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acerca dos seguintes pontos em relação ao biodie-
sel: ampliação a Meta de Redução da Intensidade de 
Carbono (IC) na Matriz de Combustíveis em 2028 de 
-10,1% para -12%; incremento de 1% a.a sempre no 
início de março de cada ano na mistura obrigatória 
de biodiesel ao diesel (B11 em 2019 e, sucessivamen-
te, até B20 em 2028); implementação escalonada do 
Uso Voluntário do B20 no Transporte Público das ci-
dades e, finalmente, sobre a necessidade de se revi-
sar o conceito de gCO2eq/MJ (grama de dióxido de 
carbono equivalente por megajoule), utilizado nas 
Metas do RenovaBio, diante do poder calorífico do 
Diesel utilizado no Brasil (Diesel B, B10) com a Gasoli-
na contendo 27% de etanol (Gasolina C) e, também, 
levando-se em conta a eficiência termodinâmica su-
perior nos veículos Diesel.

PRECISAMOS
PERMANECER
ATENTOS!

RENOVABIO
Com a publicação da Lei 13.576, de 26/11/2017, que 
trata da Política Nacional para os Biocombustíveis (Re-
novaBio), e do Decreto 9.308, de 15/03/18, que dispõe 
sobre a definição das metas compulsórias anuais de 
redução de emissões de gases causadores do efei-
to estufa para a comercialização de combustíveis de 
que trata a citada lei, ao longo de 2018 começou a ser 
delineada, pelo MME e ANP, proposta de regulação e 
metas que visam induzir ganhos de eficiência energé-
tica e reconhecer a capacidade dos biocombustíveis 
impulsionarem a descarbonização da economia, o de-
senvolvimento regional e a interiorização da indústria. 
Durante as discussões envolvendo os parâmetros do 
RenovaBio, a Ubrabio se posicionou fortemente por 
meio de reuniões presenciais e ofícios e por ocasião 
das Consultas e Audiências Públicas com sugestões 

A mistura B10 foi adotada em todo o Brasil no dia 1º 
de março de 2018, respaldada pelo atual Marco Re-
gulatório do Biodiesel (Lei 13.263/2016), que conferiu 
competência para o CNPE elevar a mistura obrigató-
ria até B15, por intermédio da Resolução CNPE nº 23, 
de 9/11/2017, após ser amplamente testado e aprova-
do, como esperado, sob a coordenação do próprio 
Ministério de Minas e Energia, envolvendo dezenas 
de empresas de motores e sistemistas que atuam no 
mercado brasileiro de veículos e equipamentos do 
ciclo diesel.
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Greve dos caminhoneiros
Como todo o país, fomos surpreendidos pela impac-
tante greve dos caminhoneiros. A Ubrabio agiu pron-
tamente em dois momentos distintos. 
Inicialmente, por meio de sugestão à ANP, a venda 
direta de biodiesel puro (B100) das unidades produ-
toras a consumidores finais para o uso das misturas 
B20 e B30 voluntários, sem a necessidade da interme-
diação das distribuidoras. A medida foi prontamente 
autorizada, em caráter excepcional, como alternativa 
para ampliação do suprimento de combustíveis. 
Logo após a finalização da greve que durou 11 dias, 
a Ubrabio, em conjunto com as demais entidades 
do setor, apresentou ao então Ministro de Minas e 
Energia, Moreira Franco, as seguintes propostas para 
enfrentamento da escalada de preço do óleo diesel 
fóssil: 1) adoção imediata do B15 na Região Centro-
-Oeste; 2) entrada do B11 obrigatório em 01/03/2019, 
em todo o território nacional e evolução de 1% ao 
ano até B15, com revisão das metas do RenovaBio;  
3) evolução de B16 a partir de 2024 até B20 em 2028 
(1% a.a.); 4) conclusão dos testes de B20 até dezem-
bro de 2019; 5) permitir o uso agrícola voluntário do 
B20, além do B30 e 6) criação de grupo de trabalho 
para adoção do B100.
Ainda sob a perspectiva de contribuição do biodiesel 
no debate de soluções para a crise deflagrada pela 
greve dos caminhoneiros, a Ubrabio, por intermédio 
do Diretor-Superintendente, Donizete Tokarski, par-
ticipou da Comissão Geral sobre os preços dos com-
bustíveis no Brasil, realizada no Congresso Nacional 
em 29/05, destacando que o biodiesel já é mais bara-
to que o diesel na maior parte do país, especialmen-
te na regiões Centro-Oeste e Sul, a importância da 
previsibilidade, as externalidades socioeconômicas e 
ambientais positivas, a janela de oportunidade para 
substituição do diesel importado, o papel dos bio-
combustíveis de forma geral que agora serão poten-
cializados pelo RenovaBio.

Política Compensatória para o Complexo Soja
A Ubrabio vem insistindo em todos os fóruns de dis-
cussões, eventos e na interlocução com representan-
tes dos poderes Executivo e Legislativo, a urgente 
necessidade de criação de uma Política Compensató-
ria para o Complexo Soja que estimule a (re)industria-
lização e por meio da qual reduza impactos negati-
vos e as distorções evidenciadas no contexto global, 
situação potencializada em decorrência da guerra 
comercial entre Estados Unidos e China, com reflexos 
nos preços relativos entre farelo de soja e grão, valo-
rizado artificialmente pelo imposto à importação de 
soja estabelecido pela China. 

Testes e estabilidade à oxidação
No avanço para o B15, a Lei 13.263/2016 determina 
a necessidade de realização de testes validando a 
viabilidade dessa mistura, apesar de o biodiesel ser 
o combustível que possui maior número de análi-
ses obrigatórias na sua especificação que, por sinal, 
vem sendo aprimorada pela ANP desde o início do 
Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel 
(PNPB), sendo a especificação atual a quinta versão 
(Resolução ANP 45/2014), fato que tornou a especifi-
cação brasileira de biodiesel uma das mais rigorosas 
do mundo.
Ao todo, para o B15, 44 testes com foco no desempe-
nho, emissões, durabilidade e consumo foram reali-
zados pelas montadoras e sistemistas que atuam no 
Brasil, sendo todo o combustível utilizado, bem como 
toda a logística de entrega feita por intermédio de 
Termo de Cooperação firmado com a Petrobras Dis-
tribuidora, rateados e custeados pelas três entidades 
do setor de biodiesel e a Petrobras Biocombustível. 
Com isso, ao longo de 2018, foram entregues 322 mil 
litros no valor total de R$ 1,3 milhão. Do total, cou-
be à Ubrabio arcar com 94 mil litros com dispêndio 
de R$ 377 mil. A diversidade e o rigor dos ensaios 
atestaram a qualidade do biodiesel e as condições 
necessárias e suficientes para início do cronograma 
B11-B15. Apenas três testes apresentaram não con-
formidades cujos resultados afastam por completo a 
relação com o teor de biodiesel na mistura utilizada, 
conforme demonstrado nas análises das conclusões 
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Já em 19/06/18, foi realizado em São Paulo pela as-
sociada Boeing, Ubrabio, Embraer, e a RBQAV, com 
apoio da Abear, Plural e Ministério da Ciência, Tecno-
logia, Inovações e Comunicações (MCTIC), o evento 
internacional Making Sustainable Alternative Fuels 
Viable in Brazil (Como tornar os combustíveis alter-
nativos sustentáveis viáveis no Brasil). Na ocasião, 
especialistas se reuniram para discutir visões de di-
ferentes segmentos da cadeia de biocombustíveis 
de aviação: indústria, mercado consumidor, pesquisa 
e inovação, tecnologia, matérias-primas e governo.

Rumo ao B20
Continuaremos intransigentes na defesa da excelên-
cia de qualidade do biodiesel e da mistura diesel/
biodiesel até o consumidor final, bem como da res-
ponsabilidade que cada elo da cadeia de comercia-
lização deve ter. Mas, também, estaremos da mesma 
forma atentos e focados na evolução inadiável para 
o B11. Cada mês sem o avanço para o B11 o setor de 
biodiesel acumula perdas irreparáveis, inclusive, com 
reflexos à previsão de incrementos anuais de 1% a.a 
(B12, B13, B14 e B15), nos termos da Resolução CNPE 
nº 16/2018.
Nesse contexto, agradeço pelo imprescindível apoio 
que todos os associados me emprestaram até aqui e 
conclamo a todos para juntos continuarmos firmes 
nessa trajetória até o B15, sem desanimar com as ar-
madilhas que os retrógrados insistem em plantar no 
caminho do biodiesel e, mais ainda, buscar a previsi-
bilidade do B16 ao B20, por intermédio de um Novo 
Marco Regulatório.

Brasília, maio de 2019

Juan Diego Ferrés
Presidente do Conselho Superior

dos testes complementares realizados pelas mesmas 
equipes técnicas responsáveis por cada um, inclusi-
ve, em alguns casos assistidos por institutos sediados 
nas matrizes e no exterior e até de mistura B20.
O principal ponto motivador da continuação de al-
guns testes pelas montadoras e, também, por labo-
ratórios independentes é o parâmetro estabilidade à 
oxidação do B100. 
Há amplo consenso entre os produtores de biodiesel 
que a aplicação de boas práticas no transporte, ma-
nuseio e armazenagem em toda a cadeia de comer-
cialização do biodiesel e de suas misturas são funda-
mentais para se garantir a durabilidade desse item de 
especificação. Adicionalmente a isso, a ampliação do 
rigor a esse parâmetro na saída da usina de biodiesel 
passando das atuais 8h para 12h deve ser objeto de 
regulamentação expressa e temporária pela ANP, com 
adicionamento de aditivos antioxidantes. Os estudos 
irão atestar qual a dosagem necessária para que se 
atinja as 12h com segurança e com razoabilidade até 
que a ANP conclua averiguações que indicarão com 
maior precisão a quantidade de horas necessária.
O que não podemos aceitar é que a materialidade 
das evidências dos resultados dos testes seja posta de 
lado e acabe resultando numa procrastinação à conti-
nuidade da evolução da mistura, pois a previsibilidade 
de entrada do B11 em junho/2019 já foi perdida.

Bioquerosene
Para apresentar as perspectivas de mercado, meca-
nismos eficientes de incentivo, linhas de crédito e 
financiamento público, fomento à pesquisa e inova-
ção e rotas de produção do bioquerosene em sinto-
nia com os conceitos e ferramentas do RenovaBio, a 
Ubrabio, a Unica (União da Indústria de Cana-de-Açú-
car), a Embraer e a RBQAv (Rede Brasileira de Bioque-
rosene e Hidrocarbonetos Renováveis de Aviação) 
promoveram em Brasília, no dia 7 de maio de 2018, 
o evento “Bioquerosene e RenovaBio. Realizado no 
auditório do CNPq, o seminário contou com apoio do 
Ministério de Minas e Energia, Embrapa, CNPq, Abear 
(Associação Brasileira das Empresas Aéreas) e da nos-
sa associada GOL Linhas Aéreas.
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I. PRINCIPAIS ATIVIDADES
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B10/B15 B20 Bioquerosene Diversificação de Matéria-Prima

Agricultura Familiar RenovaBio Qualidade, Abastecimento e Tributação

JANEIRO
16 

 
Reunião do Grupo de Trabalho de testes em motores e veículos com misturas B10, B15 e B20 – Brasília/DF
Objetivo: Discutir a evolução das entregas de combustíveis custeados pelas três entidades do setor de biodiesel 
e Petrobras Biocombustível, por intermédio da contratação de serviço de formulação das misturas, entambo-
ramento e transporte pela Petrobras Distribuidora (BR) para realização dos testes. Estabelecimento de prazos: 
19/02/18: entrega pelas montadoras da ficha resumo “Formulário de Acompanhamento”; entrega do relatório 
dos testes de B10 pelas montadoras, com descrição e resultados detalhados; 15/03/18: entrega dos relatórios 
individuais dos testes de B10 pelos fabricantes de veículos e de equipamentos.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

24 

4ª Reunião do Comitê de Monitoramento do Abastecimento de 
Biodiesel (CMAB), coordenado pelo MME – Brasília/DF
Objetivo: Debater perspectivas de oferta e demanda para o 59º Leilão de Biodiesel, a partir de exposição dos 
representantes da ANP, EPE, produtores de biodiesel e distribuidores.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

25 

Reunião no Centro de Pesquisas de Análises Tecnológicas (CPT/ANP) – Brasília/DF
Objetivo: Discutir previamente à Consulta e Audiência Públicas a alteração da especificação das misturas Bx a 
B30 de uso voluntário/experimental, constante da Resolução ANP 30, de 26/03/2016 (estabilidade â oxidação). 
A discussão foi motivada por solicitação formal da Ubrabio, em 13/06/17, de alterar o parâmetro de 20h para 
“anotar” durante determinado período para criar massa de dados que permitam à ANP estabelecer parâmetro 
compatível com as características do óleo diesel comercializado no Brasil.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo), Donato Aranda 
(Consultor Técnico) e representantes da ANP, AEA e demais entidades do setor de biodiesel.

31 
 

Reunião do Grupo de Trabalho de Aprimoramento 
do Selo Combustível Social, criado no 
âmbito da Câmara Técnica de Avaliação, 
Acompanhamento e Monitoramento do 
Selo Combustível Social – Brasília/DF
Objetivo: Discutir perspectivas de avanço na diversifi-
cação regional e de matérias-primas.
Participantes: Osvaldo Morichita (Granol e represente 
titular da Ubrabio na Câmara Técnica), Donizete Tokar-
ski (Diretor Superintendente e representante suplente 
da Ubrabio na Câmara Técnica) e Sergio Beltrão (Dire-
tor Executivo).
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B10/B15

Agricultura Familiar

B20 Bioquerosene

RenovaBio

Diversificação de Matéria-Prima

Qualidade, Abastecimento e Tributação

FEVEREIRO
01 

Evento “RenovaBio – Próximos passos” – Rio de Janeiro/RJ
Realização: ANP, EPE e FGV
Objetivo: Participar das discussões sobre a regulamentação da Lei 13.576, de 26/12/2017, que criou a Política Na-
cional de Biocombustíveis e realizar palestra (Donizete Tokarski): “Perspectivas do Biodiesel com o RenovaBio”.
Participantes: Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME, Márcio Félix Bezerra; Diretores da 
ANP Aurélio Amaral e Felipe Kury; Diretor de Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis da EPE, José Mauro Fer-
reira Coelho; Pedro Scorza (Diretor de Biocombustíveis de Aviação); Mike Lu (Curcas); Donizete Tokarski (Diretor 
Superintendente); Sergio Beltrão (Diretor Executivo); representantes de diversos órgãos públicos, lideranças do 
setor de combustíveis e do agronegócio, além de pesquisadores.
Notícias: Política de biocombustíveis vai criar nova moeda
Veja as apresentações do evento que discutiu os próximos passos do RenovaBio

02 

Reunião com o Superintendente de Distribuição e Logística da ANP, Cezar Issa – Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Apresentar a entidade ao novo superintendente, ressaltar a importância da previsibilidade para o se-
tor de biodiesel, do envolvimento da ANP no RenovaBio e manifestar o interesse da Ubrabio em colaborar com 
o planejamento da entrada do B20 nos ônibus que realizam transporte público da cidade do Rio de Janeiro, em 
cumprimento ao Decreto Rio nº 44.210, de 8/01/2018.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

06 

Reunião com o Diretor da ANP, Aurélio Amaral, sobre a revisão de 
resoluções relacionadas ao Bioquerosene – Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Discutir alterações necessárias nas Resoluções ANP nº 37, de 01/12/2009 e nº 63, de 05/12/2014, que 
tratam das especificações e regras de controle da qualidade do querosene de aviação fóssil, alternativo e suas 
misturas para adequá-las à revisão da especificação internacional do bioquerosene.
Participantes: Pedro Scorza (Diretor de Biocombustíveis de Aviação), Mike Lu (Curcas), Sergio Beltrão (Diretor 
Executivo) e Donato Aranda (Consultor Técnico), representantes da ANP, MCTIC, GOL, Embraer, UFRN, UFPE, 
Petrobras e Plural.
Notícia: ANP debate mudanças nas regras de combustíveis de aviação

http://ubrabio.com.br/2018/02/02/politica-de-biocombustiveis-vai-criar-nova-moeda-2/
http://ubrabio.com.br/2018/02/06/veja-as-apresentacoes-do-evento-que-discutiu-os-proximos-passos-do-renovabio/
http://ubrabio.com.br/2018/02/07/anp-debate-mudancas-nas-regras-de-combustiveis-de-aviacao-2/
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07 

Audiência Pública na ANP sobre alteração da Resolução ANP nº 30, de 26/03/2016 – Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Manifestar posição sobre a necessidade de alteração da especificação (estabilidade â oxidação) das 
misturas Bx a B30 de uso voluntário/experimental, conforme proposta da ANP a partir da solicitação formal da 
Ubrabio, em 13/06/17, de alterar o parâmetro de 20h para “anotar” durante determinado período para criar mas-
sa de dados que permitam a ANP estabelecer parâmetro compatível com as características do diesel brasileiro.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e Donato Aranda 
(Consultor Técnico).
Notícia: Audiência pública discutiu resolução que trata da especificação do diesel BX a B30

19 

 
Reunião do Grupo de Trabalho de Testes 
em motores e veículos com misturas 
B10, B15 e B20 – Brasília/DF
Objetivo: Acompanhar a evolução dos testes de B10 
e envio de formulários preenchidos pelas montadoras 
para elaboração dos relatórios; deliberar sobre a reali-
zação dos testes com diesel puro (B0) paralelos a tes-
tes de B15 até março/2019 sob a coordenação da ANP 
e participação das associações do setor de biodiesel, 
AEA e ANFAVEA.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superinten-
dente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e Donato 
Aranda (Consultor Técnico).

20 
 

Reunião no Centro de Pesquisas de Análises Tecnológicas (CPT/ANP) 
sobre Tributação do Bioquerosene – Brasília/DF
Objetivo: Iniciar discussões sobre questões tributárias de acordo com a realidade operacional do mercado de 
bioquerosene e incluir o tema no âmbito do Subcomitê Tributação do Programa Combustível Brasil, coordena-
do pelo MME.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e representantes da ANP e Plural.

http://ubrabio.com.br/2018/02/07/audiencia-publica-discutiu-resolucao-que-trata-da-especificacao-do-diesel-bx-a-b30/
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B20 Bioquerosene

RenovaBio

Diversificação de Matéria-Prima

Qualidade, Abastecimento e Tributação

MARÇO
01 

I Workshop para Validação da RenovaCalc – Jaguariúna/SP
Realização: Embrapa Meio Ambiente, Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol – CTBE, Uni-
camp, Agroicone, MME, ANP e Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT
Objetivo: Alinhar entre os diferentes atores das cadeias de biocombustíveis aspectos da regulamentação do 
RenovaBio, a contabilidade de carbono dos biocombustíveis (Avaliação do Ciclo de Vida desde a fase agrícola 
até a fase industrial) e sua certificação.
Participantes: Marcos Boff (Vice-Presidente Técnico),  Pedro Scorza (Diretor de Biocombustíveis de Aviação), 
Daniel Roesch (Oleoplan), José Anthero Peloso e Aristides Rocha (Granol), Fabiana Medeiros (Bianchini), Hilda 
Pereira (Potencial), Marcos Ribeiro (Mitsubishi), Onofre Andrade (Boeing), Mike Lu (Curcas), Marcos Pina (Prisma), 
Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
Notícia: RenovaCalc é apresentada a empresas e entidades ligadas ao setor de biocombustíveis em São Paulo

02 

Seminário ANP de Avaliação do Mercado de Combustíveis – Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Participar de evento que divulgou dados gerais do setor de combustíveis comparando o desempe-
nho de 2017 em relação a 2016.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
Notícia: Consumo de combustíveis aumenta 0,4% no Brasil, aponta ANP

http://ubrabio.com.br/2018/03/06/renovacalc-e-apresentada-a-empresas-e-entidades-ligadas-ao-setor-de-biocombustiveis-em-sao-paulo/
http://ubrabio.com.br/2018/03/05/consumo-de-combustiveis-aumenta-04-no-brasil-aponta-anp/
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06 
 

Reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Palma de Óleo do MAPA – Brasília/DF
Objetivo: Discutir perspectivas do setor de palma, Selo Social e financiamento para a cultura da palma, cartilha 
da palma, pleito de renovação de redução tarifária para o óleo de palmiste refinado, acordos de livre comércio, 
acordos bilaterais e medidas protecionistas dos países asiáticos em relação à palma.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

07 
 

Reunião do Grupo de Trabalho de aprimoramento do Selo Combustível Social (SCS) – Brasília/DF
Objetivo: Discutir propostas de diversificação regional e cooperativismo, inclusão da cultura do milho e outras 
não oleaginosas no escopo do SCS.
Participantes: Osvaldo Morichita (Granol e represente titular da Ubrabio na Câmara Técnica), Donizete 
Tokarski (Diretor Superintendente e representante suplente da Ubrabio na Câmara Técnica) e Sergio Bel-
trão (Diretor Executivo).

08 

 
Reunião da Câmara Setorial de Oleaginosas e Biodiesel (CSOB) do MAPA – Brasília/DF
Objetivo: Discutir admissão e exclusão de entidades na CSOB e próximos passos do RenovaBio.
Participantes: Marcos Boff (Vice-Presidente Técnico), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio 
Beltrão (Diretor Executivo).

08 
 

Reunião no MCTIC do Comitê Consultivo do Projeto Combustíveis 
Alternativos sem Impactos Climáticos (ProQR) – Brasília/DF
Objetivo: Discutir o projeto que está sendo elaborado no âmbito do Acordo Básico de Cooperação Técnica 
Brasil-Alemanha, por intermédio do MCTIC e da Agência de Cooperação Técnica alemã – GIZ e do qual a 
Ubrabio integra o Comitê Consultivo, sobre modelo de referência internacional para aplicação de combustí-
veis alternativos no transporte aéreo.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

09 
 

Reunião com o Diretor Executivo de Refino e Gás Natural da 
Petrobras, Jorge Celestino Ramos – Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Discutir o papel do biodiesel na segurança energética e alimentar.
Participantes: Marcos Boff (Vice-Presidente Técnico), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Donato 
Aranda (Consultor Técnico).
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09 

Reunião com o Superintendente de Fiscalização do Abastecimento 
da ANP, Francisco Neves – Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Manifestar a necessidade de intensificar mecanismos de controle e fiscalização empregados pela 
Agência no sentido de garantir que a dosagem obrigatória de biodiesel ao diesel seja cumprida com rigor.
Participantes: Marcos Boff (Vice-Presidente Técnico), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Donato 
Aranda (Consultor Técnico).

Reunião com o Diretor Executivo de Refino e Gás Natural da 
Petrobras, Jorge Celestino Ramos - Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Discutir o papel do biodiesel na segurança energética e alimentar.
Participantes: Marcos Boff (Vice-Presidente Técnico), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Donato 
Aranda (Consultor Técnico).

