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Começamos o ano de 2016 com as melhores pers-
pectivas possíveis. Afinal de contas, no dia 3 de 
março, o tão esperado Novo Marco Regulatório do 
Biodiesel nasceu com a sanção da Lei 13.263.

Naquele momento, o país já sofria com a recessão 
econômica, mas a crise política ainda não tinha 
atingido a dimensão dos meses seguintes. 

Nosso horizonte apontava que o biodiesel seria um 
dos catalisadores da retomada econômica pelo 
conjunto de benefícios trazidos – um combustível 
ambientalmente correto, porque reduz as emissões 
de gás de efeito estufa, economicamente viável, pelo 
fato do seu incremento impactar significativamen-
te na Balança Comercial ao reduzir a importação 
de diesel e ainda promover a descentralização da 
indústria, aumentando a renda e gerando empregos 
de qualidade.

Desde o ano passado e nesses primeiros meses de 
2017, observamos uma verdadeira tragédia em 
termos de comportamento da demanda de diesel 
e consequente impacto no mercado de biodiesel, 
mesmo com a entrada do B8, em março deste ano.

Temos excelentes 
perspectivas, mesmo 
com um cenário de 
forte recessão
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Essa severa retração do mercado pelo segundo ano 
consecutivo nos trouxe ao patamar de consumo de 
diesel a níveis de 2012, como mostrou o 53º Leilão. A 
demanda de biodiesel retrocedeu ao degrau de pro-
dução de quando utilizávamos a mistura B6. Isso 
vem impondo ao setor ociosidade média da ordem 
de 50%, patamar preocupante para qualquer setor, 
mais impactante ainda para uma indústria instala-
da há cerca de uma década apenas. 

Não vamos, mesmo diante desse cenário, desanimar!

Vamos continuar trabalhando fortemente tanto 
pela antecipação do B9 já para o início do segundo 
semestre quanto pela divulgação do uso das mistu-
ras voluntárias B20 e B30. Nossos esforços passam 
pela realização de seminários regionais e reuniões 
de esclarecimento e incentivo aos detentores de fro-
ta própria, aos gestores das maiores cidades, enfa-
tizando os benefícios especialmente no transporte 
público de passageiros, a exemplo de Brasília ao 
implantar desde janeiro de 2017 o B20 em pequena 
parcela da frota, mas com a visibilidade que a capi-
tal federal proporciona.

Apesar da dimensão social do Programa de Biodie-
sel ser um pilar desde seu nascedouro pelo envolvi-
mento com a agricultura familiar, ao longo de 2016, 
não foram produzidos os ajustes pleiteados pela 
Ubrabio que permitissem ampliar a função induto-
ra do Selo Combustível Social na cadeia de produ-
ção do biodiesel. 

Por outro lado, conseguimos criar uma salutar 
ponte de interlocução com o Ministério de Minas e 
Energia, pasta que sempre possuiu um fundamen-
tal papel na gestão do Programa, mas com o novo 
governo adquiriu um protagonismo sem preceden-
tes trazendo novas perspectivas com o RenovaBio, 
um Programa de longo prazo para o desenvolvi-
mento dos biocombustíveis no Brasil.

Vamos continuar trabalhando 
fortemente tanto pela antecipação 
do B9 já para o início do segundo 
semestre quanto pela divulgação 
do uso das misturas voluntárias 

B20 e B30

“

“
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O Brasil tem longo caminho a percorrer com as 
ambiciosas metas brasileiras firmadas durante 
a COP 21, em Paris, no final de 2015 e ratificadas 
pelo governo brasileiro e depositadas na Organi-
zação das Nações Unidas, que objetivam reduzir 
as emissões de carbono em 37% até 2025, com o 
indicativo de redução de 43% até 2030, ambas em 
comparação aos níveis de 2005.

É muito clara a importância do biodiesel como 
vetor para o alcance dessas metas de contribuir 
efetivamente para a descarbonização do setor de 
transportes. A previsibilidade calcada no aumento 
gradual da mistura obrigatória chegando minima-
mente, em 2030, a B20, mas com factíveis perspec-
tivas de alcançarmos o B25, desde que satisfeitas as 
condições essenciais como iniciativas de governo 
que promovam a competitividade de todo o siste-
ma produtivo que dá suporte à oferta de matérias-
-primas da indústria de biodiesel, seja o complexo 
soja e do sebo bovino, principais fornecedores, mas 
também às novas cadeias potenciais. 

Poderão fazer parte da matriz de produção do bio-
diesel nos próximos anos de forma mais significati-
va, com políticas adequadas de incentivo, os óleos 
de fritura recuperados, caroço de algodão, canola, 
girassol, amendoim, de palmáceas como babaçu 
e macaúba, as gorduras de porco, de frango e de 
peixe, e oleaginosas potenciais como camelina, pi-
nhão-manso e crambe e, ainda, numa perspectiva 
de mais longo prazo, o óleo de microalgas.

A expansão do aproveitamento dos óleos de fritura 
que hoje são descartados, quase que totalmente, é 
perfeitamente plausível. Além da conscientização 
e educação ambiental da população, o aumento da 
demanda por biodiesel pode impulsionar a deman-
da por este tipo de óleo, por meio de ações conver-
gentes para fomentar o recolhimento e reaproveita-
mento deste passivo ambiental para transformação 
em energia renovável.

Tão importante quanto essas ações de fomento, é 
preciso que sejam adotadas medidas que viabilizem 
o aumento do processamento interno de soja e de 
ampliação da inserção competitiva no mercado in-
ternacional do farelo. Essas ações devem ser com-
binadas com medidas tributárias e de ampliação e 
modernização da infraestrutura logística.

O Setor de Biodiesel vem fazendo sua parte. O bio-
diesel brasileiro possui uma das especificações mais 
rigorosas do mundo, garantindo a qualidade desde a 
produção até o consumo final. 

A Ubrabio vem exercendo seu papel de liderança 
participando ativamente das discussões do Grupo 
de Trabalho envolvendo representantes das monta-
doras, do Setor de Biodiesel e distribuidoras, entre 
outros, criado para planejar e executar os testes 
para  B10, B15 e B20, apesar de dispensáveis, tendo 
em vista o uso já consolidado deste tipo de mistura 
em diversos países. 

Em qualquer economia que se recupera e busca a es-
tabilização, é a capacidade de determinar o mínimo 
possível de previsibilidade no planejamento de po-
líticas públicas fomentadoras da produção, do con-
sumo interligado de insumos e matérias primas, da 
agregação de valor ao longo da cadeia produtiva, dos 
investimentos em pesquisa e desenvolvimento de no-
vas tecnologias e de inserção do produto nos merca-
dos internacionais, a exemplo do bioquerosene, e pelo 
qual o Brasil também tem todas as condições de exer-
cer protagonismo internacional como do biodiesel 
 e do etanol. 

Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os 
associados o apoio que recebi ao longo de 2016 em ra-
zão de um problema de saúde que obrigou a me afas-
tar das atividades. Quero fazer ao Vice-Presidente 
Irineu Boff uma especial menção por ter, no período 
de minha ausência, liderado a condução estratégica 
da nossa entidade.

Brasília, maio de 2016

Juan Diego Ferrés
Presidente do Conselho Superior
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Gestão jun-2016/jun-2019
Conselho Superior

Presidente
Juan Diego Ferrés - GRANOL Indústria, Comércio e Exportação S.A.

Conselheiros
Paulo Mendes - B100 Participações Ltda.
Antônio Luiz Bianchini - BIANCHINI S.A- Indústria, Comércio e Agricultura.
Nivaldo Tomazella - BIOPAR Energia do Paraná Ltda.
Pedro Granja - FIAGRIL Ltda.
Paulo José Fuga - FUGA COUROS S.A.
Osvaldo Luiz Bullara - GEA WESTFALIA Separator do Brasil Ltda.
Airton José Folador - INTECNIAL S.A. 
Julio Valente Junior - LINKER Consultores Associados. 
Irineu Boff - OLEOPLAN S.A. - Óleos Vegetais Planalto.
Marcos Boff - PALMAPLAN Agroindustrial Ltda. 
Henrique Herbert Ubrig - TD NEW ENERGY Ltda.
Irineu Boff - OLEOPLAN NORDESTE 

Conselho de Administração
Presidente
Juan Diego Ferrés - GRANOL Indústria, Comércio e Exportação S.A. 

Vice-Presidente de Assuntos Tributários
Irineu Boff - OLEOPLAN S.A - Óleos Vegetais Planalto.

Vice-Presidente Administrativo
Pedro Granja - FIAGRIL LTDA.

Vice-Presidente Técnico
Marcos Boff - PALMAPLAN Agroindustrial Ltda.

 Diretor de Biocombustíveis de Aviação
 Pedro Scorza - GOL Linhas Aéreas Inteligentes.

 Diretor de OGR (Óleos e Gorduras Residuais)
 Paulo José Fuga - FUGA COUROS S.A.

Vice-Presidente Financeiro
Antônio Luiz Bianchini - BIANCHINI S.A- Indústria, Comércio e Agricultura.

Vice-Presidente de Assuntos Jurídicos
Julio Valente Junior - LINKER Consultores Associados.

Vice-Presidente de Relações Associativas e Institucionais
Paulo Mendes - B100 Participações Ltda.
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Conselho Fiscal
Conselheiros Titulares

Gustavo Bianchini - BIANCHINI S.A. – Indústria, Comércio e Agricultura.
João Artur Manjabosco - PRISMA Comercial Exportadora de Oleoquímicos Ltda.
José Wagner dos Santos - BIOPAR Produção de Biodiesel Parecis Ltda.

Conselheiro Suplente
João Martin - EVONIK Degussa Brasil Ltda.

Equipe Executiva
Diretor Superintendente
Donizete Tokarski

Diretor Executivo
Sergio Beltrão

Consultor Técnico
Donato Aranda

Assistente da Diretoria
Vanusa Vaz

Comunicação Social
Coordenação de Comunicação
Nayara Machado 

Designer de Interface Gráfica
Michael Danglen

LINKER
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AMPLIAÇÃO 
DA MISTURA 
OBRIGATÓRIA 
E MISTURAS 
VOLUNTÁRIAS  
B20 E B30 
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Fevereiro

16 a 29

 ▶ Reuniões com diversos Senadores e Deputados Federais integrantes da Frente Parlamentar Mista 
do Biodiesel (FrenteBio) e outros parlamentares com proximidade ao tema Biodiesel – Brasília/DF
Objetivo: Obter informações sobre a tramitação do Projeto de Lei 3.834/2015 (Novo Marco Regulatório 
do Biodiesel) e fornecimento de subsídios técnicos.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).

Março

01

 ▶ Reunião com o Diretor do Departamento de Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas e 
Energia (MME), Ricardo Dornelles – Brasília/DF
Objetivo: Avaliar o resultado do primeiro leilão de biodiesel realizado para aquisição de biodiesel para 
uso autorizativo (B20 e B30) e identificar oportunidades de aprimoramento desse mercado.
Participantes: Pedro Granja (Vice-Presidente Administrativo), Donizete Tokarski (Diretor Superinten-
dente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo), representantes da ANP, Petrobras, Sindicom, Brasilcom e de-
mais entidades do setor de biodiesel.

02

 ▶ Audiência Pública na Câmara dos Deputados da Comissão Especial destinada a proferir parecer 
ao Projeto de Lei nº 1013, de 2011 (Motores a diesel para veículos leves) – Brasília/DF
Objetivo: Realizar apresentação (Diretor Superintendente): “Biodiesel: Combustível alinhado ao mo-
delo de desenvolvimento global sustentável” e participar do debate com integrantes da Comissão e 
demais convidados.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

21

 ▶ Reunião com o Presidente da TCB - Transportes Coletivos de Brasília, Manoel Vieira – Brasília/DF
Objetivo: Apresentar o PNPB e a oportunidade da TCB utilizar o biodiesel produzido na mini usina na 
CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, em fase final de instalação a partir 
de óleo de fritura usado, com apoio da Embrapa e Ubrabio, no âmbito do Projeto MOVER - Meu Óleo 
Vira Energia Renovável, em mistura B20 em parte da sua frota de ônibus como ação efetiva de susten-
tabilidade.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

23

 ▶ Cerimônia no Palácio do Planalto de sanção, 
pela Presidente Dilma Rousseff, da Lei 13.263, 
que trata, entre outros temas, das datas 
limite para o avanço da mistura obrigatória 
(B8, B9 e B10) e de usos voluntários B20 e B30 
– Brasília/DF
Objetivo: Representar a Ubrabio.
Participantes: Irineu Boff (Vice-Presidente de 
Assuntos Tributários), Paulo Mendes (Vice-Pre-
sidente de Relações Associativas e Institucio-
nais), Pedro Granja (Vice-Presidente Adminis-
trativo), Julio Valente Junior (Vice-Presidente de 
Assuntos Jurídicos), Donizete Tokarski (Diretor 
Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Execu-
tivo) e Donato Aranda (Consultor Técnico).
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Maio

04

 ▶ Seminário setorial “Biodiesel: Oportunidades 
e Benefícios do Uso Voluntário”, realizado na 
sede da Federação das Indústrias no Estado 
de Mato Grosso (FIEMT) – Cuiabá/MT
Objetivo: Mobilizar lideranças de organizações 
empresariais, dirigentes de federações, coope-
rativas, sindicatos e grandes empresários do 
estado e região para apresentar as externalida-
des socioeconômicas e ambientais do biodiesel, 
oportunidades de negócios e redução de custos 
com combustível utilizando biodiesel, de forma 
voluntária, em misturas acima do B7 (B20 e B30).
Participantes: Pedro Granja (Vice-Presidente 
Administrativo), João Martin (Evonik), Wagner 
dos Santos e Luiz Ferreira (Biopar/MT), Luiz 
Gury e Rômulo Morandin (Fiagril), Donize-
te Tokarski (Diretor Superintendente); Sergio 
Beltrão (Diretor Executivo), Donato Aranda 
(Consultor Técnico),  representantes do MME, 
autoridades do governo do estado de MT, mon-
tadoras de veículos, distribuidores de combus-
tíveis, transpotadores-revendedores-retalhistas 
(TRRs), entidades de classe, universidades e 
transportadoras.

30

 ▶ Reunião setorial com a Vice-Prefeita de São Paulo, Nádia Campeão – São Paulo/SP
Objetivo: Abordar as externalidades socioeconômicas e ambientais do biodiesel e propor a adoção de 
mistura voluntária B20 no transporte público municipal.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

31

 ▶ Reunião com Deputados Federais: Covatti Filho (PP/RS), Tenente Lúcio (PSB/MG) e  Manoel 
Júnior (PMDB/PB) sobre o Projeto de Lei sobre a liberação de veículos leves a diesel (PL 1013/2011) 
– Brasília/DF
Objetivo: Apresentar a oportunidade de ampliação do uso do biodiesel e seus benefícios socieconômi-
cos e ambientais para a sociedade.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e Dona-
to Aranda (Consultor Técnico).

Junho

09

 ▶ Reunião com o Coordenador de Projetos Especiais da Confederação Nacional dos Transportes - 
CNT, Vinícius Ladeira – Brasília/DF
Objetivo: Abordar as externalidades socioeconômicas e ambientais do biodiesel e propor a adoção do 
B20 no transporte público nas principais cidades aderente ao Programa Despoluir – Programa Ambien-
tal do Transporte, cujo foco é mobilizar e conscientizar o setor transportador e a sociedade em geral 
sobre as questões ambientais, como forma de colaborar para a construção de um modelo sustentável de 
desenvolvimento. 
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
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14

 ▶ Audiência setorial com o Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles – Brasília/DF
Objetivo: Solicitar apoio da pasta para intensificar a implantação do Marco Regulatório do Biodiesel, 
com a possibilidade de antecipação do aumento da mistura obrigatória para 8%.
Participantes: Secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescosi, Secretário da Receita Federal, Jor-
ge Rachid; Assessor Especial da Presidência da República, ex-Deputado Federal Sandro Mabel; Irineu 
Boff (Vice-Presidente de Assuntos Tributários), Antin Bianchini (Vice-Presidente Financeiro), Donizete 
Tokarski (Diretor Superintendente).

15

 ▶ Workshop do governo do Distrito Federal 
apoiado e articulado pela Ubrabio 
“Biodiesel: oportunidades e benefícios do 
uso voluntário” – Brasília/DF
Objetivo: discutir oportunidades de negócios e 
as vantagens do uso voluntário do B20, especial-
mente no transporte público de Brasília.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Su-
perintendente),  Donato Aranda (Consultor 
Técnico), Secretário de Agricultura do Distrito 
Federal, José Guilherme Leal, presidente da TCB 
(Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília), 
Manoel Neto, Diretor do Departamento de Com-
bustíveis Renováveis do MME, Ricardo Dornel-
les, além de outros órgãos do DF, representantes 
da Embrapa Agroenergia e da UNB.

Julho

12

 ▶ Reunião do Grupo de Trabalho sobre o uso 
do B20 e B30 em veículos e equipamentos 
de órgãos do Governo do Distrito Federal 
– Brasília/DF
Objetivo: Avaliar possibilidades de uso de mis-
turas voluntárias superiores de biodiesel em 
parte da frota de ônibus da Sociedade de Trans-
portes Coletivos de Brasília - TCB e veículos da 
Secretaria de Agricultura e da Novacap, como 
projeto piloto.
Participantes: José Guilherme Leal (Secretário 
de Agricultura do DF), Manoel Neto (Presiden-
te da TCB - Sociedade de Transportes Coletivos 
de Brasília), Luiz Carlos Ferreira (Emater-DF), 
Gustavo Alonso (Novacap - Companhia Urba-
nizadora da Nova Capital do Brasil), Guy de 
Capdeville (Chefe-Adjunto da Embrapa Agro-
energia), Glória Gama (Governadoria do DF), 
Ricardo Dornelles (Diretor do Departamento 
de Combustíveis Renováveis do MME), Donize-
te Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio 
Beltrão (Diretor Executivo).



12

Relatório Anual de Atividades 2016

Agosto

09

 ▶ Audiência de integrantes da FrenteBio com 
o Ministro de Minas e Energia, Fernando 
Bezerra Coelho Filho – Brasília/DF
Objetivo: Apresentar a entidade, fornecer pa-
norama do PNPB, perspectivas de ampliação do 
uso obrigatório e das misturas voluntárias B20 
e B30 e a necessidade de estruturar a cadeia de 
combustíveis renováveis de aviação.
Participantes: Presidente da Frente Parla-
mentar Mista do Biodiesel, Deputado Federal 
Evandro Gussi (PV-SP), Senador Cidinho Santos 
(PR-MT), Pedro Granja (Vice-Presidente Admi-
nistrativo), Julio Valente Junior (Vice-Presidente 
de Assuntos Jurídicos), Pedro Scorza (Diretor de 
Biocombustíveis de Aviação); José Wagner dos 
Santos (Biopar MT), Mike Lu (Curcas Diesel), 
Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e 
Donato Aranda (Consultor Técnico).

