de 
Congonhas, em São Paulo, onde par-
ticiparam o ministro da Secretaria de 
Aviação Civil, Moreira Franco, presiden-
te da GOL, Paulo Kakinoff, a presidente 
da Boeing, Donna Hrinak, o presidente 
da GE, Gilberto Peralta, o vice-presiden-
te da Amyris, Joel Velasco, o presidente  
do Conselho Superior da Ubrabio, Juan 
Diego Ferrés, o Deputado Federal Már-
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cio Macêdo (PP/SE) e o governador em 
exercício do Distrito Federal, Tadeu 
Filippelli (PMDB/DF). Em seguida, os 
convidados embarcaram no 1º Voo co-
mercial abastecido com bioquerosene 
na aeronave 737-800 da GOL, equipada 
com motores CFM-56 da GE e Snecma, 
com destino ao aeroporto de Brasília, 
onde novamente houve registro fotográ-
fico da aeronave e participantes, além de 
entrevistas.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Pre-
sidente do Conselho Superior); Oda-
cir Klein (Presidente); Adilson Liebsch 
(Amyris) Mike Lu (Curcas); Nivaldo 
Tomazella (Biopar) Moacyr Tomazella 
(Biopar); Julio Valente (Vice-Presidente 
de Assuntos Jurídicos); Paulo Mendes 
(Vice-Presidente de Relações Associa-
tivas e Institucionais) Irineu Boff (Vi-
ce-Presidente de Assuntos Tributários) 
Luis Rodrigues (Solazyme); Claury Silva 
(Vice-Presidente Administrativo); Doni-
zete Tokarski (Diretor Superintendente) 
Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Dezembro

04

 ▶ Reunião com o Secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Álvaro Prata - Brasília/DF

Objetivo: Apresentar o projeto em desenvolvimento pela GE para suporte à Plataforma Brasileira do Bio-
querose denominado SSPG (Sistema de Simulação, Planejamento e Gestão) que visa avaliar a capacidade 
produtiva, viabilidade financeira da cadeia de valor do bioquerosene e cálculo das emissões de gases das 
turbinas dos aviões.
Participantes: Mike Lu (Curcas); Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

31

 ▶ Reunião com o Superintendente de Refino e Processamento de Gás 
Natural da ANP (SRP), Alexandre Camacho - Rio de Janeiro/RJ

Objetivo: Colher informações sobre os procedimentos para empresas produzirem bioquerosene no Brasil 
enquanto não existe regulamentação que discipline esse tema.
Participantes: Adilson Liebsch (Amyris); Takashi Kono (Amyris); Donato Aranda (Consultor Técnico).
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V.  Reuniões e  
Participação em Eventos 
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Janeiro

08

 ▶ Audiência Pública na Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) sobre a alteração da Resolução ANP nº 33/2007 - Rio de Janeiro/RJ

Objetivo: Adequar em nova regulamentação as alterações de caráter administrativo da Resolução ANP nº 
33/2007, que dispõe sobre o percentual mínimo obrigatório de biodiesel a ser contratado mediante leilões.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

22

 ▶ Reunião bilateral - Diálogo Regular de Política  
Energética entre Brasil e União Europeia - Brasília/DF

Objetivo: O encontro que contou com representantes do governo, de entidades privadas do setor energéti-
co nacional e de representantes da Comissão Européia, proporcionou a troca de informações com vistas a 
explorar possibilidades de cooperação entre o Brasil e o bloco europeu.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Fevereiro

28

 ▶ Seminário na Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 
de Avaliação do Mercado de Combustíveis em 2012 - Rio de Janeiro/RJ

Objetivo: Apresentar o desempenho do mercado de combustíveis em seus diversos segmentos no ano de 
2013 em comparação ao ano anterior.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e Donato Aranda (Consultor Técnico).

Março

18

 ▶ Cerimônia de Posse do Ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) - Brasília/DF

Objetivo: Representar a Ubrabio.
Participantes: Odacir Klein (Presidente) e Donizete Tokarski 
(Diretor Superintendente).

28

 ▶ Reunião com o Deputado Márcio Macedo (PT/SE) - Brasília/DF
Objetivo: Incentivar a atuação da Subcomissão Especial sobre Biocombustíveis, criada no âmbito da Co-
missão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados da qual o deputado 
é titular.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).

 ▶ Reunião com o Deputado Mendes Thame (PSDB/SP). Brasília
Objetivo: Planejar a realização de Café da Manhã com foco no biodiesel pela Frente Parlamentar Ambien-
talista da qual o deputado é Subcoordenador.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).

Maio

08

 ▶ I Curso para Diplomatas dos Países Membros da Liga dos Estados Árabes - Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Apresentar palestra sobre o setor de biodiesel e bioquerosene, com abrangência política, econô-
mica e ambiental.
Participantes: Donato Aranda (Consultor Técnico).
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15

 ▶ Sessão Especial de Abertura dos Trabalhos de elaboração do Plano Nacional 
de Energia 2050 do Ministério de Minas e Energia (MME) - Brasília/DF

Objetivo: Discutir cenários de médio e longo prazo para a economia brasileira, elementos para os cenários 
macroeconômicos, mudanças climáticas e Impactos socioeconômicos.
Participantes: Denise Almeida (Assistente da Diretoria).

16

 ▶ Reunião entre representantes das entidades do Segmento de Biodiesel - Brasília/DF
Objetivo: Discutir pontos a serem abordados em audiência com Ministra-Chefe da Casa Civil, Gleisi Ho-
ffmann, o “Plano Brasil Maior: evoluções dos trabalhos” e excesso de peso no carregamento do biodiesel.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Junho

04

 ▶ Lançamento do Plano Safra Agrícola e Pecuário 2013-2014 - Brasília/DF
Objetivo: Representar a Ubrabio.
Participantes: Odacir Klein (Presidente) e Donizete Tokarski (Diretor Superintendente). 

04 / 06

 ▶  Biodiesel Congress 2013 - São Paulo/SP
Objetivo: Participar das discussões sobre diversos assuntos 
relacionados ao PNPB, mercados latino-americanos e tendên-
cias mundiais.
Participantes: Adilson Liebsch (Amyris); Gualter Barbosa (De-
dini); Fabio Magdaleno (Camera); Johannes Ruwwe, (Evonik); 
Odacir Klein (Presidente); Donato Aranda (Consultor Técnico).

06

 ▶ Lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2013-2014 - Brasília/DF
Objetivo: Representar a Ubrabio.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente). 

07

 ▶ Reunião preparatória do Grupo Ad Hoc de Biocombustíveis do Mercosul - Brasília/DF
Objetivo: Discutir na Casa Civil com a participação do MME, MDIC, MAPA, ANP, Anfavea, Única e entida-
des do setor de biodiesel os pontos prioritários da experiência Brasileira no uso de biocombustíveis.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

 ▶ Lançamento do Documentário Energia Verde Amarela – Embrapa Agroenergia - Brasília/DF
Objetivo: Representar a Ubrabio.
Participantes: Odacir Klein (Presidente).

27

 ▶ Posse do Diretor da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), José Gutman - Rio de Janeiro/RJ

Objetivo: Representar a Ubrabio.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior); Paulo Mendes (Vice-Presidente de 
Relações Associativas e Institucionais); Carlos Marques (Saybolt); Donizete Tokarski (Diretor Superinten-
dente); Donato Aranda (Consultor Técnico).
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Julho

10

 ▶ Café da Manhã organizado pela Klein & Associados - Brasília/DF 
Objetivo: Representar a Ubrabio na comemoração aos 15 anos da empresa Klein & Associados, com home-
nagem ao Deputado Federal Mendes Ribeiro Filho (PMDB/RS).
Participantes: Julio Valente (Vice-Presidente Jurídico); Donizete Tokarski (Diretor Superintendente); Ser-
gio Beltrão (Diretor Executivo).

23

 ▶ Reunião no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) - Brasília/DF
Objetivo: Participar da apresentação sobre os benefícios e necessidades para implantação ou uso de uma 
ZPE – Zona de Processamento de Exportação e discussão sobre o interesse do setor de biodiesel.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior; Donizete Tokarski (Diretor Superin-
tendente); Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

24

 ▶ Workshop no Ministério de Minas e Energia (MME) - Brasília/DF
Objetivo: Representar a Ubrabio no Workshop “Apresentação da Metodologia para Internalização de Me-
canismos de Aversão de Risco nos Programas Computacionais para Estudos Energéticos e Formação de 
Preço”.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior).

Agosto

13

 ▶ Reunião com o representante da Abiove, Leonardo Zilio, sobre dados requeridos pelo Ministério 
de Minas e Energia (MME) sobre o complexo soja e o mercado de biodiesel - Brasília/DF

Objetivo: Alinhar posicionamento com consolidação de dados setoriais e de outros mercados beneficiados 
pelo PNPB.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente); Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Agosto

20

 ▶ 2º Congresso Agribio 
- São Paulo/SP

Objetivo: Apresentar palestra no painel 
“Como Alcançar a Inclusão Social de 
Fato Nas Regiões mais Necessitadas”. 
Participantes: Odacir Klein (Presiden-
te - palestrante); Claury Silva (Vice-Pre-
sidente Administrativo); Gildo Barnes 
(Oleoplan); Marcos Paulo Leite (V-Bio-
diesel) Adriano Sorgi (Tecnal); Marcos 
Bicudo (Tecnal); Daniel Pocay (Tecnal); 
Donato Aranda (Consultor Técnico); 
Maria Carolina Santana (Comunicação).

30

 ▶ Seminário durante a Expointer “Safra, Armazenagem e Agroenergia” - Esteio/RS
Objetivo: Apresentar palestra abordando o tema Indústrias de Biodiesel no RS.
Participantes: Odacir Klein (Presidente).
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Setembro

20 / 21

 ▶ Fórum Nacional de Agronegócios Promovido pelo LIDE - Grupo de  
Líderes Empresariais, presidido por João Doria Jr - Campinas/SP

Objetivo: Discutir principais gargalos do setor: suprimento dos insumos; agenda parlamentar para 2014; 
comunicação com a sociedade; comércio internacional e sustentabilidade.
Participantes: Odacir Klein (Presidente).

27

 ▶ Reunião inaugural do Grupo de Fluxo Logístico – GFL/Biocombustíveis da Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) - Rio de Janeiro/RJ

Objetivo: Planejar o desenvolvimento da cadeia dos biocombustíveis, mapear os fluxos logísticos de pro-
dução, transporte e armazenagem de biodiesel e etanol, identificação dos potenciais fatores de risco e 
ações para mitiga-los.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior); Marcos Boff (Vice-Presidente Técni-
co), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente); Donato Aranda (Consultor Técnico).

Outubro

16

 ▶ Reunião com Representante da Aliança Pró-Veículos Diesel – 
Aprove Diesel, Mario Massagardi - Brasília/DF

Objetivo: Discutir sobre a liberação do uso de diesel em carros de passeio e objetivos a serem alcançados 
nos setores de biodiesel e bioquerosene,
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).

17

 ▶ Reunião do Grupo de Trabalho de Fluxo Logístico – GFL/Bio da Agência Nacional 
de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) - Rio de Janeiro/RJ

Objetivo: Discutir a logística da cadeia de biocombustíveis com foco na região Sul do país.
Participantes: Donato Aranda (Consultor Técnico).

 ▶ Posse do Diretor da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), Waldyr Barroso - Rio de Janeiro/RJ

Objetivo: Representar a Ubrabio.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior); Paulo Mendes (Vice-Presidente de 
Relações Associativas e Institucionais); Fabio Magdaleno (Vice-Presidente Financeiro); Irineu Boff (Vice-
-Presidente de Assuntos Tributários); Antônio Bianchini (Bianchini); Iedo Fuga (Fuga Couros); Donizete 
Tokarski (Diretor Superintendente); Donato Aranda (Consultor Técnico).

18

 ▶ XVI Congresso Brasiliense de Direito Constitucional  - Instituto 
Brasiliense de Direito Público (IDP) - Brasília/DF

Objetivo: Realizar apresentação no painel “Cooperativismo e o Agronegócio”.
Participantes: Odacir Klein (Presidente).
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22

 ▶ Jantar promovido pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas 
(Abear) em comemoração pelo Dia da Aviação - São Paulo/SP

Objetivo: Representar a Ubrabio.
Participantes: Ministro Moreira Franco (Ministro-Chefe da Secretaria de Aviação Civil); Eduardo Sano-
vicz (Presidente da ABEAR) Paulo Kakinoff (Presidente da GOL) Pedro Scorza (Diretor Técnico Operacio-
nal da GOL); Claudia Sender (Presidente da TAM); David Neeleman (Presidente da AZUL); José Efromovich 
(Presidente da AVIANCA); Donna Hrinak (Presidente da Boeing Brasil); Al Bryant (Vice-presidente R&D da 
Boeing) e Gilberto Peralta (Presidente da GE Brasil); Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior); 
Adilson Liebsch (Amyris); Mike Lu (Curcas); Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).

Novembro

05

 ▶ 8º Congresso Internacional de Bioenergia - São Paulo/SP
Objetivo: Apresentar, respectivamente, as palestras: Produção e Uso do Biodiesel no Brasil: Mercado e 
Perspectivas; Biodiesel e Bioquerosene a Partir de Microalgas e Avanços Tecnológicos.
Participantes: Odacir Klein (Presidente); Donato Aranda (Consultor Técnico).

07

 ▶ Reunião do Grupo de Trabalho sobre Excesso de 
 Peso no Transporte do Biodiesel - Rio de Janeiro/RJ

Objetivo: Atualizar a situação vigente no carregamento e transporte de biodiesel: efeitos práticos do Plano 
de Ação Setorial; evolução perante o CONTRAN; multas por excesso de peso; encaminhamentos quanto 
às medidas propostas no Plano de Ação Setorial; confecção de Folder de orientação às boas práticas no 
corregamento.
Participantes: Donato Aranda (Consultor Técnico).

08

 ▶ Seminário organizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) “Panorama do Biodiesel no Brasil” - São Paulo/SP

Objetivo: Representar a Ubrabio no evento que abordou: A evolução da regulamentação da atividade de 
produção de biodiesel, com ênfase na segurança, da qualidade, regras de comercialização (leilões), pers-
pectivas de evolução do PNPB, a visão da indústria automobilística em relação ao PNPB e, ainda, processos 
de tratamento do efluente gerado na unidade de Biodiesel.
Participantes: Gualter Barbosa (Dedini); Thiago Zorzenoni (Dedini) Osvaldo Bulara (GEA Westfalia); 
Francisco Flores (Fiagril); Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

 ▶ Congresso de Agribusiness, organizado pela Sociedade 
Nacional de Agricultura – SNA - Rio de Janeiro/RJ

Objetivo: Apresentar palestra com ênfase no PNPB e a necessidade de um Novo Marco Regulatório no 
painel “Infraestrutura, logística e tecnologia da informação – transporte e armazenagem”.
Participantes: Odacir Klein (Presidente).

19 / 21

 ▶ I Congresso Brasileiro de Macaúba: Consolidação da Cadeia Produtiva - Patos de Minas/MG
Objetivo: Representar a Ubrabio no ciclo de palestras sobre os conhecimentos técnicos e científicos da 
macaúba no Brasil e no exterior, visando obter informações para o desenvolvimento da cadeia produtiva 
dessa espécie no País.  
Participantes: Mike Lu (Curcas); Donizete Tokarski (Diretor Superintendente). 
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28

 ▶ Painel: Biocombustíveis Sustentáveis para a Aviação no Brasil, organizado pela Agência 
Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento (AGDI) - Porto Alegre/RS

Objetivo: Discutir cenários dos biocombustíveis para aviação no Brasil. Mike Lu, da associada Curcas 
Diesel Brazil palestrou sobre a cadeia de valor.
Participantes: Marcos Boff (Vice-Presidente Técnico); Mike Lu (Curcas).

Dezembro

05

 ▶ Audiência Pública na Sede da Embrapa Agroenergia - Brasília/DF
Objetivo: Discutir ações que vêm sendo desenvolvidas e o futuro do setor de agroenergia. 
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior); Donizete Tokarski (Diretor Superin-
tendente); Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

 ▶ Reunião do Comitê Assessor Externo (CAE) da Embrapa Agroenergia - Brasília/DF
Objetivo: Representar a Ubrabio na Reunião do Comitê Assessor Externo (CAE) da Embrapa Agroenergia.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior).

11

 ▶ Apresentação da Agência Internacional de Energia (AIE) sobre perspectivas para os 
mercados mundiais de energia até 2035 – World Energy Outlook 2013 - Brasília/DF

Objetivo: Representar a Ubrabio.
Participantes: Odacir Klein (Presidente); Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

12

 ▶ Consulta Pública organizado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) sobre a 
atualização do Plano Nacional sobre Mudança do Clima (Plano Clima) - Brasília/DF

Objetivo: Debater sugestões para avaliação do Grupo Executivo sobre Mudança do Clima. A Ubrabio des-
tacou os benefícios alcançados pelo PNPB e sugeriu uma nova fase do programa de Biodiesel (PNPB II) e de 
criação de políticas públicas para o bioquerosene.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

16

 ▶ Reunião na Embrapa Agroenergia - Brasília/DF
Objetivo: Participação nas discussões a convite do Chefe-Geral da Embrapa Agroergia, Manoel Souza, 
com a empresa Biotechnos acerca do Projeto “Biofrito” que consiste na produção em pequena escala de 
biodiesel a partir de óleo de cozinha reciclado.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

17

 ▶ Jantar de Confraternização de final de ano do Sindicom - Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Representar a Ubrabio.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior); Odacir Klein (Presidente); Marcos 
Boff (Vice-Presidente Técnico); Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).
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VI.  Assuntos Associativos  
e Administrativos
VI.1  Reuniões e Assembleias

VI.2  Assessoria Jurídica

VI.3  Associados Novos/Desligados em 2013

VI.4  Expedientes
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VI.1 Reuniões e Assembleias

 ▶ Reunião Semanal do Staff Executivo para acompanhamento das atividades, 
ações e projetos da entidade - todas as segundas-feiras. 