13 

Reunião no Centro de Pesquisas e Análises Tecnológicas – CPT/ANP – Brasília/DF
Objetivo: Discutir e planejar testes para estudo de propriedades físico-químicas em misturas Bx a B30.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e representantes 
da ANP, MME, INT, CNT, Mercedes-Benz e demais entidades do setor de biodiesel.

14 

Homenagem ao deputado federal Arnaldo 
Jardim (PPS-SP) – Ribeirão Preto/SP
Objetivo: Representar a Ubrabio em evento de home-
nagem ao deputado federal Arnaldo Jardim organiza-
do pelo setor de biocombustíveis.
Participantes: Deputado Federal Arnaldo Jardim 
(PPS-SP); Deputado Federal Evandro Gussi (PV-SP); 
Prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira; Juan 
Diego Ferrés (Presidente) e Donizete Tokarski (Diretor 
Superintendente).

Audiência do Senador Cidinho Santos (PR-MT) com o Ministro-Chefe da Casa 
Civil da Presidência da República, Eliseu Padilha – Brasília/DF
Objetivo: Acompanhar o Senador para tratar de avanços na legislação com ênfase na proposta elaborada pelo 
parlamentar de criação de um fundo para direcionamento de recursos para fortalecimento do Selo Social.
Participantes: Secretário Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, Jefferson Coriteac, 
José Wagner dos Santos (BioparParecis), Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e representantes das demais entida-
des do setor de biodiesel.

15 

Conferência Telefônica sobre Bioquerosene – Brasília/DF
Objetivo: Planejar a realização de eventos sobre o bioquerosene em 2018/2019.
Participantes: Pedro Scorza (Diretor de Biocombustíveis de Aviação), Onofre Andrade (Boeing), Donizete Tokar-
ski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e representantes da Embraer e da UFRN.

Reunião com representantes da empresa concessionária de transporte 
público de Brasília, Piracicabana – Brasília/DF
Objetivo: Discutir perspectivas de ampliação do uso do B20 na frota de ônibus de Brasília.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).
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16 

Reunião com o Secretário de Mobilidade do Distrito Federal, Fábio Damasceno – Brasília/DF
Objetivo: Discutir a ampliação e fornecer dados técnicos relacionados ao uso do B20 na frota de transporte 
público do DF.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente); Sergio Beltrão (Diretor Executivo); Presidente da 
Associação das Empresas de Transporte Público e Coletivo do DF (Transit), Barbosa Neto; e Diretor-Geral da 
empresa concessionária de transporte público de Brasília Piracicabana, Fausto Mansur. 

Evento de divulgação do uso do B20 no transporte público de Brasília para a imprensa – Brasília/DF
Objetivo: Apresentar e debater os benefícios do uso do B20, considerando as externalidades socioeconômicas 
e ambientais do biodiesel, especialmente relacionada à melhoria da qualidade do ar de Brasília.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e representantes 
do MME, Embrapa, UNB e Transit.
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19 

Visita do Governador de Brasília, Rodrigo 
Rollemberg, aos ônibus com B20 durante 
o Fórum Mundial da Água – Brasília/DF
Objetivo: Reforçar os benefícios socioambientais  
do uso do B20 em Brasília ao governador Rodrigo 
Rollemberg e propor a expansão do projeto na ca-
pital do país.
Participantes: Governador de Brasília, Rodrigo Rol-
lemberg; Secretário de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos do Distrito Federal, Igor Tokarski; e Donizete 
Tokarski (Diretor Superintendente).

22 

Audiência Pública na ANP sobre alteração da Resolução ANP nº 30, de 23/06/2016 – Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Representar a Ubrabio no evento que tratou da alteração da resolução que estabelece os requisitos 
necessários à autorização para o exercício da atividade de produção de biocombustíveis.
Participantes: Donato Aranda (Consultor Técnico). 

Seminário “A Transformação pela Bioeconomia” – Brasília/DF
Realização: Secretaria de Meio Ambiente do DF, Embrapa e Sebrae
Objetivo: Participar dos debates sobre questões relacionadas a políticas públicas, soluções tecnológicas,  
experiências positivas e oportunidades para o fomento do empreendedorismo no DF e entorno relacionado  
à bioeconomia.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
Notícia: Projeto MOVER será tema de apresentação em evento sobre bioeconomia

27 

Reunião do Grupo de Trabalho de Testes em motores e veículos com misturas B10, B15 e B20 – Brasília/DF
Objetivo: Avaliar resultados positivos dos testes de B10, discutir a elaboração do relatório divulgado até 20/04/18, 
de acordo com o cronograma estabelecido pela Portaria MME nº 80/2017, e debater a evolução da entrega de 
combustíveis para realização de testes de B15/B20.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e Donato Aranda 
(Consultor Técnico).

28 

5ª Reunião do Comitê de Monitoramento do Abastecimento de 
Biodiesel (CMAB), coordenado pelo MME – Brasília/DF
Objetivo: Debater o resultado dos testes de B10, a entrada sem qualquer problema da mistura B10 em 01/03/2018 
e perspectivas de oferta e demanda para o 60º Leilão de Biodiesel.
Participantes: Rômulo Morandin (Fiagril), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão  
(Diretor Executivo).

ABRIL
04 

Reunião com o Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
do Distrito Federal, Igor Tokarski – Brasília/DF
Objetivo: Discutir a ampliação e novos projetos de bionergia que tenham reflexos socioeconômicos e ambien-
tais relevantes para a população do DF, a exemplo do uso do B20 em parte da frota do transporte público de 
Brasília.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e representantes da UNICA, ABEÓLICA e ABIOGÁS.

http://ubrabio.com.br/2018/03/22/projeto-mover-sera-tema-de-apresentacao-em-evento-sobre-bioeconomia/
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05 

Audiência Pública na ANP – Rio de Janeiro/RJ 
Objetivo: Discutir sobre a revogação da Resolução ANP acerca do cadastramento de laboratórios de biodiesel 
em razão de já ser exigida a acreditação no INMETRO desses laboratórios.
Participantes: Donato Aranda (Consultor Técnico).

06 

Conferência telefônica sobre planejamento da organização de 
eventos relacionados ao bioquerosene – Brasília/DF
Objetivo: Planejar a realização de dois eventos: “Bioquerosene e RenovaBio”, em 7/05/18, na sede do CNPq, em 
Brasília; e “Making Sustaintable Alternative Fuels Viable in Brazil”, em 19/06/18, no Bourbon Ibirapuera Conven-
tion Hotel, em São Paulo. 
Participantes: Pedro Scorza (Diretor de Biocombustíveis de Aviação), Onofre Andrade (Boeing), Donizete Tokar-
ski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e Marcelo Gonçalves (Embraer).

10 

Reunião com integrantes do Departamento de Biocombustíveis do MME sobre o RenovaBio – Brasília/DF
Objetivo: Discutir o aperfeiçoamento no modelo de análise que auxiliará a construção das metas do RenovaBio.
Participantes: Luiz Meira e Hilda Oliveira (Potencial), Pedro Scorza (Diretor de Biocombustíveis de Aviação), 
Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e Donato Aranda (Consultor 
Técnico) e representantes de diversos segmentos do setor de biocombustíveis. 

Cerimônia de Posse do Ministro de Minas e Energia, Moreira Franco – Brasília/DF
Objetivo: Representar a Ubrabio na cerimônia realizada no Palácio do Planalto.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e Donato Aranda 
(Consultor Técnico).

11 

Cerimônia de Transmissão de Cargo de Ministro de Minas e Energia, do  
ex-ministro Fernando Coelho Filho ao Ministro Moreira Franco – Brasília/DF
Objetivo: Representar a Ubrabio na cerimônia realizada no MME.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 

 
Reunião do Grupo de Trabalho de aprimoramento do Selo Combustível Social (SCS) – Brasília/DF
Objetivo: Discutir a iniciativa do Senador Cidinho Santos (PR/MT) de constituição de Fundo para o SCS, limite de 
valor para o SCS, critérios para entrada do milho, proposta da SEAD referente à restrição dada pelo parágrafo que 
limita o foco na região NE e Semiárido, e potencial de comercialização das cooperativas que não possuem DAP.
Participantes: Osvaldo Morichita (Granol e represente titular da Ubrabio na Câmara Técnica), Edna Carmelo 
(Bianchini e Fuga Couros), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente e representante suplente da Ubrabio na 
Câmara Técnica) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).



18 |Relatório Anual de Atividades 2018

B10/B15

Agricultura Familiar

B20 Bioquerosene

RenovaBio

Diversificação de Matéria-Prima

Qualidade, Abastecimento e Tributação

17 

Reunião no Centro de Pesquisas e Análises Tecnológicas – CPT/ANP – Brasília/DF
Objetivo: Discutir proposta de estudo do CPT sobre testes de B20 e B30: prolongamento dos testes de dois 
para seis meses, exclusão de testes em motor do planejamento em função do alto custo e indisponibilidade de 
bancada em tempo hábil, inclusão de ensaio de corrosão, inclusão de teste de entupimento de filtro e criação 
de subgrupo para tratar de questões operacionais dos ensaios.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo), Donato Aranda 
(Consultor Técnico), representantes da ANP, MCTIC, MAPA, INT, CNT, AEA, Sindipeças, Mercedes, Toyota, Bosch, 
Plural e demais entidades do setor de biodiesel.

Reunião com o Coordenador-Geral de Inserção de Novos Combustíveis 
Renováveis do MME, Marlon Arraes – Brasília/DF
Objetivo: Discutir perspectivas para o bioquerosene no âmbito do RenovaBio.
Participantes: Pedro Scorza (Diretor de Biocombustíveis de Aviação) e representantes da ABEAR. 

Reunião do Subcomitê Abastecimento no âmbito do Programa Combustível Brasil – Brasília/DF
Objetivo: Discutir metodologia de trabalho a ser desenvolvida, status das ações executadas e em andamento, e 
proposta de Plano de Ação para 1º semestre/2018.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e Donato Aranda 
(Consultor Técnico).

19

Conferência telefônica sobre planejamento da organização de 
eventos relacionados ao bioquerosene – Brasília/DF
Objetivo: Planejar a realização de dois eventos: “Bioquerosene e RenovaBio”, em 07/05/18, na sede do CNPq, em 
Brasília; e “Making Sustaintable Alternative Fuels Viable in Brazil”, em 19/06/18, no Bourbon Ibirapuera Conven-
tion Hotel, em São Paulo.
Participantes: Pedro Scorza (Diretor de Biocombustíveis de Aviação), Onofre Andrade (Boeing), Donizete Tokar-
ski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo), Marcelo Gonçalves (Embraer) e Amanda Gon-
dim (UFRN/RBQAV).

26 

Evento sobre aviação “Airport Infra Expo 2018” – Brasília/DF
Objetivo: Participar de evento sobre desenvolvimento sustentável do setor aeroportuário brasileiro, panorama 
atual e futuro.
Participantes: Pedro Scorza (Diretor de Biocombustíveis de Aviação), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) 
e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
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MAIO
03 

Reunião do Grupo de Trabalho de aprimoramento do Selo Combustível Social (SCS) – Brasília/DF
Objetivo: Discutir o resultado do balanço parcial de 2017 de famílias e dados correlatos relacionados à participa-
ção de agricultores familiares e cooperativas no fornecimento de matérias-primas para produção de biodiesel e 
aspectos da prestação de assistência técnica pelos produtores de biodiesel.
Participantes: Osvaldo Morichita (Granol e represente titular da Ubrabio na Câmara Técnica), Edna Carmélio 
(Bianchini e Fuga Couros), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente e representante suplente da Ubrabio 
na Câmara Técnica) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

07 

Seminário “Bioquerosene e RenovaBio” – sede do CNPq – Brasília/DF
Realização: Ubrabio, Unica (União da Indústria de Cana-de-Açúcar), Embraer e Rede Brasileira de Bioquerosene 
e Hidrocarbonetos Renováveis de Aviação, com apoio do MME; MCTIC; Embrapa; CNPq; ABEAR (Associação 
Brasileira das Empresas Aéreas) e GOL Linhas Aéreas.
Objetivo: Realizar evento como parte da celebração de aniversário de 11 anos da Ubrabio. Dialogar sobre as 
perspectivas do setor com a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) e com a consulta pública lançada 
pelo Ministério de Minas e Energia. O seminário contou com três painéis temáticos: “Biodiesel: A visão do merca-
do e novas oportunidades”, “Combustíveis sustentáveis de aviação e o Acordo do Clima de Paris” e “RenovaBio, 
Plataforma Biofuturo e Desafios dos Biocombustíveis”.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Antin Bianchini (Vice-Presidente Financeiro), 
Marcos Boff (Vice-Presidente Técnico), Julio Valente Junior (Vice-Presidente de Assuntos Jurídicos), Pedro Scorza 
(Diretor de Biocombustíveis de Aviação), Hilda Pereira (Potencial), Áurea Nardelli (RSB), José Anthero (Granol), 
Juliana Oliveira (Mitsubishi), Marcio Oliveira (Bianchini), Mike Lu (Curcas), Raquel Teruel e Rogério Gomes  
(Fiagril), Vitor Petruzza (Gol), Onofre Andrade (Boeing), equipe executiva da Ubrabio, diversas autoridades, par-
lamentares e lideranças empresariais.
Notícias: Bioquerosene é promissor, mas também desafiador, apontam especialistas

http://ubrabio.com.br/2018/04/19/bioquerosene-e-promissor-e-desafiador/
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Confira a programação do seminário Bioquerosene e RenovaBio
Ubrabio Comenta: Bioquerosene e RenovaBio
Como nasceu a RenovaCalc, a calculadora do RenovaBio
RenovaBio deve estimular parcerias entre empresas e instituições científicas, analisa especialista
Previsibilidade para os biocombustíveis permitirá aumento de investimentos com RenovaBio
Bioquerosene e RenovaBio: acompanhe a transmissão online do seminário
Bioquerosene e RenovaBio: Confira as apresentações do seminário

http://ubrabio.com.br/2018/04/23/confira-a-programacao-do-seminario-bioquerosene-e-renovabio/
http://ubrabio.com.br/2018/04/24/ubrabio-comenta-bioquerosene-e-renovabio/
http://ubrabio.com.br/2018/04/24/como-nasceu-a-renovacalc-a-calculadora-do-renovabio/
https://ubrabio.com.br/2018/04/26/renovabio-deve-estimular-parcerias-entre-empresas-e-instituicoes-cientificas-analisa-especialista/
http://ubrabio.com.br/2018/05/03/previsibilidade-para-os-biocombustiveis-permitira-aumento-de-investimentos-com-renovabio/
http://ubrabio.com.br/2018/05/07/bioquerosene-e-renovabio-acompanhe-a-transmissao-online-do-seminario/
https://ubrabio.com.br/2018/05/08/bioquerosene-e-renovabio-confira-as-apresentacoes-do-seminario/
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08 

Reunião no Centro de Pesquisas e Análises Tecnológicas – CPT/ANP – Brasília/DF
Objetivo: Discutir a proposta da Plural de ampliação na tolerância especificada para teor de água da região 
Norte considerando a umidade relativa das localidades, nas grandes distâncias percorridas para abastecimento 
e na necessidade de uso de modais aquaviários na maioria dos trechos.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo), representantes da ANP, MME, CNT, Toyota, MWM, Scania, 
MBBras, Plural, Petrobras, BR Distribuidora, Grupo PSA, Raízen, IPP, Alesat, INT-LACOR e demais entidades do 
setor de biodiesel.

09 

Audiência com o Ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, sobre a necessidade 
de criação de política pública para o bioquerosene – Brasília/DF
Objetivo: Apresentar as demandas do setor de biocombustíveis de aviação como oportunidade para o Brasil, 
que já conta com cadeias produtivas consolidadas, como a do biodiesel, matérias-primas em abundância e 
estudos para implementação dessa nova indústria já em andamento.
Participantes: Deputado Federal Marcos Pestana (PSDB/MG), Pedro Scorza (Diretor de Biocombustíveis de 
Aviação), Mike Lu (Curcas) e Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).

16 

Conferência telefônica coordenada pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o 
Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) sobre o Movimento below50 – Brasília/DF
Objetivo: Discutir medidas relacionadas ao consumo de combustíveis de baixo carbono e as barreiras de ex-
pansão às formas de incentivo no fórum que reúne líderes do setor empresarial. Entre as Iniciativas estratégicas 
relacionadas aos biocombustíveis foram incorporadas sugestões da Ubrabio: Apoio ao avanço gradual da mis-
tura obrigatória de biodiesel ao diesel, incentivando o alcance da mistura B20 até 2030 e promoção do uso do 
B20 no transporte público das 40 maiores cidades brasileiras.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).
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17 

Audiência Pública no MME sobre a proposta de Metas Compulsórias Anuais de Redução de Emissões de 
Gases Causadores do Efeito Estufa para a Comercialização de Combustíveis no RenovaBio – Brasília/DF
Objetivo: Apresentar propostas de previsibilidade com base na projeção do avanço da mistura de biodiesel até 
B15, elevando o percentual obrigatório de biodiesel adicionado ao diesel fóssil anualmente, em 1%, a partir de 
março de 2019. Fixação em 12% da meta de redução da intensidade de carbono no âmbito do RenovaBio, tornar 
obrigatório o uso de B20 o transporte público das grandes cidades brasileiras, o uso de outros biocombustíveis, 
como o bioquerosene na aviação e tratamento equânime que iniba situações de desequilíbrio por parte da 
produção de biocombustíveis nos cálculos para estabelecer as metas RenovaBio.
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Pedro Scorza (Diretor de Biocombustíveis 
de Aviação), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e Donato Aranda 
(Consultor Técnico).
Notícia: Ubrabio propõe dois projetos de lei para o biodiesel

22 

IX Seminário de Energia – Fontes Renováveis & Inovações Tecnológicas – Cuiabá/MT
Realização: Sindenergia/Sistema Fiemt
Objetivo: Participar das discussões e ministrar palestra “Fatores Econômicos da Bioenergia” abordando as-
pectos relacionados ao RenovaBio, às cadeias produtivas dos biocombustíveis, e o contexto do estado do 
Mato Grosso.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).

23 

 
Audiência do Presidente da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, Deputado Federal Evandro 
Gussi (PV/SP), com o Ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, sobre propostas do setor 
de biodiesel para ampliação da oferta e barateamento de combustíveis – Brasília/DF
Objetivo: Apresentar contribuição efetiva para solucionar o aumento do preço dos combustíveis, motivo da 
greve dos caminhoneiros que provocou desabastecimento em várias cidades do país. As propostas incluíam 
aumento imediato da mistura obrigatória de biodiesel no diesel comercializado no Centro-Oeste para B15, com 
estimativa de efeito quatro vezes mais efetivo que a retirada da Cide do óleo diesel; evolução de B16 a partir de 
2024 até B20 em 2028 (1% a.a.); conclusão dos testes de B20 até dezembro de 2019; alteração da Portaria MME n° 
516, de 11/11/2015, para permitir o uso agrícola voluntário do B20, além do B30; e criação de grupo de trabalho 
para adoção do B100.
Participantes: Wagner dos Santos (Biopar), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e representante das 
demais entidades do setor de biodiesel.
Notícia: Biodiesel pode baratear combustível

http://ubrabio.com.br/2018/05/21/ubrabio-propoe-dois-projetos-de-lei-para-o-biodiesel/
http://ubrabio.com.br/2018/05/23/biodiesel-pode-baratear-combustivel/
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23 

6ª Reunião do Comitê de Monitoramento do Abastecimento  
de Biodiesel (CMAB), coordenado pelo MME – Brasília/DF
Objetivo: Discutir as perspectivas de oferta e demanda para o 61º Leilão de Biodiesel.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).

29 

Comissão Geral sobre os preços dos 
combustíveis no Brasil, realizada no 
Congresso Nacional – Brasília/DF
Objetivo: Debater soluções para a crise causada pela 
greve dos caminhoneiros e propor a comercialização 
direta de biodiesel puro entre produtores e consumi-
dores no sentido de viabilizar o uso de misturas B20 
e B30 voluntárias sem a necessidade de utilização da 
sistemática de leilões bimestrais e ampliar a oferta de 
combustíveis diante dos transtornos de abastecimen-
to de produtos essenciais, como os combustíveis.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).
Notícia: Comissão discute contribuições do biodie-
sel na redução de preço do diesel

JUNHO
05 

Lançamento da Plataforma de Bioquerosene e Renováveis da Zona da Mata – Juiz de Fora/MG
Objetivo: Participar de lançamento da Plataforma de Bioquerosene e Renováveis da Zona da Mata, iniciativa 
que visa fazer da Zona da Mata mineira a primeira região do Brasil a desenvolver cadeia integrada para produ-
ção de diesel verde e bioquerosene, direcionada ao transporte aéreo e rodoviário pesado, com utilização de 
fração orgânica de lixo urbano e de óleos vegetais extraídos de espécies nativas da Mata Atlântica, como é o 
caso da palmeira macaúba.
Participantes: Prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas; Pedro Scorza (Diretor de Biocombustíveis de Aviação); 
Mike Lu (Curcas); representantes de órgãos do Governo municipal, estadual e federal, embaixadas, universida-
des, centros de pesquisas e empresas nacionais e internacionais ligadas ao transporte.
Notícias: Plataforma de Bioquerosene pode inserir Zona da Mata na bioeconomia
Launching of the Plataforma de Bioquerosene e Renováveis da Zona da Mata

Audiência Pública ANP nº 10/2018, relacionada à regulamentação do credenciamento de firmas 
inspetoras visando a certificação de biocombustíveis no âmbito do RenovaBio – Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Realizar apresentação reafirmando as contribuições feitas pela Ubrabio durante o processo de Con-
sulta Pública sobre a necessidade de, efetivamente, se medir a intensidade de carbono e eficiência do “poço à 
roda” considerando o conceito de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), amplamente difundido no mundo, mas não 
contemplada na ferramenta de aferição do RenovaBio.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e Donato Aranda 
(Consultor Técnico).

http://ubrabio.com.br/2018/05/29/comissao-discute-contribuicoes-do-biodiesel-na-reducao-de-preco-do-diesel/
http://ubrabio.com.br/2018/05/29/comissao-discute-contribuicoes-do-biodiesel-na-reducao-de-preco-do-diesel/
http://ubrabio.com.br/2018/06/05/plataforma-de-bioquerosene-pode-inserir-zona-da-mata-na-bioeconomia/
http://ubrabio.com.br/2018/06/08/launching-of-the-plataforma-de-bioquerosene-e-renovaveis-da-zona-da-mata/
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06 

Reunião do Grupo de Trabalho de aprimoramento do Selo Combustível Social (SCS) – Brasília/DF
Objetivo: Discutir a alteração da Portaria SEAD nº 512, de 5/09/17, que trata do Selo Combustível Social.
Participantes: Osvaldo Morichita (Granol e represente titular da Ubrabio na Câmara Técnica), Donizete 
Tokarski (Diretor Superintendente e representante suplente da Ubrabio na Câmara Técnica) e Sergio Beltrão 
(Diretor Executivo).