11

 ▶ Reunião com o Presidente da TCB - Transportes Coletivos de Brasília, Manoel Vieira – Brasília/DF
Objetivo: Orientar sobre procedimentos necessários para adoção da mistura B20 em parte da frota de 
ônibus da empresa que circulam na região central de Brasília.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

16

 ▶ Audiência do presidente da FrenteBio, 
Deputado Federal Evandro Gussi com o 
Ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho 
– Brasília/DF
Objetivo: Apresentar panorama do PNPB, pers-
pectivas de contribuição do Biodiesel para o 
alcance das metas brasileiras de redução das 
emissões firmadas na COP 21, criação de Selo 
Socioambiental relacionado ao recolhimento de 
óleo de fritura como matéria-prima para o bio-
diesel, perspectivas de ampliação do uso obriga-
tório e das misturas voluntárias B20 e B30 e a ne-
cessidade de estruturar a cadeia de combustíveis 
renováveis de aviação.
Participantes: Julio Valente Junior (Vice-Presi-
dente de Assuntos Jurídicos), Pedro Scorza (Di-
retor de Biocombustíveis de Aviação), Mike Lu 
(Curcas Diesel), Donizete Tokarski (Diretor Supe-
rintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
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Setembro

16

 ▶ Audiência com o Secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do MME, Márcio 
Félix Carvalho Bezerra – Brasília/DF
Objetivo: Apresentar a entidade ao novo secretário, solicitar ações do MME no sentido de divulgar a 
possibilidade de uso de misturas voluntárias B20 e B30, discutir a operacionalização do Programa de 
Testes (B10, B15 e B20), externalidades e perspectivas do PNPB, necessidade de construção de política 
pública e sugerir o apoio do ministério para realização de seminário internacional sobre o bioquerosene.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

19

 ▶ Seminário de alinhamento das entidades do 
Setor sobre o papel do biodiesel na Matriz 
Energética Nacional até 2030 – Brasília/DF
Objetivo: apresentar ao Secretário de Petró-
leo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do 
MME, Márcio Félix Carvalho Bezerra, a visão de 
longo prazo de cada entidade sobre o papel dos 
biocombustíveis na Matriz Energética Nacional 
até 2030, sustentabilidade econômico/financei-
ra do Setor, regras de comercialização e novos 
biocombustíveis.
Participantes: Julio Valente Junior (Vice-Presi-
dente de Assuntos Jurídicos), Pedro Granja (Vi-
ce-Presidente Administrativo), Mike Lu (Curcas 
Diesel), Donizete Tokarski (Diretor Superinten-
dente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e Do-
nato Aranda (Consultor Técnico) e representan-
tes do MME.

28

 ▶ Audiência setorial com o Secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do MME, 
Márcio Félix Carvalho Bezerra – Brasília/DF
Objetivo: Apresentar minuta das perspectivas para o setor de biodiesel até 2030, com foco no aumento 
gradual da mistura obrigatória, disponibilidade de matérias-primas e na contribuição do biodiesel para 
as metas brasileiras apresentadas na COP 21.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Novembro

07

 ▶ Reunião com o Secretário de Mobilidade do Distrito Federal, Fábio Damasceno – Brasília/DF
Objetivo: Propor o uso do B20 inicialmente em pequena parcela da frota de ônibus do transporte públi-
co no DF para o novo titular da pasta.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
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Dezembro

15

 ▶ Reunião com o Secretário de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável de Campinas, 
Rogério Menezes, e com o secretário  
de Transportes, Carlos José Barreiro 
– Campinas/SP
Objetivo: Discutir a possibilidade de implemen-
tação do B20 no transporte público do município.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Su-
perintendente).

21

 ▶ Reunião com os Secretários do município de Campinas: de Saúde, Cármino Antônio de Souza, e 
do Verde, Rogério Menezes – Campinas/SP
Objetivo: Fornecer subsídios técnicos, regulatórios e externalidades positivas para o uso de B20 no 
transporte público de Campinas.
Participantes: Donato Aranda (Consultor Técnico).

22

 ▶ Reunião com representantes da empresa Piracicabana e da distribuidora de Combustíveis 
Raízen – Brasília/DF
Objetivo: Esclarecimento sobre a regulamentação para fornecimento de biodiesel para uso voluntário 
do B20 em parte da frota da empresa Piracicabana que atua no transporte público no DF.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).



TRIBUTAÇÃO, 
AGRICULTURA 
FAMILIAR E 
DIVERSIFICAÇÃO DE 
MATÉRIAS-PRIMAS 

II.1 Tributação
II.2 Selo Social
II.3 Diversificação de Matérias-Primas

II.  
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II.1 TRIBUTAÇÃO

Janeiro

20

 ▶ Reunião realizada na sede da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais, no âmbito do Grupo de 
Trabalho GT05-Combustíveis do CONFAZ com representantes das secretarias de Fazenda das 
unidades da federação, ANP e Sindicom – Belo Horizonte/MG
Objetivo: Tratar dos impactos tributários e de controle das operações relacionadas ao uso de percentu-
ais de misturas voluntárias de biodiesel ao diesel além da mistura obrigatória, nos termos da Resolução 
CNPE 3/2015 e da Portaria MME 516/2015.
Participantes: Ronaldo Sartori (Granol), Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Fevereiro

17

 ▶ Reunião realizada na sede do CONFAZ no âmbito do Grupo de Trabalho GT05-Combustíveis com 
representantes das secretarias de Fazenda das unidades da federação, MME, ANP e Sindicom 
– Brasília/DF
Objetivo: Discutir impactos tributários e de controle das operações relacionadas ao uso de percentuais 
de mistura voluntária de biodiesel ao diesel além da mistura obrigatória (B20 e B30), nos termos da Re-
solução CNPE 3/2015 e da Portaria MME 516/2015 e esclarecer que eventuais misturas em percentuais 
diferentes destes serão, na prática, inexpressivas e servirão para abrigar misturas experimentais e que 
dependerão de autorização específica da ANP. Com isso, evita-se a multiplicidade de teores diversos 
(B15, B16 etc) que dificultariam o controle tanto tributário quanto da fiscalização da dosagem de bio-
diesel e eliminam preocupações quanto ao controle perfeitamente exequível do volume de B20 e B30, 
de forma segregada do controle da substituição tributária convencional da mistura obrigatória de nível 
nacional. As informações do volume de biodiesel serão repassadas para efeito de controle tributário pela 
Petrobras aos estados e DF identificando, respectivamente, a diferença volumétrica entre o percentual 
da mistura obrigatória vigente e as misturas B20 e B30.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

II.2 SELO SOCIAL

Fevereiro

04

 ▶ Reunião com o Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do 
DF, José Guilherme Leal, Presidente da Emater-DF, Argileu Martins e o  Diretor de Geração de 
Renda e Agregação de Valor do MDA, Marcelo Piccin – Brasília/DF
Objetivo: Discutir oportunidades que o PNPB pode trazer ao Distrito Federal pela ampliação do uso de 
biodiesel, especialmente em misturas voluntárias (B20 e B30) com a participação da agricultura fami-
liar no fornecimento de matérias-primas agrícolas e residuais.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).

25

 ▶ Reunião da Câmara Técnica de Avaliação e Acompanhamento do Selo Combustível Social 
– Brasília/DF
Objetivo: Discutir principais pontos para elaboração de Carta Síntese sobre questões levantadas no “Se-
minário Nacional de Avaliação do Selo Combustível Social: A Inclusão Social e Produtiva da Agricultura 
Familiar nos 10 anos do PNPB”, realizado em dezembro de 2015.
Participantes: Osvaldo Morichita (Granol), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Bel-
trão (Diretor Executivo).
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Maio

31

 ▶ Reunião com o Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do 
DF, José Guilherme Leal – Brasília/DF
Objetivo: Dar prosseguimento às discussões sobre a proposta de implantação do B20 no transporte 
público do DF com foco na inserção da agricultura familiar local no fornecimento de matérias-primas.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Donato Aranda (Consultor Técnico).

II.3 DIVERSIFICAÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS
Segundo dados da ANP, em 2016, o óleo de soja foi a matéria-prima responsável pela produção de 

76,4% de todo o biodiesel produzido, e o sebo bovino responsável por 15,6% do volume total.
Aproximadamente 8% do biodiesel produzido foi proveniente de matérias-primas alternativas. Des-

tas, o óleo de algodão e a gordura de porco foram responsáveis por cerca de 1% cada, enquanto outros 
materiais graxos responderam por 4,2% do biodiesel produzido, o que equivale a 160 milhões de litros. 

Além destas, óleo de fritura usado, gordura de frango e óleo de palma, também, fizeram parte das 
matérias-primas utilizadas, sendo estas, somadas, responsáveis pela produção de 1,5% do volume total 
de biodiesel.

Março

15

 ▶ Reunião da Câmara Setorial de Oleaginosas e Biodiesel do MAPA - Brasília/DF
Objetivo: Discutir a atualização do Plano de Ação da Câmara, oportunidades para parceria público-
-privada com o setor de biodiesel no âmbito da Embrapii - Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação 
Industrial, primeiros passos para a consolidação do Projeto Ciclo Testes previstos no novo Marco Regu-
latório do Biodiesel.
Participantes: Pedro Granja (Vice-Presidente Administrativo e Presidente da CSOB), Donizete Tokar-
ski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

17

 ▶ Reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Palma de Óleo do MAPA - Brasília/DF
Objetivo: Discutir informações relacionadas à Audiência Pública da ANVISA a respeito da gordura hi-
drogenada, concentração do mercado internacional da palma e perspectivas para o uso do B10.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Maio

03

 ▶ Cerimônia de Lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2016/2017– Brasília/DF
Objetivo: Representar a Ubrabio em evento que contou com a participação da Presidente da República, 
Dilma Rousseff, o ministro do MDA, Patrus Ananias, e diversas autoridades do Executivo e parlamentares.
Participantes: Julio Valente Junior (Vice-Presidente de Assuntos Jurídicos), Donizete Tokarski (Diretor 
Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 
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Junho

15

 ▶ Reunião da Câmara Setorial de Oleaginosas e 
Biodiesel (CSOB) do MAPA - Brasília/DF
Objetivo: Discutir o papel do biodiesel no acordo 
sobre mudança do clima apresentado pelo Brasil 
na COP 21, sobre o decreto nº 8.772 de 11/5/2016, 
que Regulamenta a Lei nº 13.123, de 20 de maio 
de 2015 que dispõe sobre o acesso ao patrimônio 
genético, e apresentação das ações da Platafor-
ma Mineira do Bioquerosene.
Participantes: Ministro da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento, Blairo Maggi, Pedro Granja 
(Vice-Presidente Administrativo e Presidente da 
CSOB), Donizete Tokarski (Diretor Superinten-
dente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

16

 ▶ Reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Palma de Óleo do MAPA - Brasília/DF
Objetivo: Discutir a inserção na Lista de Exceções da CAMEX (LETEC), estratégia da Abrapalma para 
valorização do trabalho decente na cadeia da Palma, moções pendentes aprovadas.
Participantes: Alexandre Borba (Palmaplan) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Dezembro

08

 ▶ Reunião da Câmara Setorial de Oleaginosas e Biodiesel do MAPA - Brasília/DF
Objetivo: Debater projeções setoriais para o desenvolvimento da cadeia de biodiesel na próxima década, 
tendo como base o trabalho “Biodiesel: Oportunidades e Desafios no Longo Prazo” que tem como foco a 
ampliação da participação do biodiesel na Matriz Energética no âmbito do Programa RenovaBio e tendo 
em vista o compromisso de descarbonização apresentado pelo Brasil na COP 21, especialmente sobre 
políticas de promoção à industrialização da soja, diversificação de matérias-primas e investimentos 
em infraestrutura logística e com a meta, em 2030, da mistura obrigatória alcançar, no mínimo, o B20.
Participantes: Pedro Granja (Vice-Presidente Administrativo e Presidente da CSOB); Pedro Scorza (Di-
retor de Biocombustíveis de Aviação), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Di-
retor Executivo) e Donato Aranda (Consultor Técnico).
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ABASTECIMENTO
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Leilões de biodiesel realizados pela ANP

Durante o ano de 2016 foram realizados seis leilões bimestrais, sendo cinco deles para entrega do volume 
arrematado em 2016 (47º ao 51º leilões) e um para entrega do volume arrematado no primeiro bimestre de 
2017 (52º leilão). Segundo dados da ANP, os leilões apresentaram os seguintes resultados:

47º Leilão – 26/01 a 02/02/2016
Objetivo: arrematar 639.567 m³ de biodiesel para atendimento ao percen-
tual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel em 7% para o 
abastecimento do mercado no 2º bimestre de 2016.
Associadas Participantes: Bianchini, Biofuga, Biopar Parecis, Fiagril,  
Granol (GO, RS, TO), Oleoplan e Oleoplan Nordeste.
Participação das associadas no volume total ofertado: 37,6%.            
Participação das associadas no volume total arrematado: 35,6%.    

48º Leilão – 05/04 a 12/04/2016
Objetivo: arrematar 643.216 m³ de biodiesel para atendimento ao percen-
tual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel em 7% para o 
abastecimento do mercado no 3º bimestre de 2016.
Associadas Participantes: Bianchini, Biofuga, Fiagril, Granol (GO, RS),  
Oleoplan e Oleoplan Nordeste.
Participação das associadas no volume total ofertado: 34,5%.           
Participação das associadas no volume total arrematado: 26,8%.    

49º Leilão – 07/06 a 14/06/2016
Objetivo: arrematar 646.647 m³ de biodiesel para atendimento ao percen-
tual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel em 7% para o 
abastecimento do mercado no 4º bimestre de 2016.
Associadas Participantes: Bianchini, Biofuga, Fiagril, Granol (GO, RS),  
Oleoplan e Oleoplan Nordeste.
Participação das associadas no volume total ofertado: 33,0%.           
Participação das associadas no volume total arrematado: 27,1%.     
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 Volume arrematado total

50º Leilão – 09/08 a 15/08/2016
Objetivo: arrematar 674.106 m³ de biodiesel para atendimento ao percen-
tual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel em 7% para o 
abastecimento do mercado no 5º bimestre de 2016.
Associadas Participantes: Bianchini, Biofuga, Fiagril, Granol (GO, RS, TO), 
Oleoplan e Oleoplan Nordeste.
Participação das associadas no volume total ofertado: 37,2%.            
Participação das associadas no volume total arrematado: 33,7%.    

51º Leilão - 04/10 a 11/10/2016
Objetivo: arrematar 636.267 m³ de biodiesel para atendimento ao percen-
tual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel em 7% para o 
abastecimento do mercado no 6º bimestre de 2016.
Associadas Participantes: Bianchini, Biofuga, Biopar Parecis, Fiagril, Gra-
nol (GO), Oleoplan e Oleoplan Nordeste.
Participação das associadas no volume total ofertado: 33,6%.           
Participação das associadas no volume total arrematado: 31,2%.    

52º Leilão – 06/12 a 13/12/2016
Objetivo: arrematar 545.777 m³ de biodiesel para atendimento ao percen-
tual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel em 7% para o 
abastecimento do mercado no 1º bimestre de 2017.
Associadas Participantes: Bianchini, Biofuga, Fiagril, Granol (GO), Oleo-
plan e Oleoplan Nordeste.
Participação das associadas no volume total ofertado: 29,4%.           
Participação das associadas no volume total arrematado: 21,3%.   

Participação das associadas Ubrabio no volume arrematado em cada leilão realizado em 2016:

 Volume arrematado associados Ubrabio

O volume total de biodiesel arrematado nos seis leilões bimestrais realizados no ano de 2016 foi de 3,82 
bilhões de litros. Desse total, 30% foram arrematados por empresas associadas à Ubrabio, o que equivale a 
mais de 1,1 bilhão de litros.
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BIOQUEROSENE
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Fevereiro

02

 ▶ Reunião com o Coordenador Geral de Biocombustíveis do MDA, Marco Pavarino – Brasília/DF
Objetivo: Atualizar evolução das ações relacionadas à Plataforma Mineira de Bioquerosene (PMB) com 
foco na estruturação da agricultura familiar utilizando a macaúba como matéria-prima, combinado 
com projetos de recuperação de reserva legal, APPs e pastagens degradadas.
Participantes: Pedro Scorza (Diretor de Bicombustíveis de Aviação), Mike Lu (Curcas) e Sergio Beltrão 
(Diretor Executivo).

 ▶ Reunião com o Gerente de Assessoramento Técnico da Fundação Banco do Brasil (FBB), Geovane 
Martins – Brasília/DF
Objetivo: Apresentar projeto, com o objetivo de obter recursos da FBB, de utilização da macaúba como 
vetor de remediação ambiental da Bacia do Rio Doce, com inclusão produtiva da agricultura familiar e 
produção de biocombustiveis e produtos renováveis no âmbito da Plataforma Mineira de Bioquerosene.
Participantes: Pedro Scorza (Diretor de Bicombustíveis de Aviação) e Mike Lu (Curcas).

 ▶ Reunião com o Diretor do Departamento de Política de Serviços Aéreos da Secretaria de Aviação 
Civil/PR, Ricardo Rocha – Brasília/DF
Objetivo: Discutir perspectivas de utilização da macaúba como matéria-prima para a produção de bio-
querosene a partir de biorrefinaria no estado de MG, dentro do esforço do setor de aviação civil para a 
redução das emissões de CO2, além dos benefícios de remediação ambiental da Bacia do Rio Doce com 
inclusão produtiva da agricultura familiar e outras externalidades socioeconômicas e ambientais.
Participantes: Pedro Scorza (Diretor de Bicombustíveis de Aviação), Mike Lu (Curcas) e Sergio Beltrão 
(Diretor Executivo).

Abril

08

 ▶ Reunião com a Coordenadora de Inovação da ABDI, Maria Sueli Felipe – Brasília/DF
Objetivo: Apresentar estágio de desenvolvimento da Plataforma Mineira de Bioquerosene com foco na 
utilização da macaúba como matéria-prima para os combustíveis de aviação e recuperação de áreas de 
proteção ambiental e de reserva legal.
Participantes: Pedro Scorza (Diretor de Biocombustíveis de Aviação), Mike Lu (Curcas) e Sergio Beltrão 
(Diretor Executivo). 

Julho

27

 ▶ Reunião com o Diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira das Empresas Aéreas 
(ABEAR), Airton Pereira e com o representante da Avianca, Paulo Mury – Brasília/DF
Objetivo: Discutir ações estratégicas conjuntas entre as entidades diante das perspectivas para o setor 
de Bioquerosene.
Participantes: Pedro Scorza (Diretor de Biocombustíveis de Aviação), Donizete Tokarski (Diretor Supe-
rintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 
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Outubro

19

 ▶ Oficina de trabalho sobre bioquerosene de 
aviação, coordenado pelo Diretor Interino do 
Departamento de Biocombustíveis do MME, 
Ricardo Gomide – Brasília/DF
Objetivo: Discutir objetivos, diretrizes, cenários, 
desafios e barreiras potenciais, política pública 
para mercado mundial e brasileiro de BioQAV e 
projeções de crescimento, visão de biomassas, 
rotas de conversão, certificação e sustentabili-
dade, Acordo de Paris, NDC Brasileiro (Reflores-
tamento), metas internacionais, acordos bilate-
rais e visão para 2030.
Participantes: Pedro Scorza (Diretor de Bio-
combustíveis de Aviação), Aurea Nardelli (RSB), 
Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), 
Sergio Beltrão (Diretor Executivo), Donato Aran-
da (Consultor Técnico) e representantes da Casa 
Civil, SAC/MT, ANAC, MAPA, MDIC, MCTIC, 
MMA, INT, Embrapa Agroenergia, ANP, Azul, 
Gol, Latam, Boeing, Embraer, GE e MacaubaBR. 