 ▶ Reuniões internas preparatórias e para finalização de documentos que 
foram entregues nas audiências descritas neste relatório.

Julho

04

 ▶ Reunião do Conselho Fiscal
Pauta: Análise do relatório da auditoria externa sobre o Balanço Financeiro/Patrimonial/2012 e demais 
demonstrações financeiras/2012; emissão de parecer.

 ▶ Reunião do Conselho de Administração 
Pauta: Elaboração do Relatório Anual de Atividades do ano de 2012 para apresentação ao Conselho Su-
perior; Contratação de auditoria externa indicada pelo Conselho Fiscal; proposta orçamentária 2013 para 
apresentação ao Conselho Superior.

11

 ▶ Reunião do Conselho Superior
Pauta: Proposta orçamentária anual e planejamento das ações para o ano de 2013; apreciação do Balanço 
Financeiro/Patrimonial/2012 e demais demonstrações financeiras/2012, observando o parecer do Con-
selho Fiscal e da auditoria externa para submeter à Assembleia Geral; Relatório Anual de Atividades do 
ano 2012; admissão e desligamento de sócios; homologação das candidaturas para membros do Conselho 
Superior, Fiscal e de Administração, período junho/2013 a junho/2016 para apresentar à votação na As-
sembleia Geral Ordinária; Apresentação à Assembleia Geral Extraordinária de Sócios Contribuintes para 
efeito de consideração dos direitos e deveres assegurados à categoria de Sócios Fundadores.

 ▶ Assembleia Geral Ordinária 
Pauta: Relatório Anual de Atividades 2012; Balanço Financeiro/Patrimonial/2012 e demais demonstra-
ções financeiras 2012 com o parecer do Conselho Fiscal e da auditoria externa; proposta orçamentária 
anual e o planejamento das ações 2013; eleição para membros do Conselho Superior, Fiscal e de Adminis-
tração, período junho/2013 a junho 2016.

 ▶ Assembleia Geral Extraordinária
Pauta: Indicação do Conselho Superior de Sócios Contribuintes para efeito de consideração dos direitos e 
deveres assegurados à categoria de Sócios Fundadores.

VI.2 Assessoria Jurídica

Luiz Eduardo Sá Roriz Advogados Associados: Contrato de assessoramento jurídico relativo a ações de 
cobrança judicial de empresas desligadas relacionadas a contribuições sociais em atraso.

VI.3 Associados Novos/Desligados em 2013

 ▶ Novos associados: 
AMYRIS BRASIL LTDA, GRANOL INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO (Filial de Porto Nacional/TO); 
SOLAZYME BRASIL ÓLEOS RENOVÁVEIS E BIOPRODUTOS LTDA; V-BIODIESEL LTDA.

 ▶ Associados desligados: 
OLEOPLAN S.A – Óleos Vegetais Planalto (Filial de Ponta Grossa); GRANOL INDÚSTRIA COMÉRCIO E 
EXPORTAÇÃO (Filial de Osvaldo Cruz/SP).
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VI.4 Expedientes

Rotina quinzenal

Relatório de Atividades

 ▶ Email enviado aos associados após o encerramento do período 
compreendido entre 1 a 15 e de 16 a 30 ou 31 de cada mês.

Rotina mensal

Os seguintes documentos são enviados mensalmente a todos os associados por email:

1. Boletim Mensal Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), informan-
do os dados das plantas autorizadas, produção mensal de biodiesel, capacidade nominal autorizada 
e matérias-primas utilizadas para a produção de biodiesel;

2. Boletim de Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas e Energia (MME) com informações 
e dados sobre produção e preços de biocombustíveis;

3. Estatística Mensal do Complexo Soja - Abiove informando o levantamento dos volumes operados 
de soja pelas empresas atuantes nas atividades de processamento de oleaginosas;

4. Balancete Analítico mensal Ubrabio.

Janeiro

03/01
Email aos associados informando sobre a alteração 
do Art. 17 da Resolução ANP nº 46, de 9/09/2011.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

08/01
Email aos associados com a nova versão do Edital do 
29° Leilão e Aviso I – (esclarecimento da alteração 
da data de abertura do certame para 31/01/2013).
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados com o Cronograma de publi-
cação dos editais dos leilões com entregas previstas 
para 2013.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

14/01
Email aos associados com a Agenda de Compromis-
sos Ubrabio para o período de 16/01 a 23/01.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Ofício 01 enviado à Coordenadora-Geral de Concor-
rência Internacional, Andrea Pereira Macera, tra-
tando da redução tarifária do metanol apresentado 
pela ABIPA.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Superin-
tendente).

15/01
Email aos associados informando sobre a autoriza-
ção de comercialização ANP concedida à ADM do 
Brasil, localizada em Joaçaba/SC.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

16/01
Email aos associados contendo as regras de comer-
cialização do 29° Leilão, de responsabilidade da Pe-
trobras.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

17/01
Email aos associados com o Aviso II do 29° Leilão.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

18/01
Email aos associados com a Resolução Norma-
tiva do Conselho Federal de Química n° 249, de 
17/01/2013, que regulamenta o registro, nos CRQs, 
dos laboratórios que executam análises físico-quí-
micas de biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

22/01
Email aos associados informando das publicações 
no DOU: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contato 
de Adesão entre ANTAQ e Bianchini relacionado à 
ampliação da capacidade operacional do Terminal 
Portuário; Cancelamento, a pedido, das autoriza-
ções ANP da unidade de produção de biodiesel da 
Camera, localizada em Rosário do Sul – RS.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

23/01
Email aos associados informando sobre a conces-
são do Direito de Uso do Selo Combustível Social 
para a Bunge Alimentos, localizada em Nova Mu-
tum/MT.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).



35Relatório Anual de Atividades 2013

23/01
Email encaminhado a potencial associada, loca-
lizada em Ijuí/RS, com informações da Ubrabio 
a partir de contato inicial feito pelo Odacir Klein 
(Presidente).
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

24/01
Email aos associados contendo a nova versão do 
Edital do 29° Leilão e com a inclusão do Anexo III 
e Aviso III.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Ofício 02 enviado ao Superintendente da Área de 
Operações Indiretas do BNDES, Claudio Bernardo 
Guimarães de Moraes, solicitando a inclusão do Se-
tor Produtivo de Biodiesel no rol de setores aptos 
a usufruírem dos recursos financeiros concedidos 
pelo Programa BNDES de Apoio ao Fortalecimento 
da Capacidade de Geração de Emprego e Renda – 
BNDES Progeren.
Assinatura: Diretor Superintendente, Donizete 
Dokarski.

25/01
Email aos associados informando das Publicações 
no DOU da Resolução ANP nº4, de 24/01/13 – Ade-
quação da Resolução ANP nº 33-2007, que dispõe 
sobre o percentual mínimo obrigatório de biodie-
sel; Aviso - Publicidade dos Preços Máximos de Re-
ferência (PMR).
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados com a habilitação final das 
empresas para o 29° Leilão.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

28/01
Email aos associados com o Aviso IV do 29° Leilão.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

29/01
Email aos associados produtores com a alteração 
da Resolução ANP 25/2008, sobre a regulamenta-
ção da produção de biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

30/01
Email aos associados com a publicação no DOU 
relacionada à operação de plataforma de carrega-
mento e descarregamento, e de tanques de arma-
zenamento na unidade da Oleoplan, localizada em 
Veranópolis-RS.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Fevereiro

04/02
Email aos associados informando sobre o cancela-
mento do Selo Social à Camera Agroalimentos em 
Rosário do Sul/RS, publicado no DOU.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

08/02
Email aos associados com as publicações no DOU 
informando da redução IRPJ da Biocamp e do Ter-
mo de Compromisso INMETRO da BSBIOS.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

15/02
Email aos associados informando das seguintes 
publicações no site da ANP: “Evolução do Mercado 
de Combustíveis e Derivados: 2000-2012”, “Bole-
tim Mensal do Monitoramento da Qualidade dos 
Combustíveis Líquidos Automotivos: janeiro 2013” 
e “Boletim Fiscalização do Abastecimento em Notí-
cias: Balanço Anual 2012”.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

18/02
Email aos associados informando das seguintes 
publicações no DOU: Autorização ANP de operação 
da planta produtora de biodiesel à Fuga Couros, lo-
calizada em Camargo/RS e autorização da etapa de 
construção referente à ampliação da capacidade de 
armazenamento da planta produtora de biodiesel 
da empresa, na mesma unidade.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados convidando para o Seminário 
de Avaliação do Mercado de Combustíveis da ANP, 
no dia 28 de fevereiro.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

20/02
Email aos associados com o Relatório “A Biodie-
sel Primer: Market & Public Policy Developments, 
Quality, Standards & Handling”, elaborado pelo 
Methanol Institute.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados com a programação do Semi-
nário de Avaliação do Mercado de Biocombustíveis.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados com as seguintes publica-
ções no DOU: Cancelamento do Registro Especial 
de Produtor de Biodiesel, da Receita Federal, da 
empresa Araxá Bio Brasil Indústria e Comércio de 
Biodiesel LTDA e o Termo aditivo nº 01 Contrato de 
Convênio de Cooperação Geral Ubrabio/Embrapa 
Agroenergia, alterando a razão social da Ubrabio
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
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21/02
Email aos associados com as seguintes publicações 
no DOU: Concessão de Cadastro para a associada 
Bianchini, Revogação do cadastro da Universidade 
Federal do Pará e Alteração de cadastro da Funda-
ção Centro Tecnológico de Minas Gerais.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

25/02
Email aos associados com a homologação dos volu-
mes referentes ao 29° Leilão.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

26/02
Email aos associados com a publicação no DOU da 
Autorização de Operação da unidade produtora 
de biodiesel da empresa Potencial Biodiesel, com 
capacidade de 477 m³/d, situada no município de 
Lapa/PR.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

27/02
Email aos associados com informações relativas ao 
30° Leilão de Biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Março

01/03
Email aos associados com a apresentação realiza-
da no seminário ANP de Avaliação do Mercado de 
Combustíveis 2012.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados com a versão atualizada do 
Edital e Contrato Geral de Vendas do 30° Leilão de 
Biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

04/03
Email aos associados com Esclarecimento I do 30° 
Leilão de Biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados com a 3ª versão do edital do 
30° Leilão de Biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

05/03
Ofício 03 enviado ao Superintendente de Abasteci-
mento, Aurélio Cesar Nogueira Amaral, apresen-
tando as demandas do Setor de Biodiesel.
Assinatura: Juan Diego Ferrés (Presidente do Con-
selho Superior).

06/03
Email aos associados informando da autorização 
ANP de comercialização concedida à Fuga Couros, 
situada no município de Camargo/RS.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

07/03
Email aos associados com as seguintes publicações 
no DOU: Tegistro especial de Produtor de Biodiesel 
concedido pela Receita Federal à Fuga Couros (Bio-
fuga) e Autorização de Comercialização concedida 
pela ANP à Potencial Biodiesel, localizada no muni-
cípio de Lapa/PR.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

12/03
Email aos associados com a publicação no DOU do 
Registro Especial de produtor de biodiesel concedi-
do pela Receita Federal à unidade da ADM DO BRA-
SIL, situada no município de Joaçaba/SC.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Ofício 04 enviado ao Ministro de Estado do Desen-
volvimento Agrário, Pepe Vargas, propondo a cria-
ção das Câmaras Técnicas.
Assinatura: Juan Diego Ferrés (Presidente do Con-
selho Superior).

14/03
Email aos associados com a publicação no DOU da 
Autorização de Operação referente à ampliação de 
capacidade da empresa Bsbios, localizada em Ma-
rialva/PR.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

15/03
Email aos associados com as seguintes publicações 
no DOU: Tesultado de Habilitação Prévia e Aviso I 
do 30º Leilão de Biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

18/03
Email aos associados informando da concessão do 
Registro Especial da Receita Federal concedido a 
empresa Potencial Biodiesel, localizada em Lapa/
PR, publicado no DOU.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Ofício 004 enviado ao Ministro do Desenvolvimen-
to Agrário, Pepe Vargas, propondo a criação da 
Câmara Técnica do Selo Combustível Social e da 
Câmara Técnica para incremento da agricultura 
familiar nas Regiões Norte e Nordeste, ambas sob a 
coordenação do MDA.
Assinatura: Juan Diego Ferrés (Presidente do Con-
selho Superior).
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20/03
Email aos associados informando sobre o Selo So-
cial concedido a empresa Potencial Biodiesel Ltda., 
localizada em Lapa/PR, publicado no DOU.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Ofício n° 05 a 07 enviados às associadas informando 
das contribuições sociais em aberto. 
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

21/03
Ofício n° 09 enviado ao Presidente da Agência Bra-
sileira de Desenvolvimento Industrial, Mauro Bor-
ges Lemos, tratando do Novo Marco Regulatório do 
Biodiesel.
Assinatura: Odacir Klein (Presidente).

Ofício n° 10 enviado ao jornalista Sergio Abranches, 
contemplando-o com um exemplar do livro “ Com-
bustíveis no Brasil – desafios e perspectivas”.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Superin-
tendente).

Email aos associados com as seguintes publicações 
no DOU: Autorização da etapa de construção para 
a unidade de produção de biodiesel da associada 
CameraAgroalimentos, com capacidade de 650 m³/
dia, localizada em Estrela/RS e Aviso de Licitação 
do 30º Leilão: informando que serão divulgados 
nesta data, no site da ANP, os Preços Máximos de 
Referência (PMR).
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados com o resultado da habili-
tação final das unidades de produção de biodiesel 
para participação no 30º Leilão, publicado no site 
da ANP.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

22/03
Email aos associados com as publicações no DOU 
da Autorização de Ampliação e Operação da uni-
dade de biodiesel da Bocchi Indústria Comércio 
Transportes Beneficiamento de Cereais, com capa-
cidade de produção de 300 m³/d, localizada no mu-
nicípio de Muitos Capões/RS.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados com a publicação no site da 
ANP da nova versão do Edital do 30° Leilão de Bio-
diesel com inclusão do Anexo III.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados informando dos Avisos II e III 
do 30° Leilão de Biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

25/03
Email aos associados informando da publicação no 
DOU da Autorização para comercialização de bio-
diesel concedida pela ANP à empresa Bsbios Ma-
rialva, localizada em Marialva/PR.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

28/03
Email aos associados com a publicação no DOU da 
Autorização de Operação concedida pela ANP à 
unidade de produção de biodiesel da Jataí Agroin-
dústria de Biocombustível, localizada no Município 
de Jataí/GO.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Ofício 08 enviado à ex-associada informando das 
contribuições sociais em aberto.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Abril

01/04
Email aos associados com o Aviso IV e o Regula-
mento de Comercialização Petrobras referentes ao 
30° Leilão de Biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

05/04
Ofício n° 11 enviado ao Secretário Nacional da Agri-
cultura Familiar, Valter Bianchini, solicitando au-
diência.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Superin-
tendente).

08/04
Email aos associados com a publicação no DOU 
informando da redução, a zero, da alíquota de im-
portação de metanol por um período de 180 dias e 
limitado à quota de 580 mil toneladas.  
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados com a Portaria MME nº 116, 
de 4/04/13, acerca das diretrizes específicas para a 
formação de estoques de biodiesel no País, publica-
da no DOU.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

11/04
Email aos associados com as alterações no cadas-
tro dos laboratórios das empresas Petrobras Bio-
combustível S/A, localizada em Candeias – BA, e 
da JBS S/A, localizada em Lins – SP, publicadas no 
DOU.
Assinatura: Denise Almeida (Assistente de Diretoria).
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12/04
Email aos associados informando sobre o cancela-
mento da Autorização de Operação da unidade de 
biodiesel da Bionorte Indústria e Comércio de Bio-
diesel, com capacidade de produção de 94,7 m³/d, 
localizada no Município de São Miguel do Ara-
guaia/GO, publicado no DOU.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados com convite para o Seminário 
sobre o aproveitamento da glicerina na Embrapa 
Agroenergia.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

16/04
Ofício n° 12 enviado ao Vice-Presidente da República, 
Michel Temer, para tratar no Novo Marco Regulatório.
Assinatura: Odacir Klein (Presidente), e Juan Die-
go Ferrés (Presidente do Conselho Superior).

19/04
Email aos conselheiros informando da Reunião do 
Conselho Superior que será realizada no dia 11 de 
junho, às 15 horas.