07 

Reunião do Grupo de Trabalho para tratar da Agenda Estratégica da Câmara 
Setorial de Oleaginosas e Biodiesel (CSOB) do MAPA – Brasília/DF
Objetivo: discutir propostas de alteração da Portaria SEAD nº 512, de 5/09/17, que trata do Selo Combustível Social.
Participantes: Osvaldo Morichita (Granol), Osvaldo Morichita (Granol e represente titular da Ubrabio na Câmara 
Técnica), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente e representante suplente da Ubrabio na Câmara Técnica) 
e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

13 a 15 

Missão público-privada, liderada pelos Diretores da ANP Aurélio Amaral e Felipe 
Kury, sobre políticas de biocombustíveis estadunidenses – Califórnia/EUA
Objetivo: Obter subsídios e melhores práticas sobre comercialização dos créditos de descarbonização como 
suporte à elaboração das resoluções da ANP relativas ao RenovaBio, a partir das ações para biocombustíveis dos 
EUA, implementadas pelo Low Carbon Fuel Standard (LCFS), regulada pela Environmental Protection Agency 
(EPA), e Renewable Fuel Standard (RFS), regulada pelo California Air Resources Board (CARB).
Participantes: Donato Aranda (Consultor Técnico).
Notícia: Em missão aos EUA, ANP troca experiências sobre políticas de biocombustíveis

18 

 
Audiência com o Ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, sobre propostas do setor de 
biodiesel para ampliação da oferta e barateamento de combustíveis – Brasília/DF
Objetivo: Apresentar medidas ao biodiesel para assegurar a redução de preço do diesel ao consumidor final. 
Alterar o percentual de aproveitamento de Crédito Presumido sobre a Contribuição para o PIS e da COFINS, 
previstos no Inciso V do § 2º do art. 31 da Lei 12.865/2013, de 45% para 70%, garantindo que o ressarcimento 
da União aos produtores de biodiesel ocorra em até 60 dias para 70% do montante (Fast-Track) e, em até 360 
dias para os 30% remanescentes. Reduzir em 70% os valores da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS in-
cidentes na produção e na comercialização de biodiesel, nos termos do Decreto nº 5.297/2004, com o objetivo 
de gerar tratamento isonômico com a recente redução concedida sobre os tributos (CIDE, PIS e COFINS) nas 
saídas dos estabelecimentos fornecedores do diesel fóssil para o comércio varejista. Conceder ao biodiesel a 
subvenção no valor de R$ 0,30 por litro, concedida ao diesel e obedecendo a mesma forma e prazo de vigência 
e repasse de pagamento praticados para o combustível fóssil, tendo em vista que esse valor não implicará ônus 
adicional à União, em face da intenção governamental de concessão da subvenção incidir sobre o B10 (adição 
de 10% biodiesel ao diesel) vendido ao consumidor final, e não apenas sobre a parcela de 90% correspondente 
ao diesel oriundo do petróleo.
Participantes: Irineu Boff (Vice-Presidente de Assuntos Tributários), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) 
 e representante das demais entidades do setor de biodiesel.
Notícia: Em audiência com Moreira Franco, setor solicita aumento da mistura de biodiesel em 2019

http://ubrabio.com.br/2018/06/15/em-missao-aos-eua-anp-troca-experiencias-sobre-politicas-de-biocombustiveis/
http://ubrabio.com.br/2018/06/18/em-audiencia-com-moreira-franco-setor-solicita-aumento-da-mistura-de-biodiesel-em-2019/
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18 

Reunião do Grupo de Trabalho sobre excesso de peso no transporte de biodiesel – Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Reavaliar o programa de trabalho desenvolvido em 2013 e 2014 em virtude da expiração em 31/07/2019 
da Resolução CONTRAN nº 503/2014, a qual conferiu tolerância de 7,5% no PBT ou PBTC ao peso dos veículos 
que estiverem transportando biodiesel (B100).
Participantes: Donato Aranda (Consultor Técnico), representantes da Associação Brasileira de Transporte e 
Logística de Produtos Perigosos (ABTLP), Randon, Plural e demais entidades do setor de biodiesel.

19 

Evento internacional “Making Sustainable Alternative Fuels Viable in Brazil” – São Paulo/SP
Realização: Ubrabio, Boeing, Embraer e RBQAV, com apoio da ABEAR, Plural e MCTIC.
Objetivo: Apresentar e debater as visões de diferentes segmentos da cadeia de bioquerosene (indústria, mer-
cado consumidor, pesquisa e inovação, tecnologia, matérias-primas e governo) sobre como tornar os combustí-
veis alternativos sustentáveis viáveis no Brasil. O seminário contou com quatro painéis temáticos. Destaque para 
apresentações de: Paulo Kakkinof  “International Context – Practical Case Gol Biofuels Program, Case: Zona da 
Mata Biojetfuel Platform and Renewables”; Juan Diego Ferrés “View from Brazilian Industry”. 
Participantes: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Julio Valente Junior (Vice-Presidente de 
Assuntos Jurídicos), Pedro Scorza (Diretor de Biocombustíveis de Aviação), Donna Hrinak (Presidente da Boeing 
América Latina), Onofre Andrade, Olivier Rolland e Antonini Puppin-Macedo (Boeing), Paulo Kakkinof e Valeria 
Montes (GOL), Áurea Nardelli (RSB), Hilda Pereira (Potencial), Mike Lu (Curcas), Donizete Tokarski (Diretor Supe-
rintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e Donato Aranda (Consultor Técnico).
Notícias: Sustentabilidade na aviação será discutida em São Paulo
Indústria discute viabilidade dos biocombustíveis para aviação internacional
Boeing destaca parceria com Embraer para desenvolver biocombustível
Confira as apresentações do seminário Making Sustainable Alternative Fuels Viable in Brazil

https://ubrabio.com.br/2018/05/17/sustentabilidade-na-aviacao-sera-discutida-em-sao-paulo/
http://ubrabio.com.br/2018/06/14/industria-discute-viabilidade-dos-combustiveis-sustentaveis-para-aviacao-internacional/
http://ubrabio.com.br/2018/06/20/boeing-destaca-parceria-com-embraer-para-desenvolver-biocombustivel/
http://ubrabio.com.br/2018/06/21/confira-as-apresentacoes-do-seminario-making-sustainable-alternative-fuels-viable-in-brazil/
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25 

Reunião do Grupo de Trabalho de Aprimoramento do Selo Combustível Social (SCS) – Brasília/DF
Objetivo: Dar continuidade às discussões sobre alteração da Portaria SEAD nº 512, de 5/09/17, que trata do Selo 
Combustível Social, com ênfase na readequação de percentual e multiplicadores relacionados à contabilização 
do Selo Combustível Social, em especial aplicáveis às Regiões Sul e Norte.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente e representante suplente da Ubrabio na Câmara Téc-
nica) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

26 

Reunião com o Coordenador-Geral do Departamento de 
Biocombustíveis do MME, Ricardo Gomide – Brasília/DF
Objetivo: Discutir aspectos relacionados à progressão da mistura de B11 a B15.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e representantes 
das demais entidades do setor de biodiesel.

JULHO
04 

   
Reunião sobre o Projeto MRV (Monitoramento, Relato e Verificação de Emissões) no 
âmbito do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC) – Brasília/DF
Objetivo: Discutir resultados preliminares e validar os cenários propostos no projeto para estabelecimento das 
propostas para implementação das metas de redução das emissões brasileiras firmadas na COP21.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

11 

Audiência Pública no Congresso Nacional, 
no âmbito da Comissão Mista Permanente 
sobre Mudanças Climáticas, para 
debater o RenovaBio – Brasília/DF
Objetivo: Apresentar palestra (Diretor Superintenden-
te, Donizete Tokarski) com foco nas externalidades so-
cioeconômicas e ambientais do biodiesel, a janela de 
oportunidade para os biocombustíveis, a necessidade 
de equidade para os biocombustíveis sob o conceito 
do “poço à roda”, biodiversidade e diversificação de 
matérias-primas e evolução da mistura obrigatória de 
B20, até 2030.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superinten-
dente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
Notícias: Comissão Mista sobre Mudanças Climáti-
cas debaterá biocombustíveis
Especialistas defendem incentivo à produção de 
biocombustíveis

16 

Audiência com o Ministro do Meio Ambiente, 
Edson Duarte, sobre as contribuições 
do RenovaBio para as metas de redução 
de emissões de GEE – Brasília/DF 
Objetivo: Propor ao Ministério do Meio Ambiente a 
inclusão do RenovaBio na agenda brasileira da COP24.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente)
Notícia: Ubrabio propõe que Brasil leve RenovaBio 
para COP 24

http://ubrabio.com.br/2018/07/09/comissao-mista-sobre-mudancas-climaticas-debatera-biocombustiveis/
http://ubrabio.com.br/2018/07/09/comissao-mista-sobre-mudancas-climaticas-debatera-biocombustiveis/
http://ubrabio.com.br/2018/07/13/especialistas-defendem-incentivo-a-producao-de-biocombustiveis/
http://ubrabio.com.br/2018/07/13/especialistas-defendem-incentivo-a-producao-de-biocombustiveis/
http://ubrabio.com.br/2018/07/17/ubrabio-propoe-que-brasil-leve-renovabio-para-cop-24/
http://ubrabio.com.br/2018/07/17/ubrabio-propoe-que-brasil-leve-renovabio-para-cop-24/
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24 

Reunião do Grupo de Trabalho de Aprimoramento do Selo Combustível Social (SCS) – Brasília/DF
Objetivo: Dar continuidade às discussões sobre alteração da Portaria SEAD nº 512, de 5/09/17, que trata do Selo 
Combustível Social, com ênfase na readequação de percentual e multiplicadores relacionados à contabilização 
do Selo Combustível Social, em especial aplicáveis às Regiões Sul e Norte.
Participantes: Antin Bianchini (Vice-Presidente Financeiro), Osvaldo Morichita (Granol e represente titular da 
Ubrabio na Câmara Técnica), Gildo Barnes (Oleoplan), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente e represen-
tante suplente da Ubrabio na Câmara Técnica) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
Notícia: Governo fará novos estudos para aprimorar Selo Combustível Social 

Reunião com o Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
do MME, João Vicente de Carvalho Viera – Brasília/DF
Objetivo: Discutir evolução da regulamentação do CNPE sobre a progressão B11 a B15.
Participantes: Antin Bianchini (Vice-Presidente Financeiro), Osvaldo Morichita (Granol), Gildo Barnes (Oleoplan), 
Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
Notícia: Ubrabio defende aumento da mistura de biodiesel em março

25 
 

Reunião do Grupo de Trabalho Inovação na Cadeia Produtiva de Oleaginosas e Biodiesel no 
âmbito da Câmara Setorial de Oleaginosas e Biodiesel (CSOB) do MAPA – Brasília/DF
Objetivo: Discutir, considerando a ampliação da mistura até B20 em 2028 (com aumento anual de 1 % a.a), me-
tas para inovação apresentadas na 33ª reunião da CSOB, criação de novas metas, seleção de matérias-primas 
que devem ser trabalhadas por meio de ações de P&D, TT e PP para produção de biodiesel, mecanismos de 
fomento para a inovação na cadeia de produção.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

http://ubrabio.com.br/2018/07/25/governo-fara-novos-estudos-para-aprimorar-selo-combustivel-social/
http://ubrabio.com.br/2018/07/25/ubrabio-defende-aumento-da-mistura-de-biodiesel-em-marco/
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AGOSTO
03 

Reunião do Grupo de Trabalho sobre excesso de peso no transporte de biodiesel – São Paulo/SP
Objetivo: Discutir dados de carregamentos acima da tolerância levantados pelas entidades do setor de biodie-
sel junto a suas associadas; dados sobre vendas de equipamentos adequados ao B100, levantados pela Associa-
ção Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (ANFIR) e adequação do plano de ação intersetorial 
para solução definitiva.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo), representantes da Associação Brasileira de Transporte e Logís-
tica de Produtos Perigosos – ABTLP, ANFIR, Randon, Plural, Brasilcom e demais entidades do setor de biodiesel.

08 

Reunião com o Secretário de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis do MME, João 
Vicente de Carvalho Viera – Brasília/DF
Objetivo: Discutir a ampliação de B10 para B11, em 
março de 2019, como desdobramento da crise defla-
grada em maio pela paralisação dos caminhoneiros 
que evidenciou um problema latente no Brasil: a ex-
trema dependência do diesel e a urgência de alterna-
tivas que ampliem o poder de decisão do consumidor.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superinten-
dente).
Notícia: MME discute ampliação da mistura obriga-
tória de biodiesel

08 a 10 

Workshop organizado pela ANP “Cenário 
Atual e Perspectivas do Mercado de 
Combustíveis no Brasil – 2018” – Búzios/RJ
Objetivo: Participar de debates na “Sala Biocombustí-
veis” sobre o modelo do abastecimento e discutir pos-
síveis aperfeiçoamentos na regulação do setor.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

14 

Reunião com o Secretário de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis do MME, João 
Vicente de Carvalho Viera – Brasília/DF
Objetivo: Discutir evolução da regulamentação do 
CNPE sobre a progressão B11 a B15.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superinten-
dente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e represen-
tantes das demais entidades do setor de Biodiesel.

16 
 

Reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Palma de Óleo do MAPA – Belém/PA
Objetivo: Discutir e o papel potencial da palma de óleo para o biodiesel no âmbito do RenovaBio. Balanço da 
agricultura familiar na safra 2016/2017 no fornecimento de matérias-primas para o biodiesel (Selo Combustível 
Social), acesso ao custeio dos agricultores familiares que foram financiados pelo PRONAF-ECO DENDÊ.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

http://ubrabio.com.br/2018/08/08/mme-discute-ampliacao-da-mistura-obrigatoria-de-biodiesel/
http://ubrabio.com.br/2018/08/08/mme-discute-ampliacao-da-mistura-obrigatoria-de-biodiesel/
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27 

3º Fórum Economia Limpa, organizado pela Abralatas e Folha de São Paulo – São Paulo/SP
Objetivo: Realizar apresentação “Biodiesel: desenvolvimento sustentável e descarbonização” no painel “Tribu-
tação Verde e Competitividade” e participar de debates sobre a necessidade de adoção de mecanismos para 
estimular a produção e o consumo de bens e serviços de baixo impacto ambiental.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).
Notícias: Folha promove fórum que debate economia limpa e combate à poluição
Biodiesel, economia limpa e combate à poluição: como o Brasil pode avançar?
Comportamento do consumidor ditará políticas sustentáveis para o país

SETEMBRO
05 

 
Reunião no MCTIC do Comitê Consultivo do Projeto Combustíveis 
Alternativos sem Impactos Climáticos (ProQR) – Brasília/DF
Objetivo: Discutir o andamento do Projeto “Protótipo E-Fuels” da HyTron, a visão da ANP sobre   “Certificação 
Eletrocombustíveis” e levantamento de fundos para a realização do protótipo.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

17 

Reunião no Centro de Pesquisas e Análises Tecnológicas (CPT) da ANP sobre 
testes de estabilidade à oxidação de misturas B20 e B30 – Brasília/DF
Objetivo: Discutir a configuração do estudo experimental desenvolvido pelo CPT/ANP como subsídio para esta-
belecimento de parâmetro para a característica “Estabilidade à oxidação” das misturas Bx a B30.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo), Mariana Fortes 
(integrante da equipe do Consultor Técnico Donato Aranda) e representantes da ANP, INT, CNT, AEA, Petrobras, 
Sindipeças, Mercedes, Toyota, Plural e demais entidades do setor de biodiesel.

18 

7ª Reunião do Comitê de Monitoramento do Abastecimento de 
Biodiesel (CMAB), coordenado pelo MME – Brasília/DF
Objetivo: Discutir as perspectivas de oferta e demanda para o 63º Leilão de Biodiesel.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).

19 

Reunião do Grupo de Trabalho sobre excesso de peso no transporte de biodiesel – São Paulo/SP
Objetivo: Refinar dados de carregamento dos produtores de biodiesel e de vendas de equipamentos adequa-
dos ao transporte de B100 e estratégia de apresentação de pleitos ao CONTRAN para solução definitiva.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo), representantes da ANFIR, Plural, Brasilcom e das demais enti-
dades do setor de biodiesel.

http://ubrabio.com.br/2018/08/22/folha-promove-forum-que-debate-economia-limpa-e-combate-a-poluicao/
http://ubrabio.com.br/2018/08/22/biodiesel-economia-limpa-e-combate-a-poluicao-como-o-brasil-pode-avancar/
http://ubrabio.com.br/2018/08/27/comportamento-do-consumidor-ditara-politicas-sustentaveis-para-o-pais/
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21 

Audiência Pública MME sobre a definição do cronograma para a evolução de B11 a B15 – Brasília/DF
Objetivo: Apresentar sugestões sobre a minuta de resolução do CNPE que trata do cronograma de evolução 
da mistura B11 a B15, instituído pela Lei 13.263/2016.
Participantes: João Martin (Evonik), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor 
Executivo).
Notícia: Proposta de aumento de mistura de biodiesel no diesel visa redução de preços ao consumidor

26 

Reunião com o Diretor da ANP Aurélio Amaral, sobre critérios de 
regulamentação do RenovaBio – Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Discutir a regulamentação que trata da certificação dos produtores de biocombustíveis no âmbito do 
RenovaBio, em especial, a utilização de matéria-prima oriunda de supressão de vegetação nativa e critérios de 
elegibilidade das áreas para efeito de Crédito de Descarbonização (CBIO).
Participantes: Presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel, Deputado Federal Evandro Gussi (PV/SP); Diretor 
de Biocombustíveis do MME, Miguel Ivan Lacerda; representante da Sociedade Civil no CNPE, Plinio Nastari; 
Sergio Beltrão (Diretor Executivo), representantes das demais entidades do setor de biodiesel, do Fórum Sucro-
energético, da Unica e da Abiogás.

29 

Evento Correio Debate “ICMS no setor de combustíveis — A uniformização no combate 
à concorrência desleal”, organizado pelo Jornal Correio Braziliense – Brasília/DF
Objetivo: Debater propostas de unificar a cobrança do ICMS e aplicar a monofasia para acabar com a guerra fis-
cal entre as unidades da federação e fraudes tributárias no setor de combustíveis que resultam em desequilíbrio 
concorrencial e prejuízos ao consumidor.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

OUTUBRO
10 

V Encontro de Pesquisa e Inovação da Embrapa Agroenergia  
(EnPI 2018) Biomassa para a Bioeconomia – Brasília/DF
Objetivo: Realizar apresentações no evento com foco na biotecnologia aplicada à biomassa no âmbito da emer-
gente bioeconomia, como ferramenta para o enfrentamento das ameaças das mudanças climáticas. A Ubrabio 
apoiou, patrocinou e participou do evento com as apresentações “Perspectiva para o biodiesel no Brasil e no 
Mundo” (Donizete Tokarski) e “Perspectivas para bioquerosene no Brasil” (Pedro Scorza) no painel “Biomassa 
para a Bioenergia: Visão do Setor Produtivo”. 
Participantes: Pedro Scorza (Diretor de Biocombustíveis de Aviação), Donizete Tokarski (Diretor Superintenden-
te) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
Notícias: Especialistas falam de biotecnologia e mudanças climáticas em evento da Embrapa
Oportunidades e desafios para desenvolvimento de bioprodutos a partir de biomassa é tema de debate 
durante evento em Brasília
Visão do setor produtivo de biomassa para bioenergia encerra o EnPI
Biocombustíveis são janela de oportunidade para o Brasil

http://ubrabio.com.br/2018/09/21/proposta-de-aumento-de-mistura-de-biodiesel-no-diesel-visa-reducao-de-precos-ao-consumidor/
http://ubrabio.com.br/2018/10/04/especialistas-falam-de-biotecnologia-e-mudancas-climaticas-em-evento-da-embrapa/
https://ubrabio.com.br/2018/10/08/oportunidades-e-desafios-para-desenvolvimento-de-bioprodutos-a-partir-de-biomassa-e-tema-de-debate-durante-evento-em-brasilia/
https://ubrabio.com.br/2018/10/08/oportunidades-e-desafios-para-desenvolvimento-de-bioprodutos-a-partir-de-biomassa-e-tema-de-debate-durante-evento-em-brasilia/
http://ubrabio.com.br/2018/10/09/visao-do-setor-produtivo-de-biomassa-para-bioenergia-encerra-o-enpi/
https://ubrabio.com.br/2018/10/11/biocombustiveis-sao-janela-de-oportunidade-para-o-brasil/
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16 

Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão – CONPEEX da 
Universidade Federal de Goiás (UFG) – Goiânia/GO
Objetivo: Realizar apresentação intitulada “Perspectiva para o Biodiesel e Bioquerosene”, dentro do painel “Po-
lítica Nacional de Biocombustíveis: Os Impactos do RenovaBio” no principal evento acadêmico da UFG, cuja te-
mática central foi “Ciência para a Redução das Desigualdades”, relacionado aos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) estipulados pela ONU.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).

18 

Reunião do Grupo de Trabalho GT 05 – Combustíveis do Conselho 
Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) – Brasília/DF
Objetivo: Realizar apresentação sobre informações técnicas e de mercado, bem como normas regulamentares 
sobre biocombustíveis de aviação no Brasil com vistas a subsidiar a elaboração de normas relacionadas ao ICMS.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Reunião do Grupo de Trabalho de Testes em motores e veículos com misturas B10, B15 e B20 – Brasília/DF
Objetivo: Definir prazos de conclusão dos Relatórios Individuais Finais de cada empresa responsável pela exe-
cução dos testes, criar e definir o Sub-GT responsável pela elaboração do Relatório Final de Consolidação, definir 
princípios a serem observados na elaboração dos documentos, estabelecer procedimentos a serem adotados 
para testes e/ou relatórios que não foram concluídos até 23/03/2019 (limite legal).
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

24 

Reunião do Grupo de Trabalho sobre excesso de peso no transporte de biodiesel – Brasília/DF
Objetivo: elaboração de minuta de ofício aos conselheiros do CONTRAN e identificação de interlocutores do 
governo federal para apoiar o pleito de prorrogação da vigência da tolerância de que trata a Resolução CON-
TRAN nº 503/2014, que estabeleceu tolerância de 7,5% para o excesso de peso sobre o PBT ou PBTC. A resolução 
perderá efeitos a partir de 31/07/19. O pedido de prorrogação é para que a regra nela estabelecida vigore até o 
sucateamento da frota fabricada até 01/01/2017, para fins de fiscalização de peso dos veículos.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo), representantes da ANFIR, Plural, Brasilcom e das demais enti-
dades do setor de biodiesel.