Novembro

29

 ▶ Reunião com o Diretor de Biocombustíveis 
do MME, Miguel Ivan Lacerda – Brasília/DF
Objetivo: Apresentar e discutir perspectivas de 
longo prazo para o desenvolvimento do setor de 
biocombustíveis de aviação no contexto da pla-
taforma do governo federal RenovaBio 2030.
Participantes: Pedro Scorza (Diretor de Bio-
combustíveis de Aviação), Mike Lu (Curcas), Do-
nizete Tokarski (Diretor Superintendente), Ser-
gio Beltrão (Diretor Executivo) e Donato Aranda 
(Consultor Técnico). 
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Dezembro

07

 ▶ Audiência Pública no âmbito Comissão 
Mista de Mudanças Climáticas do Congresso 
Nacional sobre o uso do bioquerosene e as 
mudanças climáticas – Brasília/DF
Objetivo: Evento proposto pelo Senador Fer-
nando Bezerra Coelho (PSB-PE) aderente ao 
compromisso brasileiro de corte das emissões 
de gases do efeito estufa apresentados na COP21 
(NDC). Destaque para a apresentação do Diretor 
de Biocombustíveis de Aviação, Pedro Scorza 
“Combustíveis Sustentáveis de Aviação - Contri-
buição ao NDC Brasileiro”.
Participantes: Senador Fernando Bezerra Co-
elho (PSB-PE), relator da CMMC; Pedro Scorza 
(Diretor de Biocombustíveis de Aviação), Doni-
zete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio 
Beltrão (Diretor Executivo) e Donato Aranda 
(Consultor Técnico) e representantes do MME, 
MCTIC, ANAC, Embrapa Agroenergia, Boeing 
Brasil e Abear. 

07

 ▶ Reunião com o Presidente da Frente 
Parlamentar Mista do Biodiesel, Deputado 
Federal Evandro Gussi (PV-SP) – Brasília/DF
Objetivo: Apresentar as contribuições que o de-
senvolvimento da cadeia de bioquerosene no Bra-
sil pode oferecer para o cumprimento das metas 
de neutralização de emissões do Setor de Aviação. 
Também foi apresentada a proposta da Rede Bra-
sileira de Pesquisa em Bioquerosene, em fase de 
estruturação, para fomentar pesquisas na área e 
absorver as demandas do setor produtivo.
Participantes: Pedro Scorza (Diretor de Bio-
combustíveis de Aviação), Donizete Tokarski 
(Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Di-
retor Executivo) e Donato Aranda (Consultor 
Técnico) os pesquisadores Amanda Gondim 
(UFRN), Marileide Lira (UFPE), Nataly Albu-
querque (UFPB); Amintas Souza Filho (Gestor 
de Meio Ambiente da Anac); Daniel Bassani 
(Gerente de Relações Externas da Embraer); 
Onofre Andrade (Coordenador Sênior de Pes-
quisa de Biocombustíveis da Boeing). 



REUNIÕES E 
PARTICIPAÇÕES  
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Janeiro

19

 ▶ Reunião com a Coordenadora Geral das Unidades de Pesquisa do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI), Sônia da Costa – Brasília/DF
Objetivo: Discutir aspectos relacionados à inovação tecnológica na produção de biodiesel.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente).

20

 ▶ Reunião com o Chefe-Geral da Embrapa Agroenergia, Manoel Teixeira Souza Júnior – Brasília/DF
Objetivo: Discutir mecanismos de parametrização envolvendo o biodiesel e bioquerosene para que o 
Brasil atinja as metas de redução das emissões apresentadas na COP 21 e planejar ações relacionadas ao 
Projeto MOVER - Meu Óleo Vira Energia Renovável.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente). 

Fevereiro

20

 ▶ Visita à mini usina de produção de biodiesel 
a partir de óleo de fritura usado em fase final 
de instalação na CAESB - Companhia de 
Saneamento Ambiental do Distrito Federal 
com apoio da Embrapa e Ubrabio, no âmbito 
do Projeto MOVER– Brasília/DF
Objetivo: Verificar a evolução das obras e dis-
cutir aspectos relacionados à coleta de óleo de 
fritura, operação da unidade e destinação do 
biodiesel.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo), Edward 
Madeira (Secretário de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social do MCTI), Guy de Capdeville (Chefe ad-
junto da Embrapa Agroenergia), Maurício Luduvice (Presidente da CAESB), José Guilherme Leal (Secre-
tário de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF), Moisés Junior (Chefe de 
Gabinete Secretaria de Estado de Mobilidade do DF). 

26

 ▶ Diálogo em Energia Brasil-Alemanha, palestra promovida pelo MME em parceria com a 
Embaixada Alemã no Brasil: “Os desafios à inserção de fontes renováveis intermitentes na matriz 
energética: a experiência alemã”– Brasília/DF
Objetivo: Representar a Ubrabio.
Participantes: Pedro Scorza (Diretor de Biocombustíveis de Aviação) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 

Março

04

 ▶ Reunião com o Chefe-adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Agroenergia, Guy de 
Capdeville – Brasília/DF
Objetivo: Discutir aspectos relacionados ao funcionamento da mini usina de produção de biodiesel a 
partir de óleo de fritura usado em fase final de instalação na CAESB - Companhia de Saneamento Am-
biental do Distrito Federal com apoio da Embrapa e Ubrabio, no âmbito do Projeto MOVER.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 



28

Relatório Anual de Atividades 2016

15

 ▶ Reunião setorial preparatória sobre o seminário de 04/05/16, realizado em Cuiabá/MT, na sede 
da FIEMT: “Biodiesel: Oportunidades e Benefícios do Uso Voluntário”– Brasília/DF
Objetivo: Discutir potenciais convidados, tema das palestras, composição de painéis e infraestrutura.
Participantes: Pedro Granja (Vice-Presidente Administrativo e Presidente da CSOB), Donizete Tokarski 
(Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 

18

 ▶ Reunião na sede da Embrapa Agroenergia sobre o Projeto MOVER - Meu Óleo Vira Energia 
Renovável – Brasília/DF
Objetivo: Discutir a destinação do produto e operação da mini usina de produção de biodiesel utilizan-
do óleo de fritura usado, em implantação na Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental do DF, com 
apoio da Embrapa e Ubrabio.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo), Guy de 
Capdeville (Chefe adjunto da Embrapa Agroenergia), José Leal (Secretário da Agricultura, Abastecimen-
to e Desenvolvimento Rural do DF), Vladimir Puntel (Gerente de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da 
Caesb), Salvador Cardoso (Assessor da Presidência da Sociedade Transportes Coletivos de Brasília – TCB). 

28

 ▶ Reunião na sede da ANP sobre o projeto de certificação de sustentabilidade de biocombustíveis 
– Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Ter acesso aos resultados da pesquisa realizada pela ANP e debater a pertinência de avanço 
no desenvolvimento do projeto.
Participantes: Pedro Scorza (Diretor de Biocombustíveis de Aviação), Sergio Beltrão (Diretor Executi-
vo), Donato Aranda (Consultor Técnico) e representantes da Única, BNDES e demais entidades do setor 
de biodiesel. 

29

 ▶ Audiência Pública na ANP sobre a especificação das misturas B8 a B30 – Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Representar a Ubrabio.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e Donato Aranda (Consultor Técnico). 

30

 ▶ Seminário organizado pelo Ministério das Cidades “Desafios e Oportunidades para Adaptação 
às Mudanças Climáticas na Mobilidade Urbana” – Brasília/DF
Objetivo: Representar a Ubrabio.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 

Abril

05

 ▶ Reunião com a Chefe de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Agroenergia,  Marcia Onoyama 
– Brasília/DF
Objetivo: Discutir as perspectivas de contribuição do biodiesel para atendimento das metas brasileiras 
apresentadas na COP 21.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 

06

 ▶ Reunião com Diretor do Departamento de Combustíveis Renováveis do MME, Ricardo Dornelles, 
sobre o GT Testes Biodiesel – Brasília/DF
Objetivo: Discutir objetivos, premissas, formato das reuniões de trabalho e licenciamento para os testes 
pelo Ibama.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo), Dona-
to Aranda (Consultor Técnico) e representantes do MCTI, ANP, MMA, Ibama, Sindipeças, AEA, Petro-
bras, ANFAVEA, montadoras de veículos, distribuidores e demais entidades do setor de Biodiesel. 
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14

 ▶ Cerimônia de posse do novo Diretor da ANP, 
Aurélio Amaral – Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Representar a Ubrabio.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Su-
perintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executi-
vo) e Donato Aranda (Consultor Técnico). 

26

 ▶ Oficina de Bioeconomia  organizada pelo IPEA e EMBRAPA – Brasília/DF
Objetivo: Representar a Ubrabio nas discussões sobre o Projeto Brasil 2035 – “Construindo hoje o país 
de amanhã”, parte integrante da Plataforma Brasil 2100, que visa manter espaço permanente de debate 
sobre o futuro do Brasil. Foram discutidos aspectos relacionados à biotecnologia com foco nas incerte-
zas, tendências e desafios.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 

Maio

10

 ▶ Seminário sobre energia renovável realizado durante a AGROBRASíLIA – Feira Internacional 
dos Cerrados – Brasília/DF
Objetivo: Participação do Diretor Superintendente, Donizete Tokarski, na mesa diretora do evento 
onde realizou ampla exposição sobre o panorama do PNPB para 200 pessoas.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo), repre-
sentantes da Embrapa Agroenergia diversas autoridades do DF, e entidades e empresas dos setores de 
energia eólica e fotovoltaica. 

11

 ▶ Reunião com a Superintendente de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos da ANP, Rosângela 
Moreira – Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Debater qual tipo de biodiesel será utilizado nos testes veiculares dentro do escopo do GT 
específico de Testes de B10, B15 e B20, coordenado pelo MME. 
Participantes: Donato Aranda (Consultor Técnico) e representantes de montadoras, Petrobras e de-
mais entidades do setor de biodiesel. 

16

 ▶ Reunião com o Diretor do Departamento de Combustíveis Renováveis do MME, Ricardo Dornelles 
– Brasília/DF
Objetivo: Discutir aspectos relacionados à metodologia e critérios no âmbito do GT específico de Testes 
de B10, B15 e B20.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 
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 ▶ Reunião do GT sobre excesso de peso no transporte de biodiesel – São Paulo/SP
Objetivo: Discutir a situação atual da frequência de multas no transporte de biodiesel, dinâmica das 
vendas de implementos rodoviários adaptados ao transporte de biodiesel e retomada e revisão do Plano 
de Trabalho definido pelo GT.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e representantes da ANFIR, ABTLP e demais entida-
des do setor de biodiesel. 

31

 ▶ Audiência pública na Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional – Brasília/
DF
Objetivo: Debater a implementação das metas de redução das emissões no contexto do Acordo de Paris, 
de 2015 (COP 21) a ser ratificado pelo Congresso Nacional. 
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e Dona-
to Aranda (Consultor Técnico). 

Junho

17

 ▶ Reunião do GT Testes Biodiesel coordenado pelo MME – Brasília/DF 
Objetivo: Discutir aspectos relacionados a prazos, metodologia, volumes, logística e custos dos com-
bustíveis que serão utilizados nos testes que serão executados pelas montadoras.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo), Rodrigo Guerra (Presidente do Sindibio/MT), Carlos 
Polastri (Diretor da Cesbra Química S/A) e representantes das demais entidades do setor de biodiesel. 

22

 ▶ Reunião do GT Testes Biodiesel coordenado pelo MME – Brasília/DF 
Objetivo: Discutir aspectos relacionados a volumes que serão utilizados nos testes que serão executa-
dos pelas montadoras e rateio de custos dos combustíveis pelos produtores de biodiesel.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 

27

 ▶ Audiência Pública ANP sobre a revisão das Resoluções ANP nº 18/2007 e nº 2/2008, que tratam 
dos usos experimental e específico do biodiesel – Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Representar a Ubrabio.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 

 ▶ Reunião com o Superintendente de Abastecimento da ANP, Francisco Nelson Castro Neves – Rio 
de Janeiro/RJ
Objetivo: Envolver a ANP nas discussões relacionadas à redução de prazo de pagamento da Petrobras 
às unidades produtoras de biodiesel, que atualmente é de 30 dias.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo), Rodrigo Guerra (Presidente do Sindibio/MT), Carlos 
Polastri (Diretor da Cesbra Química S/A) e representantes das demais entidades do setor de biodiesel. 

 ▶ Evento “Cenários integrados de mitigação de emissões de gases de efeito estufa para o Brasil até 
2050” – Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Debater resultados do projeto já em curso há 2 anos “Opções de Mitigação de Emissões de 
Gases de Efeito Estufa em Setores-Chave do Brasil” coordenado pelos professores Roberto Schaeffer e 
Alexandre Szklo da UFRJ, além de representantes do INT, FEA e UFMG.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e Donato Aranda (Consultor Técnico). 
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 ▶ Reunião do GT Testes Biodiesel coordenado pelo MME – São Paulo/SP 
Objetivo: Discutir na sede do Sindipeças, em SP, aspectos relacionados a volumes, logística e custos dos 
combustíveis que serão utilizados nos testes que serão executados pelas montadoras.
Participantes: Marcos Boff (Vice-Presidente Técnico), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e 
Donato Aranda (Consultor Técnico). 

Julho

11 a 13

 ▶ 1º Workshop RBIOCOMB - Rede de Serviços Tecnológicos em Biocombustíveis – Florianópolis/SC 
Objetivo: Evento realizado em Florianópolis que contou com patrocínio da Ubrabio e teve como foco 
o tema “A nova lei do Biodiesel n° 13.263/2016: Desafios, negócios e oportunidades para serviços labo-
ratoriais, tecnológicos e de pesquisa”. Destaque para as palestras: Biodiesel: O melhor combustível do 
país (Donato Aranda e Donizete Tokarski); Armazenagem, amostragem e carregamento de  biodiesel na 
usina (Lauro Cesar Vasques).
Participantes: ex-Senador Casildo Maldaner, Lauro Cesar Vasques (Granol), Donizete Tokarski (Dire-
tor Superintendente) e Donato Aranda (Consultor Técnico). 

14

 ▶ Reunião com o Diretor de Mercado Consumidor da BR Distribuidora, Antônio Caldeira – Rio de 
Janeiro/RJ
Objetivo: Sensibilizar sobre a necessidade de redução do custo da logística e dos produtos B10, B15 e B20 
apresentados pela BR e necessários para realização de testes pelas montadoras, conforme estabelecido 
no Novo Marco Regulatório (Lei 13.263/2016) e propor que o custo total seja coberto pelo acréscimo 
temporário da margem da Petrobras Holding nos leilões bimestrais de biodiesel.
Participantes: Senador Cidinho Santos (PR/MT), Sergio Presgrave (Oleoplan), Donizete Tokarski (Dire-
tor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 

15

 ▶ Reunião com representantes da Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos 
da ANP: Marcela Ganem, Pietro Sampaio, Lorena Mendes, Jackson Silva – Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Discutir procedimentos em caráter excepcional (fora da sistemática de leilões) necessários 
para aquisição de biodiesel destinado ao uso voluntário B20 e B30 em veículos e equipamentos do GDF.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 

15

 ▶ Reunião com o Superintendente de Abastecimento da ANP, Francisco Neves – Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Idem ao item anterior.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 

15

 ▶ Reunião com o representante da Superintendência de Abastecimento da ANP, Marcelo Azambuja 
– Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Obter informações sobre mecanismos de controle na adição de biodiesel da mistura B7 utili-
zados nos volumes de diesel importado.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 
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19

 ▶ Reunião com o Gerente de Fidelização de Clientes da BR Distribuidora, Sillas Oliva  – Rio de 
Janeiro/RJ
Objetivo: Discutir aspectos relacionados a prazos, volumes, logística e custos dos combustíveis que 
serão fornecidos pela BR para os testes de B10, B15 e B20, no âmbito do GT coordenado pelo MME, e que 
serão executados pelas montadoras de veículos.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e representantes das demais entidades do setor 
de biodiesel. 

27

 ▶ Evento Prêmio ANP de Inovação Tecnológica  – Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Representar a Ubrabio na cerimônia de premiação que teve por objetivo de incentivar e reco-
nhecer tecnologias inovadoras com aplicabilidade na indústria de petróleo e gás natural e que tenham 
sido desenvolvidas por instituições de ciência e tecnologia e empresas nacionais com pelo menos 20% 
da Cláusula de P,D&I.
Participantes: Donato Aranda (Consultor Técnico). 

Agosto

02

 ▶ Reunião do GT Testes Biodiesel coordenado pelo MME – Brasília/DF
Objetivo: Discutir prazos, volumes e procedimentos para fornecimento de combustível para os testes 
de B10, B15 e B20.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo), Dona-
to Aranda (Consultor Técnico), representantes do MMA, MAPA, MDIC, MCTIC, ANFAVEA, Sindipeças, 
AEA, IBAMA, UNB, BR, Ipiranga, CNT e das demais entidades do setor de biodiesel. 

05

 ▶ Reunião com a Diretora do Departamento de Qualidade Ambiental na Indústria do MMA, Letícia 
Carvalho – Brasília/DF 
Objetivo: Apresentar perspectivas de contribuição do biodiesel para o alcance das metas brasileiras de 
redução das emissões firmadas na COP 21 e criação de Selo Socioambiental relacionado ao recolhimen-
to de óleo de fritura como matéria-prima para o biodiesel.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 

09

 ▶ Reunião com o Gerente Executivo de Marketing e Comercialização da Petrobras, Guilherme 
França – Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Solicitar que os custos tanto dos combustíveis como da logística necessária para realização 
dos testes seja coberto com o incremento de R$ 5,00/m³ na Margem de Comercialização do Adquirente 
(Petrobras) em apenas um leilão, atualmente definida em R$ 25,00/m³ nos volumes de biodiesel arrema-
tado em cada Leilão bimestral organizado pela ANP, de forma que o montante apurado seja direcionado 
exclusivamente para cobrir os custos a serem operacionalizados pela BR.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e representantes das demais entidades do setor 
de biodiesel 

 ▶ Reunião com o Superintendente de Abastecimento da ANP, Francisco Neves – Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Solicitar a implementação de ação que viabilize a proposta conforme descrito no item anterior.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e representantes das demais entidades do setor 
de biodiesel. 
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 ▶ Reunião setorial com o Coordenador-Geral do Departamento de Combustíveis Renováveis do 
MME, Ricardo Gomide – Brasília/DF
Objetivo: Discutir prazos, volumes e procedimentos para fornecimento do combustível para os testes 
de B10, B15 e B20.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 

23

 ▶ Reunião com a Diretora das Áreas de Indústria e Serviços e de Indústrias de Base do BNDES, 
Cláudia Prates – Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Solicitar formas de apoio ao capital de giro e mecanismos de alongamento dos financiamen-
tos em curso para as indústrias de biodiesel, sugerir critérios de sustentabilidade para concessão de 
linhas de financiamento e de implementar na frota própria de veículos a diesel ou nos veículos que pres-
tam serviço ao banco a utilização do B20.
Participantes: Pedro Scorza (Diretor de Biocombustíveis de Aviação), Paula Cadette (Granol) e Donize-
te Tokarski (Diretor Superintendente). 

 ▶ Reunião com o Gerente Regional da Superintendência de Grandes Empresas de Petróleo, Gás e 
Indústria Naval da Caixa Econômica Federal, Rossano Macedo e Silva – Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: idem ao item anterior.
Participantes: Pedro Scorza (Diretor de Biocombustíveis de Aviação), Paula Cadette (Granol), Donizete 
Tokarski (Diretor Superintendente) e Donato Aranda (Consultor Técnico). 