Email aos associados com a Convocação para a As-
sembléia Geral Ordinária, que será realizada no dia 
11 de junho, às 16 horas.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

23/04
Email aos associados convocando para a Assem-
bléia Geral Extraordinário, que será realizada no 
dia 11 de junho, às 17 horas.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

24/04
Email aos associados com informações e documen-
tos acerca da Audiência Pública nº 10/2013, a ser 
realizada no dia 13/05.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

25/04
Email aos associados com informações sobre o 
Registro de Candidaturas na Diretoria Executiva, 
mediante comunicação formal, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias da eleição, nos termos do 
artigo 42 do Estatuto.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

26/04
Ofício enviado a Ministra-chefe da Casa Civil, Glei-
si Hoffmann, solicitando audiência, para tratar do 
Novo Marco Regulatório do Biodiesel – PNPB II.
Assinaturas: Presidente da Abiove, Carlo Lovatelli; 
Presidente do Conselho da Aprobio, Erasmo Carlos 
Battistella, e Presidente do Conselho Superior da 
Ubrabio, Juan Diego Ferrés.

29/04
Ofícios n° 14 a 33 enviados, respectivamente, aos as-
sociados: Togério Cabral Henrique (Agropecuária 
Irmãos Cabral); Paulo Sérgio Mendes (B100); Mar-
celo Rodrigues Perracini (BASF); Pedro Bittar (BC); 
Arlindo Bianchini (Bianchini); Nivaldo Tomazella 
(Biopar); Fábio Issler Magdaleno (Camera); Mike Lu 
(Curcas); José Luiz Olivério (Dedini); Weber Ferreira 
Porto (Evonik); Miguel Vaz Ribeiro (Fiagril); Osval-
do Luiz Bullara (Westfalia); Juan Diego Ferrés (Gra-
nol); Paulo José Fuga (Fuga Couros); Fernando Be-
cker (Intecnial); Irineu Boff (Oleoplan); Irineu Boff 
(Palmaplan); Henrique Herbert Ubrig (TD Energia 
Renovável); Ary Pocay (TNL); Carlos Alfredo de No-
ronha C. Marques (Saybolt); solicitando apoio para 
a realização do Congresso Agribio 2013.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Superin-
tendente).

Ofícios n° 34 a 37 enviados, respectivamente, aos 
associados: Adelírio Danieli (Agrodanieli), José Luís 
Vinha (Agrovigna), Sergio Bonaventura (Araguas-
sú), Abílio dos Santos Diniz (BRF), convidando para 
associação à Ubrabio 
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Superin-
tendente).

Email aos associados com a Homologação dos volu-
mes arrematados no 30º Leilão de Biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

30/04 
Ofícios n° 38 a 42 enviados, respectivamente, aos 
senhores Paulo Alberto Fachin (CEAGRO), Crisley 
Gomes Jaime (Cereal), José Aroldo Gallassini (Coa-
mo), Luiz Lourenço (Cocamar), Sergio Oliveira (Co-
ceagro), convidando para associação à Ubrabio
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Superin-
tendente).

Maio

07/05
Ofício 43 enviado à Superintendente de Biocombustí-
veis e Qualidade de Produtos da ANP, Rosângela Mo-
reira de Araújo, consultando-a sobre a recertificação 
do bioquerosene remanecente do vôo experimental 
que partiu do aeroporto de Congonhas com destino 
ao aeroporto Santos Dumont no dia da Aviação, du-
rante a RIO +20, para ser utilizado no primeiro vôo 
comercial no Brasil no dia 23 de outubro.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Superin-
tendente).

Email aos associados com o edital do 31º Leilão.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
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09/05
Email aos associados com a publicação no DOU do 
Aviso de Licitação do 31º Leilão de Biodiesel.
Assinatura: Denise Almeida (Assistente de Diretoria).

Email aos associados com Convite para a “Sessão 
Especial de Abertura dos Trabalhos de elaboração 
do Plano Nacional de Energia 2050” do MME, no dia 
15/05 às 9 horas.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

10/05
Email aos associados informando da Concessão de 
Selo Social à Fuga Couros, localizada em Camargo/
RS e ADM, localizada em Joaçaba/SC, publicado no 
DOU.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados informando da alteração no 
Edital do item 4.2.6 do 31º Leilão de Biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Oficio 44 enviado ao senhor Antônio Chavaglia 
(COMIGO), convidando para associação à Ubrabio.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Superin-
tendente).

13/05
Ofícios 45 a 53 enviados, respectivamente, aos se-
nhores Daltro Estivem Pestana (COOPAVEL), Jorge 
Karl (COOPER AGRÁRIA), Irineo da Costa Rodri-
gues (Cooperativa Agroindustrial Lar), Romeo Bet 
(COOPERALFA), Valter Pitol (COPACOL), Luiz Ce-
sar Santos (CORRECTA), João de Almendra Freitas 
Filho (Dureino), Gentil Giovelli (Giovelli) e Luiz 
Sérgio da Silva (Insol Intertrading do Brasil), convi-
dando para associação à Ubrabio .
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Superin-
tendente).

Ofício 54 enviado à Diretora da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, 
Magda Chambriard, solicitando audiência. 
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Superin-
tendente).

15/05
Email aos associados com as alteração do Edital e 
informações adicionais do 31º Leilão de Biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

15/05
Ofícios 55 a 63 enviados, respectivamente, ao Se-
nador Valdir Raupp (PMDB/RO); Deputado Márcio 
Macêdo (PP/SE); Senador Armando Monteiro; Depu-
tado Jerônimo Goergen (PP/RS); Assessor Especial 
do Ministro – MDA, Marco Antonio Viana Leite; ao 

Subchefe Adjunto da SAG/Casa Civil - Coordenador 
da Comissão Executiva Interministerial do Biodie-
sel, Rodrigo Rodrigues; Diretor do Departamento de 
Combustíveis Renováveis, Ricardo de Gusmão Dor-
nelles; Presidente da Agência Brasileira de Desen-
volvimento Industrial – ABDI, Mauro Borges Lemos; 
Deputado Alex Canziani (PTB/PR) para tratar do im-
pacto tributário no setor de biodiesel – MP 601/2012.
Assinatura: Odacir Klein (Presidente).

16/05
Email aos associados com o Boletim Mensal do Mo-
nitoramento dos Combustíveis Líquidos Automoti-
vos, elaborado pela ANP com dados referentes ao 
mês de abril de 2013.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados com a versão preliminar do 
Boletim de Preços ANP.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Ofício 64 ao Ministro de Estado do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Dama-
ta Pimentel, para tratar do impacto tributário no 
setor de biodiesel – MP 601/2012.
Assinatura: Odacir Klein (Presidente).

17/05
Email aos associados com o resultado da Habilita-
ção prévia e a 4ª versão do Edital do 31º Leilão de 
Biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

21/05
Ofício 65 enviado à Diretora Geral da Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
– ANP, Magda Chambriard, para tratar do impacto 
tributário no setor de biodiesel – MP 601/2012.
Assinatura: Odacir Klein (Presidente).

22/05
Ofício 66 enviado à Ministra do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS), Tereza Campello, 
com convite a participar da comemoração do 6º 
aniversário da Ubrabio, dia 11 de junho às 20h.
Assinatura: Juan Diego Ferrés (Presidente do Con-
selho Superior).

23/05
Email aos associados com o Aviso II e a Habilitação 
Final do 31º Leilão de Biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

24/05
Email aos associados com o Aviso III do 31º Leilão 
de Biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
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27/05
Email aos associados com o Aviso IV do 31º Leilão 
de Biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

28/05
Ofício 67 enviado à Embaixadora, Diretora-Geral 
do Departamento de Energia do Ministério das 
Relações exteriores, Mariângela Rebuá, manifes-
tando a intenção da Ubrabio em participar ativa-
mente das discussões que envolvam combustíveis 
de aviação e, ainda, integrar a comitiva brasileira, 
colocando-se a disposição para colaborar em deba-
tes relacionados ao Acordo Bilateral de Cooperação 
em Biocombustíveis entre Brasil e Estados Unidos.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).

29/05
Email aos associados com a 5ª versão do edital com 
Preços Máximos de Referência (PMR).
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados com o novo modelo de esto-
que regular de biodiesel da Petrobras.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados com a agenda de eventos do 
6º aniversário Ubrabio, no dia 11/06.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Junho

04/06
Email aos associados com a Ata da Sessão Extraor-
dinária do Plenário do Tribunal de Contas da União 
(TCU), que trata da apreciação das Contas da Presi-
dente da República referentes ao exercício de 2012, 
citando o PNPB, publicada no DOU.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

05/06
Email aos associados com a publicação no DOU do 
regulamento do 1º Leilão de Opções de Compra de 
Biodiesel para Estoque Regulador.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

12/06
Email aos associados informando da publicação 
no DOU da Autorização de Comercialização da 
unidade de biodiesel da Bocchi Indústria Comércio 
Transportes Beneficiamento de Cereais, localizada 
no município de Muitos Capões/RS.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

18/06
Email aos associados com a publicação no DOU do 
cadastro dos ensaios relacionados ao Biodiesel do 
laboratório da unidade de produção da Bunge Ali-
mentos, localizada em Nova Mutum/MT.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

20/06
Email aos associados com o Relatório de Infraes-
trutura CNI, edição de junho de 2013.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados informando da reunião com o 
Ministro de Minas e Energio, Edson Lobão, que será 
realizada no dia 02/06 às 17 horas.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

21/06
Email aos associados com a Homologação dos volu-
mes arrematados no 31º Leilão de Biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Ofício 69 enviado ao Secretário Nacional da Agri-
cultura Familiar, Valter Bianchini, tratando do de-
senvolvimento da Agricultura Familiar nas Regiões 
Norte e Nordeste por intermédio do PNPB.
Assinatura: Vice-Presidente Técnico, Marcos Mer-
lin Boff.

24/06
Email aos associados com a publicação no DOU da 
Autorização de Operação da unidade de biodiesel 
da Noble Brasil, com capacidade de produção de 600 
m³/d, localizada no município de Rondonópolis/MT.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados com a publicação no DOU da 
Resolução ANP nº 20, de 24/06/13, que trata das es-
pecificações dos Querosenes de Aviação Alternati-
vos e de suas misturas com o Querosene de Aviação 
(QAV-1)
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados com a publicação no DOU da 
Autorização de Operação da unidade de biodiesel 
da Grand Valle Bio Energia, com capacidade de 
produção de 247 m³/d, localizada no município de 
Porto Real/RJ.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

27/06
Email aos associados informando da reunião pré-
via à audiência com o Ministro de Minas e Energia, 
Edson Lobão, para alinhamento entre as entidades 
do setor de biodiesel com a Frente Parlamentar do 
Biodiesel dia 02/07, às 13h30.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
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Julho

02/07
Email aos associados informando da publicação no 
DOU da concessão do Registro Especial de Produ-
tor para a unidade de biodiesel da Bocchi Indústria 
Comércio Transportes Beneficiamento de Cereais, 
localizada no município de Muitos Capões/RS.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

09/07
Email aos associados informando do Aviso de Lici-
tação e o Edital do 32º Leilão de Biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

10/07
Email aos associados informando da nova versão 
do Edital do 32º Leilão de Biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

11/07
Email aos associados com a 3ª versão do Edital, que 
sofre alteração nos itens 6.2, 6.2.1.1, 6.3, 8.1, 8.1.2 e 
12.15.2 e anexo IX.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados com o Relatório de Infraes-
trutura CNI, com informações referentes ao mês de 
julho de 2013.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

15/07
Email aos associados com os Avisos I e II e Esclare-
cimento I do 32º Leilão de Biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

16/07
Ofício 70 enviado ao Secretário Nacional da Agri-
cultura Familiar, Valter Bianchini, com sugestões 
em relação à minuta de alteração em Consulta Pú-
blica da Portaria MDA nº 60/2012.
Assinatura: Vice-presidente Técnico, Marcos Mer-
lin Boff.

19/07
Email aos associados com o resultado de Habilita-
ção Prévia do 32º Leilão de Biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

22/07
Email aos associados com a 4ª versão do Edital com 
alteração do prazo final para entrega da documen-
tação para habilitação das usinas, para 23/07.
Assinatura: Denise Almeida (Assistente de Diretoria).

24/07
Email aos associados com o resultado da Habilita-
ção Final do 32º Leilão de Biodiesel e Aviso III.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

24/07 
Oficio 73 enviado ao Subsecretário de Assuntos 
Econômicos, Fábio Franco Barbosa Fernandes, com 
a Propostas da Ubrabio referentes à tributação na 
cadeia do biodiesel.
Assinatura: Juan Diego Ferrés (Presidente do Con-
selho Superior).

25/07
Email aos associados com as Etapas 2, 3, 4 e 5 do 
Leilão de Biodiesel e Aviso IV.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
Email aos associados com correspondência entre-
gue em reunião na Secretaria Executiva do Minis-
tério da Fazenda, no dia 24/07, com propostas da 
Ubrabio referentes à tributação. 
Assinatura: Denise Almeida (Assistente de Diretoria).

26/07
Ofício 74 enviado ao Diretor de Departamento de 
Combustíveis Renováveis, Ricardo Dornelles, para 
tratar do desenvolvimento da Produção de Biodie-
sel nas Regiões Norte e Nordeste por intermédio do 
PNPB.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Superin-
tendente).

31/07
Ofício 75 enviado à Diretora-Geral do Departamen-
to de Energia do Ministério das Relações Exteriores, 
Mariângela Rebuá, para tratar do Acordo Bilateral 
de Cooperação em Biocombustíveis Brasil-EUA.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Superin-
tendente).

Agosto

06/08
Email aos associados com a publicação no DOU da 
autorização a Modificação e a Operação da planta 
produtora de biodiesel da empresa Biocapital Parti-
cipações S.A., localizada no Município de Charque-
ada, em São Paulo, capacidade de produção de 400 
m³/d e autorização a atividade de comercialização 
de biodiesel  na planta industrial da empresa NOB-
LE BRASIL S/A, localizada no Município de Rondo-
nópolis - MT, capacidade de produção de 600 m³/d, 
utilizando rota metílica.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

09/08
Email aos associados com a Resolução ANP nº 
30/2013, que disciplina a atividade de produção de 
Biodiesel, publicada no DOU.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
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09/08
Email aos associados com outras informações pu-
blicadas no site da ANP sobre a Resolução ANP nº 
30/2013.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

12/08
Ofício 76 enviado ao Subsecretário para Assuntos 
Econômicos, Fábio Franco Barbosa Fernandes, apon-
tando a importância do aperfeiçoamento na Legisla-
ção do PIS/Cofins dos Complexos Soja e Biodiesel.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Superin-
tendente).

15/08
Ofício 77 enviado ao Chefe-Geral Substituto da 
Embrapa Agroenergia, José Manuel Cabral de Sou-
sa Dias, com resposta à correspondência C.CGE.
CNPAE.Nº 130/2013.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Ofício 78 enviado ao Diretor do Departamento de 
Combustíveis Renováveis, Ricardo Dornelles, com 
Proposta de alteração da sistemática atual de Lei-
lões de Biodiesel organizados pela ANP.
Assinatura: Juan Diego Ferrés (Presidente do Con-
selho Superior).

20/08
Email aos associados com o convite feito ao depu-
tado Márcio Macedo para participação na instala-
ção da Subcomissão de Biocombustíveis da Câmara 
dos Deputados.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados informando da concessão do 
Registro Especial de Produtor de Biodiesel à Noble 
Brasil S.A, localizada em Rondonópolis/MT, publi-
ca no DOU.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Ofício 79 enviado ao Subsecretário para Assuntos 
Econômicos, Fábio Franco Barbosa Fernandes, 
para tratar das alterações na Legislação de PIS/Co-
fins dos Complexos Soja e Biodiesel.
Assinatura: Juan Diego Ferrés (Presidente do Con-
selho Superior).

21/08
Email aos associados com o Convite para Instala-
ção da Subcomissão de Biocombustíveis e reunião 
interna dia 28/08.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

23/08
Email aos associados com a Homologação dos volu-
mes arrematados no 32º Leilão.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

26/08
Email aos associados com a Homologação dos volu-
mes arrematados publicados no DOU.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Ofício 80 enviado ao Subsecretário para Assuntos 
Econômicos do Ministério da Fazenda, Fábio Fran-
co Barbosa Fernandes, para tratar das alterações 
na Legislação de Pis/Cofins dos Complexos Soja e 
Biodiesel.
Assinatura: Juan Diego Ferrés (Presidente do Con-
selho Superior).

28/08
Email aos associados com o Boletim de Abasteci-
mento em Número ANP, referente ao mês de agosto 
de 2013.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

29/08
Email aos associados com o Edital do 33º Leilão de 
Biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Ofício 81 enviado à Diretora-Geral do Departamen-
to de Energia do Ministério das Relações Exterio-
res, Mariângela Rebuá, tratando do Acordo Bilate-
ral de Cooperação em Biocombustíveis Brasil-EUA.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Superin-
tendente).

30/08
Email aos associados com a 2ª versão do Edital do 
33º Leilão de Biodiesel, contemplando alteração 
nos anexos IX e X, e Avisos I, II, III e IV.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Setembro

03/09
Email aos associados com a autorização de Comer-
cialização para a unidade de biodiesel da Biocapi-
tal Participações, localizada no município de Char-
queadal/SP, publicada no DOU.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

04/09
Email aos associados com a 3ª versão do Edital do 
33º Leilão de Biodiesel.
Assinatura: Denise Almeida (Assistente de Diretoria).