24 

Conferência DATAGRO - São Paulo/SP
Objetivo: Representar a Ubrabio em fórum que discu-
tiu o futuro dos biocombustíveis com o RenovaBio.
Participantes: Presidente da República, Michel Temer;  
ministros Wellington Moreira Franco (Minas e Ener-
gia); o deputado-federal por Pernambuco, Fernando 
Bezerra Coelho Filho, também ex-ministro de Minas 
e Energia; Andrea Moura, superintendente Federal do 
Ministério da Agricultura no Estado de São Paulo; Dyo-
go Oliveira, presidente do BNDES; e Donizete Tokarski 
(Diretor Superintendente).
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NOVEMBRO
05 e 06 

 
Conferência BiodieselBR 2018 – Guarulhos/SP
Objetivo: Realizar apresentações e participar de debates nos painéis do evento. A Ubrabio patrocinou como 
Parceira Especial. Destaque para a participação de representantes da Ubrabio como palestrantes e debate-
dores: Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), que abordou “As perspectivas do biodiesel nos 
próximos governos”; Irineu Boff (Vice-Presidente de Assuntos Tributários) tratou da “Precificação do biodiesel 
em um mercado com sobreoferta”; Antin Bianchini (Vice-Presidente Financeiro) discorreu sobre “A demanda 
pela soja familiar do Sul e o impacto na indústria gaúcha”; João Arturr Manjabosco (Prisma) abordou “ As pers-
pectivas de mercado para a glicerina”; e Marcos Salgueiro (Evonk) tratou do “ Avanço do mercado de biodiesel 
no resto do mundo.”
Participantes: Diversos representantes das associadas Ubrabio e do corpo executivo, autoridades do Executivo 
Federal, parlamentares e demais representantes do setor de biodiesel e setores correlatos, com destaque para 
participação do Presidente da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, Deputado Federal Evandro Gussi (PV-SP).
Notícias: Futuro do biodiesel passa por políticas compensatórias para complexo soja
Ubrabio propõe retenção de 10% de ganhos com exportação de soja para ajudar indústria
Sucesso da indústria de biodiesel será local, afirma presidente da Evonik

https://ubrabio.com.br/2018/11/05/futuro-do-biodiesel-passa-por-politicas-compensatorias-para-complexo-soja/
http://ubrabio.com.br/2018/11/07/ubrabio-propoe-retencao-de-10-de-ganhos-com-exportacao-de-soja-para-ajudar-industria/
http://ubrabio.com.br/2018/11/21/sucesso-da-industria-de-biodiesel-sera-local-afirma-presidente-da-evonik/
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19 

Cerimônia de lançamento sobre o Relatório de Energias Renováveis 
da Agência Internacional de energia (AIE) – Brasília/DF
Objetivo: Participar de evento organizado pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) sobre as principais 
conclusões do relatório da AIE e exposição sobre Energias Renováveis no Brasil, e projeção do ‘trailer’ de docu-
mentário sobre a Plataforma para o Biofuturo (“The BiofutureWeNeed”).
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
Notícias: Brasil tem matriz energética menos poluente entre as grandes economias
Janelas de oportunidade são incríveis para a bioeconomia, afirma deputado

21 

Audiência de integrantes da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel com o Ministro 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi – Brasília/DF
Objetivo: Apresentar proposta de Política Compensatória Estruturante para o Complexo Soja que tem como 
objetivo intensificar a industrialização do grão no Brasil por intermédio da arrecadação de 5% sobre o valor da 
exportação do grão por meio do Reintegra, programa que devolve aos empresários parte do valor exportado 
em produtos manufaturados, fortalecendo os preços ao produtor de soja no longo prazo.
Participantes: Presidente da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, Deputado Federal Evandro Gussi (PV/SP), 
Senador Cidinho Santos (PR/MT), Juan Diego Ferrés (Presidente do Conselho Superior), Donizete Tokarski 
(Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

22 

5ª reunião do Comitê Técnico Integrado para o Desenvolvimento do Mercado de Combustíveis, 
demais Derivados de Petróleo e Biocombustíveis (CT-CB) – Combustível Brasil – Brasília/DF
Objetivo: Acompanhar ações desenvolvidas no âmbito dos subcomitês temáticos: Infraestrutura, Abastecimento, 
Concorrência e Competitividade, e Tributação.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

http://ubrabio.com.br/2018/11/19/brasil-tem-matriz-energetica-menos-poluente-entre-as-grandes-economias/
https://ubrabio.com.br/2018/11/20/janelas-de-oportunidade-sao-incriveis-para-a-bioeconomia-afirma-deputado/
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26 
  

14ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo da EPE (CONCEPE) – Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Realizar apresentação e participar de debates em evento sobre oportunidades e os gargalos da ca-
deia produtiva dos biocombustíveis: Desafios da cadeia produtiva do Bioquerosene (Pedro Scorza) e Desafios 
da cadeia produtiva do biodiesel (Donizete Tokarski).
Participantes: Pedro Scorza (Diretor de Biocombustíveis de Aviação), e Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).

26 e 27 
  

Seminário “A Era da Bioenergia: o passaporte para 
um futuro de oportunidades” – Campinas/SP
Realização: UNICAMP
Objetivo: Realizar apresentação e participar de debates 
em evento sobre oportunidades e os gargalos da ca-
deia produtiva dos biocombustíveis: Desafios da cadeia 
produtiva do Bioquerosene (Pedro Scorza) e Desafios 
da cadeia produtiva do biodiesel (Donizete Tokarski).
Participantes: Pedro Scorza (Diretor de Biocombus-
tíveis de Aviação) e Donizete Tokarski (Diretor Supe-
rintendente).
Notícia: Veja as apresentações da Ubrabio no 
workshop A Era da Bioenergia

27 

1º Fórum de Desenvolvimento Estratégico da Agroenergia no Tocantins – Palmas/TO
Realização: Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro) do estado do Tocan-
tins e Universidade Federal do Tocantins (UFT)
Objetivo: Realizar duas apresentações e participar de debates sobre o cenário da agroenergia no Tocantins e 
Brasil. Apresentações: Biodiesel: Janelas de Oportunidades, e Bioquerosene.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).

28 

7ª Reunião do Comitê de Monitoramento do Abastecimento de 
Biodiesel (CMAB), coordenado pelo MME – Brasília/DF
Objetivo: Discutir as perspectivas de oferta e demanda para o 63º Leilão de Biodiesel.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).

http://ubrabio.com.br/2018/11/26/acompanhe-ao-vivo-o-workshop-a-era-da-bioenergia/
http://ubrabio.com.br/2018/11/26/acompanhe-ao-vivo-o-workshop-a-era-da-bioenergia/
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DEZEMBRO
04 

 
Cerimônia de homenagem e agradecimento do Setor de Biodiesel ao 
Presidente da República, Michel Temer – Brasília/DF
Objetivo: Prestar homenagem ao Presidente com entrega de troféu simbolizando avanços nas políticas nacio-
nais voltadas aos biocombustíveis, em especial ao biodiesel, pelos dirigentes da Frente Parlamentar Mista do 
Biodiesel, Ubrabio e Aprobio.
Participantes: Ministro-Chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha; Presidente da Frente Parlamentar Mista do Biodie-
sel, Deputado Federal Evandro Gussi (PV/SP); Senador Cidinho Santos (PR/MT); Juan Diego Ferrés (Presidente 
do Conselho Superior); Irineu Boff (Vice-Presidente de Assuntos Tributários); Antin Bianchini (Vice-Presidente 
Financeiro); Julio Valente Junior (Vice-Presidente de Assuntos Jurídicos); Pedro Scorza (Diretor de Biocombus-
tíveis de Aviação); João Martins (Evonik), João Artur Manjabosco (Prisma), toda a equipe executiva da Ubrabio, 
diversas autoridades, parlamentares, produtores de biodiesel e lideranças empresariais.
Notícias: Setor de biodiesel entrega troféu a Michel Temer por avanços nas políticas voltadas aos biocom-
bustíveis no Brasil
VÍDEO-Homenagem do setor de biodiesel ao presidente Michel Temer

http://ubrabio.com.br/2018/12/05/setor-de-biodiesel-entrega-trofeu-a-michel-temer-por-avancos-nas-politicas-voltadas-aos-biocombustiveis-no-brasil/
http://ubrabio.com.br/2018/12/05/setor-de-biodiesel-entrega-trofeu-a-michel-temer-por-avancos-nas-politicas-voltadas-aos-biocombustiveis-no-brasil/
http://ubrabio.com.br/2018/12/05/video-homenagem-do-setor-de-biodiesel-ao-presidente-michel-temer/
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10 

Reunião do Grupo de Trabalho de Aprimoramento 
do Selo Combustível Social (SCS) – Brasília/DF
Objetivo: Dar prosseguimento às discussões sobre re-
adequação de percentual e multiplicadores relaciona-
dos à contabilização do Selo Combustível Social, em 
especial aplicáveis às Regiões Sul e Norte.
Participantes: Irineu Boff (Vice-Presidente de Assun-
tos Tributários), Osvaldo Morichita (Granol e represen-
te titular da Ubrabio na Câmara Técnica), Wagner dos 
Santos (Biopar), Donizete Tokarski (Diretor Superinten-
dente e representante suplente da Ubrabio na Câmara 
Técnica) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

10 

Evento paralelo à COP24 – Conferência das 
Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre a Mudança do Clima – Katowice/Polônia
Objetivo: Participar de debates do Painel “Ferramen-
tas Inovadoras para Descarbonizar o Setor de Trans-
porte”, promovido no Espaço Brasil, com destaque 
para abordagem da convivência virtuosa entre a 
continuidade da evolução da mistura obrigatória de 
biodiesel ao diesel (gradativa e com previsibilidade), 
da necessidade de criação de Política Pública para o 
Bioquerosene, além das perspectivas de avanços nos 
biocombustíveis e atração de investimentos com o 
RenovaBio.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superinten-
dente).
Notícias: COP24 prevê intensa semana de negocia-
ções em torno do Acordo de Paris
“RenovaBio vai alavancar investimentos nos próxi-
mos anos”, afirma Ubrabio em conferência da ONU

19 

Audiência Pública ANP nº 27/2018, relacionada 
a combustíveis de aviação – Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Apreciar minutas de resoluções que tratam 
da revisão das Resoluções ANP nº 37, de 01/12/2009 
e nº 63, de 05/12/2014, que tratam das especificações 
e regras de controle da qualidade do querosene de 
aviação fóssil, alternativo e suas misturas; e a altera-
ção das Resoluções ANP nº 17, de 06/07/2006 e nº 18, 
de 26/07/2006, que tratam das atividades de distri-
buição e revenda de combustíveis de aviação.
Participantes: Onofre Andrade (Boeing) e Sergio Bel-
trão (Diretor Executivo).

http://ubrabio.com.br/2018/12/10/cop24-preve-intensa-semana-de-negociacoes-em-torno-do-acordo-de-paris/
http://ubrabio.com.br/2018/12/10/cop24-preve-intensa-semana-de-negociacoes-em-torno-do-acordo-de-paris/
http://ubrabio.com.br/2018/12/10/renovabio-vai-alavancar-investimentos-nos-proximos-anos-afirma-ubrabio-em-conferencia-da-onu/
http://ubrabio.com.br/2018/12/10/renovabio-vai-alavancar-investimentos-nos-proximos-anos-afirma-ubrabio-em-conferencia-da-onu/
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LEILÕES DE BIODIESEL REALIZADOS PELA ANP
Durante o ano de 2018, foram realizados seis leilões bimestrais, 
sendo cinco deles para entrega do volume arrematado em 2018 
(59º ao 63º leilão) e um para entrega do volume arrematado 
no primeiro bimestre de 2019 (64º leilão). Segundo dados 
da ANP, os leilões apresentaram os seguintes resultados:

II. ABASTECIMENTO
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59º Leilão – 30/01 a 06/02/2018
Objetivo: Arrematar 903.225 m³ de biodiesel para atendimento ao 
percentual mínimo obrigatório de adição de 10% de biodiesel ao óleo 
diesel para o abastecimento do mercado no 2° bimestre de 2018.
Associadas participantes: Bianchini, Biofuga, Biopar Parecis, Fiagril, 
Granol (GO, TO, RS), Oleoplan, Oleoplan Nordeste e Potencial. 
■ Participação das associadas no volume total ofertado: 36,6% 
■ Participação das associadas no volume total arrematado: 31,9%

60º Leilão – 03/04 a 10/04/2018
Objetivo: Arrematar 927.693 m³ de biodiesel para atendimento ao 
percentual mínimo obrigatório de adição de 10% de biodiesel ao óleo 
diesel para o abastecimento do mercado no 3° bimestre de 2018.
Associadas participantes: Bianchini, Biofuga, Biopar Parecis, Fiagril, 
Granol (GO, TO, RS), Oleoplan, Oleoplan Nordeste e Potencial. 
■ Participação das associadas no volume total ofertado: 39,1% 
■ Participação das associadas no volume total arrematado: 36,2%

61º Leilão – 05/06 a 12/06/2018
Objetivo: Arrematar 1.008.019 m³ de biodiesel para atendimento ao 
percentual mínimo obrigatório de adição de 10% de biodiesel ao óleo 
diesel para o abastecimento do mercado no 4° bimestre de 2018. 
Associadas participantes: Bianchini, Biofuga, Biopar Parecis, Fiagril, 
Granol (GO, TO, RS), Oleoplan, Oleoplan Nordeste e Potencial. 
■ Participação das associadas no volume total ofertado: 37,8% 
■ Participação das associadas no volume total arrematado: 37,1%

62º Leilão – 14/08 a 21/08/2018
Objetivo: Arrematar 992.574 m³ de biodiesel para atendimento ao 
percentual mínimo obrigatório de adição de 10% de biodiesel ao óleo 
diesel para o abastecimento do mercado no 5° bimestre de 2018. 
Associadas participantes: Bianchini, Biofuga, Biopar Parecis, Fiagril, 
Granol (GO, TO, RS), Oleoplan, Oleoplan Nordeste e Potencial. 
■ Participação das associadas no volume total ofertado: 37,1% 
■ Participação das associadas no volume total arrematado: 33,2%

63º Leilão – 01/10 a 09/10/2018
Objetivo: Arrematar 964.356 m³ de biodiesel para atendimento ao 
percentual mínimo obrigatório de adição de 10% de biodiesel ao óleo 
diesel para o abastecimento do mercado no 6° bimestre de 2018. 
Associadas participantes: Bianchini, Biofuga, Fiagril, Granol (GO, TO, RS), 
Oleoplan, Oleoplan Nordeste e Potencial. 
■ Participação das associadas no volume total ofertado: 37,1% 
■ Participação das associadas no volume total arrematado: 35,7%

64º Leilão – 03/12 a 10/12/2018
Objetivo: Arrematar 914.196 m³ de biodiesel para atendimento ao 
percentual mínimo obrigatório de adição de 10% de biodiesel ao óleo 
diesel para o abastecimento do mercado no 1° bimestre de 2019. 
Associadas participantes: Bianchini, Biofuga, Biopar Parecis, Fiagril, 
Granol (GO, TO, RS), Oleoplan, Oleoplan Nordeste, Potencial e Prisma. 
■ Participação das associadas no volume total ofertado: 39,6% 
■ Participação das associadas no volume total arrematado: 36,6%

O volume total de biodiesel arrematado nos seis leilões bimestrais 
realizados no ano de 2018 foi de 5,71 bilhões de litros. Desse total, 
35% do volume foi oriundo de empresas associadas à Ubrabio, o que 
equivale a mais de dois bilhões de litros.

0

200

400

600

800

1000

1200

 1
.0

13
.2

27
 

(m
il 

m
³)

 

31,9%

90
3.

22
5

(m
il 

m
³)

 
287.693 (mil m³) 

0

200

400

600

800

1000

1200

 1
.0

33
.4

22
 

(m
il 

m
³)

 

36,2%

92
7.

69
3

(m
il 

m
³)

 

336.173 (mil m³) 

0

200

400

600

800

1000

1200

 1
.0

40
.1

20
 

(m
il 

m
³)

 

37,1%

1.
00

8.
01

9
(m

il 
m

³)
 

374.000 (mil m³) 

0

200

400

600

800

1000

1200

 1
.0

93
.3

10
 

(m
il 

m
³)

 

33,2%

99
2.

57
4

(m
il 

m
³)

 

329.705 (mil m³) 

0

200

400

600

800

1000

1200

 1
.0

29
.6

00
 

(m
il 

m
³)

 

35,7%

96
4.

35
6

(m
il 

m
³)

 

344.186 (mil m³) 

0

200

400

600

800

1000

1200

 1
.0

49
.5

80
 

(m
il 

m
³)

 

36,6%

91
4.

19
6

(m
il 

m
³)

 

335.015 (mil m³) 



Relatório Anual de Atividades 2018  | 39

III. ASSUNTOS  
ASSOCIATIVOS 
E ADMINISTRATIVOS
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III.a 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 descri-
tas neste relatório.

JUNHO (EVENTOS ESTATUTÁRIOS REALIZADOS EM SÃO PAULO/SP) 
06 
Reunião do Conselho Fiscal
Pauta: Análise do relatório da auditoria externa sobre o Balanço Financeiro/Patrimonial/2016 e demais demons-
trações financeiras/2016; emissão de parecer.

20 
Reunião do Conselho de Administração 
Pauta: Elaboração do Relatório Anual de Atividades do ano de 2017 para apresentação ao Conselho Superior; 
Contratação de auditoria externa indicada pelo Conselho Fiscal; proposta orçamentária 2018 para apresentação 
ao Conselho Superior.

Reunião do Conselho Superior 
Pauta: Elaboração do Relatório Anual de Atividades 2017 para submeter à Assembleia Geral (Art. 24, V.); Apre-
ciar o Balanço Financeiro/Patrimonial/2017 e demais demonstrações financeiras/2017, observando o Parecer do 
Conselho Fiscal e da Auditoria Externa para submeter à Assembleia Geral (Art. 24, IV.); Proposta orçamentária 
anual e planejamento das ações 2018 (Art. 24, III.); Apreciar solicitações de admissão e desligamento de sócios 
no período desde a última Reunião do Conselho Superior (Art. 24, IX).

Assembleia Geral Ordinária 
Pauta: Relatório anual de atividades do ano de 2017 (Art. 18, V); Balanço Financeiro/Patrimonial/2017 e demais 
demonstrações financeiras 2017 com parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa (Art.18, VI); Proposta 
orçamentária anual e o planejamento das ações 2018 (Art. 18, VII.).

III.b ASSESSORIA JURÍDICA
Luiz Eduardo Sá Roriz Advogados Associados:
Assessoramento jurídico relativo a ações de cobrança judicial de empresas desligadas decorrentes de contri-
buições sociais em atraso.

Palomba Montenegro Mattos Advogados
Assessoramento jurídico relativo a ações trabalhistas.

III.c AUDITORIA
MRP Auditoria & Consultoria S/S:
Exame das demonstrações financeiras que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017, 
e as respectivas demonstrações do superávit, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

III.d ASSOCIADOS NOVOS/DESLIGADOS EM 2018
Novos associados: 
GEO FLORESTAS Soluções Ambientais S/S Ltda, SCC - Southern Chemical Corporation e VAMTEC Vitória Ltda.

Associados desligados: 
Não houve.
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III.e EXPEDIENTES
E-mails aos associados enviados pelo Diretor Executivo, Sergio Beltrão:

Relatório de Atividades (quinzenal)
Após o encerramento do período compreendido entre 01 a 15 e 16 a 30/31 de cada mês.

Balancete Analítico Ubrabio (mensal)
Em até 60 dias após o fechamento de cada mês.

Leilões bimestrais organizados pela ANP para suprimento de Biodiesel necessário às 
misturas, obrigatória e voluntária (B20 e B30) ao diesel fóssil, conforme a seguir:

• 59º Leilão (março e abril de 2018);
• 60º Leilão (maio e junho de 2018);
• 61º Leilão (julho e agosto de 2018);
• 62º Leilão (setembro e outubro de 2018);
• 63º Leilão (novembro e dezembro de 2018);
• 64º Leilão (janeiro e fevereiro de 2019).

Informações enviadas sistematicamente relacionadas aos Leilões de Biodiesel:
• Edital e suas versões contendo alterações ou 

inclusões, a exemplo da inclusão dos Preços 
Máximos de Referência (PMR);

• Cronograma;
• Habilitação Prévia;
• Habilitação Final;
• Divulgação de impedimento de participação 

por entrega de volume de biodiesel inferior a 
90% do total contratado em leilão anterior;

• Impedimento de participação por entrega de 
biodiesel que não seja de produção própria;

• Manifestação de recurso à Habilitação e prazo 
para contrarrazões;

• Recursos decorrentes de inabilitação;

• Relatório sobre Recursos apresentados;
• Habilitação Final pós recurso;
• Despachos e Avisos alterando prazo, exigência 

ou esclarecimentos;
• Regulamento de Comercialização de Biodiesel; 
• Contrato Geral de Vendas; 
• Termos e Condições operacionais; 
• Minuta do Contrato de Compra e Venda de Bio-

diesel (mistura obrigatória); 
• Minuta do Contrato de Compra e Venda de Bio-

diesel (misturas voluntárias);
• Contrato de Opções (Leilão de Estoque);
• Regulamento do Leilão de Estoque;
• Homologação de volumes arrematados.
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E-mails aos associados encaminhados pelo Diretor Executivo, Sergio Beltrão, com publicações 
relevantes para o setor do Diário Oficial da União (DOU) e, eventualmente, de municípios. 

09 de janeiro 
Decreto Rio nº 44.210, de 08/01/2018, publicado no Di-
ário Oficial do Município do Rio de Janeiro, que dispõe 
sobre o controle das emissões e material particulado, 
obrigando as empresas concessionárias do Sistema de 
Transporte Público por Ônibus a utilizar o B20.

16 de março 
Decreto 9.308, de 15/03/2018, que trata de definição 
das metas anuais de redução de emissões de Gases 
Causadores do Efeito Estufa para as Distribuidoras 
de Combustíveis, de acordo com a Lei 13.576/2017 
(RenovaBio).

26 de março 
Portaria MME nº 103, de 22/03/2018, que define o 
funcionamento do Comitê RenovaBio. 

09 de maio 
Decreto nº 9.365, de 08/05/2018, que regulamenta o 
art. 27 da Lei nº 13.576 (RenovaBio), de 26/12/2017, que 
estabelece participação prioritária de produtores de 
biodiesel de pequeno porte nos Leilões.

14 de maio 
Autorização de Operação ANP para a unidade  
de biodiesel da associada Oleoplan S.A Óleos Vege-
tais Planalto, localizada no município de Veranópo-
lis/RS, que ampliou sua capacidade de produção de 
1.050 m³/dia para 1.300 m³/dia.