24

 ▶ Cerimônia no Palácio do Planalto de lançamento do Plano Agro + (Medidas de desburocratização 
para impulsionar o agronegócio brasileiro) – Brasília/DF
Objetivo: Representar a entidade no evento que contou com a participação do Presidente da República, 
Michel Temer e do Ministro do MAPA, Blairo Maggi, entre outras autoridades.
Participantes: Pedro Granja (Vice-Presidente Administrativo), Donizete Tokarski (Diretor Superinten-
dente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 

 ▶ Café da Manhã promovido pela Frente Parlamentar Ambientalista, na Câmara dos Deputados 
– Brasília/DF
Objetivo: Debater as metas brasileiras do Acordo de Paris.
Participantes: Diversos parlamentares e de integrantes do Conselho Empresarial Brasileiro para o De-
senvolvimento Sustentável (CEBDS), e Donizete Tokarski (Diretor Superintendente). 

Setembro

05

 ▶ Reunião do GT Testes Biodiesel coordenado pelo MME – Brasília/DF
Objetivo: Debater forma de rateio dos custos logísticos e de combustíveis para os testes de B10, B15 e 
B20. 
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e repre-
sentantes das demais entidades do Setor. 

05

 ▶ Reunião com o Diretor-Substituto do Departamento de Combustíveis Renováveis do MME, 
Ricardo Gomide – Brasília/DF
Objetivo: Debater forma de rateio dos custos logísticos e de combustíveis para os testes. 
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente), Sergio Beltrão (Diretor Executivo) e repre-
sentantes das demais entidades do setor de biodiesel. 
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06

 ▶ Reunião com o Secretário de Recursos 
Hídricos e Ambiente Urbano do MMA, 
Ricardo Soavinski – Brasília/DF
Objetivo: Discutir ações em conjunto para ex-
pandir o uso de biodiesel e fomentar a diversifi-
cação de matérias-primas, a estruturação de um 
programa de coleta de óleo residual para desti-
nar à produção de biodiesel e, também, sobre o 
uso voluntário de B20 e B30.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Supe-
rintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 

12

 ▶ Cerimônia no Palácio do Planalto 
de Ratificação das Metas Brasileiras 
apresentadas na COP 21 – Brasília/DF
Objetivo: Acompanhar a ratificação do Acordo 
do Clima de Paris, pelo governo brasileiro e re-
presentar a Ubrabio.
Participantes: Presidente da República Michel 
Temer; Ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho;  
Ministro das Relações Exteriores, José Serra; Pre-
sidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia; 
Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e 
Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 

13

 ▶ 1° Congresso de Bioenergia de Mato Grosso 
realizado pelo sistema FAMATO, SENAR-MT 
e Aprosoja-MT – Cuiabá/MT
Objetivo: Realizar apresentação sobre o panora-
ma do PNPB com ênfase na situação do biodiesel 
no MT, matérias-primas, produção e consumo 
e oportunidades com uso autorizativo de B20 e 
B30 e participar dos debates.
Participantes: Rômulo Morandin (Fiagril), Do-
nizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Do-
nato Aranda (Consultor Técnico). 
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14

 ▶ I Seminário Internacional: “Resiliência 
Climática e Descarbonização da Economia” 
realizado pelo sistema CNA/SENAR 
– Brasília/DF
Objetivo: Realizar apresentação “Uso do Biodie-
sel na Frota Agrícola e a disseminação de tecno-
logias, por meio da Assistência Técnica e Geren-
cial” e participar dos debates.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Supe-
rintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 

 ▶ Defesa pública da proposta de trabalho do candidato a chefe-geral da Embrapa Agroenergia 
– Brasília/DF
Objetivo: Assistir a exposição do candidato Guy de Capdeville, então Chefe-Adjunto de Pesquisa e De-
senvolvimento da Embrapa Agroenergia.
Participantes: Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 

Outubro

04

 ▶ IV Simpósio de Tecnologia Sucroenergética e de Biocombustíveis – Jaboticabal/SP
Objetivo: Ministrar palestra “Oportunidades e benefícios do uso do Biodiesel” durante o evento realiza-
do pela Faculdade de Tecnologia de Jaboticabal-SP. 
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente). 

06

 ▶ Reunião com o Secretário de Petróleo, Gás 
Natural e Combustíveis Renováveis do MME, 
Márcio Félix Bezerra – Brasília/DF
Objetivo: Discutir alternativas de recursos fi-
nanceiros para suportar custos logísticos e de 
combustíveis necessários para os testes exigidos 
pela Lei nº 13.263/2016. 
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Supe-
rintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 

 ▶ Reunião setorial – Brasília/DF
Objetivo: Alinhar e refinar dados sobre o papel do biodiesel na Matriz Energética Nacional até 2030 e 
sobre o Programa de Testes de B10, B15 e B20. 
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 

14

 ▶ Reunião com o Gerente de Segurança Química da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente 
Urbano do MMA, Alberto Rocha Neto – Brasília/DF
Objetivo: Fornecer informações para subsidiar a estruturação de programa do MMA de âmbito nacio-
nal de coleta de óleo residual para destinar à produção de biodiesel. 
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente). 

18

 ▶ Reunião do GT Microbiologia em Combustíveis no âmbito da Comissão de Estudo de Biodiesel da 
ABNT (ONS 34) – Rio de Janeiro/RJ 
Objetivo: Dar continuidade aos trabalhos de elaboração de texto-base sobre a norma “Combustíveis 
líquidos e sistemas associados – Diretrizes para prevenção, monitoramento e controle de contaminação 
microbiana”. 
Participantes: Mariana Fortes (Integrante da equipe do Consultor Técnico Donato Aranda). 
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Novembro

03

 ▶ Reunião com o Diretor Interino do Departamento de Biocombustíveis do MME, Ricardo Gomide 
– Brasília/DF
Objetivo: Discutir aperfeiçoamentos da sistemática de leilões de biodiesel. 
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 

11

 ▶ Audiência pública na Comissão Mista 
Permanente de Mudanças Climáticas do 
Congresso Nacional – Brasília/DF
Objetivo: Realizar apresentação e debater a con-
tribuição dos Biocombustíveis no cumprimento 
das metas brasileiras apresentadas na COP 21.
Participantes: Márcio Félix Bezerra (Secretário 
de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do 
MME), Donizete Tokarski (Diretor Superinten-
dente), Samya de Lara Pinheiro (Pesquisadora da 
REDE CLIMA), Donato Aranda (Professor Dou-
tor da UFRJ e Consultor Técnico), Rodrigo Lima 
(Diretor Geral da Agroicone), Guy de Capdeville 
(Chefe-Geral da Embrapa Agroenergia) e Eduar-
do Leão (Diretor Executivo da UNICA). 

14

 ▶ 22ª Conferência das Partes da Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima (COP22) – Marrakesh/Marrocos
Objetivo: Coordenar a mesa “Biodiesel: energia 
para combater as mudanças climáticas”, com 
o presidente da FrenteBio, Deputado Federal 
Evandro Gussi (PV-SP). Apresentação com foco 
na contribuição do biodiesel brasileiro no com-
bate às mudanças climáticas, demonstrando a 
realidade e as perspectivas até 2030, dentro do 
Espaço Brasil e com a participação de integran-
tes da delegação brasileira e de diversos países.
Participantes: Ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho; Senadores  Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE), 
Jorge Viana (PT-AC), Lídice da Mata (PSB-BA) e Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM); Deputado Federal 
Evandro Gussi (PV-SP), Presidente da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel e Donizete Tokarski (Diretor 
Superintendente). 

16 e 17

 ▶ Conferência BiodieselBR 2016 – São Paulo/SP 
Objetivo: Realizar apresentações e participar de debates nos painéis no evento em que a Ubrabio pa-
trocinou como Parceira Especial. Destaque para a participação de representantes da Ubrabio como pa-
lestrantes e debatedores: Irineu Boff (Vice-Presidente de Assuntos Tributários), que abordou o tema, no 
painel de abertura do evento, “Desenvolvimento do setor de biodiesel na próxima década”, Antônio Luiz 
Bianchini (Vice-Presidente Financeiro), expondo sobre “O futuro das matérias-primas do biodiesel”, Do-
nizete Tokarski (Diretor Superintendente) que tratou do “Andamento dos testes do B10 nos motores”.  
Participantes: Senador Cidinho Santos (PR/MT), Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustí-
veis do MME, Márcio Félix, Diretor-Geral da Antaq, Adalberto Tokarski, Diretor da ANP, Waldyr Bar-
roso, Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário e Multimodal de Cargas da ANTT, Thiago 
Martorelly, diversos representantes das Associadas Ubrabio, do Setor de Biodiesel e setores correlatos.
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22 a 25

 ▶ 6º Congresso da Rede Brasileira de Tecnologia de Biodiesel e 9º Congresso Brasileiro de Plantas 
Oleaginosas, Óleos, Gorduras e Biodiesel organizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, a Universidade Federal de Lavras, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a 
Rede Brasileira de Tecnologia de Biodiesel – Natal/RN 
Objetivo: Realizar palestra “Oportunidades e desafios para a pesquisa científica e tecnológica: a visão 
da Indústria de Biodiesel” e debater sobre tecnologias da cadeia produtiva do biodiesel. 
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Donato Aranda (Consultor Técnico) que 
proferiram as palestras “Oportunidades e desafios para a pesquisa científica e tecnológica: a visão das 
indústrias de biodiesel” e “O biodiesel no Brasil: conquistas, oportunidades e desafios”, respectivamente. 

Dezembro

06

 ▶ Reunião com a comitiva americana composta por quatro grandes associações norte americanas 
de produtores agrícolas e de biocombustíveis dos estados de Nebrasca, Ohio, Iowa e Illinois: 
Nebrasca Corn Board, Ohio Corn and Wheat, Iowa Corn e Illinois Corn – Brasília/DF
Objetivo: Ministrar palestra e debater sobre o Biodiesel no Brasil e perspectivas de longo prazo.
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 

13

 ▶ Lançamento do Programa RenovaBio no MME – Brasília/DF
Objetivo: Evento presidido pelo Ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho e com a partici-
pação de representantes de diversos segmentos do setor de energia sobre a agenda positiva de desen-
volvimento energético sustentável no Brasil, associada à vocação e à liderança mundial brasileira nas 
de políticas de baixo carbono, alinhado com o planejamento do setor de biocombustíveis, harmonizado 
aos compromissos brasileiros assumidos no Acordo de Paris para reduzir as emissões de gases de efeito 
estufa. 
Participantes: Marcos Boff (Vice-Presidente Técnico), Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e 
Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 

14

 ▶ Sabatina na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado dos indicados pelo governo 
federal a cargos de Diretores da ANP: Décio Fabrício Oddone da Costa e Felipe Kury – Brasília/DF
Objetivo: Representar a Ubrabio. 
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 

 ▶ Cerimônia de posse do novo Chefe-Geral da Embrapa Agroenergia, Guy de Capdeville.– Brasília/DF
Objetivo: Representar a Ubrabio. 
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 

20

 ▶ Audiência Pública ANP sobre a alteração das Resoluções ANP 30/2013 e 33/2007, que tratam, 
respectivamente, da regulamentação para o exercício da atividade de produção de biodiesel e 
sobre os leilões para aquisição de biodiesel – Rio de Janeiro/RJ
Objetivo: Representar a Ubrabio. 
Participantes: Paulo Fuga (Diretor de Óleos e Gorduras Residuais - OGR), Sergio Beltrão (Diretor Exe-
cutivo) e Donato Aranda (Consultor Técnico). 

21

 ▶ Reunião setorial com o Diretor de Biocombustíveis do MME, Miguel Ivan Lacerda – Brasília/DF
Objetivo: Discutir alternativas para viabilizar o fornecimento de combustíveis para os testes previstos 
na Lei 13.263/16 e sobre necessidade de ajustes no Selo Combustível Social. 
Participantes: Donizete Tokarski (Diretor Superintendente) e Sergio Beltrão (Diretor Executivo). 
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VI.1 REUNIÕES E ASSEMBLEIAS

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

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

Maio (eventos estatutários realizados em São Paulo/SP)

17

 ▶ Reunião do Conselho Fiscal
Pauta: Análise do relatório da auditoria externa sobre o Balanço Financeiro/Patrimonial/2015 e demais 
demonstrações financeiras/2015; emissão de parecer.

 ▶ Reunião do Conselho de Administração 
Pauta: Elaboração do Relatório Anual de Atividades do ano de 2015 para apresentação ao Conselho 
Superior; Contratação de auditoria externa indicada pelo Conselho Fiscal; proposta orçamentária 2015 
para apresentação ao Conselho Superior.

 ▶ Reunião do Conselho Superior 
Pauta: Elaboração do Relatório Anual de Atividades 2015 para submeter à Assembléia Geral (Art. 24, 
V.); Apreciação do Balanço Financeiro/Patrimonial/2015 e demais demonstrações financeiras/2015, ob-
servando o Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa para submeter à Assembléia Geral (Art. 
24, IV.); Proposta orçamentária anual e planejamento das ações 2016 (Art. 24, III.); Apreciação de solici-
tações de admissão e desligamento de sócios no período desde a última Reunião do Conselho Superior 
(Art. 24, IX); Recebimento de candidaturas para membros do Conselho de Administração, Conselho Su-
perior e Conselho Fiscal, período junho/2016 a junho/2019 e apresentação para votação na Assembleia 
Geral Ordinária (Art. 24, VII); Apresentação à Assembleia Geral de Sócios Contribuintes para efeito de 
consideração dos direitos e deveres assegurados à categoria de Sócios Fundadores (§1º, art. 8º). 

 ▶ Assembleia Geral Ordinária 
Pauta: Relatório anual de atividades do ano de 2015 (Art. 18, V); Balanço Financeiro/Patrimonial/2015 e 
demais demonstrações financeiras 2015 com parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa (Art.18, 
VI); Proposta orçamentária anual e planejamento das ações 2016 (Art. 18, VII.); Eleição para membros 
do Conselho Superior, Fiscal e de Administração, período junho/2016 a junho/2019 (Art. 40).
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VI.2 ASSESSORIA JURÍDICA

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

VI.3 AUDITORIA

SOMAR Consultoria, Auditoria e Contabilidade Ltda.: Exame das demonstrações financeiras que com-
preendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015, 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.

VI.4 ASSOCIADOS NOVOS/DESLIGADOS EM 2015
Novos associados: Prisma Comercial Exportadora de Oleoquímicos Ltda e RSB - Roundtable on Sustai-
nable Biomaterials.
Associados desligados: AMYRIS Brasil Ltda.

VI.5 EXPEDIENTES

Email 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 ou 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 voluntárias (B20 e B30) ao diesel fóssil, conforme a seguir:

• 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 Biodie-

sel (mistura obrigatória); 
• Minuta do Contrato de Compra e Venda de Biodie-

sel (misturas voluntárias B20 e B30);
• Homologação de volumes arrematados.

• 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;

• 47º Leilão (março e abril de 2016);
• 48º Leilão (maio e junho de 2016);
• 49º Leilão (julho e agosto de 2016);

• 50º Leilão (setembro e outubro de 2016);
• 51º Leilão (novembro e dezembro de 2016); 
• 52º Leilão (janeiro e fevereiro de 2017).

 ▶ Informações enviadas sistematicamente relacionadas aos Leilões de Biodiesel:
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Email aos associados encaminhados pelo Diretor Executivo, Sergio Beltrão, com publicações do 
Diário Oficial da União (DOU) relevantes para o setor: 

24/03
Publicação da Lei 13.263, de 23/03/16 (Novo Marco 
Regulatório do Biodiesel).

28/03
Resolução Camex nº 28/2016, que altera a Lista 
Brasileira de Exceções à Tarifa Externa Comum 
do Mercosul ao conceder alíquota zero para quota 
de 225 mil toneladas para importação de metanol 
origem não-Mercosul, com validade de 04/04/16 a 
03/10/16.

15/04
Resolução CNPE nº 3, de 7 de abril de 2016, que fixa 
a data de 23/03/17 para início do B8.

04/05
Cancelamento, por requerimento da própria em-
presa, das autorizações ANP de Operação e Co-
mercialização da unidade de produção de biodiesel 
da Fertibom Indústrias LTDA, com capacidade de 
produção de 333,3 m3/d, localizada no município 
de Catanduva/SP.

06/05
Designação de membros representantes dos órgãos 
e entidades para composição da Câmara Setorial 
da Cadeia Produtiva de Oleaginosas e Biodiesel do 
MAPA.

09/05
Alteração da Razão Social da unidade de produção 
de biodiesel,  localizada em Rondonópolis/MT, da 
NOBLE BRASIL S.A para COFCO BRASIL S.A.

24/06
Resolução ANP nº 30, de 23/06/16, que estabelece 
a especificação de óleo diesel BX a B30, em caráter 
autorizativo, nos termos dos incisos I, II e III do art. 
1º da Resolução CNPE nº 03, de 21/09/15.

29/07
Resolução ANP nº 34, de 28/07/16, que trata do uso 
experimental e específico do biodiesel e suas mis-
turas com diesel, conforme autorizado pelo art. 1º, 
inciso IV da Resolução CNPE nº 3/2015.

04/08
Portaria MAPA nº 143, de 2/08/16 que trata da 
composição de entidades e seus representantes na 
Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Palma de 
Óleo: Membro Titular: Alexandre Borba (represen-
tante da associada PALMAPLAN Agroindustrial 
Ltda.) e Membro Suplente: Sergio Beltrão.

11/08
Autorização de Operação ANP para a unidade de 
biodiesel da Potencial Biodiesel LTDA, localizada no 
município de Lapa/PR, que ampliou sua capacida-
de de produção de 553 m³/dia para 1.063m³/dia.

05/09
Autorização de Comercialização ANP para a uni-
dade de biodiesel da Potencial Biodiesel LTDA, lo-
calizada no município de Lapa/PR, que ampliou 
sua capacidade de produção de 553 m³/dia para 
1.063m³/dia.