09/09
Email aos associados com a publicação no DOU do 
Aviso de Licitação do 33º Leilão de Biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
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09/09
Email aos associados com o Esclarecimento I e Avi-
so II do 33º Leilão de Biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

10/09
Email aos associados com a Portaria ANP 191/2013 
- delegação de competência ao titular da Superin-
tendência de Refino, Processamento de Gás Natural 
e Produção de Biocombustíveis, publicada no DOU.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

11/09
Email da Superintendência de Refino, Processa-
mento de Gás Natural e Produção de Biocombustí-
veis da ANP aos associados produtores para tratar 
das necessidades de regularização perante a Reso-
lução ANP nº 30/2013.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

13/09
Email aos associados com o Resultado da Habilita-
ção Prévia do 33º Leilão de Biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados com o Relatório de Infraes-
trutura CNI, com dados referentes a setembro de 
2013.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

16/09
Email aos associados informando do Aviso III refe-
rente ao 33º Leilão de Biodiesel, estipulando novo 
prazo para envio de documentação pendente para 
habilitação prévia, até às 14h do dia 18/09, por 
e-mail. 
Assinatura: Denise Almeida (Assistente de Diretoria).

17/09
Email aos associados informando da Concessão 
do Selo Combustível Social para a Bocchi Indústria 
Comércio Transportes Beneficiamento de Cereais 
Ltda., localizada no município de Muitos Capões/
RS, publicada no DOU.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

18/09
Email aos associados informando sobre a revoga-
ção das autorizações de operação e comercializa-
ção da unidade de biodiesel da Biobrax S.A. Ener-
gias Renováveis, localizada no município de Una/
BA, publicadas no DOU.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

19/09
Email aos associados informando do Aviso IV, Re-
sultado de Habilitação Final do 33º Leilão de Bio-
diesel, Regulamento de Comercialização de Biodie-
sel pela Petrobras e das regras do processo de venda 
Petronect.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

20/09
Email aos associados informando do Aviso V do 33º 
Leilão de Biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

23/09
Email aos associados informando do Aviso VI, Re-
curso apresentado pela Biocapital Participações 
S/A e recurso apresentado pela JBS, referentes as 
33º Leilão de Biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados informando da Autorização 
de Comercialização ANP para a unidade de biodie-
sel da Jataí Agroindústria de Combustíveis Ltda., 
localizada no município de Jataí/GO, publicada no 
DOU.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

24/09
Email aos associados informando sobre a Autori-
zação de Operação da unidade de biodiesel da Três 
Tentos Agroindustrial S.A., localizada no municí-
pio de Ijuí/RS, publicada no DOU.
Assinatura: Denise Almeida (Assistente de Diretoria).

Ofício 82 enviado à Senhora Lucia Moldin para 
tratar do Pleito de inclusão do metanol na Lista de 
Exceções à Tarifa Externa Comum (LETEC), no âm-
bito da decisão CMC nº 58/10.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Superin-
tendente).

27/09
Email aos associados informando da Liminar habi-
litando a JBS a participar do 33º Leilão de Biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados com a 4ª Versão do Edital do 
33º Leilão de Biodiesel, resultado da Habilitação 
Prévia e Relatório de Análise de Recursos Adminis-
trativos apresentados pela Biocapital e JBS.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
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Outubro

08/10
Email aos associados com a publicação no DOU do 
Registro Especial da Receita Federal para a unida-
de de biodiesel da Jataí Agroindústria de Biocom-
bustível Ltda - EPP, localizada no município de 
Jataí/GO.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

08/10
Oficio 83 enviando à Superintendente de Biocom-
bustíveis e Qualidade de Produtos (SBQ), Rosânge-
la Moreira de Araújo, solicitando a substituição da 
Certificação da Qualidade de QAV B-X, formulando 
em sistemas dedicados ou no próprio tanque das 
aeronaves, por Boletim de Conformidade de acor-
do com o disposto nos artigos 14 e 16 da Resolução 
ANP 20/2013.
Assinatura: Diretor de Biocombustíveis de Avia-
ção, Adilson Liebsch.

10/10
Email aos associados com o Relatório de Infraes-
trutura CNI referente ao mês de outubro de 2013.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados com a publicação no DOU da 
Lei 12.865-2013 (MP 615), que altera  a  incidência  
de PIS/Cofins na cadeia de produção e comerciali-
zação do complexo soja  e  biodiesel (art. 31).
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Ofício 84 enviado ao Chefe de Gabinete Pessoal da 
Presidente da República, Giles Carriconde Azevedo, 
encaminhando os documentos referentes ao incre-
mento da mistura no Programa Nacional de Produ-
ção e Uso de Biodiesel – PNPB.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Superin-
tendente).

11/10
Ofício 85 enviado à Ministra de Estado e Meio Am-
biente, Izabella Mônica Vieira Teixeira, convidando 
para o primeiro vôo comercial com bioquerosene 
no Brasil, “Decolando com Sustentabilidade”, no 
Dia do Aviador.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Superin-
tendente).

14/10
Email aos associados com a publicação no DOU 
com a Autorização da ANP  para a empresa CAR-
GILL AGRÍCOLA S.A., situada em São Paulo-SP, 
exercer atividade de exportação de biodiesel. 
Assinatura: Denise Almeida (Assistente de Diretoria).

14/10
Email aos associados com Convite para Cerimônia 
de Posse do novo Diretor da ANP, Waldyr Barroso, 
dia 17/10.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados com Convite para “Decolan-
do com Sustentabilidade”, o primeiro voo comer-
cial com bioquerosene no Brasil, realizado no Dia 
do Aviador (23/10).
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Superin-
tendente).

14/10
Ofício 86 a 125 enviados, respectivamente, à Minis-
tra-Chefe da Casa Civil, Gleisi Helena Hoffmann; 
Secretário –Executivo (Casa Civil), Gilson Alceu 
Bittencourt; Ministro de Minas e Energia, Edson 
Lobão; Secretário de Petróleo, Gás Natural e Com-
bustíveis Renováveis (MME), Marco Antônio Mar-
tins Almeida; Diretor do Departamento de Com-
bustíveis Renováveis (MME), Ricardo Dornelles; 
Ministro do Desenvolvimento Agrário, Gilberto 
José Spier Vargas; Assessor Especial do Ministro 
do MDA, Marco Antônio Viana Leite; Coordena-
dor-Geral de Biocombustíveis (MDA), André Gros-
si Machado; Ministra do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, Tereza Helena Gabrielli Barreto 
Campello; Secretário Nacional de Segurança Ali-
mentar e Nutricional (MDS), Arnaldo Anacleto de 
Campos; Secretário de Mudanças Climáticas e Qua-
lidade Ambiental (MMA), Carlos Augusto Klink; 
Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco 
Antonio Raupp; Ministro da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Antônio Eustáquio Andrade Fer-
reira; Ministro das Relações Exteriores, Luiz Alber-
to Figueiredo Machado; Diretora do Departamento 
de Energia (MME), Mariângela Rebuá de Andrade 
Simões; Chefe da Divisão  de Recursos Energéticos 
Novos e Renováveis (MRE), Emerson Coraiola Kloss; 
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior, Fernando Damata Pimental; Ministro 
da Fazenda, Guido Mantega; Secretário Executivo 
(Interino) do Ministério da Fazenda, Dyogo Henri-
que de Oliveira; Ministro do Esporte, Aldo Rebelo; 
Ministro do Esporte, César Augusto Rabello Borges; 
Diretora-Geral da Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis, Magda Chambriard; 
Diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis, Florival Rodrigues de Carva-
lho; Diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis, José Gutman; Diretor 
da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bio-
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combustíveis, Helder Queiroz; Diretor da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustí-
veis, Waldyr Martins Barroso; Superintendente de 
Biocombustíveis e Qualidade de Produtos (ANP), 
Rosângela Moreira de Araújo; Superintendente 
de Abastecimento (ANP), Aurélio Cesar Noguei-
ra Amaral; Presidente da Petrobras, Graça Foster; 
Presidente da EMBRAPA, Maurício Antonio Lopes; 
Chefe-Geral da Embrapa Agroenergia, Manoel Tei-
xeira Souza Júnior; Presidenta da República, Dilma 
Rousseff; Vice-Presidente da República, Michel Te-
mer; Ministro do Turismo, Gastão Dias Vieira; Pre-
sidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial, Mauro Borges Lemos; Diretor-Geral do 
Transporte Urbano do Distrito Federal, Marco An-
tônio Tofetti Campanella; Diretor-Operacional do 
Transporte Urbano do Distrito Federal, José Renato 
Duarte Santos; Presidente da Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial, Mauro Borges Lemos; 
Diretora da Agência Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial, Maria Luisa Campos Machado Leal; com 
Convite para “Decolando com Sustentabilidade”, o 
primeiro voo comercial com bioquerosene no Brasil, 
realizado no Dia do Aviador (23/10).
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Superin-
tendente).

17/10
Email aos associados encaminhando o convite en-
viado pela ANP para o Seminário Panorama do Bio-
diesel no Brasil e sua Regulação.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados retificando a Homologação dos 
volumes arrematados no 32º Leilão de Biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados com a publicação no DOU da 
Autorização ANP da Atividade de Exportação de 
Biodiesel para a unidade da Bsbios, localizada no 
município de Marialva/PR.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

18/10
Email aos associados com a publicação no DOU do 
Cancelamento das Autorizações ANP de Operação 
e Comercialização da unidade de biodiesel da Co-
manche Biocombustíveis da Bahia Ltda., localizada 
no município de Simões Filho/BA.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

25/10
Email aos associados com a publicação no DOU da 
homologação dos volumes arrematados no 33º Lei-
lão de Biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

28/10
Email aos associados com a publicação no DOU da 
Revogação, a pedido, das autorizações de operação 
e comercialização da unidade de biodiesel da COO-
MISA - Cooperativa Mista Sapezalense, localizada 
no município de Sapezal/MT.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

29/10
Oficio 126 enviado à Ministra do Meio Ambiente, 
Izabella Mônica Vieira Teixeira, solicitando audi-
ência para tratar do Biodiesel e Bioquerosene.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Superin-
tendente).

Ofício 128 enviado ao Ministro da Secretaria de 
Aviação Civil da Presidência da República, Wellin-
gton Moreira Franco, solicitando a possibilidade de 
convocação de reunião com os representantes de 
órgãos da administração federal e do setor privado 
com o objetivo de discutir a estruturação de pro-
grama de introdução da cadeia de valor do bioque-
rosene no Brasil.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Superin-
tendente).

Oficio 127 enviado ao Ex-Presidente da República Fe-
derativa do Brasil e Presidente do Instituto Lula, Luiz 
Inácio Lula da Silva, solicitando apoio no sentindo de 
retomar a trajetória de sucesso do PNPB e, também, 
criar um programa voltado para o Bioquerosene.
Assinaturas: Odacir Klein (Presidente), e Donizete 
Tokarski (Diretor Superintendente).

30/10
Email aos associados com a publicação no DOU do 
Registro Especial da Receita Federal para a unidade 
de biodiesel da Grand Valle Bio Energia Ltda., loca-
lizada no município de Porto Real/RJ.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Ofício enviado ao Analista de Comércio Exterior do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior, Luciano Cunha de Souza, para tratar 
da Contribuição Previdenciária Rural (ex-Funru-
ral) – exportações de farelo de soja versus exporta-
ção de soja in natura.
Assinaturas: Fabio Trigueirinho (ABIOVE), Julio 
Minelli (APROBIO) e Donizete Tokarski (UBRABIO).

Novembro

05/11
Ofício 129 enviado à Presidenta da República, Dil-
ma Rousseff, para tratar do Novo Marco Regulató-
rio do Biodiesel.
Assinatura: Odacir Klein (Presidente).
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11/11
Email aos associados com a Revogação das autori-
zações de operação e comercialização da unidade 
de biodiesel da Companhia Refinadora da Amazô-
nia (Agropalma), localizada no município de Be-
lém/PA, publicada do DOU.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Superin-
tendente).

14/11
Email aos associados com as seguintes com as se-
guintes informações referentes ao 34º Leilão de Bio-
diesel: Aviso de Licitação, Edital e Avisos I, II e III.
Assinatura: Denise Almeida (Assistente de Diretoria).

18/11
Email aos associados informando o parecer profe-
rido pelo Relator do PLS 219/2010, Senador Sergio 
Souza (PMDB/PR), a ser submetido à apreciação.  
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados com o discurso do Senador 
Casildo Maldaner (PMDB/SC), realizado no plená-
rio do senado, sobre os benefícios do uso do biodie-
sel e do bioquerosene.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

19/11
Email aos associados comunicando sobre a auto-
rização ANP para atividade de exportação para 
a unidade de biodiesel da Produtos Alimentícios 
Orlândia S.A. Comércio e Indústria, localizada em 
Orlândia/SP.
Assinatura: Denise Almeida (Assistente de Diretoria).

22/11
Email aos associados informando da concessão do 
Selo Combustível Social para a Noble Brasil S.A., lo-
calizada em Rondonópolis /MT.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados produtores solicitando infor-
mações referentes à existência de restrições para 
carregamento de biodiesel utilizando caminhões 
bi-trem (57 t) e rodo-trem (74 t) e, ainda, eventual 
restrição relacionada à limitação na balança ou de 
manobra, para subsidiar informações para o GT de 
excesso de peso no transporte do biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados comunicando sobre a publi-
cação no DOU da Autorização de Comercialização 
ANP para a unidade de biodiesel da Três Tentos 
Agroindustrial S.A., localizada em Ijuí/RS.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

22/11
Email aos associados com informações referentes 
ao 34º Leilão de Biodiesel: Versão retificada do Avi-
so I e Regulamento de comercialização de Biodiesel 
pela Petrobras relacionado às etapas 2 a 5 do leilão.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

25/11
Email aos associados com o Boletim Abastecimen-
to em Números ANP, edição de novembro de 2013.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

26/11
Email aos associados com o Resultado de Habilita-
ção Prévia do 34º Leilão de Biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados convidando para o Painel: 
Biocombustíveis Sustentáveis para a Aviação no 
Brasil, organizado pela Agência Gaúcha de Desen-
volvimento e Promoção do Investimento – AGDIC
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

27/11
Email aos associados com a publicação no DOU da 
autorização ANP para o exercício da atividade de 
exportação de biodiesel para a unidade da Delta 
Biocombustíveis Indústria e Comércio Ltda, locali-
zada em Rio Brilhante/MS.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

29/11
Email aos associados informando da publicação os 
do Resultado de Habilitação Final e Avisos IV e V do 
34º Leilão de Biodiesel.
Assinatura: Denise Almeida (Assistente de Diretoria).

Dezembro

02/12
Email aos associados informado da publicação do 
Aviso VII do 34º Leilão de Biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados com o Aviso VI, Resultado de 
Habilitação Prévia e Resultado de Habilitação Fi-
nal revisados, referente ao 34º Leilão de Biodiesel.
Assinatura: Denise Almeida (Assistente de Diretoria).

Email aos associados com o link disponibilizado 
pelo MAPA para download das palestras e traba-
lhos do I Congresso Brasileiro de Macaúba, realiza-
do em Patos de Minas nos dias 19 a 21 de novembro.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
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02/12

Email aos associados informando da publicação no 
DOU da Autorização ANP para ampliação de capa-
cidade da unidade de biodiesel Biopar Produção de 
Biodiesel Parecis Ltda, localizada no Município de 
Nova Marilândia/MT.
Assinatura: Denise Almeida (Assistente de Diretoria).

04/12
Email aos associados com convite do Ministério de 
Minas e Energia para o lançamento da Edição do 
Panorama Energético Mundial.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

05/12
Email aos associados com as seguintes informa-
ções referentes aos 34º Leilão de Biodiesel: edital 
do Leilão Público 078/13 ANP com a inclusão do 
Anexo II contendo os PMR ś e alteração nos Anexos 
VIII e IX; Anexos Petrobras e publicação no DOU 
dos preços máximos de referência.
Assinatura: Denise Almeida (Assistente de Diretoria).

Email aos associados com os dados sobre a capaci-
dade instalada de processamento, refino e envase 
da indústria de óleos vegetais, publicado pela Abio-
ve na Pesquisa de Capacidade Instalada 2013.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

06/12
Email aos associados produtores informando o 
cancelamento publicado no DOU das Autorizações 
ANP de Operação e Comercialização da unidade de 
biodiesel da empresa Biosep Complexo dos Lagos - 
Energia e Agronegócio Ltda., localizada no municí-
pio de Três Pontas/MG.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

10/12
Email aos associados com informação sobre a reu-
nião com a Deputada Federal Sandra Rosado, agen-
dada para 18/12 às 17h30, para discussões sobre o 
biodiesel e bioquerosene, e sobre dois Projetos de Lei 
de autoria da Deputada, nº 5980/2013 e 5109/2013.
Assinatura: Denise Almeida (Assistente de Diretoria).