17 de maio 
Autorização de Operação ANP para a unidade de bio-
diesel da Bunge Alimentos S.A., localizada no municí-
pio de Nova Mutum/MT, que ampliou sua capacidade 
de produção de 413,79 m³/dia para 497,00 m³/dia.

25 de maio 
Despacho ANP nº 671, de 24/05/2018, que decide de 
ofício a flexibilização da mistura B10, entre outras 
medidas excepcionais e temporárias para normaliza-
ção do abastecimento de combustíveis (em razão da 
greve dos caminhoneiros).

01 de junho 
Despacho ANP nº 695, de 30/05/2018, que decide 
de ofício autorizar a venda direta de B100 de pro-
dutores de biodiesel para frotas cativas, para uso à 
conta e risco do adquirente, entre outras medidas 
excepcionais e temporárias para normalização do 
abastecimento de combustíveis (em razão da greve 
dos caminhoneiros).

05 de junho 
Despacho ANP nº 700, de 04/06/2018, revogando os 
Despachos ANP nº 671 e nº 695, que trataram das me-
didas de caráter excepcional, em razão da greve de 
caminhoneiros, as quais permitiam, respectivamente, 
a flexibilização da mistura B10 e a venda direta de B100 
a frotas cativas.

06 de junho 
Resolução CNPE nº 5, de 05/06/2018, que estabelece 
as metas compulsórias anuais de redução de emissões 
de gases causadores do efeito estufa para a comercia-
lização de combustíveis no âmbito do RenovaBio.

29 de junho 
Resolução ANP nº 734, de 28/06/2018, que regulamen-
ta a autorização para o exercício da atividade de pro-
dução de biocombustíveis e a operação da instalação 
produtora.

04 de julho 
Portaria MME nº 270, de 25/06/18, que altera os incisos 
I a III do art. 1º da Portaria MME nº 516, de 11/11/2015, 
que trata dos usos voluntários B20, B30 e B100.

19 de julho 
Autorizações ANP relacionadas à produção de bio-
diesel da associada Prisma Comercial Exportadora de 
Oleoquímicos Ltda: Autorização para o Exercício da 
Atividade de Produção de Biodiesel (Matriz - Caxias do 
Sul/RS) e Autorização de Operação com capacidade 
de produção de 200 m³/dia (Unidade de produção – 
Sumaré/SP.
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30 de julho 
Portaria MME nº 311, de 27/07/18, que estabelece as 
diretrizes para realização de Leilões de Aquisição de 
Biodiesel, organizados pela ANP.

03 de agosto 
Autorizações ANP relacionadas à produção de bio-
diesel da COFCO International Grains Ltda: Autori-
zação para o Exercício da Atividade de Produção de 
Biodiesel (Matriz – São Paulo/SP) e Autorização de 
Operação (ampliação) - capacidade de produção de 
600 m³/dia para 850 m³/dia (Unidade de produção – 
Rondonópolis/MT).

06 de agosto 
Resolução ANP nº 739, de 02/08/18, que suspende o 
limite mínimo de 20h especificado para característica 
“Estabilidade à oxidação”, constante do Regulamento 
Técnico anexo à Resolução ANP nº 30, 23/06/2016, que 
trata da especificação de misturas Bx a B30.

15 de agosto 
Concessão, pela Receita Federal, do Registro Especial 
de Produtor de Biodiesel à associada Prisma Comercial 
Exportadora de Oleoquímicos Ltda.

22 de agosto 
Portaria nº 515 da Secretaria Especial de Agricultura 
Familiar (SEAD), de 21/08/18, que dispõe sobre crité-
rios e procedimentos para concessão, manutenção e 
uso do Selo Combustível Social.

24 de agosto 
Autorização para o exercício da atividade de produ-
ção de biocombustíveis e a autorização de operação 
da instalação produtora, conforme art. 32 da Reso-
lução ANP nº 734, de 28/06/2018, para todos os pro-
dutores de biodiesel que estavam autorizados pela 
Resolução ANP nº 30, de 06/08/2013.

29 de agosto 
Autorização de Operação ANP para a unidade de 
biodiesel da associada Granol Indústria Comércio e 
Exportação S.A., localizada no município de Porto 
Nacional/TO, que ampliou sua capacidade de produ-
ção de 500 m³/dia para 800 m³/dia.

31 de agosto 
Resolução ANP 744, de 30/08/18, que revoga a Reso-
lução ANP nº 6, de 05/02/2014, que trata do cadastra-
mento de laboratórios de biodiesel e altera a Reso-
lução ANP nº 45, de 25/08/2014, que dispõe sobre a 
especificação do biodiesel.

06 de setembro 
Renovações da concessão do direito de uso do Selo 
Combustível Social: Potencial/PR, ADM/SC, PBio/CE, 
PBio/BA, Fuga Couros/RS, Bocchi/RS, Biocamp/MT, 
Bunge/MT, COFCO/MT.

12 de setembro 
Transferência de titularidade da concessão de uso do 
Selo Combustível Social da SPBIO Indústria e Comér-
cio de Biodiesel e Óleos Vegetais Ltda. para a associa-
da Prisma Comercial Exportadora de Oleoquímicos 
Ltda., localizada em Sumaré/SP.

14 de setembro 
Portaria MME n° 385, de 10/09/18, que delibera sobre 
a realização de Audiência Pública para receber suges-
tões sobre a minuta de resolução do CNPE que trata 
do cronograma de evolução de B11 a B15, nos termos 
do art. 1º B da Lei nº 13.033/2014, de 24/09/2014, insti-
tuído pela Lei 13.263/2016, de 23/03/2016.

25 de setembro 
Autorização de Operação ANP para a unidade de 
biodiesel da associada Oleoplan Nordeste, localiza-
da em Iraquara/BA, que ampliou sua capacidade de 
produção de 500 m³/dia para 800 m³/dia, e cancela-
mento do Registro Especial de Produtor de Biodiesel 
concedido pela Receita Federal à Abdiesel, localiza-
da em Araguari/MG.

08 de novembro 
Resolução nº 16, de 29/10/2018, que fixa datas de adi-
ção obrigatória do biodiesel ao diesel vendido ao con-
sumidor final (B11 a B15), em qualquer parte do terri-
tório nacional.

27 de novembro 
Resolução ANP nº 758, de 23/11/18, que regulamenta 
a certificação da produção ou importação eficiente de 
biocombustíveis e o credenciamento de firmas inspe-
toras no âmbito do RenovaBio.

10 de dezembro 
Autorização de Operação ANP para a unidade de 
biodiesel da associada Bianchini, localizada em Ca-
noas/RS, que ampliou sua capacidade de produção 
de 900 m³/dia para 1.150m³/dia.
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PRINCIPAIS EXPEDIENTES

JANEIRO
18 
E-mail aos associados com detalhes do processo de 
Consulta e Audiência Públicas sobre a proposta de 
alteração da Resolução ANP nº 30, de 23 de junho 
de 2016, que estabelece a especificação de óleo die-
sel BX a B30, em caráter autorizativo, nos termos dos 
incisos I, II e III do art. 1º da Resolução CNPE nº 03, de 
21 de setembro de 2015; e da proposta de revogação 
da Resolução ANP nº 06, de 05 de fevereiro de 2014, 
que dispõe sobre cadastramento de laboratórios de 
biodiesel perante a ANP.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

24 
E-mail ao Superintendente de Distribuição e Logís-
tica da ANP, Cezar Caram Issa, manifestando  a preo-
cupação da Ubrabio em razão dos Preços Máximos de 
Referência (PMR) do 59º Leilão de Biodiesel terem sido 
estipulados a menor do que a expectativa do merca-
do e sobre os riscos de estreitamento do potencial 
de oferta ou interferência na normalidade do proce-
dimento do Leilão – justamente no primeiro certame 
destinado a suprir a demanda de biodiesel para a mis-
tura B10 – e evitar a situação perversa ocorrida no L39; 
e solicitar a revisão dos PMR.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

31 

E-mail ao Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas 
(FBMC) com as propostas da Ubrabio relacionadas 
ao biodiesel e ao bioquerosene no âmbito da Consulta 
Pública sobre a implementação da Contribuição Na-
cionalmente Determinada do Brasil (NDC-COP21) para 
posterior encaminhamento à Presidência da República.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

FEVEREIRO
01 
Ofício nº 001 enviado ao Presidente da Petrobras, 
Pedro Parente, solicitando audiência para tratar do 
PNPB e da regulamentação do RenovaBio, com foco 
no papel que o biodiesel tem na segurança do abaste-
cimento de combustível.
Assinatura: Donizete Tokarski  

(Diretor Superintendente).

09 
E-mail aos associados com detalhes sobre a Consul-
ta e Audiência Pública da ANP acerca da resolução 
que estabelece os requisitos necessários à autorização 
para o exercício da atividade de produção de biocom-
bustíveis, cujo objetivo é unificar a regulamentação 
para biodiesel, biometano e etanol.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

14 
E-mail aos associados com detalhes da Consulta Pú-
blica do MME sobre diretrizes específicas para o aper-
feiçoamento da Sistemática de Leilões de Biodiesel 
constantes da Portaria MME nº 476, de 10/05/2012.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

E-mail aos associados com convite para o “I 
Workshop de Validação da RenovaCalc” - ferramen-
ta de cálculo da intensidade de carbono de biocom-
bustíveis do RenovaBio, realizado na sede da Embrapa 
Meio Ambiente, em Jaguariúna/SP, de 28/02 e 01/03.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

16 
E-mail aos associados solicitando nomes dos técni-
cos que participariam do “I Workshop de Validação 
da RenovaCalc”, realizado na sede da Embrapa Meio 
Ambiente, em Jaguariúna/SP, de 28/02 e 01/03.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

22 
E-mail aos associados com convite para reunião 
agendada para 9/03/2019 com o Diretor Executivo 
de Refino e Gás Natural da Petrobras, Jorge Celestino.
Assinatura: Donizete Tokarski  

(Diretor Superintendente).
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MARÇO
05 
E-mail aos associados encaminhando a apresenta-
ção realizada pela ANP, em 02/03/18, por ocasião do 
Seminário de Avaliação do Mercado de Combustíveis, 
que tratou do desempenho do mercado em 2017, em 
comparação a 2016. 
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

07 
Ofício nº 002 enviado ao Chefe da Assessoria de 
Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas do MAPA, 
Márcio Alves solicitando substituição do Membro 
Titular da Ubrabio na Câmara Setorial da Cadeia Pro-
dutiva de Oleaginosas e Biodiesel, de Pedro Granja 
para Marcos Boff.
Assinatura: Donizete Tokarski  

(Diretor Superintendente).

20 
E-mail aos associados encaminhando convite para a 
Missão Técnica na Alemanha, programada do Proje-
to ProQR, no âmbito do Acordo Básico de Cooperação 
Técnica Brasil-Alemanha, por intermédio do MCTIC e 
da Agência de Cooperação Técnica alemã – GIZ. 
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

22 
Ofício nº 003 enviado ao Superintendente de Fisca-
lização do Abastecimento da ANP, Francisco Nelson 
Castro Neves manifestando a preocupação quanto 
aos mecanismos de controle e fiscalização emprega-
dos pela Agência no sentido de garantir que a dosa-
gem obrigatória de biodiesel ao diesel seja integral-
mente cumprida e que inibam práticas danosas que 
afetem o mercado do B10.
Assinatura: Donizete Tokarski  

(Diretor Superintendente).

28 
E-mail aos associados com detalhes sobre sugestões 
e mudança de prazo da Consulta Pública acerca da 
alteração na Portaria MME 476/2012, que trata das 
diretrizes gerais da sistemática de Leilões de Biodiesel. 
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

29 
E-mail aos associados com sugestões recebidas pelo 
MME das seguintes instituições: BRASILCOM, APRO-
BIO e UNICAFES. 
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

ABRIL
02 
E-mail aos associados informando que o MME es-
tendeu o prazo da Consulta Pública sobre a Sistemá-
tica dos Leilões de Biodiesel até 3/04/2018 e enca-
minhando sugestões sobre o tema depositadas pela 
OCB, Abiove e da PBio. 
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

E-mail aos associados com apresentações realiza-
das na 5ª Reunião do Comitê de Monitoramento 
do Abastecimento de Biodiesel - CMAB, realizada 
em 28/03. 
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

03 
E-mail aos associados com minuta de ofício a ser en-
viado ao MME contendo as sugestões consolidadas 
Ubrabio sobre a Consulta Pública Consulta Pública 
acerca da Sistemática dos Leilões de Biodiesel. 
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Ofício nº 004 enviado ao Secretário de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis do MME, Márcio Félix Car-
valho Bezerra com comentários e sugestões relaciona-
dos à Consulta Pública MME nº 43/2018 - Aperfeiçoa-
mento dos Leilões de Biodiesel.
Assinatura: Donizete Tokarski  

(Diretor Superintendente).

E-mail aos associados com convite para reunião em 
10/04/2019, no MME para discutir o aperfeiçoamento 
no modelo de análise que auxiliará a construção das 
metas do RenovaBio antes do processo formal de Con-
sulta Pública, e apresentações realizadas na 1ª reunião 
do Comitê RenovaBio, realizada em 02/04/2019. 
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

12 
E-mail aos associados com questionário para supor-
te à elaboração do relatório referente às propostas 
29 e 30 do Programa Combustível Brasil, encaminha-
das no âmbito do Subcomitê de Tributação do Comitê 
Técnico Integrado para o Desenvolvimento do Merca-
do de Combustíveis, Demais Derivados de Petróleo e 
Biocombustíveis (CT-CB). 
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

20 
E-mail aos associados encaminhando a Portaria 
MAPA 37, de 17/04/18, que trata da Consulta Pública 
da minuta de Instrução Normativa que estabelece as 
regras sobre recolha, transporte, armazenagem, ma-
nuseio, transformação e eliminação de animais de 
produção mortos, porém não abatidos. 
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
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11 
E-mail aos associados encaminhando informações 
complementares sobre a Consulta Pública do MME 
para definição das Metas do RenovaBio; e indicação 
de pontos mais relevantes em forma de minuta para 
ajustes no material apresentado pelo MME: ampliar 
a Meta de Redução da Intensidade de Carbono na 
Matriz de Combustíveis em 2028 de -10,1% para -12%, 
ajustar a conservadora previsão de importação de 
diesel (dependência externa), ajustar a inconsistência 
na premissa MME de incremento de 1% a.a na mistura 
obrigatória de biodiesel ao diesel (B15 em 2024 e não 
em 2025). Retirar a impossibilidade de entrada do B11 
a partir de 2019 atingindo o B20 obrigatório em 2028 
com a progressão de 1% a.a., além da ampliação do 
uso voluntário do B20 (não considerado pelo MME), 
revisar o conceito de gCO2/MJ considerando a aplica-
ção efetiva do conceito do “poço à roda” na Análise de 
Ciclo de Vida (ACV), demonstrando que, com o mes-
mo volume, ou mesmo poder calorífico de diversos 
combustíveis, o veículo equipado com motor diesel, 
rodando com misturas diesel/biodiesel vai percorrer 
maiores distâncias e levar cargas mais pesadas, conse-
quentemente, vai emitir menos CO2 por uma questão 
de eficiência.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

14 
E-mail aos associados com convite formulado pelo 
Diretor da ANP, Aurélio Amaral para que representan-
tes da Ubrabio participassem de missão internacional 
sobre os programas de descarbonização da Califórnia 
– Low Carbon Fuel Standard (LCFS) – e dos Estados 
Unidos – Renewable Fuel Standard (RFS) – para subsi-
diar a regulação do RenovaBio.
Assinatura: Donizete Tokarski  

(Diretor Superintendente).

18 
Ofício nº 007 enviado ao Secretário de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis do MME, João Vicente de 
Carvalho Viera com as sugestões da Ubrabio relacio-
nadas ao biodiesel e ao bioquerosene no âmbito da 
Consulta Pública sobre Proposta de Metas Compulsó-
rias Anuais do RenovaBio.
Assinatura: Donizete Tokarski  

(Diretor Superintendente).

25 
E-mail à Superintendência de Biocombustíveis e 
Qualidade de Produtos (SBQ) da ANP com as su-
gestões da Ubrabio acerca da Consulta Pública sobre 
nova regulamentação do credenciamento de firmas 
inspetoras visando a certificação de biocombustíveis 
no âmbito do RenovaBio.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

27 
Ofício nº 005 enviado ao Ministro de Minas e Energia, 
Moreira Franco solicitando audiência para apresentar 
a entidade, os benefícios socioeconômicos e ambien-
tais do incremento do uso de biodiesel e do aumento 
de mistura para B11 a partir de março de 2019.
Assinatura: Donizete Tokarski  

(Diretor Superintendente).

30 

E-mail aos associados com o Relatório Final dos 
Testes de B10 divulgado pelo MME em conformi-
dade com o cronograma estabelecido pela Portaria 
MME 80/2017. 
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

MAIO
02 
Ofício nº 006 enviado ao Secretário de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis do MME, João Vicente de 
Carvalho Viera manifestando preocupação sobre as 
projeções de biodiesel e bioquerosene (BioQAv) con-
sideradas nas Entradas do Modelo, apresentadas por 
ocasião da 4ª Reunião do Comitê RenovaBio, realiza-
da em 25/04/18, as quais consideraram que a mistura 
obrigatória de biodiesel será mantida em 10% e o Bio-
QAv 0%, na projeção 2018/2028. Em vista disso, soli-
citamos que as projeções do período 2018/2028 para 
a mistura obrigatória de biodiesel ao diesel contem-
plem, minimamente, a visão da EPE de B15 em 2026 e, 
em relação ao BioQAv, mesmo sem utilizar o conceito 
de mistura obrigatória considerada inadequada pelo 
setor de aviação, seja contemplado volume de pro-
dução e consumo interno, compatível com as metas 
de redução das emissões impostas pela indústria de 
aviação internacional.
Assinatura: Donizete Tokarski  

(Diretor Superintendente).

04 
E-mail aos associados com informações sobre a Con-
sulta Pública do MME para definição do primeiro ciclo 
de Metas Compulsórias Anuais de Redução de Emis-
sões de Gases Causadores do Efeito Estufa (GEE) para 
a Comercialização, no âmbito do RenovaBio.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

10 
E-mail aos associados com informações relaciona-
das à Consulta e Audiência Públicas da ANP sobre a 
regulamentação do credenciamento de firmas inspe-
toras no âmbito do RenovaBio.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
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25 
E-mail aos associados com minuta de sugestões con-
solidadas da Ubrabio referentes à alteração da Porta-
ria 512/2017, que trata do Selo Combustível Social.
Assinatura: Donizete Tokarski  

(Diretor Superintendente).

27 
Ofício nº 008 enviado ao Diretor-Geral da ANP, Dé-
cio Oddone solicitando autorização, em caráter ex-
cepcional, da venda direta de biodiesel puro (B100) 
das unidades produtoras a consumidores finais, em 
virtude do sétimo dia consecutivo da greve dos cami-
nhoneiros de âmbito nacional com reflexos em todas 
as áreas, especialmente no suprimento de produtos 
essenciais como combustíveis.
Assinatura: Donizete Tokarski  

(Diretor Superintendente).

27 
Ofício nº 009 enviado ao Diretor-Geral da ANP, Dé-
cio Oddone, em complemento ao Ofício Ubrabio 
008, solicitando autorização, em caráter excepcional 
para: venda direta de biodiesel puro (B100) das unida-
des produtoras a consumidores finais para o uso das 
misturas B20 e B30 voluntários sem a necessidade de 
utilização da sistemática de Leilões Bimestrais organi-
zados pela Agência, especialmente para detentores 
de frota cativa de veículos de carga e de transporte 
de passageiros; e formulação, pelos consumidores 
detentores de frota cativa, das misturas voluntárias 
B20 e B30, sem a necessidade da intermediação das 
distribuidoras, aderente à busca de alternativas para 
ampliação da oferta de combustíveis diante dos trans-
tornos causados pela greve dos caminhoneiros.
Assinatura: Donizete Tokarski  

(Diretor Superintendente).

JUNHO
01 
Ofício Setorial à Diretoria Colegiada da ANP solici-
tando a retomada urgente da mistura obrigatória de 
biodiesel e as retiradas de produto das usinas para 
que as cadeias produtivas de proteínas animais não 
sejam prejudicadas com a falta de farelo de soja, in-
grediente essencial para a formulação de rações, em 
razão do fim das paralisações e bloqueios nas rodovias 
(greve dos caminhoneiros) e volta à normalidade das 
condições para o restabelecimento das retiradas pelas 
distribuidoras.
Assinatura: Donizete Tokarski  

(Diretor Superintendente).

04 
Ofício nº 012 enviado ao Prefeito de São Paulo, Bruno 
Covas solicitando audiência aos dirigentes da Ubrabio 
para aprofundamento sobre o uso do biodiesel no 
transporte público, em razão do corrente cenário do 
abastecimento e custo do diesel fóssil, com reflexos 
em todo território nacional.
Assinatura: Donizete Tokarski  

(Diretor Superintendente).

06 
Ofício nº 013 enviado ao Chefe da Assessoria de Apoio 
às Câmaras Setoriais e Temáticas do MAPA solicitando 
a substituição do Membro Titular da Ubrabio na Câ-
mara Setorial da Cadeia Produtiva de Oleaginosas e 
Biodiesel de Marcos Boff para Donizete Tokarski.
Assinatura: Donizete Tokarski  

(Diretor Superintendente).

11 
E-mail aos associados encaminhando informações 
da ANP sobre a Tomada Pública de Contribuições  
da (TPC) com o objetivo de consultar a sociedade so-
bre periodicidade do repasse dos reajustes de preços 
de combustíveis.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).



48 |Relatório Anual de Atividades 2018

13 
Ofício nº 014 enviado ao Ministro de Minas e Energia, 
Moreira Franco solicitando que sejam aplicadas medi-
das ao biodiesel para assegurar a redução de preço do 
diesel ao consumidor final: Alteração do percentual de 
aproveitamento de Crédito Presumido sobre a Contri-
buição para o PIS e da COFINS, previstos no Inciso V do 
§ 2º do art. 31 da Lei 12.865/2013, de 45% para 70%, 
garantindo que o ressarcimento da União aos produ-
tores de biodiesel ocorra em até 60 dias para 70% do 
montante (Fast-Track) e, em até 360 dias para os 30% 
remanescentes; Redução em 70% os valores da Con-
tribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes 
na produção e na comercialização de biodiesel, nos 
termos do Decreto nº 5.297/2004, com o objetivo de 
gerar tratamento isonômico com a recente redução 
concedida sobre os tributos (CIDE, PIS e COFINS) nas 
saídas dos estabelecimentos fornecedores do diesel 
fóssil para o comércio varejista; Concessão ao biodie-
sel de subvenção no valor de R$ 0,30 por litro, seme-
lhante ao diesel e obedecendo a mesma forma e prazo 
de vigência e repasse de pagamento praticados para o 
combustível fóssil, tendo em vista que esse valor não 
implicaria ônus adicional à União, em face da intenção 
governamental de concessão da subvenção incidir so-
bre o B10 (adição de 10% biodiesel ao diesel) vendido 
ao consumidor final, e não apenas sobre a parcela de 
90% correspondente ao diesel oriundo do petróleo.
Assinatura: Donizete Tokarski  

(Diretor Superintendente).