26/10
Portaria MME nº 504, de 24/10/17 que altera a Por-
taria MME nº 476/2012 estabelecendo a utilização 
da Margem do Adquirente (Petrobras) para paga-
mento de combustíveis necessários aos testes de 
B10, B15 e B20.
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15

 ▶ Email à Coordenadora Geral de Segurança Ali-
mentar e Nutricional  da Secretaria de Ciência e 
Tecnologia para Inclusão Social do MCTI, Sônia 
da Costa, encaminhando dois projetos Ubrabio 
(Macaúba e óleos residuais) elegíveis de finan-
ciamento de projetos sustentáveis pelo governo 
(Prosperity Fund: Brazil 2016 Bid Round).
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

15

 ▶ Email aos associados encaminhando detalhes 
sobre a realização de Consulta Pública e Audi-
ência Pública sobre a especificação das misturas 
B8 a B30.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

18

 ▶ Email aos associados encaminhando resumo da 
reunião realizada em 17/02/16, no âmbito GT-
05-Combustíveis do CONFAZ.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

25

 ▶ Email aos associados encaminhando questioná-
rio enviado pela Superintendência de Biocom-
bustíveis e Qualidade de Produtos da ANP sobre 
regulação dos mecanismos de certificação de 
sustentabilidade de biocombustíveis.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Março

02

 ▶ Email aos associados solicitando envio de even-
tuais sugestões de itens de pauta para as reuni-
ões das Câmaras Setoriais do MAPA: Câmara 
Setorial da Cadeia Produtiva de Oleaginosas e 
Biodiesel e Câmara Setorial da Cadeia Produtiva 
da Palma de Óleo.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

04

 ▶ Email aos associados encaminhando relatório ela-
borado pelo Consultor Técnico, Prof. Donato Aran-
da, que representou a Ubrabio no evento realizado 
em 02/03/16 sobre o Seminário de Avaliação do 
Mercado de Combustíveis realizado na ANP.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Principais Expedientes

Janeiro

14

 ▶ Email aos associados encaminhando convite 
do CONFAZ – Conselho Nacional de Política 
Fazendária para reunião sobre a Portaria MME 
516/2015, que trata de misturas voluntárias 
de biodiesel ao diesel nos termos da Resolução 
CNPE nº 3/2015.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

28

 ▶ Email aos associados encaminhando síntese da 
reunião realizada em MG no dia 20/01/16 e con-
vite para próxima reunião do GT05-Combustíveis 
em 17/02/16, na sede do CONFAZ, em Brasília, 
para tratar dos seguintes pontos: regulamenta-
ção dos novos índices de mistura de biodiesel no 
diesel fóssil, quando este for destinado a consu-
midores com frotas cativas, tramitação do PLS 
n.° 63/2015, que altera a Lei 13.033/2014 e Portaria 
MME n.° 516/2015, das mudanças que essa altera-
ção causará no Sistema SCANC, com ajustes nos 
relatórios e controle dos novos índices; da neces-
sidade de discutir o controle sobre as misturas su-
periores a 30% de biodiesel renovável, com impac-
to na tributação no segmento de combustíveis.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Fevereiro

11

 ▶ Email aos associados encaminhando convite do 
MME para evento conjunto com a Deutsche Ge-
sellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ), em 26/02, no âmbito do Diálogo em Ener-
gia Brasil-Alemanha: “Os Desafios à Inserção 
de Fontes Renováveis Intermitentes na Matriz 
Energética: a experiência alemã”.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

12

 ▶ Email aos associados encaminhando questioná-
rio enviado pela Superintendência de Biocom-
bustíveis e Qualidade de Produtos da ANP sobre 
regulação dos mecanismos de certificação de 
sustentabilidade de biocombustíveis.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
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04

 ▶ Email aos associados encaminhando minuta de 
resposta ao questionário enviado pela Superin-
tendência de Biocombustíveis e Qualidade de 
Produtos da ANP sobre o projeto de certificação 
de sustentabilidade de biocombustíveis.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

11

 ▶ Email aos associados encaminhando Boletim 
ANP “Fiscalização do Abastecimento em Notí-
cias” com a síntese de realizações e estatísticas 
de 2015.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Abril

01 a 30

 ▶ Email aos associados, representantes do MME, 
ANP, MDA, MCTI, Casa Civil, lideranças das 
organizações empresariais e grandes usuários 
de diesel e transportadoras que atuam no MT 
para o evento setorial organizado com foco no 
uso voluntário em frotas cativas do B20 e B30 a 
ser realizado na sede Federação das Indústrias 
no Estado de Mato Grosso (FIEMT), em Cuiabá, 
em 04/05/16.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

25

 ▶ Ofício nº 005 enviado ao Chefe de Gabinete do 
Ministro de Minas e Energia, Willamy Morei-
ra Frota, indicando Donizete Tokarski, Diretor 
Superintendente e Donato Aranda, Consultor 
Técnico como representantes (titular e suplente) 
para integrar o Grupo de Trabalho responsável 
pelos testes e ensaios em veículos e motores de 
misturas de biodiesel ao diesel nas proporções 
de 10%,15% e 20%.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Supe-
rintendente).

Maio

11

 ▶ Ofício Setorial enviado ao Diretor de Refino e 
Gás Natural da Petrobras, José Celestino Ramos, 
solicitando alteração no prazo de pagamento da 
Petrobras às usinas de biodiesel para, no máxi-
mo, cinco dias úteis após o faturamento do pro-
duto, ao invés de 30 dias.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Supe-
rintendente).

18

 ▶ Email ao Diretor do Departamento de Combus-
tíveis Renováveis do MME, Ricardo Dornelles, 
sobre o posicionamento da entidade sobre GT 
Testes Misturas. Email ao Diretor do Departa-
mento de Combustíveis Renováveis do MME, Ri-
cardo Dornelles, apresentando questionamentos 
em relação aos testes apontados pelas montado-
ras em relação à metodologia, descrição, indefi-
nição e discrepância nos volumes e reafirmar a 
necessidade de estabelecer metodologia e refi-
namento dos volumes para posterior decisão do 
fornecimento de combustível pelos produtores 
de biodiesel.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Supe-
rintendente).

Junho

01

 ▶ Email aos associados com detalhes da Consul-
ta e Audiência Pública sobre alteração das Re-
soluções 18/2007 e 2/2008, que tratam dos usos 
experimental e específico do biodiesel e suas 
misturas com diesel, em razão da necessidade 
de adequação do arcabouço regulatório da ANP 
nos termos da Lei n° 13.033/2014 e da Resolução 
CNPE nº 3/2015.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

08

 ▶ Email ao Diretor do Departamento de Combus-
tíveis Renováveis do MME, Ricardo Dornelles, 
apresentando questionamentos em relação aos 
testes apontados pelas montadoras em relação 
à metodologia e descrição, indefinição e discre-
pância nos volumes e reafirmar a necessidade de 
estabelecer metodologia e refinamento dos volu-
mes para posterior decisão do fornecimento de 
combustível pelos produtores de biodiesel.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Supe-
rintendente).

10

 ▶ Email à Superintendente Adjunta de Biocombus-
tíveis e Qualidade de Produtos da ANP, Cristiane 
Andrade, sobre divergência entre o descrito na 
Nota Técnica nº 186/2015/SBQ e o estabelecido 
na própria minuta de alteração da resolução em 
relação ao volume adquirido ou não, via leilões.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).
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17

 ▶ Email circular a todos integrantes do GT for-
malizando a posição da Ubrabio sobre: meto-
dologia – necessidade de descrição detalhada 
tanto para a execução dos testes quanto para 
o critério de aceitação do teste; consumo de 
combustível - questionamentos em relação à 
discrepância muito grande na quantidade de 
combustível solicitado por empresas diferentes 
para a realização de testes similares, e prazo 
para testes do B10.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Supe-
rintendente).

22

 ▶ Email aos associados formalizando a posição da 
Ubrabio conforme email circular acima descrito.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Supe-
rintendente).

27

 ▶ Ofício Setorial enviado ao Diretor de Refino e 
Gás Natural da Petrobras, José Celestino Ramos, 
solicitando alteração no prazo de pagamento da 
Petrobras às usinas de biodiesel para, no máxi-
mo, cinco dias úteis após o faturamento do pro-
duto, ao invés de 30 dias.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

Julho

08

 ▶ Ofícios números 008, 009, 010 e 011 enviados, res-
pectivamente, ao Ministro de Minas e Energia, 
Fernando Bezerra Coelho Filho, do Meio Ambien-
te, José Sarney Filho, da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Blairo Maggi, Secretário Especial 
de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 
Agrário da Casa Civil da Presidência da Repúbli-
ca, José Ricardo Roseno, apresentando as priori-
dades setoriais, as perspectivas de contribuição 
do biodiesel e do bioquerosene para se atingir as 
metas brasileiras apresentadas na COP 21 e soli-
citar audiência para aprofundamento dos temas. 
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Supe-
rintendente).

13

 ▶ Ofício nº 012 enviado à Presidente do BNDES, Maria 
Silvia Bastos Marques, solicitando a criação de novas 
linhas de crédito e mecanismos de alongamento dos 
financiamentos em curso para as indústrias de bio-
diesel e audiência para aprofundamento dos temas.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Supe-
rintendente).

20

 ▶ Ofício nº 013 enviado ao Superintendente de Abas-
tecimento da ANP, Francisco Neves, solicitando o 
incremento de R$ 5,00/m³ na margem de comer-
cialização do adquirente para o 50º Leilão de for-
ma a custear o combustível necessário aos testes 
de B10, B15 e B20 nos termos da Lei 13.263/2016.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Supe-
rintendente).

Agosto

02

 ▶ Ofício Setorial enviado ao Diretor de Abasteci-
mento da Petrobras, Jorge Celestino, solicitando 
reunião para discutir a viabilização do forneci-
mento de combustíveis para os testes de B10, B15 
e B20 previstos na Lei 13.263/2016.
Assinatura: Donizete Tokarski 
(Diretor Superintendente).

04

 ▶ Ofício nº 014 enviado ao novo titular da Secre-
taria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis 
Renováveis do MME, Márcio Félix, solicitando 
audiência para apresentar a entidade e pleitos 
prioritários do setor.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Supe-
rintendente).

10

 ▶ Ofício Setorial enviado ao Superintendente de 
Abastecimento da ANP, Francisco Nelson, solici-
tando viabilização do fornecimento de combus-
tíveis para os testes de B10, B15 e B20 previstos 
na Lei 13.263/2016 pelo acréscimo de R$ 5,00/m³ 
na Margem de Comercialização do Adquirente 
(Petrobras) em apenas um leilão.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Supe-
rintendente).
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23

 ▶ Email aos associados encaminhando convite do 
Ministro da Agricultura Pecuária e Abasteci-
mento, Blairo Maggi, para a cerimônia de lança-
mento do Plano Agro +.
Assinatura: Sergio Beltrão  
(Diretor Executivo).

30

 ▶ Ofício nº 016 enviado à Diretora das Áreas de In-
dústria e Serviços de Base do BNDES, Cláudia Pra-
tes, solicitando formas de apoio ao capital de giro 
e mecanismos de alongamento dos financiamen-
tos em curso para as indústrias de biodiesel, su-
gerir critérios de sustentabilidade para concessão 
de linhas de financiamento e de implementar na 
frota própria de veículos a diesel ou nos veículos 
que prestam serviço ao banco a utilização do B20.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Supe-
rintendente).

30

 ▶ Ofício nº 017 enviado ao Gerente de Regional da 
Superintendência Grandes Empresas Petróleo, 
Gás e Indústria Naval da Caixa Econômica Fe-
deral, Rossano Macedo e Silva, solicitando for-
mas de apoio ao capital de giro e mecanismos de 
alongamento dos financiamentos em curso para 
as indústrias de biodiesel, sugerir critérios de 
sustentabilidade para concessão de linhas de fi-
nanciamento e de implementar na frota própria 
de veículos a diesel ou nos veículos que prestam 
serviço ao banco a utilização do B20.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Supe-
rintendente).

Setembro

08

 ▶ Email aos associados encaminhando convite para 
o seminário com reunião de trabalho no MME 
sobre alinhamento das entidades do Setor de Bio-
diesel visando convergência das proposições do 
setor produtivo sobre as projeções do biodiesel até 
2030 no âmbito do Programa RenovaBio.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Supe-
rintendente).

14

 ▶ Email aos associados reencaminhando convi-
te para o seminário com reunião de trabalho no 
MME (19/09) sobre alinhamento das entidades do 
Setor de Biodiesel visando convergência das Me-
tas - Consolidação das proposições do setor pro-
dutivo sobre as projeções do biodiesel até 2030.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Supe-
rintendente).

28

 ▶ Email aos associados encaminhando a visão 
Ubrabio dos cenários para o biodiesel com B20 e 
B25 em 2030 e o documento resultado do alinha-
mento entre as entidades do setor de biodiesel 
entregue ao Secretário de Petróleo, Gás Natural 
e Combustíveis Renováveis do MME, Márcio Fé-
lix Carvalho Bezerra, em forma de minuta.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Supe-
rintendente).

Outubro

13

 ▶ Email aos associados encaminhando convite 
para reunião no MME sobre aperfeiçoamento na 
sistemática de leilões de biodiesel definida pela 
Portaria MME nº 476/2012.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Supe-
rintendente).

21

 ▶ Email aos associados reencaminhando convite 
para reunião no MME sobre aperfeiçoamento na 
sistemática de leilões de biodiesel definida pela 
Portaria MME nº 476/2012.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Supe-
rintendente).

26

 ▶ Email aos associados reencaminhando convite 
para reunião no MME sobre aperfeiçoamento na 
sistemática de leilões de biodiesel definida pela 
Portaria MME nº 476/2012.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Supe-
rintendente).
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Novembro

21

 ▶ Ofício Setorial enviado ao Diretor de Biocombus-
tíveis do MME, Miguel Ivan Lacerda, solicitando 
antecipação para a entrada do B8 em 01/03/17, 
B9 em 01/03/18, B10 em 01/03/19.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Supe-
rintendente).

 ▶ Email aos associados encaminhando Aviso de 
Consulta e Audiência Públicas sobre alteração 
das Resoluções 30/2013 e 33/2007, que tratam, 
respectivamente, da regulamentação para o 
exercício da atividade de produção de biodiesel e 
sobre os leilões para aquisição de biodiesel. Pra-
zo para envio de sugestões da Consulta Pública.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Supe-
rintendente).

Dezembro

01

 ▶ Ofício nº 018 enviado ao Ministro de Minas e 
Energia, Fernando Coelho Filho, solicitando au-
diência para tratar das perspectivas de longo 
prazo para os biocombustíveis – RenovaBio.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Supe-
rintendente).

21

 ▶ Ofício Setorial enviado Secretário de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustiveis do MME, Márcio 
Félix Carvalho Bezerra, manifestando a dispo-
sição em contribuir com as despesas referentes 
ao fornecimento de até 120.000 litros de Diesel 
B distribuídos uniformemente por seis meses a 
partir de seu início e conforme definição do Gru-
po de Trabalho encarregado da coordenação do 
Ciclo Teste.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Supe-
rintendente).

21

 ▶ 21 Email aos associados encaminhando síntese 
da Audiência Pública e documentos relaciona-
dos sobre alteração das Resoluções 30/2013 e 
33/2007, que tratam, respectivamente, da regu-
lamentação para o exercício da atividade de pro-
dução de biodiesel e sobre os leilões para aquisi-
ção de biodiesel.
Assinatura: Sergio Beltrão (Diretor Executivo).

28

 ▶ Email aos associados encaminhando agenda 
para o início de Janeiro/17: 10/01/2017, 9h, no 
Palácio do Buriti, sede do Governo do DF - Lan-
çamento de Programa de Mobilidade do DF e 
lançamento de 09 ônibus com B20. 11/01/2017, 
11h, Audiência com Ministro do MME, Fernando 
Coelho Filho.
Assinatura: Donizete Tokarski (Diretor Supe-
rintendente). 
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COMUNICAÇÃO 
SOCIAL 

VII.1 Artigos
VII.2 Notícias e Reportagens
VII.3 Biodiesel em Foco N° 7
VII.4 Clipping de Mídia
VII.5 Clipping
VII.6 Redes Sociais
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VII.1 ARTIGOS

Foram elaborados:

 ▶ Um artigo assinado pelo presidente do Sistema FIEMT e vice-presidente da CNI, Jandir Milan, para 
publicação no Diário de Cuiabá, como estratégia de divulgação do seminário “Biodiesel: oportunidades 
e benefícios do uso voluntário”.

 ▶ Um artigo assinado pelo diretor superintendente da Ubrabio, Donizete Tokarski, para publicação na 
Revista A Granja.

 ▶ Três artigos publicados na Revista Biodiesel em Foco edição n° 07, de novembro de 2016, produzida pela 
Coordenação de Comunicação da Ubrabio.

Diário de Cuiabá Edição nº 14476 de 04/05/2016

Combustível sustentável para Mato Grosso

RESUMO: Artigo produzido pela Comunicação 
Social da Ubrabio, para publicação no Diário de 
Cuiabá, divulgando o seminário “Biodiesel: Opor-
tunidades e Benefícios do Uso Voluntário”, realiza-
do na Federação das Indústrias no Estado de Mato 
Grosso (FIEMT). O texto aborda as vantagens eco-
nômicas e ambientais do uso de B20 e B30 no esta-
do que é lider na produção de soja, e é assinado pelo 
presidente do Sistema FIEMT e vice-presidente da 
CNI, Jandir Milan.

Revista A Granja n° 815, novembro de 2016 –  

páginas 46 e 47 

B8 vai mexer com as oleaginosas 

RESUMO: Artigo assinado pelo diretor superin-
tendente da Ubrabio, Donizete Tokarski, sobre as 
perspectivas de mercado para o biodiesel no Brasil 
em 2017. O texto também aborda a grande oferta de 
matérias-primas e os entraves para a cadeia. 

Revista Biodiesel em Foco n° 07, Ano VII – página 1

Brasil avança na agenda climática

RESUMO: Editorial assinado pelo presidente do 
Conselho Superior da Ubrabio, Juan Diego Ferrés, 
destacando o importante papel que o biodiesel e o 
bioqueronene podem desempenhar na agenda cli-
mática, no contexto da ratificação do Acordo do 
Clima de Paris e o compromisso brasileiro de des-
carbonizar a economia.

Revista Biodiesel em Foco n° 07, Ano VII – página 32

Selo social: uma políca nacional ou regional?

RESUMO: Artigo assinado pela Ubrabio discutindo 
as distorções do Selo Combustível Social e apon-
tando a necessidade de profundas transformações 
para efetivamente diminuir as disparidades regio-
nais, sem onerar os produtores.

Revista Biodiesel em Foco n° 07, Ano VII – página 40

Soja: o desafio da agregação de valor

RESUMO: Artigo assinado pela Ubrabio. O texto 
discute política tributária que favorece a expor-
tação da soja em grão em detrimeno do beneficia-
mento interno.
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VII.2  NOTÍCIAS E REPORTAGENS
Foram produzidas 49 matérias para o site da 

Ubrabio.

Fevereiro

01

Entidades apresentam benefícios do 
biodiesel ao ministro da Fazenda 

16

Brasília vai produzir  
biodiesel com óleo de fritura

Dando continuidade às ações do Projeto MO-
VER (Meu Óleo Vira Energia Renovável) represen-
tantes da Ubrabio, da Embrapa Agroenergia e da 
Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do 
Distrito Federal) organizaram uma visita à primei-
ra usina de biodiesel do DF que utilizará óleo resi-
dual para produção do biocombustível.

Participaram da visita, na terça-feira (16/02), o 
secretário de Ciência e Tecnologia para Inclusão 
Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ino-
vação, Edward Madureira, e a coordenadora-geral 
de pesquisa do MCTI Sonia da Costa; o Secretário 
de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desen-
volvimento Rural do DF, José Guilherme Tollstadius 
Leal; o chefe de gabinete da Secretaria de Estado de 
Mobilidade, Moisés do Espírito Santo Junior.

24

Gussi pede regime de urgência para projeto 
que aumenta percentual de biodiesel ao 
diesel

Março

03

Aprovada urgência para projeto que 
aumenta biodiesel adicionado ao diesel 

Câmara aprova aumento da mistura de 
biodiesel no Brasil

11

Malásia pode adotar B10 este ano, afirma 
ministro

23

Dilma sanciona aumento da mistura de 
biodiesel ao diesel fóssil

A Lei 13.263/2016, sancionada no dia 23 de mar-
ço de 2016, aumenta o percentual de biodiesel adi-
cionado ao óleo diesel nas vendas ao consumidor 
final. O novo marco regulatório estabelece uma 
expansão dos atuais 7% (B7) para 8% até um ano a 
partir desta data, chegando a 10% em até 36 meses 
de vigência da nova legislação.

Estiveram presentes na cerimônia no Palácio do 
Planalto os representantes da Ubrabio Irineu Boff 
(vice-presidente de Assuntos Tributários), Paulo 
Mendes (vice-presidente de Relações Associativas e 
Institucionais), Pedro Granja (vice-presidente Admi-
nistrativo e presidente da Câmara Setorial da Cadeia 
Produtiva de Oleaginosas e Biodiesel, do Ministério 
da Agricultura), Julio Valente Junior (vice-presidente 
de Assuntos Jurídicos), Donizete Tokarski (diretor 
superintendente), Donato Aranda (consultor técni-
co) e Sergio Beltrão (diretor executivo).