11/12
Email aos associados informando da publicação no 
DOU da autorização ANP para o exercício da ati-
vidade de exportação de biodiesel para a Potencial 
Biodiesel Ltda, localizada no município de Lapa/PR.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

12/12
Email aos associados informando sobre o Registro 
Especial da Receita Federal para a unidade de bio-
diesel da Três Tentos Agroindustrial S/A., localiza-
da no município de Ijuí/RS.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados informando da aprovação do 
Parecer do Senador Sérgio Souza referente ao PLS 
219/2010 que, se aprovado na Comissão de Agricul-
tura e Reforma Agrária do Senado, será remetido à 
CCJ ou CAE para apreciação.
Assinatura: Denise Almeida (Assistente de Diretoria).

16/12
Email aos associados informando sobre a autoriza-
ção ANP para atividade de exportação concedida 
a empresa Partner Business - Importação, Exporta-
ção e Comércio Ltda, localizada em Curitiba/PR e 
cancelamento, a pedido, das autorizações ANP das 
atividades de importação e exportação da empresa 
Bioverde Indústria e Comércio de Biocombustíveis 
S/A., localizada em Taubaté/SP, publicados no DOU.
Assinatura: Denise Almeida (Assistente de Diretoria).

17/12
Email aos associados com o Cronograma de Edi-
tais dos Leilões de Biodiesel com entregas previstas 
para 2014.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

18/12
Email aos associados produtores informando da pu-
blicação no DOU do Convênio ICMS 191, de 17/12/13, 
que trata da prorrogação até 31 de maio de 2015 de 
convênios que concedem benefícios fiscais.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

20/12
Email aos associados com Aviso de Homologação 
do 34º Leilão de Biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Email aos associados informando da publicação no 
DOU da Ata da 124ª Reunião do Contran.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

30/12
Email aos associados informando sobre a publi-
cação no DOU do cancelamento das autorizações 
ANP de Operação e Comercialização da unidade 
de biodiesel da Brasil Ecodiesel Ind. e Com. de Bio-
combustível e Óleos Vegetais S.A. (Vanguarda Agro 
S.A.), localizada no município de São Luís/MA.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
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VII.  Comunicação Social
A missão da Comunicação Social é divulgar a imagem e as ações 
desenvolvidas pela Ubrabio. Com eficiência e agilidade, a equipe 
garante fluxos de informação organizados, alinhados com o an-
damento das atividades internas e externas da entidade.

VII.1  Atribuições e Competências

VII.2  Produção de Texto

VII.2.1 Artigos

VII.2.2 Notas

VII.2.3 Matérias

VII.3   Clipping

VII.4  Informativo Ubrabio

VII.5  Biodiesel em Foco

VII.6  Redes Sociais

VII.7  Aniverário Ubrabio

VII.8  Bioquerosene - O pioneirismo  
brasileiro na aviação sustentável
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VII.1  Atribuições e Competências 

VII.1.1 Imprensa

 ▶ Atendimento

 ▶ Acompanhamento de entrevistas

 ▶ Sugestão de pautas

 ▶ Cobertura de eventos da Ubrabio e 
parceiros

 ▶ Elaboração de artigos, produção de 
releases e avisos de pauta

VII.1.2  Comunicação Interna

 ▶ Produção de conteúdo

 ▶ Informativo Ubrabio

 ▶ Revista Biodiesel em foco

 ▶ Produção de peças de divulgação

 ▶ Alimentação e monitoramento de social media

 ▶ Produção e envio de clipping

 ▶ Relatório quinzenal de atividades 

VII.2  Produção de Texto

Durante o ano de 2013 a Comunicação Social produziu o total de 41 conteúdos, entre artigos, notas e ma-
térias.

VII.2.1  Artigos

Foram elaborados quatro artigos. 

A Plataforma Brasileira do Bioquerosene

“União Brasileira do Biodiesel e do Bioquerosene” agregando 
os principais líderes dessa emergente e fascinante indústria 
dos biocombustíveis de aviação. A intenção é reunir governos, 
agricultores, associações, instituições de ensino e pesquisa, 
ONGs, empresas químicas, os usuários de transporte aéreo e 
outras partes interessadas para promover ações integradas 
para a criação de uma cadeia de valor sustentável para os bio-
combustíveis de aviação e insumos químicos renováveis.

Cerca de 2% das emissões causadas pelo homem são prove-
nientes da queima do querosene de aviação (QAV). As proje-
ções sugerem que até 2030 essa fração passará para 3%. No 
Brasil, consome-se anualmente cerca de 7 bilhões de litros de 
QAV, o que emite cerca de 17,5 milhões de toneladas de CO2 
(EPA, 2004).

Desde 2007, a Ubrabio (União Brasileira 
do Biodiesel e Bioquerosene) representa 
toda a cadeia de valor do biodiesel pro-
movendo o desenvolvimento de políticas 
e estratégias relacionadas com o “Pro-
grama Nacional de Produção e Uso de 
Biodiesel” (PNPB). 

A Ubrabio é considerada uma insitui-
ção importante no setor, co-responsá-
vel pela introdução do biodiesel na ma-
triz energética, induzindo a geração de 
renda para a agricultura, em especial 
a agricultura familiar, produzindo be-
nefícios ambientais desejados em todo 
o mundo e aumentando a qualidade de 
vida da população, especialmente os 
grandes centros, por meio da redução 
da poluição atmosférica, bem todos os 
aspectos econômicos como o impacto 
positivo na balança comercial brasileira 
ao substituir parte do diesel importado.

Durante a Rio+20, a Ubrabio lançou a 
“Plataforma Brasileira do Bioquerosene” 
(PBB), uma ampla colaboração com os 
objetivos de uma iniciativa global para 
uma economia verde. Nessa ocasião, 
o nome da entidade foi alterado para 
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A indústria da aviação está comprometida com a redução de 
seu impacto ambiental e estabeleceu metas ambiciosas para 
atingir um crescimento neutro em carbono até 2020 e redu-
zir em 50% as emissões de dióxido de carbono (dos níveis de 
2005) até 2050.

Atualmente existem diversas tecnologias capazes de produ-
zir o QAV, sendo as principais: A Síntese de Fischer-Tropsch a 
partir da gaseificação da biomassa, o hidroprocessamento de 
ésteres e ácidos graxos (HEFA), bem como a fermentação de 
açúcares e dejetos (isto é, resíduos sólidos urbanos, gases de 
combustão, resíduos industriais) em álcoois, hidrocarbonetos 
(Direct Sugar toHydrocarbons - DSHC) e lipídios.

No Brasil, várias dessas tecnologias estão sendo testadas para 
produzir biocombustíveis usados em voos de demonstração 
como alternativas possíveis de biocombustível sustentável. 
Dependendo da tecnologia de produção de bioquerosene, es-
pera-se uma redução na faixa de 60-80% das emissões de gases 
de efeito estufa.

A Plataforma Brasileira do Bioquerosene 
apoia o projeto Copa Verde, que tem a 
finalidade de compensar a emissão dos 
gases de efeito estufa emitidos durante 
Copa do Mundo FIFA 2014. O projeto tem 
o apoio do Ministério do Meio Ambiente 
– MMA, com a realização de dezenas de 
voos “verdes” pelas companhias associa-
das da Associação Brasileira das Empre-
sas Aéreas – ABEAR durante o período 
da Copa de 2014. Há também planos 
para abastecer voos internacionais com 
destino ao Brasil durante a Copa. Além 
da Ubrabio, a Plataforma Brasileira do 
Bioquerosene agrega instituições como 
a Boeing, GOL, ABEAR,Amyris, Solazy-
me, Byogy, Bioeca, SGB, IICA, EMBRA-
PA, UFRJ, Curcas e General Electric. Um 
verdadeiro “dreamteam” nesse assunto.

Biodiesel, o combustível limpo e o impacto na economia brasileira

Com a utilização do biodiesel foi evitado 
o gasto da ordem de 2,3 bilhões em 2012. 
De 2007 a 2012, o biodiesel economizou 
7,8 bilhões de dólares aos cofres públicos, 
que gastaram quase 30 bilhões, no mes-
mo período, com a importação do diesel.

O fato é que a indústria brasileira de 
biodiesel opera com grande capacida-
de ociosa e esse é, sem dúvida, um dos 
maiores gargalos do setor. O estudo “O 
biodiesel e sua contribuição ao desenvol-
vimento brasileiro”, realizado pela Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV) em parceria 
com a União Brasileira do Biodiesel e Bio-
querosene (Ubrabio), destaca que entre 
2005 e 2010 foram investidos R$ 4 bilhões 
na indústria nacional de biodiesel e que 

A presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster, em entre-
vista ao jornal Correio Braziliense, no domingo (10/03), salien-
tou pontos importantes sobre a situação do reajuste no preço 
dos combustíveis no Brasil e o impacto na economia nacional. 
O panorama levanta uma questão importante sobre a utiliza-
ção do biodiesel na matriz energética brasileira. Em um cená-
rio de inegáveis benefícios socioeconômicos e ambientais, por 
que a mistura mandatória B5 (5% de biodiesel adicionado ao 
diesel fóssil) não foi, ainda, elevada?

De acordo com informações da ANP, o diesel fóssil correspon-
deu a 49% da Matriz de Consumo Veicular do Brasil em 2012. 
Ainda segundo a ANP, no mesmo ano foram consumidos cerca 
de 2.7 bilhões de litros de biodiesel.

A obrigatoriedade da mistura de biodiesel ao diesel fóssil veio 
em 2008, com a adição de 2%. Os benefícios da utilização do bio-
diesel foram extraordinários. Reflexo disso foi a definição dos 
percentuais intermediários B3 e B4, e a mistura B5, que estava 
prevista para vigorar a partir de 2013 e teve a data antecipada 
para o ano de 2010. Mas desde então o setor está estagnado.

Na reportagem do Correio, Foster salientou que os quatro re-
ajustes no preço do diesel, nos últimos nove meses, somaram 
21,9% de aumento. Mesmo com os quatro aumentos do diesel, 
ainda há uma defasagem de 18% entre o preço praticado pela 
Petrobras internamente e as cotações internacionais, ou seja, 
está havendo um subsídio ao combustível fóssil por esse artifi-
cialismo que, na prática, afasta ainda mais o preço -que é real- 
do biodiesel em relação ao diesel.

Em 2012, a importação do diesel custou US$ 6,6 bilhões ao Bra-
sil, ou seja, 34% da balança, que fechou o ano em US$ 19,4 bi. 
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este investimento possibilitou a geração 
de 1,3 milhões de empregos em toda a 
cadeia produtiva do biocombustível: Da 
lavoura aos postos de combustíveis.

Além disso, a produção do biodiesel 
é uma indústria nascente no Brasil e 
os ganhos de escala e produtividade 
certamente reduzirão o preço do com-
bustível renovável ao longo do tem-
po. O setor aguarda a definição de um 
novo marco regulatório que permita a 
ampliação do uso de um combustível 
limpo em substituição ao fóssil, o que 
vai potencializar os benefícios trazidos 
pelo Programa Nacional de Produção e 
Uso do Biodiesel (PNPB). O novo mar-
co irá potencializar o aproveitamento 
sinérgico dos potenciais produtivos e 
econômicos do Brasil e oferecer segu-
rança jurídica e previsibilidade para os 
investimentos. De 2008 até 2012, a ca-
pacidade ociosa da indústria manteve a 
média em torno de 60%. 

Como resultado dessa parada no cres-
cimento do Programa, o Brasil se vê pri-

vado de ampliar a captação dos benefícios das suas externali-
dades, o que constrange não apenas aos agentes interessados 
como frustra os setores da sociedade que foram receptivos ao 
entusiasmo do governo anterior tendo encampado os argu-
mentos favoráveis e as expectativas mais do que promissoras.

Meio Ambiente

Nas grandes metrópoles brasileiras é perceptível a esperança 
das pessoas em que sejam abreviadas as providências na di-
reção de melhorar a qualidade do ar que respiram. 

Em São Paulo já existe uma redução significativa das emis-
sões de monóxido de carbono, particulados, poliaromáticos 
e óxidos de enxofre com o uso do biodiesel metropolitano 
(B20 - 20% de biodiesel adicionado ao diesel de grandes fro-
tas de ônibus). 

Novo Marco Regulatório

O setor de biodiesel aguarda um novo marco regulatório que 
permita aumentar o percentual de adição ao diesel. O PNPB 
foi muito bem conduzido pelo Governo, mas agora é preciso 
dar novos passos em direção ao fortalecimento do Programa.

Cada dia fica mais claro que o Brasil poderia ter um avanço 
muito maior no crescimento do PNPB, ampliando seus benefí-
cios ambientais e socioeconômicos conquistados e reconheci-
dos no inconteste sucesso dos primeiros anos.

Cenário do biodiesel e perspectivas

Os potenciais naturais, a posição geo-
gráfica e o clima favorável e a grande 
diversidade de matérias-primas para a 
produção de biodiesel são fatores que 
contribuem para a liderança do país na 
produção de bicombustíveis. 

O biodiesel é um combustível limpo e re-
novável que já é uma transformação no 
cenário socioeconômico e ambiental do 
Brasil. Em 2012, a importação do diesel 
comum foi responsável por 34% do saldo 
da balança comercial. O uso do biodiesel 
economizou U$ 2,3 bilhões para o Brasil. 
A importância dele associa-se a elevada 
densidade energética aliada à facilidade 
de sua disponibilização para uso nos ve-
ículos automotores. 

A União Brasileira do Biodiesel e Bio-
querosene (Ubrabio) está a frente da 
luta pelo desenvolvimento do biodiesel 
na matriz energética nacional a partir 
do Novo Marco Regulatório do Biodie-
sel com aumento imediato da mistura 

obrigatória de 5% de biodiesel adicionado ao diesel fóssil 
(B5) para 7% (B7). A aprovação do novo Marco vai determi-
nar as diretrizes a serem seguidas nas etapas de produção, 
distribuição, comercialização e consumo deste combustível 
renovável é o principal desafio do setor. Essa é nossa grande 
expectativa e luta. 

A implantação do biodiesel no Brasil começou em 2005 com 
a adição do teor de 2% ao diesel fóssil, por meio do Programa 
Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB). Nos dois pri-
meiros anos, a mistura era apenas autorizativa, tornando-se 
obrigatória em 2008. O aumento para 5% foi estabelecido para 
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2013, mas graças aos esforços da Ubrabio e outras entidades do 
setor, a mistura foi antecipada e passou a vigorar em 2010. Des-
de então não houve aumento algum no percentual de biodiesel 
adicionado ao diesel fóssil consumido no país.

Na esfera social, o setor beneficia a agricultura familiar, com 
mais de mais de 105 mil famílias de agricultores que fornecem o 
equivalente a 34% de toda a matéria-prima destinada à produ-
ção de biodiesel. As empresas produtoras deste biocombustível 
recebem o Selo Combustível Social, uma contrapartida por ofe-
recer assistência técnica e aperfeiçoamento da produtividade e 
garantir a compra da produção agrícola. Ao todo são 65 coo-
perativas da agricultura familiar beneficiadas, produzindo 1,9 
milhão de toneladas de matérias-primas e aproximadamente 
2 mil técnicos contratados. 

Na esfera ambiental, a utilização do diesel limpo funciona 
como uma possibilidade eficiente e real para mitigar os efeitos 
nocivos do diesel fóssil ao meio ambiente, além de possibilitar 
mais qualidade de vida e bem estar à população. O uso do bio-
diesel é isento de moléculas tóxicas, características do diesel 
do petróleo, e combate as causas do aquecimento global e das 
mudanças climáticas.

Neste contexto, destacamos a implantação do B20 Metropo-
litano (mistura de 20% de biodiesel adicionado ao diesel fós-
sil) na frota dos transportes coletivos urbanos. Iniciativa que 
é exemplo de sucesso em São Paulo, com mais de 2 mil ônibus 
da Ecofrota circulando abastecidos com a mistura. O projeto 
é da viação Itaim Paulista em parceria com a B100 Energy e 
Camera, empresas associadas à Ubrabio.

O futuro é agora

Apesar de todos os benefícios socioeconômicos e ambientais 
proporcionados pelo PNPB, a inclusão social produtiva por 
meio do incentivo à participação da agricultura familiar na 
produção do biodiesel, a redução na queima de combustíveis 
fósseis, a diminuição na importação do diesel, resultando em 
impactos positivos para a economia do país, e da experiência 
adquirida pelas empresas produtoras de biodiesel, o governo 

ainda não autorizou a elevação da mis-
tura vigente.

A capacidade instalada das indústrias 
produtoras de biodiesel está ociosa e o 
setor possui condições de aumentar os 
ganhos socioeconômicos e ambientais 
para a sociedade. Segundo a Faculdade 
Getúlio Vargas (FGV), foram investidos 
R$ 4 bilhões na indústria de biodiesel 
entre 2005 e 2010 alcançando todas as 
regiões do país e foram gerados mais de 
1,3 milhões de empregos desde a lavoura, 
passando pelo transporte, indústria, dis-
tribuição até os postos de combustíveis. 

Em relação às preocupações com o im-
pacto inflacionário, os preços do biodie-
sel praticados no último leilão sinalizam 
que não haverá reflexos na inflação, mas 
sim contribuições imediatas para ma-
nutenção do crescimento do Produto 
Interno Bruno (PIB), que tem expressiva 
participação do crescimento do setor 
agrícola em 2013.