21 
Ofício nº 016 enviado Diretor-Geral da ANP, Décio 
Oddone solicitando urgência na homologação do 61º 
Leilão de Biodiesel em razão dos prejuízos financeiros 
e transtornos operacionais causados pela ausência de 
faturamento dos produtores durante cerca de duas 
semanas.
Assinatura: Donizete Tokarski  

(Diretor Superintendente).

27 
E-mail ao Coordenador Geral de Agroecologia 
e Energias Renováveis da Secretaria Especial de 
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário 
(SEAD), André Martins, manifestando o descontenta-
mento da Ubrabio sobre o texto da minuta de alte-
ração da Portaria SEAD nº 512, de 5/09/17, que trata 
dos critérios e procedimentos relativos à concessão, 
manutenção e uso do Selo Combustível Social por 
não contemplar dois pontos essenciais, que há anos 
tramita na Secretaria, tendo sido inclusive objeto de 
consenso durante considerável período das discus-
sões no âmbito da Câmara Técnica de Avaliação e 
Acompanhamento do Selo Combustível Social: a im-
prescindível igualdade dos critérios e estímulos entre 
as Regiões Nordeste e Norte por afrontar princípios 
basilares que norteiam o PNPB desde seu início, isto é, 
o desenvolvimento das regiões menos favorecidas e a 
agricultura familiar nas regiões do Norte e Nordeste; e 
o estabelecimento do fator multiplicador (2) para efei-
to de contabilização de aquisição de matérias-primas 
oriundas e industrializadas na Região Sul, que sofre se-
vera concorrência pela busca de matérias-primas que 
cumpram os requisitos estabelecidos pelo Selo Social 
por unidades produtoras situadas em outras regiões 
do país e que não as utilizam efetivamente na produ-
ção de biodiesel.
Assinatura: Donizete Tokarski  

(Diretor Superintendente).
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17 
Ofícios nºs 019 a 025 enviados, respectivamente, aos 
candidatos à eleição para Presidente da República Fe-
derativa do Brasil: Geraldo Alckmin, Henrique Meirel-
les, Álvaro Dias, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Manuela 
D’Ávila e Marina Silva apresentando a Ubrabio, mani-
festando a necessidade de investir cada vez mais na 
produção e no uso de combustíveis limpos em linha 
com as ambiciosas metas brasileiras estabelecidas no 
Acordo de Paris; solicitando: a continuidade da evolu-
ção, gradativa e com previsibilidade, do uso de bio-
diesel, por meio do qual os biocombustíveis possam 
trilhar uma trajetória de crescimento com segurança e, 
assim, permitir ao país usufruir de todos esses benefí-
cios, com incremento de 1% a.a na mistura obrigatória 
de biodiesel com o diesel (B11 em 2019 e, sucessiva-
mente, até B20 em 2028); implementação escalonada 
do uso voluntário, também previsto no Marco Regula-
tório atual, de B20 no transporte público, priorizando 
as 100 maiores cidades, que sofrem mais diretamente 
com os efeitos danosos da poluição; implementação 
de racionalidade tributária ao longo da cadeia de pro-
dução, com ênfase na agregação de valor e competi-
tividade que permitam mitigar o “Custo Brasil” e via-
bilizar exportações tanto de óleos vegetais como de 
biocombustíveis e, assim, potencializar a inserção no 
mercado internacional; construção de política pública 
que induza o surgimento de um novo setor – a cadeia 
de bioquerosene de aviação e produtos químicos re-
nováveis (biorrefinarias) como vetor de desenvolvi-
mento regional sustentável, capacitando o Brasil para 
se tornar um dos líderes neste segmento à semelhan-
ça do etanol e do biodiesel.
Assinatura: Donizete Tokarski  

(Diretor Superintendente).

24 
E-mail à Superintendência de Distribuição e Logísti-
ca (SDL) da ANP com as sugestões da Ubrabio acerca 
da Consulta Pública sobre a minuta de Resolução que 
regula a atividade de comércio exterior de biocom-
bustíveis, petróleo e seus derivados e derivados de 
gás natural, e disciplina o procedimento de anuência 
prévia dos pedidos de importação e exportação.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

31 
Ofício nº 026 enviado ao Ministro de Minas e Ener-
gia, Moreira Franco solicitando que seja convocada 
Reunião Extraordinária do CNPE com a pauta de in-
cremento do B10 para B11 em março de 2019, estabe-
lecendo, ainda, cronograma de evolução sucessiva e 
gradual de 1% a.a. até B15 em 2023.
Assinatura: Donizete Tokarski  

(Diretor Superintendente).

JULHO
02 
Ofício nº 017 enviado ao Presidente do BNDES, Dyo-
go Henrique de Oliveira solicitando audiência aos 
dirigentes da Ubrabio diante da possibilidade do au-
mento da mistura para B15, conforme previsão legal 
e a consequente necessidade de novas plantas de 
biodiesel e adequação das capacidades instaladas, o 
que certamente exigirá expressivos investimentos no 
setor.
Assinatura: Donizete Tokarski  

(Diretor Superintendente).

E-mail à ANP com sugestão de período de reajuste 
para os combustíveis de 60 dias tal qual como utiliza-
do nos Leilões de Aquisição de Biodiesel organizados 
pela ANP, em atendimento à Tomada Pública de Con-
tribuições da (TPC) com o objetivo de consultar a so-
ciedade sobre periodicidade do repasse dos reajustes 
de preços de combustíveis.
Assinatura: Donizete Tokarski  

(Diretor Superintendente). 

E-mail aos associados com as demandas consolida-
das da Ubrabio sobre a minuta de alteração da Por-
taria SEAD nº 512, de 5/09/17, que trata dos critérios 
e procedimentos relativos à concessão, manutenção 
e uso do Selo Combustível Social, encaminhadas à 
SEAD pelo Representante Titular da Ubrabio no Grupo 
de Trabalho de aprimoramento do Selo Combustível 
Social, criado no âmbito da Câmara Técnica de Ava-
liação, Acompanhamento e Monitoramento do Selo 
Combustível Social.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

05 
Ofício nº 018 enviado ao Diretor da ANP, Aurélio Ama-
ral solicitando determinar a reconsideração do concei-
to e parâmetros técnicos de forma a permitir que as 
ferramentas do RenovaBio, de fato, traduzam fidedig-
namente a Avaliação do Ciclo de Vida do poço à roda, 
pois o Modelo de aferição da RenovaCalc está sendo 
desenvolvida com aplicação parcial desse conceito.
Assinatura: Donizete Tokarski  

(Diretor Superintendente).
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AGOSTO
06 
Ofício nº 027 enviado ao Diretor da ANP, Aurélio Ama-
ral agradecendo pelo acolhimento de nossas suges-
tões apresentadas (Ofício 038, de 08/06/2017 e  Ofício 
039, de 13/06/2017, acompanhado de  Nota Técnica) e 
pelo fato de, além de suspender o atendimento do pa-
râmetro mínimo de 20h passando apenas para ANO-
TAR, a deliberação da Agência em coordenar estudo 
para avaliar e subsidiar o estabelecimento de novo 
valor compatibilizando adequadamente esse parâ-
metro com as características dos produtos utilizados 
no Brasil (conforme Resolução ANP 739, de 02/08/18), 
e firmar nossa disposição, como já vem ocorrendo em 
discussões técnicas intersetoriais sob a coordenação 
da SBQ, bem como no apoio ao fornecimento de com-
bustíveis necessários à realização de testes.
Assinatura: Donizete Tokarski  

(Diretor Superintendente).

SETEMBRO
18 
Ofício nº 028 enviado ao Superintendente de Bio-
combustíveis e Qualidade de Produtos da ANP, Carlos 
Orlando Enrique da Silva reafirmando posição mani-
festada por meio do Ofício 038, de 08/06/17 e Ofício 
039, de 13/06/17, este último acompanhado de  Nota 
Técnica, em considerar imprescindível a realização do 
denominado “branco” para todos os testes, ou seja, a 
avaliação de comportamento do diesel sem biodiesel 
(diesel A) abrangendo tanto o S10 como o S500 nos 
estudos para avaliar e subsidiar parâmetro para “Esta-
bilidade à oxidação” de misturas Bx a B30.
Assinatura: Donizete Tokarski  

(Diretor Superintendente).

19 
E-mail aos associados encaminhando apresenta-
ções realizadas na 7ª Reunião do Comitê de Moni-
toramento do Abastecimento de Biodiesel – CMAB, 
realizada em 18/09. 
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

20 
E-mail à Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (SPG) do MME encaminhando suges-
tões sobre o Projeto de Resolução do CNPE que esta-
belecerá o cronograma da evolução do percentual de 
adição obrigatória de biodiesel ao diesel de B11 a B15.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

OUTUBRO
17 
Ofício nº 029 enviado ao Diretor da ANP, Aurélio Ama-
ral aditando o Ofício 018/2018 e ratificando a urgente 
necessidade de aplicação de ajustes nas ferramentas 
que nortearão a avaliação dos biocombustíveis sob a 
ótica da eficiência energético-ambiental, em especial 
a RenovaCalc, considerando a proximidade da publi-
cação de resolução que trata do credenciamento de 
firmas inspetoras e a certificação de biocombustíveis. 
Enfatizando, ainda, que na visão da Ubrabio, é funda-
mental que a regulamentação seja publicada somen-
te após todos os aspectos do conceito de Avaliação do 
Ciclo de Vida (ACV) “do poço à roda” estiverem con-
solidados e definidos pela Agência. Por fim, solicita 
agendamento reunião para tratar desse tema antes da 
avaliação final pela Diretoria Colegiada da ANP.
Assinatura: Donizete Tokarski  

(Diretor Superintendente).

20 
E-mail ao MCTIC encaminhando contribuições rela-
cionadas à Consulta Pública sobre o Eixo Temático 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação: Para Bio-
combustíveis - realizar estudo sobre ACV dos biocom-
bustíveis como suporte ao RenovaBio; Para Biodiesel 
- realizar testes em motores com misturas B20 e mis-
turas superiores; Para Bioquerosene - realizar estudo 
sobre Análise Técnico-Econômica Comparativa das 
Rotas de Produção de Bioquerosene mais promissoras 
para o Brasil: HEFA e ATJ.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
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NOVEMBRO
09 
Ofício nº 030 enviado à Superintendente Adjunta de 
Biocombustíveis e Qualidade de Produtos da ANP, 
Danielle Machado e Silva Condes reafirmando a dis-
cordância da Ubrabio sobre a RenovaCalc ainda não 
considerar a intensidade de carbono na efetiva análise 
de eficiência comparativa por unidade de CO2/km na 
utilização de biocombustíveis  (e combustíveis fós-
seis) em motores do Ciclo Diesel, em relação ao Ciclo 
Otto; solicitando o aprofundamento do assunto jun-
to à Diretoria da ANP e sobre o qual nos colocamos 
à disposição a quaisquer esclarecimentos; ratificando 
nosso entendimento, exaustivamente detalhado em 
nosso Ofício 018, de 05/07/18, com tabelas comparati-
vas e avaliação de eficiência energética entre diversos 
veículos existentes no Brasil nas opções Ciclo Diesel e 
Ciclo Otto, e renovando a solicitação para que a ANP, 
no âmbito da regulamentação e do entendimento do 
Grupo de Trabalho ACV, contemple integralmente o 
conceito do “Poço à Roda” comparando-se os diferen-
tes tipos de veículos e os combustíveis a eles associa-
dos evitando-se, assim, enquanto é possível, promo-
ver os ajustes necessários fidelizando-se o RenovaBio 
aos conceitos científicos consagrados e aplicáveis à 
metodologia de Avaliação do Ciclo de Vida.
Assinatura: Donizete Tokarski  

(Diretor Superintendente).

DEZEMBRO
04 
Ofício intersetorial (Ubrabio/Abiove/Aprobio, An-
fir, ABTLP, Plural e Brasilcom) enviado ao Conselhei-
ro do CONTRAN, Rone Evaldo Barbosa solicitando a 
extensão do prazo de tolerância de excesso de peso 
no carregamento e transporte de biodiesel, contido 
na Resolução CONTRAN nº 503, de 23/09/2014,  a fim 
de que a regra nela estabelecida, para fins de fiscali-
zação de peso dos veículos, vigore por mais 5 anos  
(até 31/07/2024).
Assinatura: Donizete Tokarski  

(Diretor Superintendente).

05 
Ofício Conjunto Ubrabio/Aprobio enviado ao Minis-
tro da Fazenda, Eduardo Guardia solicitando a inclusão 
do farelo de soja no Regime Especial de Reintegração 
de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras 
– Reintegra, regulamentado pelo Decreto n° 8.415, de 
27/02/15.
Assinatura: Donizete Tokarski  

(Diretor Superintendente).
25 
E-mail à Superintendência de Biocombustíveis e 
Qualidade de Produtos (SBQ) da ANP encaminhando 
as sugestões da Ubrabio acerca da Consulta Pública so-
bre a revisão das Resoluções ANP nº 37, de 01/12/2009 
e nº 63, de 05/12/2014, que tratam das especificações 
e regras de controle da qualidade do querosene de 
aviação fóssil, alternativo e suas misturas; e a alteração 
das Resoluções ANP nº 17, de 06/07/2006 e nº 18, de 
26/07/2006, que tratam das atividades de distribuição 
e revenda de combustíveis de aviação.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
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IV. COMUNICAÇÃO 
SOCIAL
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IV.a COMUNICAÇÃO DIGITAL
SITE UBRABIO
Em abril de 2018 lançamos um novo portal, com foco em notícias e informações de interesse do setor. 

Home site ubrabio.com.br

Além do layout responsivo para dispositivos móveis, a página também traz outras novidades como um espa-
ço dedicado para o RenovaBio, onde é possível encontrar as principais informações sobre a Política Nacional 
de Biocombustíveis como legislação, notícias, vídeos, apresentações realizadas em seminários, entre outras. 
O PNPB, o fortalecimento da indústria, o B20, o Bioquerosene e outros projetos que a Ubrabio apoia também 
ganharam um espaço exclusivo para facilitar a difusão de conhecimento.

Página do Renovabio
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Além disso, agora será possível buscar as notícias que forem enviadas no Clipping Diário e no Ponte Inovação, 
uma sugestão feita por um dos parceiros da Ubrabio. A medida será possível a partir de um acervo pesquisável 
do conteúdo divulgado via e-mail marketing. Para isso, basta clicar no botão de busca, selecionar a opção 
“Clipping” e digitar a notícia que está procurando.

Busca pelo Clipping

Agenda Ubrabio - Agora também é possível se manter atualizado sobre os eventos do setor, reuniões, audi-
ências e consultas públicas com a Agenda Ubrabio e adicioná-los ao seu calendário pessoal (Outlook, Google 
Agenda e Apple, entre outros). A agenda é atualizada diariamente e também é possível sugerir a inclusão de 
eventos neste calendário, que fica visível na Home e também no menu Agenda.

Agenda

Acessibilidade – Além 
disso, todas as notícias 
têm a opção em áudio, 
para pessoas que não po-
dem ler.
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Público

De 9 de abril de 2018 (data de lançamento do 
novo site) a 31 de dezembro de 2018

Usuários Novos usuários Sessões

14.007 13.457 23.822

Nº Sessões 

por Usuário

Visualizações 

de Página

Páginas / 

Sessão 

Duração 

média da 

sessão

1,65 49.034 2,06 00:02:29

aumento de tempo médio no site +21 segundos 
em relação a 2017

País
Qdt.  

Usuários
% Cidade

Qdt.  

Usuários
%

Brasil 11.493 82,08% Sao Paulo 1.974 13,47%

EUA 1.471 10,50% Rio de Janeiro 1.483 10,12%

Peru 115 0,82% Brasilia 1.478 10,08%

Portugal 99 0,71% Boadman 733 5,00%

Índia 73 0,52% (not set) 632 4,31%

Reino Unido 58 0,41% Belo Horizonte 532 3,63%

Alemanha 50 0,36% Curitiba 346 2,36%

Argentina 48 0,34% Porto Alegre 335 2,29%

Canadá 41 0,29% Goiania 318 2,17%

México 35 0,25% Campinas 292 1,99%



56 |Relatório Anual de Atividades 2018

Foram publicadas 322 Notícias e 111 Informações do Setor, sendo 71 notícias produzidas pela Comunicação 
Social da Ubrabio:

Ônibus do Rio de Janeiro 
usarão combustível  
mais limpo 

12 perguntas sobre o 
aumento da mistura  
de biodiesel no Brasil

Política de 
biocombustíveis vai criar 
nova moeda 

Especial: Conheça o 
RenovaBio

Consultor da Ubrabio 
recebe prêmio Cientista 
do Estado

Livro aborda a 
sustentabilidade na 
cadeia produtiva do 
biodiesel

Brasil começa a usar B10 

Ubrabio Comenta: Você 
sabe o que é o 
RenovaBio?

Projeto MOVER será tema 
de apresentação em 
evento sobre 
bioeconomia

Setor produtivo 
participará da construção 
de metas do RenovaBio 

Ubrabio lança novo site 
com foco em 
transparência e 
acessibilidade

Biocombustíveis  
de aviação devem 
decolar com RenovaBio 

Relatório apresenta 
resultados positivos  
de testes com B10

Produção de 
biocombustíveis 
contribui para o 
abastecimento nacional, 
afirma superintendente 
da ANP

RenovaBio deve 
estimular parcerias entre 
empresas e instituições 
científicas, analisa 
especialista 

Como nasceu a 
RenovaCalc, a 
calculadora do 
RenovaBio

Ubrabio Comenta: 
Bioquerosene e 
RenovaBio

Confira a programação 
do seminário 
Bioquerosene e 
RenovaBio

Bioquerosene é 
promissor, mas também 
desafiador, apontam 
especialistas

http://ubrabio.com.br/2018/01/09/onibus-do-rio-de-janeiro-usarao-combustivel-mais-limpo/
http://ubrabio.com.br/2018/01/16/12-perguntas-sobre-o-aumento-da-mistura-de-biodiesel-no-brasil-2/
https://ubrabio.com.br/2018/02/02/politica-de-biocombustiveis-vai-criar-nova-moeda/
http://ubrabio.com.br/2018/02/08/especial-conheca-o-renovabio/
http://ubrabio.com.br/2018/02/15/consultor-da-ubrabio-recebe-premio-cientista-do-estado/
http://ubrabio.com.br/2018/02/15/livro-aborda-a-sustentabilidade-na-cadeia-produtiva-do-biodiesel/
https://ubrabio.com.br/2018/03/01/brasil-comeca-a-usar-b10-2/
https://ubrabio.com.br/2018/03/08/ubrabio-comenta-voce-sabe-o-que-e-o-renovabio/
https://ubrabio.com.br/2018/03/22/projeto-mover-sera-tema-de-apresentacao-em-evento-sobre-bioeconomia/
https://ubrabio.com.br/2018/04/03/setor-produtivo-participara-da-construcao-de-metas-do-renovabio/
https://ubrabio.com.br/2018/04/11/ubrabio-lanca-novo-site-com-foco-em-transparencia-e-acessibilidade-2/
https://ubrabio.com.br/2018/04/12/biocombustiveis-de-aviacao-devem-decolar-com-renovabio/
https://ubrabio.com.br/2018/04/30/relatorio-apresenta-resultados-positivos-de-testes-com-b10/
https://ubrabio.com.br/2018/04/27/producao-de-biocombustiveis-contribui-para-o-abastecimento-nacional-afirma-superintendente-da-anp/
https://ubrabio.com.br/2018/04/26/renovabio-deve-estimular-parcerias-entre-empresas-e-instituicoes-cientificas-analisa-especialista/
https://ubrabio.com.br/2018/04/24/como-nasceu-a-renovacalc-a-calculadora-do-renovabio/
https://ubrabio.com.br/2018/04/24/ubrabio-comenta-bioquerosene-e-renovabio/
https://ubrabio.com.br/2018/04/23/confira-a-programacao-do-seminario-bioquerosene-e-renovabio/
https://ubrabio.com.br/2018/04/19/bioquerosene-e-promissor-e-desafiador/
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RenovaBio é 
destaque em relatório 
internacional sobre 
combustíveis 
sustentáveis

Previsibilidade para 
os biocombustíveis 
permitirá aumento de 
investimentos com 
RenovaBio

Metas do RenovaBio 
devem considerar 
avanço da mistura de 
biodiesel, defende 
Ubrabio

Bioquerosene e 
RenovaBio: acompanhe 
a transmissão online do 
seminário

Bioquerosene e 
RenovaBio: Confira as 
apresentações do 
seminário

MME discute 
política pública para 
biocombustível de 
aviação

ANP lança consulta 
pública sobre certificação 
de biocombustíveis

Comissão discute 
contribuições do 
biodiesel na redução  
de preço do diesel

Renovabio é solução a 
médio prazo para baixar 
preço dos combustíveis, 
afirma deputado

Ubrabio pede 
flexibilização para 
compra de biodiesel 
puro 

Biodiesel e o preço dos 
combustíveis | Ubrabio 
Comenta #18

Plataforma propõe 
integração de P&D 
para transporte aéreo e 
rodoviário

Biodiesel pode baratear 
combustível 

Ubrabio propõe dois 
projetos de lei para o 
biodiesel 

Sustentabilidade na 
aviação será discutida 
em São Paulo

Índia lança chamada 
de US$ 5 milhões para 
pesquisa conjunta  
em biocombustíveis

VÍDEO: O biodiesel é a 
cara do Brasil! 