Abril

04

Nota Informativa assegura aumento da 
mistura obrigatória de biodiesel 

13

Encontro em Cuiabá-MT vai discutir 
sustentabilidade com empresários 

15

Biocombustíveis representam 22% da 
matriz veicular, afirma ANP

15

CNPE fixa data para início do aumento da 
mistura de biodiesel
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26

Ubrabio participa de Oficina de 
Bioeconomia na Embrapa, nesta terça-feira 

29

Cuiabá-MT discute uso do biodiesel 
voluntário

Maio

04

Mato Grosso pode reduzir  
emissões de carbono 

Para apresentar aos empresários mato-grossen-
ses as novas possibilidades de negócio com os usos 
voluntários de B20 e B30, a Ubrabio esteve em Cuia-
bá-MT, na manhã do dia 4 de maio de 2016, no even-
to “Biodiesel: Oportunidades e Benefícios do Uso 
Voluntário”. O encontro aconteceu na Federação 
das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT).

11

Ubrabio participa de  
seminário na AgroBrasília 2016 

18

Ubrabio realiza eleição para gestão  
2016-2019 e cria nova diretoria 

Reunidos em São Paulo no dia 17 de maio, repre-
sentantes da Ubrabio elegeram os membros que vão 
compor a gestão da entidade no próximo triênio 
(2016-2019), além de discutir as ações estratégicas 
para o período e a avaliação da gestão 2013-2016.

O Conselho Superior foi reeleito e continua pre-
sidido por Juan Diego Ferrés, à frente da entidade 
desde sua fundação, em 2007. Dentro do Conselho 
de Administração, foi criada a Diretoria de OGR 
(Óleos e Gorduras Residuais), que será comanda-
da pelo representante da associada Biofuga, Pau-
lo Fuga. A diretoria tem o objetivo de promover a 
ampliação da participação dessa matéria-prima na 
produção de biodiesel, bem como propor e discutir 
políticas de fomento e parcerias.

24

Uso de renováveis poderia economizar US$ 
4,2 trilhões, aponta Irena 

Junho

02

Ubrabio apresenta proposta para 
cumprimento da INDC, no Congresso

03

Biodiesel é forte aliado contra mudanças 
climáticas

08

“Nós temos condições de usar um 
combustível melhor, poluindo menos”, 
defende Ubrabio

Quem não sonha em minimizar os impactos hu-
manos sobre o clima e evitar o aquecimento global? 
A pergunta foi tema do programa Cotidiano da Rá-
dio Nacional de Brasília, nesta quarta-feira (08/06).

Para falar sobre a importância do uso dos bio-
combustíveis para melhorar a qualidade do ar que 
respiramos, a jornalista Rejane Limaverde convi-
dou o diretor superintendente da Ubrabio, Donize-
te Tokarski, que explicou os benefícios ambientais 
associados ao biodiesel.

14

Setor de biodiesel pede apoio para 
implementação de marco regulatório ao MF

15

Transporte é responsável por quase 50% 
das emissões do DF

Os dados foram apresentados pelo secretário 
de Agricultura do Distrito Federal, José Guilherme 
Tollstadius Leal, nesta quarta-feira (15/06), durante 
o workshop “Biodiesel: Oportunidades e Benefícios 
do Uso Voluntário”. Promovido pelo Governo do 
Distrito Federal, com apoio do Ministério de Minas 
e Energia (MME) e da Ubrabio, o evento discutiu a 
adoção de 20% de biodiesel, o chamado B20, no die-
sel utilizado no transporte da capital brasileira. 

30

1º Workshop RBIOCOMB abordará nova lei 
do Biodiesel
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Biodiesel, o melhor combustível do Brasil
Para lançamento da campanha “Biodiesel – o melhor combustível do Brasil”, foi desenvolvido o selo, que pas-

sou a integrar todas as peças produzidas pela Ubrabio a partir de então, e um artigo que mostra como o biodiesel 
apresenta o melhor custo x benefício quando comparado aos outros combustíveis utilizados no país. O objetivo 
da campanha é fixar positivamente o biodiesel no imaginário coletivo.

O artigo completo também está publicado na revista Biodiesel em Foco n° 7, página 24.

Julho

05

Pesquisadores da UFG visitam  
primeira usina de biodiesel do DF

 A convite do diretor superintendente da Ubra-
bio, Donizete Tokarski, pesquisadores da Escola de 
Agronomia da Universidade Federal de Goiás (UFG) 
visitaram no dia 05 de julho as instalações da usina 
de biodiesel que vai usar óleo de fritura para produ-
zir combustível renovável.

Com capacidade para produção de 1.000 litros 
de biodiesel por dia, a usina experimental é resul-
tado de parceria entre a Embrapa Agroenergia e a 
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito 
Federal (Caesb) com recursos da Empresa Pública 
Brasileira de Fomento à Ciência, Tecnologia e Ino-
vação (Finep).

Segundo o diretor da Escola de Agronomia da 
UFG, Robson Geraldine, o grupo foi conhecer a ex-
periência do DF e buscar subsídios para desenvol-
ver projeto semelhante na universidade, que já con-
ta com os recursos e equipamentos para instalação 
da usina.

12

GDF discute uso de biodiesel voluntário
Representantes da Ubrabio participaram nesta 

terça-feira (12/07) de reunião do Grupo de Trabalho 
que avalia a inserção do Governo do Distrito Federal 
no uso voluntário de biodiesel. A reunião é um des-
dobramento do workshop “Biodiesel: Oportunidades 
e Benefícios do Uso Voluntário”, realizado em junho.

O encontro aconteceu na Secretaria de Agricul-
tura do Distrito Federal, com a presença do secretá-
rio de Agricultura, José Guilherme Tollstadius Leal 
e representantes do Ministério de Minas e Energia, 
Governadoria do DF, Embrapa Agroenergia, Funda-
ção de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-
-DF), TCB - Sociedade de Transportes Coletivos de 
Brasília, Emater-DF, Novacap e Caesb.
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Agosto

03

Ubrabio cumprimenta importante atuação 
de Dornelles no programa de Biodiesel

10

Dia Internacional do Biodiesel

11

Ubrabio é recebida pelo novo  
ministro de Minas e Energia

Representantes da Ubrabio, o presidente da 
Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, deputado 
Evandro Gussi (PV-SP) e o senador Cidinho Santos 
(PR-MT) apresentaram ao novo ministro de Minas 
e Energia (MME), Fernando Coelho Filho, as princi-
pais demandas do setor de biodiesel e bioquerose-
ne, no dia 09 de agosto.

Durante o encontro, os parlamentares aborda-
ram a importância do PNPB para a segurança ener-
gética do País e o diretor superintendente da Ubra-
bio, Donizete Tokarski, apresentou um panorama 
do setor. Antecipação do aumento da mistura de 
biodiesel e desenvolvimento da cadeia de biocom-
bustíveis de aviação foram destaques na reunião.

17

Sarney Filho pretende incorporar biodiesel 
à agenda climática

A incorporação do aumento da mistura de bio-
diesel no cumprimento da NDC brasileira – metas 
apresentadas na COP 21 para redução das emissões 
de gases de efeito estufa – foi uma das solicitações 
do setor de biodiesel ao ministro do Meio Ambiente 
(MMA), Sarney Filho, durante audiência no dia 16 
de agosto.

Participaram da reunião o presidente da  
Frente Parlamentar Mista do Biodiesel (FrenteBio), 
deputado Evandro Gussi (PV-SP) e representantes 
da Ubrabio.

Setembro 

06

Ubrabio e MMA discutem  
ações sustentáveis

Representantes da Ubrabio participaram de 
reunião, no dia 06 de setembro, com o secretário de 
Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministé-
rio do Meio Ambiente (MMA), Ricardo Soavinski e 
sua equipe, para discutir ações em conjunto para 
expandir o uso de biodiesel e fomentar a diversifi-
cação de matérias-primas.

A estruturação de um programa de coleta de 
óleo residual para destinar à fabricação de biodie-
sel também integrou a pauta.

12

Ubrabio participa de 1º Congresso de 
Bioenergia de Mato Grosso

12

Brasil adere ao Acordo de Paris

15

Biodiesel pode reduzir  
emissões do setor agropecuário

O uso de biodiesel em máquinas agrícolas pode 
reduzir significativamente as emissões de gases de 
efeito estufa da agropecuária brasileira. Os dados 
foram apresentados pelo diretor superintendente 
da Ubrabio, Donizete Tokarski, durante o I Seminá-
rio Internacional Resiliência Climática e Descarbo-
nização da Economia, no dia 14 de setembro.

29

Oportunidades e benefícios do uso 
do Biodiesel serão apresentados em 
Jaboticabal
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Outubro

06

Biodiesel pode representar 3,3% da Matriz Energética Brasileira em 2030
A participação do biodiesel na Matriz Energética Brasileira deve alcançar pelo menos 3,31% em 2030, 

de acordo com documento entregue pelo setor de biodiesel ao secretário de Petróleo, Gás e Combustíveis 
Renováveis do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix, no dia 06 de outubro.

Intitulado “Biodiesel: oportunidades e desafios no longo prazo” o relatório apresenta contribuições 
para o documento que o MME prepara para projetar o mercado de energia para 2030.

Novembro

04

Especial COP-22: Conferência vai definir 
como colocar em prática o Acordo de Paris

07

Audiência pública vai debater uso de 
biocombustíveis e Acordo de Paris. 
Participe!

08

Brasil discute papel do biodiesel no 
cumprimento do Acordo de Paris

“É preciso saber como colocar em prática es-
ses compromissos”, destacou o senador Fernando 
Bezerra (PSB-PE), ao presidir a Audiência Pública 
Interativa da Comissão Mista Permanente sobre 
Mudanças Climáticas (CMMC).

O evento contou com a presença do secretário de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministé-
rio de Minas e Energia, Márcio Félix; do chefe-geral da 
Embrapa Agroenergia, Guy de Capdeville; do diretor 
superintendente da Ubrabio, Donizete Tokarski; da 
pesquisadora da Rede Clima Samya de Lara Pinheiro; 
e do professor da Escola de Química da UFRJ Donato 
Aranda; de representantes da Unica e da Agroicone, 
além da participação de senadores e deputados pre-
sentes na audiência.
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14

Biodiesel é tema de evento na COP22

16

Setor discute desenvolvimento da cadeia 
de biodiesel na próxima década

O desenvolvimento do setor de biodiesel na 
próxima década foi o tema da apresentação do vi-
ce-presidente de Assuntos Tributários da Ubrabio, 
Irineu Boff, durante o painel de abertura da Confe-
rência BiodieselBR, na quarta-feira (16/11).

Segundo Boff, o biodiesel hoje representa 1,2% 
da Matriz Energética Brasileira, com a mistura 
obrigatória B7, isto é, 7% de biodiesel no diesel fóssil 
comercializado em todo o território nacional.

Ao adotar a mistura obrigatória B20 em 2030, o 
biodiesel pode representar 3,31% da Matriz Energé-
tica, e 9% da Matriz de Combustíveis, com a produ-
ção e consumo de cerca de 18 bilhões de litros por 
ano – a produção atual é de aproximadamente 4 
bilhões de litros/ano.

“Nós temos gente, clima, terra, tecnologia e ma-
térias-primas que nos permitem continuar evoluin-
do”, destacou Irineu Boff.

23

Setor de biodiesel defende maior interação 
entre pesquisadores e indústria

Ubrabio participou do 6º Congresso da Rede 
Brasileira de Tecnologia de Biodiesel e 9º Congresso 
Brasileiro de Plantas Oleaginosas, Óleos, Gorduras e 
Biodiesel, em Natal-RN, onde mais de 700 trabalhos 
de pesquisadores brasileiros foram apresentados.

Dezembro

01

País deve investir em biocombustíveis de 
aviação para reduzir emissões

A concretização do plano de longo prazo para o 
desenvolvimento dos biocombustíveis no Brasil, a 
ser lançado pelo governo federal como Renova Bio 
2030, pode gerar investimentos de R$ 1 bilhão a R$ 
5 bi em refinarias para produção de bioquerosene, 
e 60 mil empregos diretos, nos próximos anos. A 
estimativa foi apresentada pelo diretor de Bio-
combustíveis de Aviação da Ubrabio, Pedro Scor-
za, ao diretor de Biocombustíveis do Ministério de 
Minas e Energia, Miguel Ivan Lacerda, no dia 29 
de novembro.

A reunião contou com a participação de repre-
sentantes da Ubrabio, da Empresa Brasileira de Ae-
ronáutica (Embraer), da Curcas e de pesquisadores 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

08

Setor de bioquerosene se reúne com o 
deputado Evandro Gussi

Liderados pela Ubrabio, representantes do se-
tor de aviação e pesquisadores em biocombustíveis 
foram recebidos na quarta-feira (07/12) pelo depu-
tado federal Evandro Gussi (PV-SP), presidente da 
Frente Parlamentar Mista do Biodiesel. O objetivo 
da reunião foi apresentar as contribuições que o de-
senvolvimento da cadeia de bioquerosene no Brasil 
pode oferecer para o cumprimento das metas de 
neutralização de emissões do setor.
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09

País deve alavancar investimentos em 
biodiesel

Representantes do setor de biodiesel apresenta-
ram no dia 8 de dezembro, durante a 28ª Reunião 
Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produti-
va de Oleaginosas e Biodiesel (CSOB), as projeções 
para o desenvolvimento da cadeia de biodiesel na 
próxima década.

Para o presidente da CSOB e vice-presidente da 
Ubrabio, Pedro Granja, o investimento em biocom-
bustíveis é de extrema importância para o país, que 
assumiu o compromisso de descarbonizar a econo-
mia, ao assinar o Acordo de Paris.

14

Novo diretor-geral da ANP destaca papel 
estratégico dos biocombustíveis

Durante sabatina no Senado, Décio Odone afir-
mou que o mundo e o Brasil vivem um momento de 
transformação em que a revolução do shale (gás de 
folhelho) nos Estados Unidos indica o fim do petró-
leo caro. Ao mesmo tempo, segundo o indicado, o 
mundo caminha rumo à economia de baixo car-
bono, em que os biocombustíveis terão papel mais 
relevante e os acordos de redução de emissões, 
aperfeiçoamentos na regulamentação e inovações 
tecnológicas devem acelerar essa mudança.

“Os biocombustíveis são estratégicos para o 
Brasil. O Brasil tem uma vocação para o seu desen-
volvimento. A produção está presente em todas as 
regiões e em milhares de municípios. Seu consumo, 
além de beneficiar o meio ambiente, com reflexos 
positivos na saúde pública, produz impactos na ge-
ração de emprego e renda em todo o país. O Brasil 
deve aperfeiçoar a regulação, incentivar a sua pro-
dução e se beneficiar do aumento da sua participa-
ção na matriz energética global”, destacou.

Ainda segundo o novo diretor-geral, as transfor-
mações nos setores de petróleo, de gás e de biocom-
bustíveis devem ser acompanhadas por aperfeiçoa-
mentos na regulação, o que traz desafios e aumenta 
a relevância da ANP.

15

Ubrabio apresenta proposta do B20 à 
prefeitura de Campinas-SP

Nesta quinta-feira (15/12), o diretor superinten-
dente da Ubrabio, Donizete Tokarski, reuniu-se com 
o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do Município de Campinas, Rogério Me-
nezes, e com o secretário Municipal de Transportes, 
Carlos José Barreiro, para discutir a possibilidade de 
implementação do B20 (20% de biodiesel no diesel 
fóssil) no transporte público do município.

A prefeitura de Campinas-SP integra o Grupo 
de Liderança Climática das Cidades (C40), a maior 
rede de cidades globais comprometidas com medi-
das para conter as mudanças climáticas, e está em 
busca de agendas que tornem o município susten-
tável, de acordo com os objetivos da plataforma.

22

Campinas estuda usar B20  
para reduzir poluição

Nesta quarta-feira (21/12), o consultor técnico 
da Ubrabio, Donato Aranda, esteve em reunião com 
o secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável, Rogério Menezes, e o secretário 
de Saúde, Cármino Antônio de Souza.
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VII.3 BIODIESEL EM FOCO N° 7

A revista Biodiesel em Foco é uma publicação anual, de distribuição gratuita, produzida pela Comunica-
ção Social da Ubrabio. As pautas abordam os assuntos de destaque para o setor durante o período.

Com tiragem de 1.000 exemplares, a edição de 2016 trouxe como tema central o papel do biodiesel e bioque-
rosene no combate às mudanças climáticas.
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VII.4 CLIPPING DE MÍDIA

Em 2016, a Ubrabio foi citada em 246 notícias reproduzidas em diversos veículos de comunicação nacional 
e internacional, como Folha de S.Paulo, Valor Econômico, O Globo, Estadão, Zero Hora,  Revista Galileu, 
G1, Reuters, Agência Brasil, Agência Câmara e Agência Senado, entre outros, a saber:

04/01

Biomercado 
Câmara Setorial divulga 
estudos sobre mistura de 
biodiesel ao óleo diesel 

05/01

Portal Macaúba
Teores maiores de bio-
diesel podem trazer 
efeitos positivos tanto 
ambientais quanto eco-
nômicos e sociais

11/01

Jornal do Comércio RS
Aumento da mistura de 
biodiesel deve sair em 2017

12/01

Administradores
Biodiesel diminui emis-
são de gases

Biomercado
Biodiesel diminui emis-
são de gases

Portal Macaúba
Biodiesel diminui emis-
são de gases

16/01

WebBioEnergias
Câmara Setorial é favo-
rável a teores maiores de 
biodiesel 

26/01

Zero Hora
Sementes em estudo 
para produção de bio-
combustíveis

01/02

BiodieselBR 
Entidades apresentam 
benefícios do biodiesel 
ao ministro da Fazenda 

Canal Bioenergia 
Entidades apresentam 
benefícios do biodiesel 
ao ministro da Fazenda 

Meio Ambiente Rio

Entidades apresentam 
benefícios do biodiesel 
ao ministro da Fazenda 

01/02

Revista Petrus 
Entidades apresentam 
benefícios do biodiesel 
ao ministro da Fazenda 

05/02

Diário AM 780

Odacir Klein será ho-
menageado no troféu 
Semente de Ouro

16/02

Falando a Verdade 

Brasília vai produzir 
biodiesel com óleo de 
fritura

Canal Bioenergia

Brasília vai produzir 
biodiesel com óleo de 
fritura

26/02

Agência Câmara  

de Notícias 
Audiência debaterá 
projeto que libera mo-
tores a diesel para veí-
culos leves

26/03

Cenário MT
Audiência debaterá 
projeto que libera mo-
tores a diesel para veí-
culos leves

Canal Bioenergia
Novo marco regulatório 
é vital

29/03

BiodieselBR
Câmara realiza audiên-
cia para debater libera-
ção de carros a diesel

02/03

Câmara Notícias
Audiência debaterá 
projeto que libera mo-
tores a diesel para veí-
culos leves

03/03

Rondônia Ao Vivo
Audiência debate proje-
to que libera motores a 
diesel para veículos

WeBioEnergias
Por uma civilização mais verde



58

Relatório Anual de Atividades 2016

03/03

Reuters
Câmara aprova aumen-
to da mistura de bio-
diesel no diesel; projeto 
aguarda sanção

DCI 
Câmara aprova aumen-
to da mistura de bio-
diesel no diesel; projeto 
aguarda sanção

InfoMoney
Câmara aprova aumen-
to da mistura de bio-
diesel no diesel; projeto 
aguarda sanção

Notícias Agrícolas
Câmara aprova aumen-
to da mistura de bio-
diesel no diesel; projeto 
aguarda sanção

RedeTV!
Câmara aprova aumen-
to da mistura de bio-
diesel no diesel; projeto 
aguarda sanção

Jornal Extra
Câmara aprova aumen-
to da mistura de bio-
diesel no diesel; projeto 
aguarda sanção

03/03

O Globo
Câmara aprova projeto 
que aumenta mistura 
de biodiesel ao óleo

Cenário MT
Câmara autoriza au-
mento da mistura de 
biodiesel no Brasil

Meio Ambiente Rio
Câmara autoriza au-
mento da mistura de 
biodiesel no Brasil

04/03

Canal Bioenergia 
Câmara aprova aumen-
to da mistura de biodie-
sel no Brasil

Agência CNT de Notícias
Mistura do biodiesel no 
diesel comercializado 
nos postos chegará a 
10% em 3 anos 
Matéria veiculada onli-
ne e via rádio. Reprodu-
zida por 345 rádios, em 
311 cidades no Brasil e 
nos EUA. 