O novo Marco Regulatório deve estimu-
lar o aproveitamento de todos os poten-
ciais do PNPB, possibilitando a captação 
e a retenção dos benefícios para a socie-
dade como um todo. Já estamos prepara-
dos imediatamente para atender o B10. 

Vamos continuar lutando pelo desenvol-
vimento do setor do biodiesel no país e 
temos a crença que ressurge e se alimen-
ta a cada dia. A discussão, nas mais dife-
rentes esferas, tanto do poder Executivo 
quanto no Congresso Nacional, sinaliza 
que o tema já está muito maduro para 
uma decisão em curto prazo.

Adição de Biodiesel reduz a emissão de poluentes

A mistura de biodiesel ao diesel de petróleo possibilita um gran-
de benefício social: Teduzir as emissões de gases poluentes na 
atmosfera. Calcular a diminuição da emissão de gases como os 
óxidos de enxofre (SOx), monóxido de carbono (CO), material  
particulado e poliaromáticos, dentre outros, é uma quantifica-
ção relativamente simples. 

Medidores portáteis, bem como os de última geração, confir-
mam os dados divulgados pelo NREL (National Renewable 
Energy Laboratory). Esses gases estão associados ao que cha-
mamos de “poluição direta”, ou seja, gases altamente tóxicos, 
com alto poder cancerígeno e responsáveis por graves proble-

mas respiratórios, causadores de milha-
res de óbitos todos os anos nas grandes 
cidades brasileiras. Ou seja, a emissão 
de poluentes é mesmo um sério proble-
ma de saúde pública e aumentar o teor 
de biodiesel na mistura com o diesel co-
mum significa reduzir sensivelmente a 
queima destes gases tóxicos.

Na prática, em cidades como São Paulo, 
onde mais de 2000 ônibus rodam abas-
tecidos com o B20 (sigla para associar 
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a mistura de 20% de biodiesel ao diesel 
fóssil), a redução nas emissões chega a 
ser visual. A “fumaça negra” reduz con-
sideravelmente e resulta em benefício 
imediato para a população. 

O biodiesel é completamente isento de 
enxofre, as emissões de SOx despencam 
linearmente com a adição de biodiesel, 
e a redução nas emissões de monóxido 
de carbono, material particulado e po-
liaromáticos deve-se graças a presença 
de oxigênio nas moléculas de éster que 
constituem o biodiesel. 

A única exceção seria o aumento de óxi-
dos nitrogenados (NOx), porém em mis-
turas acima de 30% de biodiesel. Entre-
tanto, este problema já foi resolvido, com 
a adição da solução de uréia (aditivo co-
nhecido como ARLA 32).

Um tanto mais sofisticada é a medição 
da real redução das emissões de gases 
de efeito estufa (GEE). O fato de o biodie-
sel ser considerado um “biocombustível 
avançado” pela US EPA (US Environmen-
tal Protection Agency) indica que este 
biocombustível é um redutor de emissão 
de poluentes, como se espera da maioria 
das fontes renováveis de energia.

Pegada de Carbono

Para identificar a Pegada de Carbono 
do biodiesel, um cálculo preciso envolve 
a avaliação de toda a cadeia produtiva 
(Análise do Ciclo de Vida, ACV). Neste 
cálculo, avalia-se toda a fonte de geração 
de GEE direta e indiretamente relaciona-
da ao processo. 

Na fase agrícola, por exemplo, avalia-se 
o impacto do uso de fertilizantes e os 
diversos gases emitidos na fabricação 
dos mesmos. Tratamento semelhante 
é aplicado na fase de extração de óleo 
vegetal e de sua subsequente transfor-
mação em biodiesel.

A energia e os combustíveis utilizados no 
transporte de matérias-primas, insumos 
e produtos são também devidamente 
considerados. Enfim, a “pegada de carbo-
no” é definida precisamente de tal modo 
que não basta estabelecer que o biodie-
sel seja produzido de matéria-prima A, 

B ou C. Torna-se necessário uma avaliação completa de cada 
processo produtivo, seja agrícola, industrial e logístico com as 
devidas especificidades de cada caso. Assim, exemplificando, 
a cultura agrícola da produção de soja no Mato Grosso pode 
ser diferente da utilizada na província de Santa Fé, Argentina 
ou de Iowa, EUA. Essas especificidades vão gerar uma matriz 
distinta de GEE para cada caso e isso deve ser considerado em 
cada estudo. 

Mas afinal de contas, quanto se emite a menos de GEE com a 
utilização de biodiesel de soja no Brasil? Para responder a essa 
indagação, a UBRABIO (União Brasileira do Biodiesel e do Bio-
querosene) e a ABIOVE (Associação Brasileira das Indústrias de 
Óleos Vegetais) contrataram a empresa Delta CO2. 

A metodologia empregada no estudo considerou distintos ce-
nários. A produção de biodiesel foi tomada como base no Mato 
Grosso e no Mato Grosso do Sul (estados mais longínquos da 
produção de soja) e considerou o transporte do biodiesel até 
os portos de Santos e Paranaguá, na refinaria de Paulínia e no 
porto de Roterdam, na Holanda - isso para efeito de demons-
tração, pois o Brasil não exporta biodiesel. Os resultados são 
bem interessantes. 

Dependendo do local de entrega do biodiesel de soja (procedente 
da Região Centro-Oeste) para uma refinaria como a de Paulínia 
ou algum porto no Brasil ou na Europa, a redução nas emissões 
de GEE varia entre 65% e 72% se comparada ao diesel de petró-
leo. Atualmente, existe na Europa uma restrição ao uso de bio-
combustíveis que apresentem redução de GEE menores que 35% 
quando comparadas ao diesel fóssil. Em 2017, esse valor passará 
para um mínimo de 50% de redução e, em 2018, para 60%. 

O biodiesel de soja brasileiro, mesmo sendo produzido em ci-
dades distantes do Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, ainda 
assim atende a essas exigências atuais, bem como as exigências 
européias mais rigorosas dos próximos anos. Esse dado certa-
mente contribui para a entrada do biodiesel brasileiro no mer-
cado externo. 

De acordo com a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis), em 2012 foram consumidos cerca de 2.7 
bilhões de litros de biodiesel no país. Se utilizarmos o valor de 
70% de redução nas emissões de GEE, podemos estimar em cin-
co milhões de toneladas de CO2 a menos emitidos no Brasil em 
2012, graças ao biodiesel. Se somarmos todo o biodiesel consu-



54 Relatório Anual de Atividades 2013

VII.2.2  Notas

Foram produzidas 14 notas.

Março

 ▶ 10ª Reunião Ordinária da Cadeia  
Produtiva da Palma de Óleo

 ▶ Entrevista com Odacir Klein na TV Band

 ▶ Começa hoje a Semana da Bioenergia

Abril

 ▶ Biodiesel: Carga tributária em pauta

Junho

 ▶ José Gutman toma posse como diretor da ANP

 ▶ Odacir Klein é o novo comentarista do programa Rural 
Notícias

Setembro

 ▶ Ubrabio explica: Biodiesel tem sido mais barato que o 
diesel importado. O entrave não é a produção.

 ▶ Começam os trabalhos da  
Subcomissão de Biocombustíveis

 ▶ O biodiesel na telona

Outubro

 ▶ Você sabe o que o biodiesel representa para o Brasil?

 ▶ Sessão solene no Senado homenageia 60 anos da Petrobrás

 ▶ A aviação se encontra com o meio ambiente

Novembro

 ▶ Câmara Setorial da Palma de Óleo discute estratégias 
para 2014

 ▶ Curcas Diesel Brazil palestra na Feira Internacional de 
Energia Renovável

Odacir Klein destacou a necessidade  
da utilização do B20 Metropolitano na  

cidade de Brasília. O B20 é a mistura de  
20% de biodiesel adicionado ao diesel  

fóssil e o B20 Metropolitano é uma 
proposta para o uso deste percentual do 
biocombustível no transporte coletivo de 

grandes centros urbanos.

Em 2010, Graça Foster, diretora-geral da 
ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis) foi homenageada 
pela Ubrabio, quando recebeu troféu de 

reconhecimento como uma das pessoas que 
mais contribuíram para a consolidação do 
Programa Nacional de Produção e Uso do 

Biodiesel (PNPB).

mido no Brasil desde 2008, quando surgiu o PNPB (Programa 
Nacional de Produção e Uso do Biodiesel), as emissões evitadas 
de GEE já chegam a 19.6 milhões de toneladas de CO2, o equi-
valente ao plantio de quase 142 milhões de árvores, plantadas 
em aproximadamente 130 mil campos de futebol, em 20 anos.

Olhando para o futuro próximo, um aumento da mistura man-
datória de 5% de biodiesel adicionado ao diesel fóssil (B5) para 
7% (B7) significa uma redução adicional de 2 milhões de tone-
ladas de CO2 por ano. Um motivo verdadeiramente limpo e 

sustentável para a ampliação do uso do 
biodiesel no Brasil.

Assim, torna-se urgente a adoção do B7 
para todo o Brasil e o uso do B20 Metro-
politano nos principais centros urbanos 
e, ainda, utilizar o B20 Interiorano, re-
duzindo o uso do diesel fóssil nas áreas 
do interior do Brasil onde o biodiesel já 
custa menos para o bolso dos brasileiros.

http://www.ubrabio.com.br/1891/Noticias/EntrevistaComOdacirKleinNaTvBand_184901/
http://www.ubrabio.com.br/1891/Noticias/SessaoSoleneNoSenadoHomenageia60AnosDaPetrobras_196748/'
http://www.ubrabio.com.br/1891/Noticias/EntrevistaComOdacirKleinNaTvBand_184901/
http://www.ubrabio.com.br/1891/Noticias/SessaoSoleneNoSenadoHomenageia60AnosDaPetrobras_196748/
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VII.2.3  Matérias

Foram produzidas 23 matérias.

Janeiro

 ▶ Petrobras recebe setor do biodiesel

 ▶ Petrobras e Frente Parlamentar do Biodiesel firmam com-
promisso com a defesa dos interesses do setor

 ▶ Novo Marco Regulatório do biodiesel em pauta na Petrobrás

Fevereiro

 ▶ PNPB como exemplo prático de aliança para a agricultura 
familiar sustentável

 ▶ Ubrabio e Abraba encontram-se para diálogo sobre Bio-
QAV

Abril

 ▶ Tributação, pegada de Carbono, matérias-primas e bioque-
rosene na pauta do setor

 ▶ “Nós queremos avançar”, afirma ministro de Minas e Ener-
gia sobre o setor de biodiesel

 ▶ Ubrabio reúne-se com o vice-presidente da República, 
Michel Temer

 ▶ Ubrabio sugere ao ministro do Desenvolvimento Agrário 
a criação de duas Câmaras Técnicas para a discussão do 
biodiesel

Junho

 ▶ Homenageadas Tereza Campelo e Magda Chambriard, 
nova gestão 2013-2016 e associados são destaques no 6º 
aniversário da Ubrabio

 ▶ Para Ubrabio, modificações tributárias não podem incluir 
o biodiesel

Julho

 ▶ Mais biodiesel no transporte coletivo e saúde e economia 
para os brasileiros

 ▶ Biodiesel e Bioquerosene participam do Plano Nacional 
sobre Mudança do Clima

 ▶ Bioquerosene decola na aviação nacional

 ▶ Setor do biodiesel reivindica ao MME agilidade na aprova-
ção do novo Marco Regulatório

A Ubrabio esteve reunida na tarde de ontem 
com o vice-presidente da República, Michel 

Temer, para falar sobre o desenvolvimento 
do biodiesel na matriz energética nacional 

a partir do Novo Marco Regulatório e o 
aumento imediato da mistura mandatória de 
5% de biodiesel adicionado ao diesel fóssil 

(B5) para 7% (B7).

A celebração do sexto ano da Ubrabio contou 
com a presença de convidados representando 

o setor do biodiesel e do Governo Federal, 
empresas associadas, autoridades do 

executivo e legislativo, representantes de 
trabalhadores rurais e do abastecimento 

nacional de combustíveis.

http://www.ubrabio.com.br/1891/noticias/ubrabioreunesecomovicepresidentedarepublicamichel_187117/
http://www.ubrabio.com.br/1891/noticias/ubrabioreunesecomovicepresidentedarepublicamichel_187117/
http://www.ubrabio.com.br/1891/Noticias/HomenageadasTerezaCampeloEMagdaChambriardNovaGestao_190618/
http://www.ubrabio.com.br/1891/Noticias/HomenageadasTerezaCampeloEMagdaChambriardNovaGestao_190618/
http://www.ubrabio.com.br/1891/Noticias/HomenageadasTerezaCampeloEMagdaChambriardNovaGestao_190618/
http://www.ubrabio.com.br/1891/noticias/ubrabioreunesecomovicepresidentedarepublicamichel_187117/
http://www.ubrabio.com.br/1891/Noticias/HomenageadasTerezaCampeloEMagdaChambriardNovaGestao_190618/
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Agosto

 ▶ Plataforma Brasileira do Bioquerosene (PBB) em pauta

 ▶ Biodiesel: “É o momento e o Brasil está pedindo”, senador 
Sérgio Souza (PMDB-PR)

 ▶ Time patrocinado pela Fiagril vence Corinthians em oita-
vas de final na Copa do Brasil

 ▶ Instalada subcomissão de biocombustíveis na Câmara dos 
Deputados

 ▶ Granol recolhe óleo de fritura na Festa do Peão de Barre-
tos. Todo o óleo será utilizado na produção de biodiesel

 ▶ Biodiesel: “É um Programa que tem êxito e não podemos 
retroagir, se isso acontecer o prejuízo será de todos”- 
Claury Silva, associado Ubrabio.

Outubro

 ▶ Bioquerosene no céu do Brasil - A Ubrabio faz parte do 
pioneirismo brasileiro na aviação sustentável

 ▶ A experiência de voar com sustentabilidade pelo céu do 
Brasil

VII.3  Clipping

O Clipping é a compilação das principais notícias do setor que 
enviamos em duas edições diárias aos stakeholders da Ubrabio.

Em 2013 foram enviadas 428 edições de clipping, somando um 
total de 2.654 notícias. 

VII.4 Informativo Ubrabio

A 10º edição do Informativo Ubrabio, referente aos meses de 
Julho e Agosto/ 2013  destacou as pautas: “6º aniversário da 
entidade”, “Bioquerosene decola na aviação”, “Vídeo: Biodiesel: 
A energia do Brasil”, “Mais agilidade para o Marco Regulatório 
do Biodiesel” e “Mais biodiesel no transporte coletivo é saúde e 
economia para os brasileiros”.

Instalada em 28/08/2013, na Câmara 
dos Deputados, a Subcomissão de 

Biocombustíveis no âmbito da Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (CMADS). Uma iniciativa pioneira 
para tratar oficialmente os assuntos de 

interesse do setor na Casa. Na oportunidade, 
foram eleitos o deputado Márcio Macêdo 

(PT/SE) como presidente, o deputado Oziel 
Oliveira (PDT/BA) como vice-presidente, e o 
deputado Ricardo Tripoli (PSDB/SP), como 

relator da Subcomissão.

A data, que marca o Dia do Aviador, celebrou 
também o 1° voo comercial do Brasil com 

biocombustível. A iniciativa pioneira foi 
uma realização da Plataforma Brasileira de 

Bioquerosene (PBB), formada pelas empresas 
GOL, Boeing, General Electric, Amyris, e 

pelas entidades: Associação Brasileira das 
Empresas Aéreas (Abear) e a União Brasileira 

do Biodiesel e Bioquerosene (Ubrabio).

A ENTIDADE DA CADEIA PRODUTIVA 
DO BIODIESEL E BIOQUEROSENE

10ª edição - Julho / Agosto - Brasília-DFubrabio.com.br  -  @ubrabio 

Homenagem à Tereza Campello 
e Magda Chambriard marca o 
6° aniversário da Ubrabio
No dia 11 de junho, a União Brasileira do 
Biodiesel e Bioquerosene (Ubrabio) ce-
lebrou seu aniversário de seis anos com 
uma cerimônia que homenageou a minis-
tra do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome, Tereza Campello, e a diretora-ge-
ral da Agência Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP), Magda 
Chambriard. 

Associados à entidade, representantes do 
Governo e do parlamento, do setor do 
biodiesel, entidades de trabalhadores e de 
diversos segmentos do agronegócio e do 
setor de combustíveis prestigiaram a atu-
ação da Ubrabio no desenvolvimento do 
Programa Nacional de Produção e Uso do 
Biodiesel (PNPB) ao longo destes seis anos 
e a importante contribuição das homena-
geadas Campello e Chambriard ao setor do 
biodiesel no Brasil.

“É uma honra receber esta homenagem e 
poder participar da construção da política 
pública do setor biodiesel, que conseguiu 
ser implantada em caráter integral e sinte-
tizou o conjunto de objetivos que nós sem-
pre tivemos presentes”, afirmou a ministra 
Tereza Campello.

A escolha da ministra como homenageada 
deve-se a sua atuação destacada na implan-
tação e concepção do PNPB, coordenando 
ações de governo e na interlocução com o 
setor produtivo do biodiesel, assessorando 
a então chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. 
Campello também esteve à frente da criação 
do Programa de Produção Sustentável de 

Óleo de Palma, que visa estimular a produção 
da palma e aumentar seu aproveitamento no 
mercado alimentício e de biodiesel.

introduzir as distribuidoras no processo de 
seleção das ofertas. Neste contexto, o die-
sel limpo recebeu uma nova especificação, 
que agora garante mais qualidade e torna 
os critérios brasileiros um dos mais rigoro-
sos do mundo.