RenovaBio: CNPE propõe 
redução de 10% nas 
emissões de CO2 na 
matriz de combustíveis 

          
Em audiência com 
Moreira Franco, setor 
solicita aumento da 
mistura de biodiesel  
em 2019 

Confira as apresentações 
do seminário Making 
Sustainable Alternative 
Fuels Viable in Brazil

Ubrabio define plano 
de ação para o próximo 
semestre 

MME fixa diretrizes sobre 
leilões de biodiesel

Ubrabio defende 
aumento da mistura de 
biodiesel em março

Ubrabio Comenta: 
Poluição do diesel mata 

MMA publica Relatório 
de Gestão 2016-2018 

https://ubrabio.com.br/2018/04/17/renovabio-e-destaque-em-relatorio-internacional-sobre-combustiveis-sustentaveis/
https://ubrabio.com.br/2018/05/03/previsibilidade-para-os-biocombustiveis-permitira-aumento-de-investimentos-com-renovabio/
https://ubrabio.com.br/2018/05/04/metas-do-renovabio-devem-considerar-avanco-da-mistura-de-biodiesel-defende-ubrabio/
https://ubrabio.com.br/2018/05/07/bioquerosene-e-renovabio-acompanhe-a-transmissao-online-do-seminario/
https://ubrabio.com.br/2018/05/08/bioquerosene-e-renovabio-confira-as-apresentacoes-do-seminario/
https://ubrabio.com.br/2018/05/11/mme-discute-politica-publica-para-biocombustivel-de-aviacao/
https://ubrabio.com.br/2018/05/10/anp-lanca-consulta-publica-sobre-certificacao-de-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2018/05/10/anp-lanca-consulta-publica-sobre-certificacao-de-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2018/05/29/comissao-discute-contribuicoes-do-biodiesel-na-reducao-de-preco-do-diesel/
https://ubrabio.com.br/2018/05/29/comissao-discute-contribuicoes-do-biodiesel-na-reducao-de-preco-do-diesel/
https://ubrabio.com.br/2018/05/29/renovabio-e-solucao-a-medio-prazo-para-baixar-preco-dos-combustiveis-afirma-deputado/
https://ubrabio.com.br/2018/05/28/ubrabio-pede-flexibilizacao-da-compra-de-biodiesel-puro/
https://ubrabio.com.br/2018/05/25/biodiesel-e-o-preco-dos-combustiveis-ubrabio-comenta-18/
https://ubrabio.com.br/2018/05/24/plataforma-propoe-integracao-de-pd-para-transporte-aereo-e-rodoviario/
https://ubrabio.com.br/2018/05/23/biodiesel-pode-baratear-combustivel/
https://ubrabio.com.br/2018/05/21/ubrabio-propoe-dois-projetos-de-lei-para-o-biodiesel/
https://ubrabio.com.br/2018/05/17/sustentabilidade-na-aviacao-sera-discutida-em-sao-paulo/
https://ubrabio.com.br/2018/06/15/india-lanca-chamada-de-us-5-milhoes-para-pesquisa-conjunta-em-biocombustiveis/
https://ubrabio.com.br/2018/06/08/video-o-biodiesel-e-a-cara-do-brasil/
https://ubrabio.com.br/2018/06/05/cnpe-propoe_metas-para-renovabio/
https://ubrabio.com.br/2018/06/18/em-audiencia-com-moreira-franco-setor-solicita-aumento-da-mistura-de-biodiesel-em-2019/
https://ubrabio.com.br/2018/06/21/confira-as-apresentacoes-do-seminario-making-sustainable-alternative-fuels-viable-in-brazil/
https://ubrabio.com.br/2018/06/26/ubrabio-define-plano-de-acao-para-o-proximo-semestre/
https://ubrabio.com.br/2018/07/30/mme-fixa-diretrizes-sobre-leiloes-de-biodiesel/
https://ubrabio.com.br/2018/07/30/mme-fixa-diretrizes-sobre-leiloes-de-biodiesel/
https://ubrabio.com.br/2018/07/25/ubrabio-defende-aumento-da-mistura-de-biodiesel-em-marco/
https://ubrabio.com.br/2018/07/19/ubrabio-comenta-poluicao-do-diesel-mata/
https://ubrabio.com.br/2018/07/18/ministerio-do-meio-ambiente-publica-relatorio-de-gestao-2016-2018/
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Ubrabio e Boeing 
vão trabalhar juntas 
para consolidar 
biocombustíveis de 
aviação 

Ubrabio propõe que 
Brasil leve RenovaBio 
para COP 24 

10 de agosto: Dia 
Internacional do 
Biodiesel 

MME discute ampliação 
da mistura obrigatória de 
biodiesel

ANP promove consulta 
pública para definir 
cálculo da subvenção do 
diesel 

Biodiesel para os 
presidenciáveis 

Biodiesel, economia 
limpa e combate à 
poluição: como o Brasil 
pode avançar? 

Evento na UFG vai 
discutir os impactos e 
desafios do RenovaBio  

MCTIC coloca 
Plano de CT&I para 
Energias Renováveis 
e Biocombustíveis em 
consulta pública 

Biocombustíveis são 
janela de oportunidade 
para o Brasil 

Brasil ganha cronograma 
para evolução do 
biodiesel até 2023 

ENTREVISTA - Marco 
regulatório do biodiesel: 
uma política de estado 

Futuro do biodiesel 
passa por políticas 
compensatórias para 
complexo soja

CNPE publica resolução 
do B15

Bioquerosene avança na 
Câmara

Veja as apresentações da 
Ubrabio no workshop A 
Era da Bioenergia

ANP entrega Prêmio de 
Inovação Tecnológica

Sucesso da indústria de 
biodiesel será local, afirma 
presidente da Evonik

Emissões no setor de 
energia do Brasil subiram 
2% em 2017 

Setor de biodiesel 
entrega troféu a Michel 
Temer por avanços nas 
políticas voltadas aos 
biocombustíveis

VÍDEO-Homenagem do 
setor de biodiesel ao 
presidente Michel Temer 

Superintendente 
da Ubrabio é eleito 
Referência entre os 
100 mais influentes da 
Energia

Frente Parlamentar 
defende estímulos 
econômicos para a 
preservação do meio 
ambiente 

“RenovaBio vai alavancar 
investimentos nos 
próximos anos”, afirma 
Ubrabio em conferência 
da ONU

Ubrabio Comenta: 
Combustíveis e 
mudanças climáticas

Ubrabio Comenta: 
Retrospectiva 2018

https://ubrabio.com.br/2018/07/18/ubrabio-e-boeing-vao-trabalhar-juntas-para-consolidar-biocombustiveis-de-aviacao/
https://ubrabio.com.br/2018/07/17/ubrabio-propoe-que-brasil-leve-renovabio-para-cop-24/
https://ubrabio.com.br/2018/08/10/10-de-agosto-dia-internacional-do-biodiesel-2/
https://ubrabio.com.br/2018/08/08/mme-discute-ampliacao-da-mistura-obrigatoria-de-biodiesel/
https://ubrabio.com.br/2018/08/08/anp-promove-consulta-publica-para-definir-calculo-da-subvencao-do-diesel/
https://ubrabio.com.br/2018/08/03/biodiesel-para-os-presidenciaveis/
https://ubrabio.com.br/2018/08/22/biodiesel-economia-limpa-e-combate-a-poluicao-como-o-brasil-pode-avancar/
https://ubrabio.com.br/2018/08/30/evento-na-ufg-vai-discutir-os-impactos-e-desafios-do-renovabio/
https://ubrabio.com.br/2018/10/09/mctic-coloca-plano-de-cti-para-energias-renovaveis-e-biocombustiveis-em-consulta-publica/
https://ubrabio.com.br/2018/10/09/mctic-coloca-plano-de-cti-para-energias-renovaveis-e-biocombustiveis-em-consulta-publica/
https://ubrabio.com.br/2018/10/11/biocombustiveis-sao-janela-de-oportunidade-para-o-brasil/
https://ubrabio.com.br/2018/10/29/brasil-ganha-cronograma-para-evolucao-do-biodiesel/
https://ubrabio.com.br/2018/10/29/brasil-ganha-cronograma-para-evolucao-do-biodiesel/
https://ubrabio.com.br/2018/11/01/entrevista-marco-regulatorio-do-biodiesel-uma-politica-de-estado/
https://ubrabio.com.br/2018/11/05/futuro-do-biodiesel-passa-por-politicas-compensatorias-para-complexo-soja/
https://ubrabio.com.br/2018/11/08/cnpe-publica-resolucao-do-b15/
https://ubrabio.com.br/2018/11/09/bioquerosene-avanca-na-camara/
https://ubrabio.com.br/2018/11/26/acompanhe-ao-vivo-o-workshop-a-era-da-bioenergia/
https://ubrabio.com.br/2018/11/26/acompanhe-ao-vivo-o-workshop-a-era-da-bioenergia/
https://ubrabio.com.br/2018/11/23/anp-entrega-premio-de-inovacao-tecnologica/
https://ubrabio.com.br/2018/11/21/sucesso-da-industria-de-biodiesel-sera-local-afirma-presidente-da-evonik/
https://ubrabio.com.br/2018/11/21/emissoes-no-setor-de-energia-do-brasil-subiram-2-em-2017/
https://ubrabio.com.br/2018/12/05/setor-de-biodiesel-entrega-trofeu-a-michel-temer-por-avancos-nas-politicas-voltadas-aos-biocombustiveis-no-brasil/
https://ubrabio.com.br/2018/12/05/setor-de-biodiesel-entrega-trofeu-a-michel-temer-por-avancos-nas-politicas-voltadas-aos-biocombustiveis-no-brasil/
https://ubrabio.com.br/2018/12/05/video-homenagem-do-setor-de-biodiesel-ao-presidente-michel-temer/
https://ubrabio.com.br/2018/12/07/superintendente-da-ubrabio-recebe-a-honraria-de-referencia-entre-os-100-mais-influentes-da-energia/
https://ubrabio.com.br/2018/12/06/frente-parlamentar-defende-estimulos-economicos-para-a-preservacao-do-meio-ambiente/
https://ubrabio.com.br/2018/12/10/renovabio-vai-alavancar-investimentos-nos-proximos-anos-afirma-ubrabio-em-conferencia-da-onu/
https://ubrabio.com.br/2018/12/20/ubrabio-comenta-combustiveis-e-mudancas-climaticas/
https://ubrabio.com.br/2018/12/26/ubrabio-comenta-retrospectiva-2018/
https://ubrabio.com.br/2018/12/26/ubrabio-comenta-retrospectiva-2018/
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NEWSLETTERS
As Newsletters da Ubrabio também ganharam um 
layout novo e adaptado para os dispositivos móveis.

Clipping Diário
O Clipping é a compilação das principais notícias 
do setor, que enviamos em duas edições diárias aos 
stakeholders da Ubrabio. Em 2018, foram produzidas 
352 edições de clipping, enviadas via e-mail marke-
ting, com o total de 1.773 notícias do setor.

Ponte Inovação
Divulgação de artigos, teses, pesquisas, editais e notí-
cias com trabalhos que vêm sendo produzidos na aca-
demia brasileira diretamente relacionados ao setor de 
biodiesel e bioquerosene. Em 2018, foram produzidas 
22 edições do clipping Ponte Inovação, enviadas via 
e-mail marketing, com trabalhos e notícias de caráter 
científico e interesse do setor. Este clipping é enviado 
apenas às quintas-feiras.

Saiu na Imprensa
As notícias selecionadas pelo clipping SAIU NA IMPREN-
SA são enviadas somente ao público interno da Ubrabio. 
Esta seleção de conteúdo é diferenciada das nossas duas 
edições de clipping diário, pois objetiva promover alertas 
e atuar como medida preventiva sobre assuntos ofensivos 
ou que demandem atenção especial do setor produtivo. 
Também são enviadas notícias de acesso exclusivo aos as-
sinantes dos veículos de imprensa. Em 2018 foram produ-
zidas 48 edições do Saiu na Imprensa, enviadas via e-mail 
marketing, com o total de 73 notícias do setor.
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MÍDIAS SOCIAIS
A Ubrabio está presente em cinco grandes redes so-
ciais globais: Facebook, Twitter, Flicker (armazena-
mento de imagem) e YouTube (armazenamento de 
vídeos). Utilizando as duas primeiras como principais 
ferramentas de difusão de informações e as demais 
como suporte e captação.

Principais Postagem nas Redes:

Facebook Twitter Youtube

1.090 1.279 338

Curtidas Seguidores Inscritos

Ubrabio: B10
Em março, todo diesel comercializado no Brasil 
será B10. Você sabe o que isso significa para sua 
saúde e para a economia do país? Veja aqui: 
12 perguntas sobre o aumento da mistura de 
biodiesel no Brasil: https://goo.gl/DQvJea

 703 Alcance
 56 Envolvimentos
 09 Compartilhamentos
 08 Likes

Ubrabio: Evento “RenovaBio – Próximos passos”
“O RenovaBio vai mudar o Brasil”. A afirmação foi 
feita pelo diretor superintendente da Ubrabio, 
Donizete Tokarski, durante o evento “RenovaBio – 
Próximos passos”, realizado na FGV Energia. Para 
o superintendente da Ubrabio, a nova política de 
biocombustíveis vai mudar o comportamento 
do brasileiro e a cara da agricultura nacional. 
Leia a matéria completa: https://goo.gl/cc7JS1

 653 Alcance
 127 Envolvimentos
 06 Compartilhamentos
 16 Likes

http://ubrabio.com.br/2018/01/12/12-perguntas-sobre-o-aumento-da-mistura-de-biodiesel-no-brasil/
http://ubrabio.com.br/2018/02/02/politica-de-biocombustiveis-vai-criar-nova-moeda/


Relatório Anual de Atividades 2018  | 61

Ubrabio: Tour em ônibus B20 
Nesta sexta-feira, a Ubrabio promoveu um 
encontro com jornalistas em Brasília para mostrar 
os ônibus que circulam pela capital abastecidos 
com B20 (20% de biodiesel) há mais de um ano. 
Durante o tour pela zona central da cidade, os 
convidados puderam conversar com os motoristas 
da Piracicabana DF para saber a percepção 
deles sobre os veículos, além de especialistas e 
representantes do governo e setor de transportes.

 931 Alcance
 283 Envolvimentos
 12 Compartilhamentos
 20 Likes

Ubrabio: Video “Bioquerosene e RenovaBio”
As perspectivas de mercado para o 
bioquerosene e as oportunidades para a cadeia 
de biocombustíveis com o RenovaBio serão 
discutidas em Brasília, no dia 7 de maio, durante 
o seminário: Bioquerosene e RenovaBio. Será 
uma oportunidade única para dialogar com os 
diversos agentes do setor, além de governo e 
academia, e apresentar encaminhamentos para a 
consulta pública sobre as metas do RenovaBio.

 876 Alcance
 175 Envolvimentos
 14 Compartilhamentos
 15 Likes

Ubrabio: Video “Biodiesel e o 
preço dos combustíveis”
Você sabia que nós podemos usar um #combustível 
mais barato e ele já existe no Brasil? Em meio 
aos protestos dos caminhoneiros por causa dos 
aumentos crescentes no preço dos combustíveis, 
o diretor superintendente da Ubrabio, Donizete 
Tokarski, fala sobre o #biodiesel no Brasil e sua 
competitividade em relação ao diesel fóssil. 

 121.104 Alcance
 2.854 Envolvimentos
 520 Compartilhamentos
 558 Likes

http://www.facebook.com/watch/?v=1875517325839721
https://youtu.be/rt1drfSiOZs


62 |Relatório Anual de Atividades 2018

Ubrabio: Vídeo “O biodiesel é a cara do Brasil”
O Brasil que queremos é um país com 
combustíveis limpos e qualidade de vida! 
Saiba mais sobre o biodiesel e participe da 
campanha #UseBiodiesel compartilhando esse 
vídeo. Vamos juntos renovar nossa matriz!

 27.423 Alcance
 444 Envolvimentos
 96 Compartilhamentos
 77 Likes

Ubrabio: Vídeo “Poluição do diesel mata” 
Imagine a Arena Corinthians com a lotação máxima. 
50 mil pessoas. Esta é a quantidade de pessoas 
que morrem por ano no Brasil, vítimas da poluição 
do ar, de acordo com a Organização Mundial da 
Saúde. Só na Região Metropolitana de São Paulo, a 
fumaça dos veículos movidos a diesel, como ônibus 
e caminhões, é responsável pela metade da poluição 
lançada na atmosfera. É preciso agir imediatamente. 
E qual a solução que está pronta? Utilizar uma 
mistura de #biodiesel superior à obrigatória, que 
hoje é de dez porcento. Os veículos a diesel já 
estão prontos para receber este combustível que 
melhora a qualidade de vida de todos nós que 
vivemos nas cidades. As indústrias estão prontas 
para produzir mais biodiesel. Temos legislação, 
matéria-prima disponível, infraestrutura logística e, 
nos últimos anos, o biodiesel se tornou mais barato 
que o diesel fóssil. O que estamos esperando?

 28.948 Alcance
 398 Envolvimentos
 32 Compartilhamentos
 45 Likes

http://youtu.be/wwCLACcretI
http://youtu.be/BLmgSOnF2i0
http://youtu.be/BLmgSOnF2i0
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Ubrabio: Audiência B15 
O aumento da mistura de biodiesel pode trazer 
estabilidade e redução de preços ao consumidor. 
Por isso, governo e indústria discutiram nesta 
sexta-feira (21/09) as condições para aumento 
da mistura obrigatória de biodiesel ao diesel a 
partir do ano que vem. O objetivo é estabelecer 
um cronograma para evolução do B10 (10% de 
biodiesel adicionado ao diesel) até o B15, com 
foco na redução do preço do combustível para o 
consumidor. Confira http://bit.ly/audienciaB15

 295 Alcance
 57 Envolvimentos
 04 Compartilhamentos
 10 Likes

Ubrabio: Dia Internacional do Biodiesel
Dia 10 de agosto é Dia Internacional do 
Biodiesel! Há uma década, este combustível 
renovável está presente no seu dia a dia. 
Mas você sabe o que isso significa?

 1.933 Alcance
 199 Envolvimentos
 27 Compartilhamentos
 20 Likes

http://bit.ly/audienciaB15
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Ubrabio: Aumento da mistura de biodiesel até 2023 
Em decisão inédita, o Conselho Nacional de 
Política Energética definiu um cronograma 
para aumento da mistura de biodiesel até 
2023. Isto dará maior previsibilidade para 
novos investimentos e segurança para os 
consumidores. Confira: http://bit.ly/B15noBrasil

 1485 Alcance
 229 Envolvimentos
 17 Compartilhamentos
 31 Likes

Ubrabio: Entrevista com senador
Confira a entrevista com o senador Donizeti 
Nogueira, autor do marco regulatório do 
biodiesel regulamentado pelo Conselho Nacional 
de Política Energética esta semana. Ele conta 
como foi seu contato com o setor de biodiesel 
e sua satisfação de constatar que propôs uma 
política que vai ultrapassar governos. “É uma 
política de Estado”. http://bit.ly/EntrevistaDN

 338 Alcance
 57 Envolvimentos
 03 Compartilhamentos
 16 Likes

Ubrabio: Prêmio 100 Mais 
Influentes da Energia 2018 
Representando o setor de biodiesel, o diretor 
superintendente da Ubrabio, Donizete Tokarski, 
recebeu o troféu Referência entre os 100 Mais 
Influentes da Energia 2018! Considerado o “Oscar 
da Energia”, a premiação promovida pela Revista 
Full Energydo Grupo Mídia homenageou 100 
personalidades em 10 diferentes categorias. 
Confira: http://bit.ly/OscarDaEnergia.

 1.038 Alcance
 409 Envolvimentos
 06 Compartilhamentos
 39 Likes

http://bit.ly/B15noBrasil
http://bit.ly/EntrevistaDN
http://bit.ly/OscarDaEnergia
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IV.b IMPRESSOS
REVISTAS
Biodiesel e Bioquerosene em Foco n° 9
A revista Biodiesel e Bioquerosene em Foco é uma publicação anual, de distribuição gratuita, produzida pela 
Comunicação Social da Ubrabio. As pautas abordam assuntos de destaque para o setor durante o período.
Com tiragem de 1.000 exemplares, a edição de 2018celebrou a chegada do B15 e discutiu a dependência bra-
sileira de diesel fóssil, escancarada pela greve dos caminhoneiros. Na matéria O que daria para fazer com os R$ 
13,5 bi de subsídios ao diesel fóssil? abordamos de como este dinheiro poderia trazer benefícios para toda a 
sociedade caso fosse investido na cadeia produtiva de biodiesel.



66 |Relatório Anual de Atividades 2018

CALENDÁRIO
Foram produzidos 2 mil calendários com o tema O que o biodiesel faz por você e 12 verbetes contando como 
o biodiesel está presente direta ou indiretamente na vida das pessoas (um para cada mês). Os calendários são 
distribuídos para os associados, Congresso Nacional, Ministérios, Agências Reguladoras, Autarquias, pesqui-
sadores, imprensa e diversos agentes ligados ao setor de produção, distribuição, comercialização e consumo 
de combustíveis.
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IV.c CLIPPING DE MIDIA
Em 2018, a Ubrabio foi citada em235notícias reproduzidas em diversos veículos de comunicação nacionais e 
internacionais, como Folha de S.Paulo, Valor Econômico, O Globo, Estadão, Zero Hora, G1, Reuters, Exame, UOL, 
Agência Brasil, Agência Câmara e Agência Senado, entre outros: 

JANEIRO
26 

Jornal Ecoturismo – Edição 290, 

ano 26

Página 08: Efciência e 
inovação

BiodieselBR

Estabilidade à oxidação: 
a especificidade do die-
sel brasileiro

FGV Energia 

RENOVABIO - Próximos 
passos

31 

BiodieselBR

Evento no Rio de Janeiro 
discutirá próximos pas-
sos do RenovaBio

FEVEREIRO
01 

Potencial Biodiesel

Ubrabio esclarece dúvi-
das sobre o aumento da 
mistura de biodiesel no 
Brasil

01 

BiodieselBR

Associações apresentam, 
proposta conjunta em 
consulta da ANP

02 

Valor Econômico

Decreto do RenovaBio 
sairá antes de junho

05 

Editora Stilo 

Política de biocombustí-
veis vai criar nova moeda

UDOP 

RenovaBio: Política de 
biocombustíveis vai criar 
nova moeda

06 

Fecombustíveis

RenovaBio: próximos 
passos são apresentados 
em evento promovido-
pela FGV Energia

06 

EPE

EPE, ANP e FGV Discutem 
o RenovaBio

Revista A Granja - Página 46

Biodiesel: B10movimenta 
as lavouras

MARÇO
01 

Canal Bioenergia

Renovabio é marco para 
o setor de biocombus-
tíveis

02 

Brasilagro

Brasil começa a usar B10

Canal Bioenergia

Brasil começa a usar B10

05 

Embrapa

RenovaCalc é apresenta-
da a empresas e entida-
des ligadas ao setor de 
biocombustíveis em São 
Paulo

06 

O Petróleo

Brasil aumenta a mistura 
de biodiesel com com-
bustível fóssil conven-
cional

07 

Jornal de Angola

Brasil está a usar o bio-
diesel B10

09 

Canal Rural

EUA serão exemplo  
na implantação do  
Renovabio

CNPEM

RenovaCalc é apresenta-
da a empresas e entida-
des ligadas ao setor de 
biocombustíveis em São 
Paulo
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21 

Potencial Biodiesel

Novo biodiesel vai 
abastecer ‘a maioria’ da 
frota de ônibus do DF até 
2019, diz governo 

22 

 

Revista Luxo

B20, Economia e o Meio 
Ambiente juntos

23 

BiodieselBR

Julio Minelli é o novo 
presidente da Câmara 
Setorial do Biodiesel

SINDALCOOL

Sindalcool

O que é o RenovaBio?