07/03

Canal Bioenergia 
Entrevista: Donizete 
Tokarski, Diretor Supe-
rintendente da Ubrabio

07/03

Revista Brasil  
da Radioagência  

Nacional – EBC
Especialista defende 
projeto que prevê au-
mento de biodiesel ao 
diesel
Matéria veiculada onli-
ne e via rádio.

11/03

Surgiu
Senador Donizeti No-
gueira explica vanta-
gens do biodiesel

23/03

Agência Brasil
Percentual de biodiesel 
na produção do óleo 
diesel subirá para 8%

Jornal do Brasil
Percentual de biodiesel 
na produção do óleo 
diesel subirá para 8%

23/03

Jornal do Comércio 
Percentual de biodiesel 
na produção do óleo 
diesel subirá para 8%

Agência Brasil
Percentual de biodiesel 
na produção do óleo 
diesel subirá para 8%

23/03

Cenário MT
Percentual de biodiesel 
na produção do óleo 
diesel subirá para 8%

O Financista 
Percentual de biodiesel 
na produção do óleo 
diesel subirá para 8%

Ribeirão Preto Online 
Percentual de biodiesel 
na produção do óleo 
diesel subirá para 8%

Carta Campinas
Governo aumenta para 
8% a porcentagem de 
biodiesel no óleo diesel

O FINANCISTA
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24/03

Surgiu 
Presidenta Dilma san-
ciona projeto de lei de 
Donizeti Nogueira que 
aumenta mistura de 
biodiesel

TV Terraviva 
Projeto de lei sanciona-
do pelo governo é come-
morado pela indústria 
da soja

24/03

Cenário MT 
Dilma sanciona aumen-
to da mistura de biodie-
sel ao diesel fóssil

PT Tocantins 
Presidenta Dilma san-
ciona projeto de lei de 
Donizeti Nogueira que 
aumenta mistura de 
biodiesel

27/03

Agência CNT de Notícias 
Brasil quer ampliar uso 
do óleo de cozinha em 
combustíveis 
Matéria veiculada onli-
ne e via rádio. Reprodu-
zida por 487 rádios, em 
425 cidades no Brasil e 
nos EUA. 

28/03

The Rio Times 
Biodiesel Mixture In-
creases To 8 Percent In 
Brazil

Cenário MT 
Empresa de Lucas do 
Rio Verde é representa-
da em evento de sanção 
de Lei em Brasília

Neutralize Carbono 
Percentual de biodiesel 
na produção do óleo 
diesel subirá para 8%

Conexão Tocantins 
Presidente Dilma san-
ciona projeto de lei de 
Donizeti Nogueira que 
aumenta mistura de 
biodiesel

Jornal Agroenergético 
Secretários visitam 
usina de produção de 
biodiesel com óleo de 
fritura

04/04

Agência Platts 
Auto motor tests to de-
lay Brazil’s biodiesel 
boost until 2017 

04/04

BiodieselBR
B8 é a mistura em vigor 
no Brasil para Consul-
toria do Senado

05/04

BiodieselBR
BZero, B6, B7 ou B8? 
As divergências sobre o 
percentual em vigor 

05/05

Zero Hora
Mistura de biodiesel no 
óleo diesel passará para 
8% até 2017 

06/04

BiodieselBR
Evento em Cuiabá vai 
divulgar uso do biodie-
sel autorizativo

18/04

Canal Bioenergia
CNPE fixa data para 
início do aumento da 
mistura de biodiesel 

18/04

Página Rural
MT: Biodiesel é tema 
de evento na Fiemt, em 
Cuiabá 

25/04

Canal Bioenergia
Biodiesel: Oportunida-
des e Benefícios do Uso 
Voluntário 

Expresso MT
Mato Grosso debate 
biodiesel voluntário 

25/05

O Documento
Fiemt realiza debate 
sobre o uso do biodiesel 
voluntário em MT

27/04

Sindipetróleo
Seminário debate sobre 
o uso do biodiesel vo-
luntário em MT

29/04

Canal Bioenergia
Informativo 88

02/05

Revista Meio Filtrante
Mato Grosso debate 
biodiesel voluntário 

Agro Link
Cuiabá-MT discute uso 
do biodiesel voluntário

PT Tocantins

 REVISTA E PORTAL

MEIO FILTRANTE
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03/05

Agro Notícias
Empresários discutem 
uso do biodiesel volun-
tário em MT

03/05

BiodieselBR
Evento em Cuiabá quer 
alavancar biodiesel au-
torizativo

MT Rural 
Mato Grosso Via Rádio

Seminário Biodiesel: 
Oportunidades e Bene-
fícios do Uso Voluntário

RD News
Empresários discutem 
o uso do biodiesel vo-
luntário em seminário

04/05

A Gazeta
Produção de biodiesel: 
Estado apresenta po-
tencial

Diário de Cuiabá
Combustível sustentá-
vel para MT 

04/05

Folhamax
Combustível sustentá-
vel para MT 

Estadão Conteúdo
Excedente de biodiesel 
no Centro-Oeste favore-
ce consumo voluntário 
de B20 e B30

Canal Rural
Excedente de diesel no 
Centro-Oeste favorece 
mistura acima de 7% 

Sistema Fiemt
Seminário vislumbra novo 
mercado para biodiesel

Agro Olhar
Seminário explora pos-
sibilidades para merca-
do de biodiesel em Mato 
Grosso

Revista Meio Filtrante
Biodiesel vislumbra 
novo mercado no país

BrasilAgro
Biodiesel vislumbra 
novo mercado no país

04/05

Jornal da Manhã 
TV Record Regional

Seminário incentiva uso 
do biodiesel voluntário

Mato Grosso é Mais 
TV Brasil Oeste 

Seminário discute 
como incentivar a pro-
dução e o consumo de 
biodiesel 

Jornal Primeira Página – 
Rádio Centro América FM

Seminário Biodiesel: 
Oportunidades e Bene-
fícios do Uso Voluntário

Expresso MT 
Cuiabá discute uso de 
biodiesel voluntário 
nesta quarta-feira

JB News
Cuiabá discute uso de 
biodiesel voluntário

05/05

Mais Notícias 
Rádio Jovem Pan 

Seminário Biodiesel: 
Oportunidades e Bene-
fícios do Uso Voluntário

05/05

BiodieselBR 
Biodiesel autorizativo 
foi foco de evento no 
Mato Grosso

Expresso 
Seminário vislumbra 
novo mercado para bio-
diesel

06/05

GPS Notícias 
Biodiesel abre novos 

negócios em MT

09/05

Época Negócios 
Plano de vôo: quer saber 
para onde a revolução 
digital pode nos levar?

Galileu
Quer saber para onde a 
revolução digital pode 
nos levar?

10/05

Ministério de 
Desenvolvimento Agrário

Energia renovável é re-
alidade na agricultura 
familiar

 REVISTA E PORTAL

MEIO FILTRANTE

JBNews
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19/05

BiodieselBR
Ubrabio elege nova di-
retoria 

Canal Bioenergia
Ubrabio realiza eleição 
para gestão 2016/2019 e 
cria nova diretoria

01/06

TV Senado
Comissão debateu pa-
pel do Brasil em acordo 
climático da COP 21

02/06

Portal Maxpress
Ministro de Minas e 
Energia afirma total 
apoio ao biodiesel

BiodieselBR
Ubrabio apresenta pro-
postas em audiência da 
Comissão de Mudanças 
Climáticas

BiodieselBR
Titular do MME afirma 
apoio ao biodiesel

03/06

Canal Bioenergia
Ubrabio apresenta pro-
posta para cumprimento 
da INDC no Congresso

05/06

Cenário MT
Biodiesel é forte aliado 
contra mudanças cli-
máticas   

08/06

EBC
Associação propõe uso 
voluntário de biodiesel 
nos transportes coletivos

11/06

O Estado de S.Paulo
Projeto do carro a diesel 
no Brasil pode ser apro-
vado nesta semana

15/06

BiodieselBR
Fabricantes de biodie-
sel se reúnem com mi-
nistro da Fazenda

20/06

G1
Governo estuda elevar 
percentual de biodiesel 
no diesel

20/06

Jornal de Floripa
Governo estuda elevar 
percentual de biodiesel 
no diesel

BiodieselBR
Grupo de Trabalho que 
vai testar motores para 
misturas maiores de 
biodiesel é oficializado

24/06

Tribuna do Norte
Governo estuda elevar 
biodiesel no óleo diesel

06/07

RSB
Welcome to New RSB 
Member: Ubrabio

Biodiesel Magazine
Brazil’s Ubrabio, RSB 
partner to promote sus-
tainable biodiesel

Canal Bioenergia
Pesquisadores da UFG 
visitam primeira usina 
de biodiesel do DF

06/07

BiodieselBR
Ubrabio se associa a or-
ganismo internacional 
de biomateriais

07/07

Portal Economia SC
Demandas da cadeia de 
biodiesel serão debati-
das em Florianópolis

08/07

Canal Rural
Brasil pode fabricar 
carros leves a diesel,  
projeto gera polêmica

11/07

RICTV Florianópolis
8 em Ponto Entrevista 
com o diretor superin-
tendente da Ubrabio

13/07

BiodieselBR
Governo do DF e Ubra-
bio discutem biodiesel 
autorizativo

14/07

Revista Pesquisa Fapesp
Óleo para o biodiesel

Maxpress

Jornal de Floripa

BIODIESEL 
MAGAZINE
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15/07

BiodieselBR
Macaúba é alternativa 
promissora para o bio-
diesel

18/07

Portal Cidinho Santos
Senador Cidinho e 
Ubrabio discutem co-
operação técnica para 
testes de biodiesel em 
veículos

Folhamax
Senador e Ubrabio dis-
cutem cooperação para 
testes de biodiesel

19/07

Agro Olhar
Cooperação técnica 
para testes de biodiesel 
em veículos é debatida 
com a BR Distribuidora

Portal Macaúba
Cooperação técnica 
para testes de biodiesel 
em veículos é debatida 
com a BR Distribuidora

BiodieselBR
Ubrabio discute coope-
ração para testes com 
biodiesel em veículos

29/07

Diário dos Campos
Odacir Klein é o novo 
presidente do BRDE

29/07

Planeta Universitário
Óleo para o biodiesel

01/08

Agência CT&I
Aumento na demanda 
de biodiesel poderá es-
timular fabricação de 
óleo vegetal

04/08

BiodieselBR
Ministério da Agricul-
tura renova composição 
da Câmara da Palma

08/08

Portal Macaúba
Flying green - more 
than just a campaign

09/08

Agência CNT
Empresa produz pró-
prio biodiesel para frota 
de caminhões

10/08

Canal Bioenergia
Dia Internacional do 
Biodiesel

Folhamax
Frente Parlamentar 
do Biodiesel e Ubrabio 
apresentam demandas 
ao ministro de Minas e 
Energia

Senador Cidinho Santos
Frente Parlamentar 
do Biodiesel e Ubrabio 
apresentam demandas 
ao ministro de Minas e 
Energia 

NTC & Logística
Empresa produz pró-
prio biodiesel para frota 
de caminhões

11/08

Página Rural
DF: Frente Parlamentar 
do Biodiesel e Ubrabio 
apresentam demandas 
ao ministro de Minas e 
Energia

Primeira Hora
Frente Parlamentar do 
Biodiesel e Ubrabio apre-
sentam demandas ao mi-
nistro de Minas e Energia

10/08

TN Sustentável
Empresa produz pró-
prio biodiesel para frota 
de caminhões

BiodieselBR
Ubrabio e Frente Par-
lamentar são recebidos 
pelo titular do MME

15/08

Portal Embrapa 
Pesquisa: uma parte 
fundamental para o de-
senvolvimento do Bio-
diesel

Agora MS
Pesquisa: uma parte 
fundamental para o de-
senvolvimento do Bio-
diesel

15/08

BiodieselBR
Pesquisa: uma parte 
fundamental para o de-
senvolvimento do bio-
diesel

16/08

Petronotícias 
Ubrabio propõe anteci-
pação do aumento da 
mistura de biodiesel no 
Brasil
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17/08

Página Rural
DF: ministro Sarney Fi-
lho pretende incorporar 
biodiesel à agenda cli-
mática, diz Ubrabio

BiodieselBR
Ministro do Meio Am-
biente pretende incor-
porar biodiesel à agen-
da climática

Canal Bioenergia
Sarney Filho pretende 
incorporar biodiesel à 
agenda climática

Cenário MT
Sarney Filho pretende 
incorporar biodiesel à 
agenda climática

Meio Ambiente Rio
Sarney Filho pretende 
incorporar biodiesel à 
agenda climática 

18/08

BiodieselBR
Conferência Biodiesel-
BR terá Abiove e Ubra-
bio como parceiras

18/08

Brasil Agro
Sarney Filho pretende 
incorporar biodiesel à 
agenda climática

23/08

Expresso MT
Produtores devem estar 
atentos à demanda por 
biodiesel, alertam espe-
cialistas 

A Folha do Médio Norte
Produtores devem estar 
atentos à demanda por 
biodiesel, alertam espe-
cialistas   

Cultivar
Produtores devem estar 
atentos à demanda por 
biodiesel, alertam espe-
cialistas

Notícias de Mato Grosso
Produtores devem estar 
atentos à demanda por 
biodiesel, alertam espe-
cialistas

Regional News
Produtores devem estar 
atentos à demanda por 
biodiesel, alertam espe-
cialistas

23/08

Primeira Hora
Produtores devem estar 
atentos à demanda por 
biodiesel, alertam espe-
cialistas

Agro Link
Produtores devem estar 
atentos à demanda por 
biodiesel, alertam espe-
cialistas

BiodieselBR
Usinas têm otimismo 
moderado sobre o futu-
ro do biodiesel no Brasil

24/08

Agro Olhar
Produtores devem estar 
atentos à demanda por 
biodiesel, alertam espe-
cialistas

26/08

Informa News
Produtores devem estar 
atentos à demanda por 
biodiesel, alertam espe-
cialistas

26/08

Revista Óleos &  
Gorduras – Jul/Ago 2016

Pág. 03 - EDITORIAL: 
Brasil e o mercado de 
biodiesel
Pág. 16 - Brasil pode 
fabricar carros leves a 
diesel; projeto gera po-
lêmica
Pág. 23 - Excedente de 
biodiesel no Centro-O-
este favorece consumo 
voluntário de B20 e B30
Pág. 24 - Governo estu-
da elevar percentual de 
biodiesel no diesel
Pág. 36 - Todos por um 
mesmo objetivo
Pág. 38 - Entevista com 
o diretor superinten-
dente da Ubrabio, Doni-
zete Tokarski

03/09

Jornal O Nortão
Mato Grosso produz 
21,9% do biodiesel na-
cional

12/09

TV Terra Viva 
Governo brasileiro rati-
fica Acordo de Paris que 
prevê redução na emis-
são de gases poluentes

BiodieselBR
Ubrabio discute ações 
com Ministério do Meio 
Ambiente

Óleos & Gorduras 
Grãos e Derivados

A FOLHA
do Médio Norte

INFORMANEWS

GRANDES CULTURAS

Cultivar
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13/09

RDNEWS
Consumo de energia vai 
dobrar em 40 anos, diz 
pesquisador da Embrapa

Famato
Painel de abertura do 1º 
Congresso Bioenergia 
mostra que consumo de 
energia vai dobrar em 
40 anos

Folhamax
Painel mostra que con-
sumo de energia vai do-
brar em 40 anos

Agência Estado
Ubrabio estima impor-
tação de 15 bi/l de die-
sel até 2026 e defende 
biodiesel

14/09

Do Plenário
Consumo de energia vai 
dobrar em 40 anos

Circuito Mato Grosso
Especialistas apontam 
economia com uso do 
biodiesel

14/09

Canal Rural
Etanol de milho deve 
crescer mais de 380% 
em Mato Grosso 

Folha de S.Paulo
Mato Grosso busca  
seu futuro na energia 
renovável

Grupo Cultivar
Uso do biodiesel pode 
gerar economia anual 
de R$ 48 milhões a pro-
dutores rurais, apon-
tam especialistas

15/09

BiodieselBR
Associações do setor de 
biodiesel se reunirão 
no MME para alinhar 
agendas

CNA 
Assistência Técnica e Ge-
rencial é essencial para 
resiliência climática

BiodieselBR
Ubrabio aponta vanta-
gens do biodiesel para 
produtores rurais

15/09

Brasilagro
Ubrabio estima impor-
tação de 15 bi de litros 
de diesel até 2026

20/09

Portal Mato Grosso
Com biodiesel, Mato 
Grosso vai contribuir 
para a redução do efeito 
estufa

21/09

Notícias Agrícolas
Mato Grosso deve se 
destacar como produ-
tor de biodiesel, avalia 
diretor da Ubrabio

BiodieselBR
Produtores entregarão 
este mês proposta sobre 
o futuro do biodiesel ao 
governo

22/09

Jornal do Comércio
Cortes da Petrobras afe-
tam setor petroleiro do 
Estado

Portal do Agronegócio
Mato Grosso deve se 
destacar como produ-
tor de biodiesel, avalia 
diretor da Ubrabio

24/09

Circuito Mato Grosso
Setor produtivo cobra 
por energia mais barata

27/09

Portal Macaúba
Mato Grosso vai contri-
buir para a redução do 
efeito estufa

05/10

Portal Macaúba
Acordo de Paris entra 
em vigor no dia 04 de 
novembro 

06/10

Reuters
Setor de biodiesel busca 
apoio no governo para 
investimentos de R 22 
bi até 2030

R7 Economia
Setor de biodiesel busca 
apoio no governo para 
investimentos de R 22 
bi até 2030

UOL Economia
Setor de biodiesel busca 
apoio no governo para 
investimentos de R 22 
bi até 2030

CIRCUITOMATOGROSSO

CIRCUITOMATOGROSSO
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06/10

Extra Online
Setor de biodiesel busca 
apoio no governo para 
investimentos de R 22 
bi até 2030

07/10

Portal DBO
Biodiesel: entidades 
apresentam propostas

SF Agro 
Participação do biodie-
sel na matriz energética 
deve chegar a 3,31%

BiodieselBR
Usinas propõem ao go-
verno adoção do B20 
até 2030

10/10

BiodieselBR
Usinas querem imple-
mentar B20 até o ano de 
2030

11/10

BiodieselBR
Adoção do B20 pode ge-
rar R$ 21,7 bilhões em 
novos investimentos

14/10

BiodieselBR
O biodiesel pode redu-
zir emissões e ajudar 
em metas do Acordo de 
Paris

15/10

Folha de S.Paulo
Com produção ociosa, 
setor de biodiesel com-
pensa saída da Petrobras

Portal Cidinho Santos
Produtores apresentam 
perspectivas de princi-
pais desafios e oportu-
nidades do biodiesel no 
Brasil; senador Cidinho 
apoia

17/10

BiodieselBR
Com produção ociosa, 
setor de biodiesel com-
pensa saída da Petrobras 

20/10

Eco Brasília
Encontro de pesquisa 
vai debater bioecono-
mia em Brasília

20/10

Revista Meio Filtrante
Setor de biodiesel busca 
apoio no governo para 
investimentos de R$22 
bi até 2030

27/10

SF Agro
III Encontro de Pesqui-
sa e Inovação da Em-
brapa Agroenergia

Portal Embrapa
Tecnologias revelam 
caminho para econo-
mia baseada em fontes 
renováveis

Portal Maxpress
Tecnologias revelam 
caminho para econo-
mia baseada em fontes 
renováveis

28/10

BiodieselBR 
Evento da Embrapa 
Agroenergia apresenta 
tecnologias de bioenergia

02/11

Folhamax
Senador de MT apre-
senta demandas do bio-
diesel e pede atenção à 
agricultura familiar

04/11

Agência Senado
Comissão discutirá a 
utilização de biocom-
bustíveis para reduzir 
emissão de gases 

07/11

Ambiente Energia
Câmara irá discutir uti-
lização de biocombustí-
veis para reduzir emis-
são de gases

07/11

Portal Embrapa
Papel dos biomateriais 
e da química verde na 
bioeconomia é debati-
do em evento realizado 
pela Embrapa

Maxpress
O papel dos biomate-
riais e da química verde 
na bioeconomia debati-
do em evento realizado 
pela Embrapa

Notícias Agrícolas
Redução de emissões 
de gases do efeito estufa 
desafia políticas para o 
biodiesel.