“O Brasil, com tamanha grandeza, precisa 
do biodiesel”, afirmou a diretora-geral da 
ANP ao ressaltar os benefícios deste bio-
combustível à economia nacional. Cham-
briard informou números relevantes sobre 
o setor. “No ano de 2012, o Brasil impor-
tou mais de sete bilhões de dólares em die-
sel e gasolina. No primeiro quadrimestre 
de 2013, foram três bilhões de dólares, um 
número que seria maior caso não houvesse 
os biocombustíveis”, declarou. Estes dados 
representam uma média diária de mais de 
200 mil barris. Ao mesmo tempo, o bio-
diesel produziu mais de 50 mil barris por 
dia. Para Chambriard, o biodiesel “é uma 
contribuição inequívoca para a balança co-
mercial brasileira”. 

Para a ministra, o Programa do biodiesel 
consegue aliar a agenda ambiental à social, 
pois garante a geração de emprego e a parti-
cipação da agricultura familiar no Brasil. “O 
PNPB é inovador. Inova ao casar o ambiental 
com uma política de inclusão social e conse-
gue inovar como uma política de desenvol-
vimento regional, não só com o objetivo de 
abastecer o país, mas também como uma 
oportunidade para a diversificação de maté-
rias-primas”, destacou.

Campello finalizou seu discurso afirmando 
que o biodiesel é uma agenda social. “O 
Programa completa cadeias que talvez, em 
outras oportunidades, não pudessem par-
ticipar de uma agenda não só moderna e 
inovadora, como também uma agenda so-
cial”, concluiu a ministra.

Reconhecida pelos avanços do PNPB du-
rante sua gestão na ANP, Magda Cham-
briard também foi homenageada no ani-
versário de seis anos da Ubrabio. À frente 
da Agência, Chambriard contribuiu para o 
aperfeiçoamento do modelo de comerciali-
zação adotado nos leilões de biodiesel, ao 

Tereza Campello e Magda Chambriard 
receberam como homenagem da Ubrabio 
uma gota de cristal que simboliza o bio-
diesel como energia limpa. O presidente do 
Conselho Superior da entidade, Juan Diego 
Ferrés, entregou a peça à ministra, e o vice-

“O Programa do 
biodiesel é uma  
agenda social”

Tereza Campello
Ministra do Desenvolvimento 

Social e  Combate a Fome

“O biodiesel  
veio para ficar”

Magda Chambriard
Diretora-geral da ANP

B20

Biodiesel 
A Energia do Brasil
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A União Brasileira de Biodiesel e Bioquerosene (Ubra-
bio) lançou em junho o filme “Biodiesel - A Energia 
do Brasil”, uma animação produzida pela própria enti-
dade e que apresenta  a cadeia produtiva do biodiesel, 
destacando os benefícios já alcançados pelo Programa 
Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) e a 
importância de cada um dos agentes na produção deste 
combustível sustentável e a perspectiva do Brasil conti-
nuar avançando para uma economia de baixo Carbono.

A primeira exibição aconteceu na cerimônia em come-
moração ao 6° aniversário da Ubrabio, realizada no dia 
11 de junho. O curta-metragem tem duração de apro-
ximadamente 3 minutos e narra de maneira dinâmica 
os resultados de sucesso do biodiesel no Brasil e sua 
cadeia produtiva.

Bioquerosene 
decola na aviação nacional

O combustível sustentável para os aviões possibilita 
desenvolvimento econômico, redução das emissões de gases 
poluentes e eficiência para as aeronaves

atuação da entidade em cima do 
biodiesel certamente contribui bas-
tante. Isso vai fazer com que a Ubra-
bio seja um dos pontos centrais nas 
discussões para a implementação 
do bioquerosene no país”, afirmou.

Para Adilson, o Brasil tem uma tra-
dição com os biocombustíveis, sen-
do um dos países de referência no 
mundo. Parte é em função da voca-
ção na produção de biomassa. “Essa 
vocação certamente vai ser impor-
tante na introdução de um novo tipo 
de combustível que é o bioquerose-
ne, que vai dar uma liderança para o 
País nesse sentido”, destaca. 

No mês de julho, o bioquerosene também teve papel de 
destaque. Os representantes do setor debateram junto 
com o diretor  do Departamento de Combustíveis Reno-
váveis do Ministério de Minas e Energia (MME), Ricardo 
Dornelles, a necessidade de convergir os interesses dos 
envolvidos no setor e possibilitar ao bioquerosene uma 
produção com oportunidade de investimento no Brasil, 
como um pólo de desenvolvimento regional sustentável. 

Economia verde, inovação tecnológica e ampliação da 
inclusão produtiva de agricultores familiares no forne-
cimento de matérias-primas - já experimentada com su-
cesso no Programa brasileiro de biodiesel - foram temas 
debatidos como possibilidades a partir da produção na-
cional de bioquerosene.

Mike Lu, presidente da Curcas Diesel, empresa associa-
da à Ubrabio, destaca a importância do assunto. “De-
vemos preparar um projeto piloto que seja submetido 
à aprovação de todos os interessados e transformar a 
Plataforma Brasileira do Bioquerosene (PBB) em um 
ponto de convergência das ações da iniciativa privada e 
também do programa de políticas públicas necessárias a 
implantação no Brasil”, destacou.

O setor de bioquerosene tem como maior incentivadora 
a União Brasileira de Biodiesel e Bioquerosene (Ubra-
bio), que em junho de 2012, durante a Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a 
Rio +20, lançou a PBB. Dessa forma, colocou o Brasil 
na rota dos países que incentivam o desenvolvimento a 
partir da utilização de combustíveis renováveis no trans-
porte aéreo.

Segundo o diretor de biocombustíveis de aviação da 
Ubrabio e diretor da também associada AMYRIS, Adil-
son Liebsch, a entidade veio para organizar o lado dos 
futuros produtores de bioquerosene. “O histórico de 

Especificações da ANP  
para o bioquerosene

A ANP publicou a Resolução nº 
20/2013, no dia 24 de junho, que 
trata das especificações dos Quero-
senes de Aviação Alternativos e de 
suas misturas com o Querosene de 
Aviação (QAV-1), contidas no Regu-
lamento Técnico ANP nº 01/2013. 
A Resolução também especifica as 
obrigações quanto ao controle da 
qualidade a serem atendidas pelos 
diversos agentes econômicos que 
comercializam esses produtos em 
todo o território nacional.

“Esta é uma conquista para o se-
tor e contou com a participação da 
Ubrabio”, declarou o presidente do 
Conselho Superior da Ubrabio, Juan 
Diego Ferrés. O consultor técnico 
da entidade e prof. PhD, Donato 
Aranda, explica que, por querosene 
alternativo entende-se o bioquero-
sene obtido a partir de óleos vege-
tais (HEFA) ou biomassa (Fischer-
-Tropsch) ou mesmo querosene 
obtido a partir de fontes fósseis 
como gás natural ou carvão. Ele 
afirma que as especificações defini-
das pela Agência estão bem alinha-
das com a resolução norte-america-
na (ASTM).

“Essa Resolução permite o uso de 
até 50% de querosene alternativo 
misturado ao querosene de aviação 
convencional. Isso é importante 
porque o bioquerosene é uma rea-
lidade global, como a própria ati-
vidade de aviação comercial. No 
Brasil, empresas como as associadas 
à Ubrabio, Amyris, Solazyme e Cur-
cas já possuem projetos avançados 
para a produção de bioquerosene”, 
afirma Aranda.

O roteiro foi elaborado pela Comu-
nicação Social da Ubrabio; o diretor 
de animação e primeiro animador é 
o cineasta peruano Victor Kitamoto; 
o segundo animador é Jandher Er-
nane; as ilustrações são da polonesa 
Anna Rewiska; a trilha sonora do fil-
me foi composta por Franco Pelle-
grini e a locução é de Allan Tavares.

Veja o vídeo no 
site da Ubrabio, 
ou acesse dire-
to pelo link por 
meio do QR 
code ao lado.

“A Ubrabio passou a defender 
com maior interesse os 

produtores de bicombustíveis 
de aviação  a partir do ano 
passado, em 2012. É  sem 

dúvida um agente importante 
nas discussões com o governo 

e com outros setores para 
tornar o bioquerosene uma 
realidade no País. A Ubrabio 
organiza o lado dos futuros 

produtores de bioquerosene, 
o histórico dela de atuação 

em cima do biodiesel 
certamente contribui bastante 
e faz a entidade ser um dos 

pontos centrais nas discussões 
para a implementação do 

bioquerosene no País”
Adilson Liebsch
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Mais agilidade  
para o Marco 

Regulatório do 
Biodiesel

EXPEDIENTE

As empresas Amyris, 
Solazyme e a V-Biodiesel 
são as novas associadas à 

Ubrabio

A entrada oficial das empresas 
Amyris, Solazyme e a V-Biodiesel 
ao grupo de associadas à Ubrabio 
aconteceu durante a Assembléia 
anual da entidade, realizada no dia 
11 de junho. 

Focadas no desenvolvimento so-
cioeconômico sustentável, as no-
vas empresas chegam para somar 
esforços na busca pela consolida-
ção e desenvolvimento do bio-
querosene na matriz energética 
renovável do Brasil, bem como a 
ampliação da produção nacional 
do biodiesel.

Setor do biodiesel  
reivindica ao MME decisão  

do Governo Federal

Em reunião no Ministério de Minas 
e Energia (MME), Ubrabio e Fren-
te Parlamentar do Biodiesel preten-
diam reivindicar ao ministro Edson 
Lobão mais agilidade do Governo 
Federal nas questões relacionadas 
ao Marco Regulatório do Biodiesel, 
que prevê um imediato aumento 
na mistura de biodiesel adicionado 
ao biodiesel fóssil. O ministro não 
compareceu à reunião e foi repre-
sentado pelo diretor do Departa-
mento de Combustíveis Renová-
veis, Ricardo de Gusmão Dornelles, 
e o secretário adjunto de Petróleo, 
gás natural e combustíveis renová-
veis, João José de Nora Souto. 

Participaram do encontro, os sena-
dores Valdir Raupp (PMDB/RO), 
Casildo Maldaner (PMDB/SC), 
Luiz Henrique (PMDB/SC) e Sérgio 
Souza (PMDB/PR), os deputados 
Jerônimo Goergen (PP/RS) - presi-
dente da Frente Parlamentar do Bio-
diesel, e Afonso Hamm (PP/RS).

Mais biodiesel no transporte coletivo é saúde e economia para os brasileiros

Senador Blairo Maggi (PR/MT) propõe emenda que 
vincula o aumento de biodiesel à desoneração de tribu-
tos no transporte coletivo  é aprovada no Senado 

A proposta de Maggi foi vinculada ao projeto de Lei PLC 
310/2009, sobre a utilização de biodiesel nos transpor-
tes coletivos - que institui o Regime Especial de Incenti-
vos para o Transporte Coletivo Urbano e Metropolitano 
de Passageiros (REITUP). A apresentação da emenda 
aconteceu na Comissão de Assuntos Econômicos do Se-
nado (CAE) e está vinculada às desonerações de tributos 
federais do diesel fóssil para o transporte coletivo ao uso 
de 20% de biodiesel. Isso significa a adição de mais 15% 
de biodiesel ao diesel fóssil, que desde 2010 recebe em 
todo o território nacional a adição de somente 5% (B5).  
O PLC foi aprovado no Senado e seguiu para a Câmara 
dos Deputados. 

O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel 
(PNPB) recebeu destaque nas palavras do senador para 
os representantes da Comissão, principalmente, na re-
lação dos benefícios proporcionados para o transporte 
no Brasil. “Para mim faz muito sentido quando nós 
buscamos uma redução de preços das passagens nos 
ônibus urbanos e também intermunicipais, que possa-

ubrabio.com.br
@ubrabio      /ubrabio
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Goergen pontuou que o setor precisa de uma decisão do 
Governo. Segundo ele, o Estado é o dono desse projeto, 
que teve o apelo do ex-presidente Lula e da presidente 
Dilma Rousseff, que na época era ministra do MME. 
“Eles estimularam a criação de um setor que hoje não 
sabe que rumo tomar por falta de uma política de gover-
no”, explicou. 

O presidente do Conselho Superior da Ubrabio, Juan Die-
go Ferrés, destacou a necessidade do Novo Marco. “É im-
portante pensar nos empresários que confiaram no Progra-
ma, em quantos empregos e contratos foram cancelados, 
milhares de contratos de agricultores familiares feitos pelo 
regulamento no início do PNPB”, declarou Ferrés.

“Temos que dar um dinamismo nessa produção de bio-
diesel, que é estratégica para mantermos um controle 
de preço, inclusive com relação ao mercado internacio-
nal”, afirmou o senador Sérgio Souza. Relator do PLS 
219/2010 no Senado Federal.

Para o presidente da Frente Parlamentar o saldo da reu-
nião foi positivo no sentido de que os empresários mani-
festaram sua apreensão. “Espero que essa sensibilidade 
seja levada ao ministro. O setor do biodiesel é importan-
te para a economia, ele gera empregos e pode resolver 
problemas”, afirmou Goergen.

mos acoplar um dos melhores pro-
gramas do governo, ainda do Presi-
dente Lula, quando ele foi o grande 
incentivador do uso do biodiesel na 
Matriz Energética Brasileira”, afir-
mou o senador.

Para a Ubrabio, o senador Maggi 
demonstra conhecimento e oportu-
nidade socioeconômica nesta pro-
posta que associa o uso do B20 no 
transporte coletivo. “Uma vez que a 
produção de biodiesel está vinculada 
a agricultura familiar, melhora a qua-
lidade de vida e reduz o uso e impor-
tação de diesel fóssil”, destaca Irineu 
Boff, vice-presidente  de assuntos 
tributários da Ubrabio.

Acesse o link 
por meio do QR 
code ao lado e 
veja na integra 
a matéria no 
site da Ubrabio.
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-presidente financeiro, Fábio Magdaleno, à 
diretora-geral da ANP.

Em seu discurso, Ferrés ressaltou o im-
portante papel das homenageadas para o 
setor. “Por isso estamos todos aqui hoje, 
reconhecendo duas pessoas que fazem 
a diferença para o setor do biodiesel”. O 
presidente da Ubrabio também reafirmou 
a necessidade imediata do aumento da mis-
tura B5 para B7 (a mistura 7% de biodiesel 

ao diesel fóssil) e destacou “O Brasil já tem 
todas as condições para a segunda fase do 
Programa do biodiesel e para o aproveita-
mento dessas tantas externalidades positi-
vas que ele proporciona”, concluiu Ferrés.

Magda Chambriard destacou “Vocês do 
biodiesel mostraram com eficiência que, 
no presente, o B5 é uma realidade e que o 
futuro por vir é promissor. Vocês vieram 
para ficar, não se pode ter dúvida disso”.

DEPOIMENTOS

“Nós estamos aqui homenageando 
quem concorreu decisivamente para que 
nós tivéssemos a implantação do PNPB. 
O conselho da Ubrabio foi muito feliz 
em escolher Tereza Campello e Magda 
Chambriard como homenageadas.”

Odacir Klein – presidente da Ubrabio

“No sexto ano da Ubrabio, estamos 
festejando o resultado de um Programa 
magnífico e ao mesmo tempo estamos 
buscando o melhor posicionamento para 
olhar o futuro.”

Diego Ferrés – presidente do Conselho 
Superior da Ubrabio

“Hoje é orgulho para nós brasileiros 
estar produzindo biodiesel. Parabéns pelos 
seis anos de fundação da Ubrabio! Nosso 
desejo e trabalho é contribuir para que a 
entidade continue crescendo e prosperando 
cada vez mais para gerar emprego, renda 
e combustível limpo para o Brasil.” 

Valdir Raupp – senador PMDB/RO

“Quero registrar que nesses seis anos, 
que para um setor tão jovem é muito 
tempo, a Ubrabio tem demonstrado seu 
compromisso com o Brasil, cumprindo um 
papel social importante e especialmente, 
liderando nosso segmento.”
Jerônimo Goergen – deputado federal PP/RS e 
presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel

“É um prazer falar da Ubrabio, que 
foi pioneira no biodiesel e tem uma 
importância fundamental no PNPB, um 
Programa relevante para o Brasil em todas 
as áreas: social, econômica e ambiental.”

Marco Antônio Viana – Assessor Especial 
do Ministério do Desenvolvimento Agrário

“Queremos que o Programa continue 
proporcionando renda e que ajude o 
Brasil na questão energética, podendo 
proporcionar oportunidade e renda para 
a agricultura familiar. Parabéns a nossa 
querida Ubrabio!”

Alberto Ercílio – presidente da 
CONTAG (Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura)

“Sem a Ubrabio não seria possível a gente 
chegar aonde chegou dentro dessa condição 
de mercado. Esperamos que nos próximos 
passos a entidade esteja conosco, na 
evolução para o Novo Marco Regulatório.”