Portal Embrapa

Seminário apresenta 
tecnologias para inovar a 
economia brasileira

24 

Jornal Dia Dia

Seminário apresenta 
tecnologias para inovar a 
economia brasileira

29 

BiodieselBR

As projeções de deman-
da para o 60º Leilão 
apresentadas na CMBA

MAIO
02 

BiodieselBR

Testes de validação con-
cluem pela liberação sem 
restrições do B10

03 

61 Brasília

Brasília tem ônibus mo-
vidos a combustível mais 
limpo

BiodieselBR

RenovaBio: ainda há 
tempo para o prumo

UNICA

UNICA participa do 
Seminário Bioquerosene 
e RenovaBio

04 

BiodieselBR

Consulta Pública sobre 
metas do RenovaBio 
deve sair até segunda-
-feira

04 

MME

MME participa de semi-
nário sobre Bioquerose-
ne eRenovabio 

Folhamax

Seminário de Energia vai 
debater fontes renová-
veis e inovações tecno-
lógicas 

07 

Canal Rural

Aviação civil discute qual 
será matéria-prima de 
bioquerosene

Siamig

ANP anuncia proposta de 
resolução para programa 
RenovaBio

ANP 

ANP anuncia proposta de 
resolução para programa 
RenovaBio

TN Petróleo

MME participa de semi-
nário sobre Bioquerose-
ne e Renovabio

15 

Correio do Povo 

Odacir Klein é anunciado 
como novo secretário da 
Agricultura 

Rádio Progresso de Ijuí 

Odacir Klein é o novo 
secretário estadual da 
Agricultura

16 

G1

Novo biodiesel vai 
abastecer ‘a maioria’ da 
frota de ônibus do DF até 
2019, diz governo

17 

Diário do Transporte

Maioria dos ônibus  
do DF vai rodar com B20 
até 2019

19 

BiodieselBR

‘Maioria’ dos ônibus do 
DF devem rodar com B20 
até 2019 

BiodieselBR

Odacir Klein é o novo 
secretário estadual da 
Agricultura
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08 

Plural

ANP anuncia proposta de 
resolução para programa 
RenovaBio

SINDALCOOL

Sindalcool

Brasília: Seminário Bio-
querosene e o RenovaBio

EPE

EPE participa de Semi-
nário Bioquerosene e 
RenovaBio

09 

Brasilagro

ANP anuncia proposta de 
resolução para programa 
RenovaBio

10 

Abar 

RenovaBio: ANP coloca 
proposta de Resolução 
em Consulta Pública

11 

Portal Embrapa

Mercado de bioquerose-
ne é discutido em Brasília

11 

Sebrae 

RenovaBio: ANP coloca 
proposta de Resolução 
em Consulta Pública

20 

Folha MT

Fiemt sedia IX Seminário 
de Energia nesta segun-
da-feira

O Nortão

Fiemt sedia IX Seminário 
de Energia nesta segun-
da-feira

21 

BiodieselBR

Audiência do RenovaBio 
tem pedidos de aumento 
e redução das metas

23 

Canal Bioenergia

Ubrabio propõe dois 
projetos de lei para o 
biodiesel

24 

BiodieselBR

Setor de biodiesel 
apresenta propostas à 
Moreira Franco

28 

Canal Bioenergia 

Ubrabio pede flexibi-
lização da compra de 
biodiesel puro

BiodieselBR 

Ubrabio pede à ANP que 
autorize venda direta de 
biodiesel

29 

BiodieselBR

Consulta pública sobre 
metas do RenovaBio 
recebe 41 contribuições

O Globo

Alternativas à mesa

TV Câmara

Comissão Geral destina-
da a discutir “o preço dos 
combustíveis no Brasil”

Circuito MT

Mato Grosso: Gás e bio-
diesel também começam 
a faltar

29 

Saiba Tudo MT

Mato Grosso: Gás e bio-
diesel também começam 
a faltar

30 

Último Instante

CONSOLIDA 2-Produção 
e exportação agrícola do 
Brasil seguem travadas, 
setor avalia força maior

Valor Econômico

Perdas da indústria de 
biodiesel chegam a R$ 70 
milhões por dia

UOL Economia

Produção e exporta-
ção agrícola do Brasil 
seguem travadas, setor 
avalia força maior 

Reuters

Produção e exporta-
ção agrícola do Brasil 
seguem travadas, setor 
avalia força maior

Terra Notícias

Produção e exporta-
ção agrícola do Brasil 
seguem travadas, setor 
avalia força maior
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30 

DCI

Produção e exportação 
de commodities agrí-
colas do Brasil seguem 
travadas, setor avalia 
força maior

Notícias Agrícolas

Produção e exportação 
de commodities agrí-
colas do Brasil seguem 
travadas

EXAME

Produção e exportação 
de commodities agríco-
las seguem travadas

TV Rede Vida

Entrevista

31 

Valor Econômico

Usinas de biodiesel de-
vem voltar a operar nos 
próximos dias

JUNHO
03 

Jornal do Comércio RS

Indústria gaúcha começa 
a voltar ao normal

04 

Reuters

Com fim de protestos, as-
sociações pedem à ANP 
que restabeleça regras 
em combustíveis

Último Instante

Com fim de protestos, as-
sociações pedem à ANP 
que restabeleça regras 
em combustíveis

InfoMoney

Com fim de protestos, as-
sociações pedem à ANP 
que restabeleça regras 
em combustíveis

DCI

Com fim de protestos, as-
sociações pedem à ANP 
que restabeleça regras 
em combustíveis

Amazonas Atual

Entidades pedem à ANP 
retomada da mistura  
de 10% de biodiesel  
ao diesel

04 

Estado de Minas

Entidades pedem à ANP 
retomada da mistura 
de 10% do biodiesel ao 
diesel 

ISTOÉ

Entidades pedem à ANP 
retomada da mistura 
de 10% do biodiesel ao 
diesel 

Jornal de Brasília

Entidades pedem à ANP 
retomada da mistura 
de 10% do biodiesel ao 
diesel 

Estadão

Entidades pedem reto-
mada de mistura obriga-
tória com biodiesel

O TEMPO 

Entidades voltam a 
pedir para a ANP 10% da 
mistura de biodiesel ao 
diesel

BiodieselBR 

Setor de biodiesel pede a 
ANP retomada da mistu-
ra obrigatória

04 

Folha de S.Paulo

Produtores apontam 
biodiesel como solução

05 

BiodieselBR

Produtores apontam 
biodiesel como solução

Notícias Agrícolas

Setor de biodiesel quer 
venda direta aos grandes 
consumidores e um dia

11 

BiodieselBR

[Vídeo] Ubrabio defende 
‘pré-sal verde’ em novo 
vídeo

14 

BiodieselBR

Melhor apoiar a solu-
ção do que subsidiar o 
problema

BiodieselBR 

Ubrabio solicita ao MME 
isonomia no tratamento 
de diesel e biodiesel
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15 

DefesaNet

Indústria discute viabili-
dade dos combustíveis 
sustentáveis alternativos 
para aviação internacio-
nal em evento em São 
Paulo

BiodieselBR

Produção e exportação 
de commodities agríco-
las seguem travadas

18 

BiodieselBR

Setor pede definição 
para aumento na mistura 
em audiência no MME

19 

G1

Boeing destaca parceria 
com Embraer para desen-
volver biocombustível

Valor Econômico

Boeing: Negociação com 
Embraer avança, mas não 
há prazo para conclusão

19 

UOL 

Boeing destaca parceria 
com Embraer para desen-
volver biocombustível

Goinggreen 

Biodiesel e biometano: 
conheça alternativas de 
biocombustíveis

CEISE BR

Boeing destaca parceria 
com Embraer para desen-
volver biocombustível

CNPEM 

Boeing: Negociação com 
Embraer avança, mas não 
há prazo para conclusão 

Plural 

Entrevista com Onofre 
Andrade, coordenador 
de P&D de biocombus-
tíveis sustentáveis da 
Boeing

20 

Agência ABEAR

ABEAR defende avia-
ção mais sustentável e 
eficiente em parceria 
com a cadeia de biocom-
bustíveis

20 

Aeroflap 

ABEAR defende o uso 
de biocombustíveis na 
aviação

22 

IDEA Online

Argentina:Rosario irá 
testar transporte coletivo 
com mistura de 25% de 
biodiesel

27 

BiodieselBR

Ubrabio define plano 
de ação para o próximo 
semestre

JULHO
09 

Agência Senado

Comissão Mista sobre 
Mudanças Climáticas de-
baterá biocombustíveis 

10 

BiodieselBR

Comissão Mista sobre 
Mudanças Climáticas de-
baterá biocombustíveis

UDOP

Senado promove audiên-
cia pública para debater 
RenovaBio

11 

Câmara Notícias

Comissão Mista sobre 
Mudanças Climáticas de-
baterá biocombustíveis

Agência Senado

Especialistas defendem 
incentivo à produção de 
biocombustíveis

17 

Agrolink

Brasil pode se tornar 
segundo maior consumi-
dor de biodiesel

Portal do Agronegócio

Especialistas defendem 
incentivo à produção de 
biocombustíveis

BiodieselBR

Ubrabio e MMA se 
reúnem para debater 
RenovaBio
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18 

Último Instante

Atualização - Diesel volta 
a subir nos postos apesar 
de programa de subsídio 
do governo

Reuters

Diesel back at work des-
pite state subsidies

R7

Diesel volta a subir 
nos postos apesar de 
programa de subsídio do 
governo

UOL

Diesel volta a subir 
nos postos apesar de 
programa de subsídio do 
governo

Brasilagro

Diesel volta a subir 
nos postos apesar de 
programa de subsídio do 
governo

Reuters

Diesel volta a subir 
nos postos apesar de 
programa de subsídio do 
governo

18 

DCI

Diesel volta a subir 
nos postos apesar de 
programa de subsídio do 
governo

Diário do Comércio

Preço médio do diesel 
subiu, apesar de subsídio

24 

Senadora Ana Amélia 

Governo fará novos estu-
dos para aprimorar Selo 
Combustível Social

25 

BiodieselBR 

Governo fará novos estu-
dos para aprimorar Selo 
Combustível Social

26 

BiodieselBR

Em reunião com MME, 
Ubrabio defende aumen-
to da mistura em março

27 

BiodieselBR

ANP realiza audiência 
sobre regras para expor-
tação e importação de 
combustíveis

AGOSTO
21 

Rádio Senado

Percentual de biodiesel 
que é adicionado ao 
diesel comum pode subir 
para 11%

24 

Abralatas

Economia limpa

27 

Folha de S.Paulo 

Comportamento do con-
sumidor ditará políticas 
sustentáveis para o país

BiodieselBR

Reunião debateu im-
plementação de novas 
regras dos leilões de 
biodiesel

29 

Congresso em Foco

Biocombustíveis: aliados 
do Brasil na busca da 
transição para a energia 
limpa

30 

BiodieselBR 

Biocombustíveis: aliados 
do Brasil na busca da 
transição para a energia 
limpa

31 

BiodieselBR

MME está com trabalhos 
avançados para imple-
mentar o B15

SETEMBRO
10 

Recicla Sampa

Seminário discute econo-
mia limpa, nova tendên-
cia global

Embrapa

Biomassas e resíduos são 
temas do V EnPI 

Jornal Dia Dia

Biomassas e resíduos são 
temas do V EnPI 

13 

Portal Nacional de Seguros

Biomassas e resíduos são 
temas do V EnPI
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20 

BiodieselBR

As 3 associações de 
biodiesel firmam parceria 
com a Conferência Bio-
dieselBR 2018

24 

Nova Cana

ANP e usinas marcam 
encontro sobre o futuro 
do RenovaBio

OUTUBRO
07 

Embrapa

Visão do setor produtivo 
de biomassa para bioe-
nergia encerra o EnPI

08 

Notícias Agrícolas

Usos e potencialidades 
da biomassa no contex-
to da bioeconomia no 
centro dos debates em 
evento da Embrapa

15 

RBQAV

MCTIC lança consulta 
pública sobre Plano de 
Ação em Ciência, Tec-
nologia e Inovação para 
Energias Renováveis e 
Biocombustíveis

16 

UFG

Evento discute a política 
nacional de Biocombus-
tíveis

Ambiente Brasil

V EnPI supera as expec-
tativas

25 

BiodieselBR

B11 pode chegar somen-
te em junho de 2019

29 

Reuters

CNPE propõe mistura 
do biodiesel em 11% em 
2019, aumentos anuais 
até B15 em 2023

Notícias Agrícolas

CNPE propõe mistura 
do biodiesel em 11% em 
2019, aumentos anuais 
até B15 em 2023

30 

BrasilAgro

Biodiesel:CNPE quer mis-
tura em 11% em 2019,au-
mentos anuais até B15 
em 2023

NOVEMBRO
01 

NX1

CNPE propõe mistura 
do biodiesel em 11% em 
2019, aumentos anuais 
até B15 em 2023

02 

Folha de S.Paulo 

Definição de metas no 
biodiesel traz previsibili-
dade e investimentos

05 

Minas Petro

Biodiesel: CNPE quer 
mistura em 11% em 
2019,aumentos anuais 
até B15 em 2023

06 

Reuters

Brazil biodiesel group 
seeks 10-pct retention 
on soy export earnings

Reuters

Ubrabio propõe retenção 
de 10% de ganhos com 
exportação de soja para 
ajudar indústria

06 

Nasdaq.com

Brazil biodiesel group 
seeks 10-pct retention 
on soy export earnings

Investing.com

Ubrabio propõe retenção 
de 10% de ganhos com 
exportação de soja para 
ajudar indústria

DCI

Ubrabio propõe retenção 
de 10% de ganhos com 
exportação de soja para 
ajudar indústria

Full Energy

Ubrabio participa da 
Conferência Datagro 
2018

Kaixian

Ubrabio 建议巴西政府将
10%的大豆出口盈利用于
补助国内压榨业 - 博易大
师 - 汉丰网

07 

AGRAHELP

Agrahelp

Brazil - Biodiesel group 
seeks retention on soy 
export earnings



74 |Relatório Anual de Atividades 2018

07 

Notícias Agrícolas 

Ubrabio propõe retenção 
de 10% de ganhos com 
exportação de soja para 
ajudar indústria

Portal do Agronegócio

Definição de metas no 
biodiesel traz previsibili-
dade e investimentos

Diário do Comércio

Ubrabio propõe progra-
ma para os processadores

BiodieselBR

Ubrabio propõe retenção 
de 10% de ganhos com 
exportação de soja para 
ajudar indústria

Biofuels International Magazine

Ubrabio propose 10% re-
call on Brazilian soybean 
exports

08 

Clarín

Brasil: presentaron una 
propuesta para potenciar 
laindustrialización de la 
soja

08 

TWN

The World News

Brasil presentaron una 
propuesta para potenciar 
laindustrialización de la 
soja

Agricensus

Brazil biodiesel produ-
cers call for 10% soybean 
export tariff

Biofuels Digest 

Brazilian industry looking 
at way to reduce soybe-
an exports to China

Portal Macaúba 

Definição de metas no 
biodiesel traz previsibili-
dade e investimentos

Urgente24

Urgente 24 

Urgente 24 Comienzan 
Las Presiones sobre 
Bolsonaro

Soybean And Corn Advisor

Brazil’s Biodiesel Produ-
cers Propose 10% Tax on 
Soybean Exports

09 

Baidu News

Ubrabio建议巴西政府将
10%的大豆出口盈利用于补助
国内压榨     业

13 

BiodieselBR

[CBBR 2018] Curta o bom 
momento do biodiesel 
com moderação

14 

BiodieselBR

[CBBR 2018] O biodiesel 
num novo governo

21 

BiodieselBR

[CBBR 2018] Ubrabio pro-
põe retenção na expor-
tação de soja em grão

Biofuels International Magazine

EPA to ‘reset’ biofuel tar-
gets due to production 
shortfalls

25 

Gazeta Digital

Indústrias querem incen-
tivo para processamento 
da soja em MT

26 

Portal Rondônia 

Brasil pode se tornar o 
maior produtor de bio-
diesel no mundo

Editora Stilo

Sucesso da indústria de 
biodiesel será local, afir-
ma presidente da Evonik

27 

Universidade Federal do Tocantins 

Evento aborda o desen-
volvimento da Agroener-
gia no Tocantins

Secretaria da Agricultura e 

Pecuária

Fórum inicia debates 
sobre o Setor de Agroe-
nergia no Tocantins

REVISTA 

MF
Revista Meio Filtrante

Brasil pode se tornar o 
maior produtor de bio-
dieselno mundo
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DEZEMBRO
04 

UOL

Temer se diz surpreso 
com homenagens: ”A 
história do café frio é 
verdade”

O Globo

‘A história do café frio  
é uma verdade absoluta’, 
diz Temer sobre fim  
de governo

Estado de Minas 

‘A história do café frio é 
verdade’, diz Temer sobre 
fim de seu governo

Zero Hora

‘A história do café frio é 
verdade’, diz Temer sobre 
fim de seu governo

O Povo

‘A história do café frio é 
verdade’, diz Temer sobre 
fim de seu governo

A Tarde

‘A história do café frio é 
verdade’, diz Temer sobre 
fim de seu governo

04 

DCI

‘A história do café frio é 
verdade’, diz Temer sobre 
fim de seu governo

IstoÉ

‘A história do café frio é 
verdade’, diz Temer sobre 
fim de seu governo

IstoÉ Dinheiro

‘A história do café frio é 
verdade’, diz Temer sobre 
fim de seu governo

Terra Notícias

‘A história do café frio é 
verdade’, diz Temer sobre 
fim de seu governo

Blog do Planalto

Com medidas e reformas, 
governo fez o correto 
pelo Brasil, afirma Temer

Investing.com

Ibovespa futuro abre a 
sessão desta terça-feira 
com leve valorização

04 

Poder360

Temer diz ter ‘quase  
a convicção’ que Previ-
dência será reformada 
em 2019

Mix Vale

‘A história do café frio é 
verdade’, diz Temer sobre 
fim de seu governo

A Crítica de Campo Grande

‘A história do café frio é 
verdade’, diz Temer sobre 
fim de seu governo

Folha da Região

‘A história do café frio é 
verdade’, diz Temer sobre 
fim de seu governo

ES Hoje

‘A história do café frio é 
verdade’, diz Temer sobre 
fim de seu governo

Jornal do Oeste

‘A história do café frio é 
verdade’, diz Temer sobre 
fim de seu governo

04 

Tribuna do Interior

‘A história do café frio é 
verdade’, diz Temer sobre 
fim de seu governo

Jornal Cruzeiro do Sul 

Temer recebe homena-
gem do setor do biodie-
sel e fala de café frio

05 

Correio Braziliense

‘A história do café frio é 
verdade’, diz Temer sobre 
fim de seu governo

Diário de Pernambuco

‘A história do café frio é 
verdade’, diz Temer sobre 
fim de seu governo

BiodieselBR

Entidades do biodiesel 
prestam homenagem a 
Michel Temer

VEJA

Temer diz que ‘ninguém 
mais’ o procura e vê fim 
de governo ‘vitorioso’
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05 

seudinheiro

Seu Dinheiro

‘A história do café frio é 
verdade’, diz Temer sobre 
fim de seu governo

RD News

‘A história do café frio é 
verdade’, diz Temer sobre 
fim de seu governo

24 Horas News

“Café frio é uma verda-
de absoluta”, diz Temer 
sobre fim de governo

05 

ABRA

Entidades do biodiesel 
prestam homenagem a 
Michel Temer

06 

Abralatas

Nova Frente Parlamentar 
buscará estímulos eco-
nômicos para a preserva-
ção do meio ambiente

Rei Revista

Brasil pode se tornar o 
maior produtor de bio-
diesel no mundo

07 

BiodieselBR

Superintendente da 
Ubrabio entre os 100 
mais influentes do setor 
de energia

Full Energy

Maiores personalidades 
do setor energético 
brasileiro foram home-
nageadas no Oscar da 
Energia

10 

Canal Bioenergia

Maiores personalidades 
do setor energético 
brasileiro foram home-
nageadas no Oscar da 
EnergiaCerrado 

10 

Cerrado Rural

ENTREVISTA – Thiago 
Dourado, secretário de 
Agricultura do Tocantins: 
“Teresa Cristina tem 
afinidade com o agrone-
gócio”

27 

S&P Global Platts

Brazil’s November 
biofuels output remains 
resilient on year

28 

O Petróleo

Produção brasileira de 
biocombustíveis em 
novembro permanece 
resiliente no ano
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IV.d  MARKETING
Publicação de anúncio na Revista GOL edição n° 197, de agosto de 2018, com tiragem de 120 mil exemplares e 
alcance de 1,3 milhão de leitores, entre executivos, agentes públicos e formadores de opinião.

Mídia ganha: RS 3,76 milhões
Como resultado da campanha pelo uso do B20 em Brasília-DF, além dos nove ônibus em circulação com 20% 
de biodiesel, 179 ônibus da empresa Piracicabana circulam pelo Distrito Federal desde o início de 2018, com o 
adesivo lateral MOVIDO A BIODIESEL. 
O valor estimado de mídia ganha é de  R$ 3.759.000,00/ano. O alcance de público engloba toda a população 
do Distrito Federal e entorno, além de visitantes da capital federal, pois os ônibus circulam pela região central 
de Brasília.
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ASSOCIADOS 2018

B100 Participações Ltda.

BASF S.A. 

BIANCHINI S.A. – Indústria, Comércio e Agricultura 

BIOPAR Energia do Paraná Ltda.

BIOPAR Produção de Biodiesel Parecis Ltda.

BOEING Ressarce& Technology – Brazil

CURCAS Diesel Brasil 

EVONIK Degussa Brasil Ltda.

FIAGRIL Ltda.

FUGA COUROS S.A.

GEA WESTFALIA Separator do Brasil Ltda.

GEO FLORESTAS Soluções Ambientais S/S Ltda.

GOL Linhas Aéreas S.A.

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

MITSUBISHI Corporation do Brasil S.A.

OLEOPLAN S.A. – Óleos Vegetais Planalto

OLEOPLAN Nordeste Indústria de Biocombustível Ltda. 

PALMAPLAN Agroindustrial Ltda. 

POTENCIAL Biodiesel Ltda.

PRISMA Comercial Exportadora de Oleoquímicos Ltda.

RSB – Roundtable on Sustainable Biomaterials

SCC – Southern Chemical Corporation

TD NEW ENERGY Ltda.

VAMTEC Vitória Ltda.

LINKER





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

faleconosco@ubrabio.com.br
ubrabio.com.br

+55 61 2104.4411

/ubrabio    @ubrabio
/Company/Ubrabio
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