Maxpress

portal
DBO

Maxpress

 REVISTA E PORTAL

MEIO FILTRANTE
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08/11

Portal DBO 
Biodiesel na redução de 
emissões de GEE 

Portal Embrapa
Comissão de Mudan-
ças Climáticas realiza 
audiência para discutir 
a contribuição dos bio-
combustíveis

Câmara Notícias
Comissão discute hoje 
a utilização de biocom-
bustíveis para reduzir 
emissão de gases

Secretaria de Energia e 
Mineração de SP

Comissão discutirá a 
utilização de biocom-
bustíveis para reduzir 
emissão de gases   

Agência Senado
Comissão discutirá a 
utilização de biocom-
bustíveis para reduzir 
emissão de gases 

Agência Senado
Congresso debate expan-
são do investimento na 
produção do biodiesel

08/11

Câmara Notícias
Especialistas defendem 
incentivos para a pro-
dução de biodiesel

Portal do Agronegócio
Senador de MT apre-
senta demandas do bio-
diesel e pede atenção à 
agricultura familiar

14/11

BiodieselBR
Ubrabio organiza even-
to sobre biodiesel na 
COP 22

Revista Óleos & Gorduras 
– Edição n° 11

Página 10: Óleo para o 
biodiesel
Página 18: Setor de bio-
diesel apresenta ao go-
verno propostas para o 
mercado de energia

16/11

Portal DBO
Biodiesel e a indústria 
de óleos vegetais

Notícias Agrícolas
Biodiesel é vetor impor-
tante para o desenvolvi-
mento da indústria de 
óleos vegetais 

17/11

Estadão Conteúdo
Brasil deve aumentar 
produção de óleo de soja 
destinada ao biodiesel

Canal Rural
Brasil deve aumentar 
produção de óleo de soja 
destinada ao biodiesel

19/11

Agência da Notícia 
Mídia News

“Biodiesel é o melhor 
combustível do Brasil”, 
afirma vice presidente 
da Ubrabio

23/11

UFLA
Realizada em Natal-RN 
abertura de evento na-
cional sobre Biodiesel 
– UFLA faz parte da or-
ganização

28/11

BiodieselBR
[BiodieselBR 2016] O 
 futuro do biodiesel

28/11

Agência Senado
Incentivo ao uso de bio-
querosene na aviação 
será analisado em audi-
ência pública 

29/11

Agência Senado
Cancelada audiência 
pública sobre uso de bio-
querosene na aviação

02/12

BiodieselBR
País deve investir em 
biocombustíveis de 
aviação para reduzir 
emissões

Cenário MT
País deve investir em 
biocombustíveis de 
aviação para reduzir 
emissões

Canal Bioenergia
País deve investir em 
biocombustíveis de 
aviação para reduzir 
emissões

Portal Macaúba
País deve investir em 
biocombustíveis de 
aviação para reduzir 
emissões

portal
DBO

portal
DBO

  Secretaria de Energia e

MINERAÇÃO SP
Óleos & Gorduras 

Grãos e Derivados
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02/12

Meio Ambiente Rio
País deve investir em 
biocombustíveis de 
aviação para reduzir 
emissões

Fator Brasil
País deve investir em 
biocombustíveis de 
aviação para reduzir 
emissões

Revista Meio Filtrante
País deve investir em 
biocombustíveis de 
aviação para reduzir 
emissões

02/12

Ideia Online
País deve investir em 
biocombustíveis de 
aviação para reduzir 
emissões

05/12

Câmara Notícias
Uso de bioquerosene na 
aviação será analisado 
em audiência pública

Agência Senado
Uso de bioquerosene na 
aviação será debatido 
na Comissão de Mu-
danças Climáticas

07/12

Agência Senado
Brasil precisa investir em 
bioquerosene para avia-
ção, dizem especialistas 

13/12

Portal Embrapa
Biocombustíveis em 
pauta

Agora MS
Biocombustíveis em 
pauta durante audiên-
cia no Senado

13/12

Valor Econômico 
Melhora o cenário para 
a produção de biodiesel 
no Brasil 

15/12

BiodieselBR
Ubrabio apresenta pro-
posta do B20 à prefeitu-
ra de Campinas

VII.5 CLIPPING

Clipping Diário

O Clipping é a compilação das principais noticias 
do setor que enviamos em duas edições diárias aos 
stakeholders da Ubrabio. Em 2016, foram produ-
zidas 466 edições de clipping, enviadas via email 
marketing, com o total de 2.503 notícias do setor.

Total de cadastrados no Clipping até 31 de dezem-
bro de 2016: 4.125 cadastros

Saiu na Impressa

As notícias selecionadas pelo clipping SAIU NA IM-
PRENSA são enviadas somente ao público interno 
da Ubrabio. Esta seleção de conteúdo é diferencia-
da das nossas duas edições de clipping diário, pois 
esse envio objetiva promover alertas e atuar como 
medida preventiva sobre assuntos ofensivos ou que 
demandem atenção especial do setor produtivo. 
Em 2016 foram produzidas 108 edições de clipping, 
enviadas via email marketing, com o total de 158 
notícias do setor.

Público Cadastrado

16%

4%

20%

13%10%

11%

8%

14%

2%

1%

1%

 REVISTA E PORTAL

MEIO FILTRANTE

 Câmara - 16%
 Comunicação 

e Mídia - 2%
 Empresa - 20%
 Estados / 

Municípios - 13%
 Autarquias - 10%

 Instituições - 11%
 Instituições 

Estrangeiras - 1%
 Ministérios - 8%
 Pessoas Físicas- 14%
 Presidência - 1%
 Senado - 4%
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VII.6 REDES SOCIAIS

A Ubrabio está presente em quatro grandes redes sociais globais: Facebook, Twitter, Flicker (amarzena-
mento de imagem) e Youtube (armazenamento de vídeos). Utilizando as duas primeiras como principais 
ferramentas de difusão e as demais como suporte e captação.

Facebook

715 curtidas 

Aumento de 23,3% em 
relação a 2015, tendo 
o Distrito Federal com 
maior quantidade de 
fãs (54%).

Entre gêneros temos 
47% público feminino 
e 53% masculino, com 
faixa etária entre 18 a 
44 anos.

Produzimos um total 
de 253 posts, sendo 237 
de notícias e 14 de peças 
produzidas especifica-
mente para a rede. 

Twitter

1157 seguidores

Aumento de 3,9% em 
relação a 2015, sendo o 
público 72% masculino 
e 28% feminino, com 
faixa etária entre 25 e 
44 anos.

Produzimos 1042 twe-
ets, 111% a mais que o 
ano anterior, um acú-
mulo de 275% referente 
a 2014.

Curtidas por Gênero

Alcance das Públicações

Por Estado Hashtags mais usadas

Curtidas por Estado

0
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46%
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7%
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4%

4%
3%

6%
8%
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0

10%

11%
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#

 RJ
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Principais posts/compartilhamentos nas redes sociais

Janeiro

21

Em Londres, 2016 começa com #energia renovada 
e um #transporte mais #sustentável!   Até março, 
cerca de 3 mil dos 8,9 mil ônibus da capital inglesa 
serão abastecidos com a mistura de 20% de #biodie-
sel no diesel fóssil (B20). O resultado será a redução 
das #emissões de 21 mil toneladas de CO2 por ano.

Fevereiro

24

O ritmo de crescimento da demanda por petróleo 
deve cair nos próximos cinco anos: 1,2% ao ano, 
segundo a Agência Internacional de Energia (IEA, 
sigla em inglês). Mudanças na economia da China 
e elevação da eficiência de veículos são apontadas 
como principais causas.  Em relatório, a IEA tam-
bém destaca a tendência de crescimento dos bio-
combustíveis e lembra que o Brasil está compro-
metido com a expansão do #biodiesel como uma 
medida importante para a redução das emissões de 
carbono.

25

Mais de quinhentos agricultores dos municípios de 
Tapera, Ibirubá, Boa Vista do Incra, Encantado, Co-
ronel Bicaco, Palmeira das Missões, Arroio do Meio, 
Santa Bárbara do Sul e Carazinho participaram do 
evento.  Os produtores foram capacitados pelo pro-
fessor Carlos Alberto Forcelini da Universidade de 
Passo Fundo que tratou do manejo de doenças radi-
culares em soja e ferrugem asiática. O Dia de Cam-
po é parte das ações da usina produtora de #biodie-
sel Bianchini, para o fortalecimento da agricultura 
familiar do Rio Grande do Sul, conforme critérios 
do Selo Combustível Social.

Março

03

“Com isso, a população passa a ser beneficiada com 
o uso de um combustível limpo e eficiente”, destaca 
o presidente do Conselho Superior da Ubrabio, Juan 
Diego Ferrés.

23

É hoje! A sanção do Projeto de Lei que aumenta o 
percentual de biodiesel adicionado ao diesel fóssil 
está marcada para esta quarta-feira, às 17h.
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24

A presidente Dilma Rousseff sancionou, nesta quar-
ta-feira (23), a lei que aumenta o percentual de bio-
diesel adicionado ao óleo diesel nas vendas ao con-
sumidor final. O novo marco regulatório estabelece 
uma expansão dos atuais 7% (B7) para 8% até um 
ano a partir desta data, chegando a 10% em até 36 
meses de vigência da nova legislação

Abril

08

Em cinco anos de pesquisa, a equipe do Laborató-
rio de Métodos de Extração e Separação (Lames) 
testou 150 microalgas dulcícolas e marinhas para 
avaliar se elas seriam uma alternativa viável para 
a produção de biodiesel. Das espécies analisadas, 
três apresentaram critérios técnicos aceitos para 
a produção de biocombustível, como maior quan-
tidade de biomassa e ácidos graxos. Os nomes das 
espécies são mantidos em sigilo.

15

No próximo dia 4 de maio, produtores rurais e em-
presários de Mato Grosso estarão reunidos no se-
minário “Biodiesel: Oportunidades e Benefícios 
do Uso Voluntário”.   Realizado pela Ubrabio, em 
parceria com o Sindibio/MT e outras entidades do 
setor, o objetivo é estimular o uso do combustível 
produzido na região. Resolução do CNPE autoriza 
o uso voluntário de biodiesel adicionado ao diesel 
fóssil em teores de 20% e 30%.  Produzido a partir de 
óleos vegetais e gorduras animais e residuais, o bio-
diesel é um combustível renovável alternativo ao 
diesel fóssil. Ao contrário do diesel, cuja produção 
está concentrada no litoral brasileiro, a produção 
de biodiesel está distribuída pelo território nacio-
nal com mais de 50 unidades produtoras, especial-
mente nas regiões centro-oeste e sul.

19

A nova descoberta tem inúmeras aplicações, sobre-
tudo na substituição de derivados do petróleo, na 
produção de biocombustíveis e de bioplásticos, por 
exemplo. “Em outras palavras, a luz solar direta ali-
menta processos químicos. A imensa energia na luz 
solar pode ser usada para que os processos sejam 
realizados sem entradas adicionais de energia,” ex-
plicou o professor Claus Felby.
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Maio

02

A cada 10 microgramas de poluição por material 
particulado fino no ar, o risco de morte por câncer 
aumenta em 22%. Porcentagem ainda mais grave 
foi identificada para o risco de morte por câncer de 
mama em mulheres: 80%.

13

Tecnologia de usina que transforma óleo de cozi-
nha em biodiesel foi desenvolvida no Vale do Aço. 
Apesar do pouco tempo de existência – cerca de 
três anos – a empresa já elaborou três importantes 
projetos de construção de usinas.

27

A Uruguaia Alur enviou para a Holanda o primei-
ro carregamento de biodiesel produzido a partir 
de óleo de fritura usado. O volume de exportação 
é de 100.000 litros e, de acordo com Nicolas Ferra-
ri, gerente da Unidade de Óleos e Derivados, “isso 
mostra que a produção e biodiesel no Uruguai é 
sustentável e que podemos competir” no mercado 
internacional.

Junho

08

Ao comentar o uso de B20 nas Olimpíadas 2016, 
o diretor superintendente da Ubrabio, Donizete 
Tokarski, explica os benefícios ambientais associa-
dos ao uso do biodiesel. Confira a entrevista da Rá-
dio Nacional de Brasília - 55 anos

14

Tipicamente brasileiro e com possibilidade de apro-
veitamento total, a exploração do coco macaúba 
está ajudando a ampliar as oportunidades de gera-
ção de renda dos agricultores familiares no norte 
de Minas Gerais.

Jullho

06

A produção brasileira de biodiesel atingiu 1.552 mil 
m³ (ou 1,55 bilhão de litros) no acumulado do ano 
de 2016 até o mês de maio, quando foram produzi-
dos 309 mil m³ (309 milhões de litros).
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25

Aumentar a 18% o uso de biocombustíveis sustentá-
veis é uma das propostas brasileiras para alcançar 
as metas de redução de gases de efeito estufa nos 
próximos anos.

Agosto

10

Hoje é o Dia Internacional do #Biodiesel. A data 
marca o funcionamento do primeiro modelo de Ru-
dolf Diesel, na Alemanha, abastecido com óleo de 
amendoim, em 1893. De lá para cá, muita coisa mu-
dou, a #tecnologia evoluiu e, hoje, o biodiesel está 
consolidado na matriz energética mundial. Produ-
zido a partir de #óleos vegetais, resíduos #agrope-
cuários e até óleo de #fritura usado, o biodiesel está 
presente no dia a dia do brasileiro, desde o #trans-
porte público que milhares de pessoas utilizam 
para se locomover diariamente, até os os produtos 
que consumimos. Esse #biocombustível limpo e 
#renovável é adicionado ao diesel fóssil que abas-
tece #ônibus, #caminhões, máquinas agrícolas e de 
extração mineral, geradores de energia e também 
locomotivas.  Saiba mais aqui: http://goo.gl/iIENJQ

16

No 50º Leilão de Biodiesel da ANP foram arremata-
dos 674,3 milhões de litros de biodiesel, sendo 100% 
deste volume oriundo de produtores detentores do 
selo Combustível Social.

Setembro

05

Na Embrapa Agroenergia - Agro Sustentável, biólo-
gos estão empenhados no estudo de plantas e mi-
crorganismos que possam ser matérias-primas e 
insumos para a produção de etanol, biodiesel, quí-
micos de origem renovável e outros produtos que 
podem ser substitutos dos derivados de petróleo.

08

Para demonstrar oportunidades de engajamento 
do setor privado no processo das mudanças climá-
ticas, bem como de incentivar soluções e parcerias 
para conservação dos recursos naturais e produção 
sustentável, o Sistema CNA Brasil/ SENAR Brasil 
promove o I SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE 
RESILIÊNCIA CLIMÁTICA E DESCARBONIZAÇÃO 
DA ECONOMIA.   A Ubrabio participará do Painel 2 
“Assistência Técnica e Gerencial” com o tema: “Uso 
do Biodiesel na Frota Agrícola e a disseminação de 
tecnologias, por meio da Assistência Técnica e Ge-
rencial”.  Saiba mais: http://goo.gl/dEhmsc
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Outubro

31

“Os poluentes não prejudicam só os pulmões em de-
senvolvimento das crianças – eles podem inclusive 
cruzar a barreira hematoencefálica e danificar per-
manentemente seus cérebros em desenvolvimento – 
e, assim, seus futuros”, alerta comunicado do Unicef.

Novembro

09

Até 2030, o biodiesel deve representar 3,31% da ma-
triz energética brasileira. Isso significa menos com-
bustível fóssil, menos poluição e mais qualidade de 
vida.   Confira como foi a audiência pública que de-
bateu a evolução da bioenergia no Brasil.

28

A possibilidade de investir em bioquerosene como 
combustível alternativo para reduzir a emissão de 
gases do efeito estufa e amenizar o aquecimento 
global será discutida em audiência pública nesta 
terça-feira (29) pela Comissão Mista sobre Mudan-
ças Climáticas. Participe!

Dezembro

01

A concretização do plano de longo prazo para o 
desenvolvimento dos biocombustíveis no Brasil, a 
ser lançado pelo governo federal como Renova Bio 
2030, pode gerar investimentos de R$ 1 bilhão a R$ 
5 bi em refinarias para produção de bioquerosene, e 
60 mil empregos diretos, nos próximos anos.

05

A meta é válida para etanol, biodiesel e biocombus-
tíveis em geral. Em 2030 os números já consideram 
o país produzindo maior volume também de biogás 
e bioquerosene para aviação.

8

Desenvolvimento da cadeia de bioquerosene deve 
seguir um modelo de agenda em que os interesses 
empreendedores são um “céu de brigadeiro” para 
o estabelecimento de pautas sociais, ambientais e 
econômicas.
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Associados 2016
1. Agropecuária IRMÃOS CABRAL Ltda 

2. B100 Participações Ltda

3. BASF S.A.

4. BIANCHINI S.A. - Industria, Comércio e Agricultura 

5. BIOPAR Energia do Paraná Ltda

6. BIOPAR Produção de Biodiesel Parecis Ltda

7. CURCAS Diesel Brasil 

8. EVONIK Degussa Brasil Ltda

9. FIAGRIL Ltda 

10. FUGA COUROS S.A.

11. GEA WESTFALIA Separator do Brasil Ltda

12. GOL Linhas Aéreas Inteligentes

13. GRANOL Indústria, Comércio e Exportação S.A.

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

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

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

17. INTECNIAL S.A.

18. LINKER Consultores Associados

19. OLEOPLAN S.A. - Óleos Vegetais Planalto

20. OLEOPLAN Nordeste Indústria de Biocombustível Ltda

21. PALMAPLAN Agroindustrial Ltda

22. PRISMA Comercial Exportadora de Oleoquímicos Ltda

23. RSB - Roundtable on Sustainable Biomaterials

24. TD NEW ENERGY Ltda
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