Fábio Magdaleno – vice-presidente 
financeiro da Ubrabio (Camera 

Agroalimentos)

“É um orgulho fazer parte dessa grande 
associação, poder contribuir e somar ao 
resultado do trabalho da entidade, focado 
na evolução do biodiesel e do bioquerosene 
no mercado nacional de biocombustíveis.”
Marcos Boff – vice-presidente técnico da 
Ubrabio (Palmaplan)

“Vamos aproveitar vastas regiões que 
hoje estão ocupadas com pastagens 
degradadas, áreas desflorestadas e sem 
grande produção econômica, para ser 
incorporadas nesse esforço gigante na 
produção de biocombustíveis. A Ubrabio é 
essa força mobilizadora que a sociedade 
brasileira espera para cumprir o destino 

do Brasil, da potência agrícola e ambiental que nós esperamos.”
Antonio Felix Domingues - coordenador de articulação e 

comunicação da Agência Nacional de Águas (ANA)

“Nossa expectativa para o Programa 
é que possamos chegar a 7% da mistura 
obrigatória de biodiesel ainda este ano e 
consolidar o Programa, chegando aos 20% 
num curto espaço de tempo.” 

José Gomes Cadette – presidente da 
Granol associada à Ubrabio
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UMA PUBLICAÇÃO DA UBRABIO
UNIÃO BRASILEIRA DO BIODIESEL E BIOQUEROSENE

Diálogos e Atribuições
O papel dos principais 
fóruns na discussão sobre 
o biodiesel na matriz 
energética brasileira.

De subproduto a uso sustentável
O sebo animal já é o segundo 
maior produto em volume 
utilizado na produção de 
biodiesel. Artigo de Irineu Boff.

Entrevista
Manuel Teixeira Junior, chefe geral 
da Embrapa Agroenergia, fala 
sobre o papel da pesquisa e da 
tecnologia no biodiesel brasileiro.

     A lógica do Programa 
do biodiesel é crescer” 
Ex-Presidente Lula homenageado 
no aniversário de 5 anos da Ubrabio.
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VII.5  Biodisel em Foco

A revista ‘Biodiesel em foco’ é uma publicação anual da 
Ubrabio. A revista está na 5ª edição e traz as principais no-
tícias sobre o setor, contemplando os avanços obtidos e os 
desafios para o desenvolvimento da matriz energética reno-
vável brasileira.

VII.6  Redes Sociais

A Ubrabio está presente em quatro grandes redes sociais globais

Facebook

Em 2013 no Facebook, a Ubrabio obteve um aumento significativo na interação com usuários não somente 
no Brasil, mas em paises como Argentina, México e EUA.
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MATÉRIA

A Comissão Executiva Interministerial do Bio-
diesel (CEIB) fi cou encarregada de implantar as 
ações direcionadas a estruturar a inserção do 
biodiesel na matriz energética nacional.

Foi instituído o Grupo de Trabalho Interminis-
terial (GTI), criado para estudar a viabilidade 
do uso do biodiesel como uma fonte alterna-
tiva de energia.

Modifi cação na Lei do Petróleo estabe-
lece fi xação de prazos para a adição 
de biodiesel ao óleo diesel em percen-
tuais mínimos obrigatórios. 
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O Biodiesel no Brasil

A motivação brasileira para inserir o 
biodiesel na matriz energética foi construída 
com foco no desenvolvimento regional sus-
tentável, capaz de incluir geração de em-
prego e renda na agricultura familiar e em 
toda sua cadeia produtiva.

A trajetória do biodiesel no Brasil teve 
início em 2003, quando, por intermédio de 
Decreto Presidencial foi instituído o Grupo 
de Trabalho Interministerial (GTI), criado 
para estudar a viabilidade do uso como 
uma fonte alternativa de energia.

Faziam parte deste GTI 12 ministérios, 
sendo que a coordenação coube à Casa 
Civil. O Grupo tinha em sua composição 
um representante do Ministério da Fazen-
da; Ministério dos Transportes; Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
Ministério do Trabalho e Emprego; Ministé-
rio do Desenvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior; Ministério de Minas e Energia; 
Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão; Ministério da Ciência e Tecnologia; 
Ministério do Meio Ambiente; Ministério do 
Desenvolvimento Agrário; Ministério da Inte-
gração Nacional e Ministério das Cidades.

Conheça a história deste combustível renovável na 
Matriz Energética Nacional

A iniciativa contou ainda com a participação da 
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP), Petrobras, entidades públicas e pri-
vadas, como a Confederação Nacional da Agricultura 
(CNA), Associação Brasileira das Indústrias de Óleos 
Vegetais (Abiove), Associação Nacional dos Fabri-
cantes dos Veículos Automotores (Anfavea), além de 
centros de pesquisa, Embrapa e universidades. Parti-
ciparam também parlamentares como Mendes Thame 
(PSDB / SP), Rubens Otoni (PT / GO), Luciano Zica 
(PT / SP) e Gervásio Oliveira (PDT / AP).

Em uma linha evolutiva, em dezembro de 2003, 
um novo decreto estabeleceu a Comissão Executiva 
Interministerial do Biodiesel (CEIB). De caráter perma-
nente, a CEIB fi cou encarregada de implantar as ações 
direcionadas a estruturar a inserção do biodiesel na ma-
triz energética nacional.

Em setembro de 2004, o Governo editou a Medida 
Provisória nº 214, pela qual, entre outros pontos, alterou-
se a Lei do Petróleo. A modifi cação previa a fi xação de 
prazos, a partir de 2008, para adição de biodiesel ao 
óleo diesel em percentuais mínimos obrigatórios, sen-
do 2%, três anos após a edição da Lei, e 5% oito anos 
após. A Lei também ampliou as atribuições da ANP, 
conferindo-lhe competência para regular e fi scalizar as 
atividades relativas à produção, controle de qualidade, 
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No fi nal de 2004, Dilma Roussef, 
a então ministra de Minas e 
Energia, lançou ofi cialmente o 
Programa Nacional de Produção e 
Uso do Biodiesel (PNPB).

A Ubrabio faz parte da história do biodiesel no 
Brasil. Sempre buscando avanços para o setor, 
a entidade promoveu encontros e diálogos, e 
homenageou importantes agentes como Haroldo 
Lima, ex-diretor geral da ANP, Maria das Graças 
Foster, presidente da Petrobrás, Edson Lobão, 
ministro de Minas e Energia, e o ex-presidente da 
República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Com externalidades positivas e bons 
resultados no uso, a mistura de bio-
diesel ao diesel fóssil teve a mistura 
B5 antecipada de 2013 para 2010.

Início da produção do biodiesel para atender a mis-
tura facultativa de 2%. Neste ano também foi criado 
o Selo Combustível Social. Uma contrapartida para 
as indústrias de biodiesel que adquierem matéria 
prima da agricultura familiar. Com ele, têm diferen-
ciação de alíquotas de PIS e Cofi ns.

distribuição e comercialização do biodiesel e da mistura 
óleo diesel/biodiesel. Foi estabelecido ao Conselho Na-
cional de Política Energética (CNPE) o monitoramento 
da inserção do biodiesel no mercado.

No fi nal do mesmo ano, a então ministra de Minas 
e Energia, Dilma Rousseff, lançou ofi cialmente o Progra-
ma Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB). O 
Programa nasceu com as premissas de ser energético 
e autossustentável, considerando fatores como preço, 
qualidade e garantia de suprimento, tudo isso permitin-
do a geração de renda com inclusão social. Assim, em 
de 13 de janeiro de 2005, a MP 214/2004 foi transforma-
da na Lei 11.097, o que confi gurou o Marco Regulatório 
do Biodiesel no Brasil.

Como medidas complementares, foram criados o 
Decreto 5.297/04, Decreto 5.298/04 e a Lei 11.116/05, 
que instituíram o modelo tributário com diferenciação de 
alíquotas de PIS e Cofi ns para as indústrias de biodie-
sel, estabelecendo critérios por região e tipo de maté-
ria-prima. Era criado assim o Selo Combustível Social, 
contrapartida que regulamentou o direito a esta redução 
tributária vinculada à aquisição mínima de matéria-prima, 
advinda da agricultura familiar, formalizada em contratos, 
e a correspondente obrigação de prestar assistência téc-
nica, fornecer insumos, como sementes certifi cadas, por 
exemplo. Além disso, o Selo Social permite ao produtor 

de biodiesel o acesso a 80% do volume nos 
leilões organizados pela ANP para o supri-
mento da necessidade de biodiesel adciona-
do à mistura obrigatória com o diesel fóssil.

A regulamentação da “regra de adi-
ção” foi dada pelo Decreto nº 5.448, de 20 
de maio de 2005, que permitiu a comercia-
lização, na proporção de 2%, em volume 
de biodiesel (mistura B2). Posteriormente, a 
Resolução CNPE nº 3, de 23 de setembro 
de 2005, reduziu o prazo de obrigatorieda-
de da utilização da mistura B2 no denomi-
nado período de transição (de 01/01/06 até 
31/12/07), delegando à ANP competência 
para realização de leilões públicos de aqui-
sição de biodiesel. 

A Portaria MME 483/05, estabeleceu 
as diretrizes para realização de leilões pela 
ANP de aquisição de biodiesel, que tiveram 
como premissas: estimular investimentos na 
cadeia de produção, permitir a participação 
combinada da agricultura familiar e do agro-
negócio e garantir a oferta para a mistura 
B2, antes de janeiro de 2008, ou seja, o pe-
ríodo em que a mistura de 2% era facultada 
e, principalmente, necessário à adequação 
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http://issuu.com/ubrabio/docs/biodiesel_em_foco_5/1?e=5766125/2200455
http://issuu.com/ubrabio/docs/biodiesel_em_foco_5/23?e=5766125/2200455
http://issuu.com/ubrabio/docs/biodiesel_em_foco_5/23?e=5766125/2200455
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Com a estratégia voltada para rede social, a Comunicação da 
Ubrabio focou na divulgação  conteúdos próprios e de interes-
se do público-alvo com uma linguagem dinâmica.

Número de cliques por 
tipo de conteúdo

Perfil de pessoas que 
Curtem a página

Classificação por idade das pessoas que falam da página

Classificação por idioma das  
pessoas que curtem a página

1344

4061
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VII.7  Aniversário Ubrabio

Em 11 de junho de 2013 a Ubrabio celebrou seu 6º aniversário. 
Estiveram presentes associados, autoridades do setor, traba-
lhadores rurais e Governo Federal. 

Na solenidade, a Ministra do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome, Tereza Campello, foi homenageada pela Ubrabio 
por sua atuação de destaque na implantação e concepção do 
Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB).

A diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP) Magda Chambriard, também foi ho-
menageada, sendo reconhecida pelos avanços no PNPB em sua 
gestão na ANP.

O evento também contou com a participação de parlamenta-
res, entre eles: os senadores Valdir Raupp (PMDB/RO), Sérgio 
Souza (PMDB/PR), Rodrigo Rollemberg (PSB/DF) e Casildo 
Maldaner (PMDB/SC), o presidente da Frente Parlamentar 
do Biodiesel, deputado Jerônimo Goergen (PP/RS), os deputa-
dos Márcio Macêdo (PT/SE), Odair Cunha (PT/MG), Manuela 
D’ávila (PCdoB/RS), Alex Canziani (PTB/PR), Sandro Mabel 
(PMDB/GO), Nelson Marquezelli (PTB/SP) e Valdir Colato 
(PMDB/SC), entre outros congressistas, bem como autoridades 
do setor, associados à Ubrabio e convidados. 

“O Programa do biodiesel é uma agenda 

social” Tereza Campelo, Ministra do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

“O Brasil com tamanha grandeza, precisa 

do biodiesel, e o biodiesel veio para ficar”, 

afirmou. Magda Chambriard, diretora-geral 
da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis (ANP)

http://www.ubrabio.com.br/1891/Noticias/HomenageadasTerezaCampeloEMagdaChambriardNovaGestao_190618/
http://ubrabio.com.br/#!prettyPhoto[galeria3844]/0/
http://ubrabio.com.br/#!prettyPhoto[galeria3844]/0/
http://ubrabio.com.br/#!prettyPhoto[galeria3844]/0/
http://ubrabio.com.br/#!prettyPhoto[galeria3844]/0/
http://www.ubrabio.com.br/1891/Noticias/HomenageadasTerezaCampeloEMagdaChambriardNovaGestao_190618/
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“Biodiesel – A energia do Brasil”

Durante a celebração de seu 6° aniversário, a Ubrabio lançou o filme “Biodiesel – A energia do Brasil”, uma 
animação que apresenta a cadeia produtiva do biodiesel destacando os benefícios alcançados pelo PNPB e 
a importância dos agentes na produção deste combustível sustentável. O curta-metragem tem a duração 
de aproximadamente 3 minutos. 

A animação “Biodiesel – A Energia do Brasil” ficou em cartaz  durante 4 semanas nas salas de cinema das 
capitais Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre.

Créditos:
Roteiro: Comunicação Social da Ubrabio
Diretor de animação e primeiro animador: 
Vitor Kitamoto
Segundo animador: Jhander Ernane
Ilustração: Anna Rewinska
Trilha Sonora: Franco Pellegrini
Locução: Allan Tavares

A Ubrabio produziu (03) notícias para 
site, gerando material para as redes so-
ciais da institução.

No Facebook da Ubrabio foram divulga-
das quatro (03) postagens sobre o tema.

No Twitter da Ubrabio foram divulgadas 
quatro (03) notícias referentes ao tema. 

1.115 
visualizações

6 
Curtidas

Principal postagem “Você sabe o que o 
Biodiesel representa para o Brasil?”. (em 27/06/13)

Sobre o vídeo

Use o QRCode 
para assistir  
o vídeo.

B20

Formato 
Valor  

Negociado
Inserções

Custo 
Unitário

Total de 
Impactos

Custo por 
Impacto

Flix Channel conteúdo de 190” R$ 16.500 2.100 R$ 7,86 102.531 R$ 0,16

14 
Compartilhamentos

http://www.youtube.com/watch?v=Fz35RujfWNA
http://www.youtube.com/watch?v=Fz35RujfWNA
https://www.facebook.com/ubrabio/likes
http://www.youtube.com/watch?v=Fz35RujfWNA


61Relatório Anual de Atividades 2013

VII.8  Bioquerosene  
O pioneirismo brasileiro 
na aviação sustentável

Em 23 de novembro de 2013 a história 
da aviação ganhou um novo capítu-
lo. A data, que marca o Dia do Aviador, 
celebrou também o 1° voo comercial do 
Brasil abastecido com biocombustível. A 
iniciativa pioneira foi uma realização da 
Plataforma Brasileira de Bioquerosene 
(PBB), representada pela Ubrabio. 

A aeronave foi abastecida com a mistu-
ra de querosene fóssil ao bioquerosene 
produzido com óleo de cozinha reci-
clado e óleo de milho não comestível, e 
decolou o voo G3 1408 do aeroporto de 
Congonhas, em São Paulo, com destino 
a Brasília.

Use o QRCode 
para ler as 
notícias no site.

http://www.ubrabio.com.br/1891/Noticias/BioqueroseneNoCeuDoBrasilaUbrabioFazParteDoPioneirismo_199810/
http://www.ubrabio.com.br/1891/Noticias/AExperienciaDeVoarComSustentabilidadePeloCeuDoBrasil_199804/
http://www.ubrabio.com.br/1891/Noticias/BioqueroseneNoCeuDoBrasilaUbrabioFazParteDoPioneirismo_199810/
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Sobre o evento foram publicadas duas matérias no site, sete 
posts no Facebook e 02 no Twitter.

https://www.facebook.com/ubrabio
https://www.facebook.com/ubrabio
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https://www.facebook.com/ubrabio
https://www.facebook.com/ubrabio


Associados 2013
Agropecuária IRMÃOS CABRAL Ltda.

AMYRIS Brasil Ltda.

B100 Participações Ltda.

BASF S.A. 

BC Empreendimentos e Participações Ltda.

BIANCHINI S.A – Industria, Comércio e Agricultura 

BIOPAR Energia do Paraná Ltda.

CAMERA Agroalimentos S.A.

CURCAS Diesel Brasil 

DEDINI S.A – Indústria de Base

EVONIK Degussa Brasil Ltda.

FIAGRIL Ltda.

FUGA COUROS S.A.

GEA WESTFALIA Separator do Brasil Ltda.

GRANOL Indústria, Comércio e Exportação S.A.

GRANOL Indústria, Comércio e Exportação S.A. (Anápolis)

GRANOL Indústria, Comércio e Exportação S.A. (Cachoeira do Sul)

GRANOL Indústria, Comércio e Exportação S.A. (Porto Nacional)

INTECNIAL S.A.

LINKER Consultores Associados

OLEOPLAN S.A. – Óleos Vegetais Planalto

PALMAPLAN Agroindustrial Ltda

SAYBOLT Concremat Inspeções Técnicas Ltda.

SOLAZYME Brasil Óleos Renováveis e Bioprodutos Ltda.

TD NEW ENERGY Ltda.

TNL– Indústria Mecânica Ltda.

V-BIODIESEL Ltda.



SCN Quadra 01 Bloco C, Edifício Trade Center, 
Nº 85, Conj. 305 - Brasília / DF - CEP.70711-902 

Telefone (61) 2104-4411 E-mail: faleconosco@ubrabio.com.br
www.ubrabio.com.br

@ubrabio              /ubrabio
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